
Naruszenie obowiązku informacyjnego 

 

Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 13 marca 2012 roku 

Spółka: DR KENDY S.A. 
 

 

Zarząd Dr Kendy S.A. z siedzibą ul. Wąwozowa 19 lok. 32, 02-796 Warszawa 

(„Spółka") niniejszym informuje, że Spółka naruszyła obowiązek informacyjny 

określony przez postanowienia § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu 

ASO poprzez nieopublikowanie korekty wcześniej sporządzonej i publikowanej 

prognozy wyników finansowych, wskutek wystąpienia różnicy prognozowanych 

pozycji wyników finansowych o co najmniej 20% w stosunku do pozycji 

zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie. 

 

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, 

Spółka jest m.in. zobowiązana do przekazania w formie raportu bieżącego korekty 

wcześniej sporządzonej i publikowanej, na podstawie decyzji emitenta, prognozy lub 

szacunków wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, w przypadku 

gdy co najmniej jedna z prognozowanych lub szacowanych pozycji różni się o co 

najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do 

publicznej wiadomości prognozie lub szacunku. 

  

Zarząd Spółki przedstawił prognozy wyników finansowych Spółki, m.in. odnoszące 

się do roku obrotowego 2011, w treści Dokumentu Informacyjnego Spółki (raport 

bieżący EBI Spółki nr 16/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku, tj.: „na koniec 2011 

roku 300 tys. złotych przychodów ze sprzedaży oraz 100 tys. złotych zysku netto".) 

 

W ocenie Zarządu Spółki faktyczna podstawa publikacji korekty prognozy 

opublikowanych wyników finansowych Spółki, poprzez wystąpienie potencjalnej 

różnicy prognozowanych pozycji wyników finansowych o co najmniej 20% w 

stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej 

wiadomości prognozie wystąpiła wskutek powzięcia informacji o zmianie w sytuacji 

gospodarczej i finansowej Spółki. 

 

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w IV Q 2011 roku był oceniany 

negatywnie również przez badania GUS. Klient krajowy kupował mniej cukierków i to 

o 2,6 procenta w kwestii ilościowej. Również wartość tego wolumenu obniżyła się o 

3,2 procenta wynosząc przy tym 1,03 mld złotych. W branży produkcji słodyczy 

sezonowość jest zjawiskiem naturalnym  i mimo, iż Emitent posiada 

zdywersyfikowany koszyk produktów, który pozwala w znacznym stopniu zniwelować 

problem sezonowości, Emitent nie wypracował do końca zamierzonego efektu. 

Wzrost cen podstawowych surowców przełożyły się również na wzrost kosztów 

bezpośrednich, które obciążyły wynik finansowy netto. W okresie grudzień 2010 roku 



–grudzień 2011 roku najbardziej wzrosły ceny cukru i wyrobów cukierniczych (o 

12,6%), w tym cukru o 33,7%, a wyrobów cukierniczych o 5,4%.  

 

Wobec powyższego Emitent nie miał  możliwości dokładnego zaplanowania realizacji 

zysku. Z tych też powodów Emitent podjął decyzję o niepublikowaniu nowych 

prognoz do czasu ustabilizowaniu się sytuacji rynku wyrobów cukierniczych. 

Utrzymujące się negatywne oceny bieżące i prognozy dotyczące regulowania 

bieżących zobowiązań finansowych sprawiły, iż Emitent nie osiągnął 

przewidywanych zysków netto jakie deklarował w prognozach na koniec 2011 roku. 

Spółka informowała w dniu 23 listopada 2011 roku o zmianie sytuacji finansowej 

wynikającej z rezygnacji ze współpracy z jednym z Kontrahentów z powodu 

niemożności ściągnięcia zaległych płatności, mogącej mieć wpływ na sytuację 

finansową Emitenta. 

 

Zgodnie z opublikowanym w dniu 14 lutego 2012 roku raportem kwartalnym 

wygenerowana przez Emitenta w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 

roku wartość przychodów netto wyniosła narastająco 397 tyś przychodów  złotych, 

natomiast zysk netto (narastająco) wyniósł 1,2 tyś złotych.  Emitent zrealizował 

prognozę przychodu ze sprzedaży netto na poziomie 132% i zysku netto na poziomie 

1,2%.  

Powyższe oznacza, że różnica prognozowanej pozycji wyniku finansowego (zysku 

netto) oraz przychodów ze sprzedaży w stosunku do pozycji zamieszczonej w 

ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie wyniosła tj. co najmniej 

20%. 

Brak publikacji korekty prognozy wyników finansowych spowodowany został 

niezamierzonym przeoczeniem i błędnym przeświadczeniem o wyczerpaniu 

obowiązków w tym zakresie poprzez publikację informacji z dnia 23 listopada 2011 

roku (w drodze w/w raportu bieżącego 16/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku) i nie 

sporządzeniem odrębnych prognoz wyników finansowych Spółki uwzględniających 

wpływ zmiany kształtowania się cen surowców cukierniczych  na wyniki finansowe 

Spółki.  

 

W celu zmniejszenia ryzyka nie zastosowania się przez Spółkę do nałożonych na nią 

obowiązków informacyjnych, m.in. w powyższym zakresie (przeoczenie obowiązku 

publikacji korekty prognozy wyników finansowych), Zarząd Spółki zamierza uściślić 

kontrolę w zakresie identyfikacji zdarzeń podlegających raportowaniu, tak aby w 

przyszłości nie doszło do naruszenia obowiązków informacyjnych w zakresie 

publikacji stosownych raportów. 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 oraz z § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" w zw. 



pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na NewConnect".  


