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Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2013 r. opublikował skorygowany 

raport za IV kwartał 2012 r. Korekta raportu polega na zmianie danych w punkcie 2 raportu 

"Wybrane dane finansowe" i tym samym zmianie wyników w stosunku do raportu za IV 

kwartał 2012r., który został opublikowany w dniu 14 lutego 2013 r. 

W dniu 19 lutego Zarząd Emitenta otrzymał pismo od podmiotu prowadzącego księgi 

rachunkowe Spółki wskazujące, iż w danych finansowych za IV kwartał 2012 roku, które 

zostały przekazane Zarządowi HOTBLOK S.A. a następnie zawarte w raporcie okresowym za 

IV kwartał 2012 roku zostały popełnione błędy. 

Wraz z pismem Zarząd otrzymał poprawioną wersję danych finansowych ze wskazaniem 

skorygowanych pozycji: 

•dokonano korekty ujęcia odchyleń od stałych cen ewidencyjnych, które wpływały na pozycję 

"Zmiany stanu produktów" w rachunku zysków i strat za 2012 rok, a dotyczyły lat ubiegłych. 

Po konsultacjach z biegłym rewidentem i Zarządem zmiana ta została ujęta w wyniku lat 

ubiegłych. 

•dokonano korekty prezentacyjnej kosztów sprzedanych wyrobów zaprezentowanych per 

saldem w przychodach netto, zamiast w kosztach działalności operacyjnej w wartości 

sprzedanych towarów i materiałów. Powyższa zmiana nie wpłynęła na wynik finansowy.  

•w danych porównawczych ujęto wyniki publikowane za IV kwartał 2011 roku. Winny być 

ujęte wyniki po badaniu biegłego rewidenta. Nie zmieniały natomiast obrazu sytuacji 

finansowej spółki w sposób istotny. 

Błędy popełnione przez biuro rachunkowe zawarte w danych finansowych spowodowały 

konieczność opublikowania przez Zarząd skorygowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.  

Zarząd Emitenta wraz z osobami zarządzającymi podmiotem prowadzącym księgi 

rachunkowe Spółki podjął natychmiastowe czynności sprawdzające prawidłowość 

przekazanych danych oraz rozmowy mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i 

zapobieżeniu przekazywania nieprawidłowych danych w przyszłości.  

Zarząd uzyskał od osób zarządzających biurem rachunkowym zapewnienie, że sporządzane 

przez nich dane finansowe będą podlegały szczególnej weryfikacji oraz sprawdzeniu.  

Po dokonanych uzgodnieniach i wyjaśnieniach Zarząd HOTBLOK S.A. zobowiązuje się do 

prawidłowego przekazywania kolejnych raportów. 

Podstawa prawna : zasada 16a Dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect.  
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