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(Raport bieżący nr 017/2009) 

 

14.03.2009 

 

 
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku 
 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż koryguje 

skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 r. przekazany do publicznej wiadomości w 

dniu 27.02.2009r.  

Korekta dotyczy sprawozdania finansowego jednostkowego spółki LC Corp S.A. i wynika z ujęcia 

w tym sprawozdaniu oszacowanych na dzień 31 grudnia 2008 roku odpisów aktualizujących 

wartość udziałów w spółkach zależnych i pożyczek udzielonych tym spółkom. Dokonane odpisy 

są konsekwencją odpisów aktualizujących wartość zapasów ujętych w sprawozdaniu 

skonsolidowanym opublikowanym w dniu 27 lutego 2009 roku. Łączna wysokość dokonanych 

odpisów w sprawozdaniu jednostkowym LC Corp S.A. wynosi 23.700 tys. zł, w wyniku tej 

korekty wynik jednostki stanowi stratę netto w wysokości 10.645 tys. zł.  

Zarząd jednocześnie informuje, że skonsolidowane sprawozdanie Grupy LC Corp nie ulega 

zmianie i skonsolidowany zysk netto za rok 2008 wynosi 41.744 tys. zł.  

Wartość odzyskiwalna udziałów oraz pożyczek oraz wysokość odpisów aktualizujących wartość 

udziałów oraz pożyczek jest wielkością oszacowaną na dzień 31 grudnia 2008 roku i może ulec 

zmianie w zależności od wahań cen sprzedaży mieszkań, harmonogramów realizacji projektów 

w spółkach zależnych oraz wyliczenia stopy dyskonta.  

Wyżej opisana korekta wpłynęła na odpowiednie dane zawarte w następujących pozycjach 

skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2008: poz. 1 na str. 2, poz. 7 na str. 26, 

poz. 8 na str. 27, poz. 9 na str. 28, poz. 10 na str. 29, poz. 11 na str. 30. 

Dodatkowo dokonano korekty błędu edytorskiego w poz. 1 str.2 wybrane dane finansowe 

dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok w przeliczeniu na EUR. 

Szczegółowe zestawie pozycji korygowanych zawiera załącznik do niniejszego raportu 

bieżącego. 

W dniu dzisiejszym Spółka opublikuje skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za IV 

kwartał 2008r. 

Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 r. zostanie w dniu 

dzisiejszym zamieszczony również na stronie internetowej Emitenta (www.lcc.pl). 


