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Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY 
S.A. za rok 2015 
Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu 
 
Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym przekazuje do 
publicznej wiadomości informację o przedmiocie i zakresie korekt Skonsolidowanego raportu rocznego 
opublikowanego w dniu 21 marca 2016 roku _korygowanego uprzednio w dniu 25 marca 2016 roku – 
raportem bieżącym nr 9/2016 oraz w dniu 16 maja 2016 roku raportem bieżącym nr 14/2016_. 
Spółka w toku postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego związanego z ofertą publiczną akcji 

zwykłych na okaziciela serii L otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego uwagi do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. za 2015 rok. Spółka stoi na stanowisku 
prawidłowości oraz rzetelności i zupełności ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
Kapitałowej PZ CORMAY S.A. za 2015 rok oraz Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ 

CORMAY S.A., równocześnie nie kwestionuje, że ujawnienia wskazane przez Komisję Nadzoru 
Finansowego i objęte niniejszym raportem stanowią dodatkowe informacje poszerzające zakres ujawnienia 

przez Spółkę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PZ Cormay S.A. Zarząd Spółki wskazuje w 
szczególności, że korektom nie podlegają m.in.: skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, 
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 
kapitale własnym, zaś przedmiotem korekt jest skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, 
niektóre noty objaśniające oraz niektóre noty w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
PZ CORMAY S.A. 
Objęte niniejszym raportem korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ 

CORMAY S.A. za rok 2015 dotyczą: 
- str. 1, Strona tytułowa; 
- str. 9, Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku; 
- str. 18, Nota nr 7.1 Profesjonalny osąd; 
- str. 19, Nota nr 7.2 Niepewność szacunków; 
- str. 20, Nota nr 8.1.3 Oświadczenie zgodności; 
- str. 33, Nota nr 14.4 Wartości niematerialne; 

- str. 45, Nota nr 20.3. Przychody finansowe; 

- str. 48, Nota nr 22. Działalność zaniechana; 
- str. 53, Nota nr 29. Wartości niematerialne; 
- str. 56, Nota nr 36. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności; 
- str. 57, Nota nr 37. Nakłady na prace rozwojowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz inne 
aktywa krótkoterminowe; 

- str. 62, Nota nr 42. Rezerwy; 
- str. 63, Nota nr 43. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
_krótkoterminowe_; 
- str. 71, Nota nr 46.4. Ryzyko kredytowe; 
 
Objęte niniejszym raportem korekty Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY 
S.A. za rok 2015 dotyczą: 

- str. 1, Strona tytułowa; 
- str. 22, Nota nr 11. Ocena ryzyka. 
 
Szczegółowe zestawienie korekt do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ 
CORMAY S.A. za rok 2015 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. 

przedstawia załącznik do niniejszego raportu. 
 

   
 Załączniki: 
Korekta_SSF_2015.pdf 
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