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Zarząd Spółki Labocanna S.A. (dalej: “Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do przekazanego w dniu 8
marca 2022 r. raportu EBI nr 4/2022, niniejszym w załączeniu przekazuje korektę sprawozdania
finansowego za rok 2021, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności w związku ze
zidentyfikowaniem błędów technicznych wygenerowanych przez program księgowy oraz
rozszerzeniem informacji zawartych w przyjętej polityce rachunkowości. W sprawozdaniu biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego biegły rewident dokonał poprawek redakcyjnych.
Treść dokumentu “Raport roczny za 2021 r.” nie uległa zmianie.
Zarząd Spółki informuje, iż korekta błędów technicznych nie wpłynęła na wynik finansowy Emitenta,
zmiany nie wymagały powtórnego badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i polegały jedynie
na uzupełnieniu/korekcie danych w poszczególnych pozycjach:
Bilans:
Długoterminowe aktywa finansowe – w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale - udziały lub akcje:
2021: Było: 0,00, Jest: 1 165 000,00;
Długoterminowe aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje:
2021: Było: 0,00, Jest: 199 998,00;
Inwestycje krótkoterminowe – Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i
na rachunkach:
2021: Było: 0,00, Jest: 2 525 033,46
2020: Było: 0,00, Jest: 448,29
Zobowiązania krótkoterminowe – wobec pozostałych jednostek – z tytułu dostaw i usług - do 12
miesięcy:
2021: Było: 288 971,38, Jest: 256 793,58
Rozliczenia międzyokresowe – Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe:2021: Było: 0,00,
Jest: 7 740,002020: Było: 0,00, Jest: 7 500,00
Zestawienie zmian w kapitale własnym: Wynik netto – strata netto:2021: Było: 794 662,00, Jest: 787
200,39
W pkt. 7 wprowadzenia do sprawozdania finansowego “Polityka rachunkowości” dodano informację
dotyczącą poniższych zasad:
“Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, w razie konieczności
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stany objętych ewidencją ilościową zapasów wycenia się:

- surowce, materiały i towary - w cenach nabycia,
- produkty gotowe - w koszcie wytworzenia. Do wyceny rozchodów stosuje się zasadę FIFO (zgodnie z
art. 34 ust 4 pkt 2);”
Ponadto w punkcie 24. ppkt. E Sprawozdania Zarządu rozszerzono informację o metodzie wyceny
akcji i udziałów zaliczanych do aktywów trwałych Emitenta.
Było: Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia;
Jest: Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, w razie
konieczności pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W dokumencie “Informacja dodatkowa” do sprawozdania finansowego skorygowano treść noty nr
13:
Wynik netto i Zyski lat przyszłych
2021: Było: -794 662,00, Jest: -787 200,39
Biegły rewident w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółki omyłkowo zastosował
wzór dotyczący badania sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamiast
spółki akcyjnej. Zmiany redakcyjne dotyczyły treści sprawozdania odnoszących się do spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością oraz daty na pierwszej stronie, która została zmieniona z 2020 na
2021 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
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