
 

 

Raport bieżący 

Spółka: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA 
Numer: 12/2022 
Data: 2022-09-09 

Tytuł: Korekta raportu za II kwartał 2022 r. z dnia 16 sierpnia 2022 r. 
Treść:  
 
Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA (Emitent), informuje, że podjął decyzję o korekcie 
raportu za II kwartał 2022 r. W toku zestawiania danych porównywalnych za analogiczny kwartał poprzedniego roku 
obrotowego ustalono, że dane w raporcie kwartalnym za II kwartał 2022 r. zawierały pomyłkowo niepoprawne dane 

finansowe w zakresie dotyczącym wskazania porównywalnych danych za rok poprzedzający, tj. 1.01.-30.06.2021 r.  
 
Niepoprawne dane finansowe za okres 1.01.-30.06.2021 r. zawarte zostały w rozdziale 3 Raportu zawierającego 
skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe – tj. pkt. 3.2 (skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 
dochodów za okres 01.01- 30.06.2021 i 01.01 – 30.06.2022), 3.4 (Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
na dzień 30.06.2021 i 30.06.2022), 3.7. (Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 – 
30.06.2021 i 01.01 – 30.06.2022) oraz w Rozdziale 4 Raportu zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie 
finansowe – tj. pkt. 4.1 (jednostkowy bilans emitenta za okres 01.01- 30.06.2021 i 01.01 – 30.06.2022), 4.2. 
(jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres 01.01- 30.06.2021 i 01.01 – 30.06.2022 (wariant 
porównawczy), 4.6. (jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres 01.01- 30.06.2021 i 
01.01 – 30.06.2022). 
 
W pozostałym zakresie treść raportu, w szczególności kwartalne wyniki za 2022 r. oraz wyniki podane narastająco za 
2022 r. pozostają bez zmian. 
 
Ze względu na zakres korygowanych danych, w załączeniu Emitent przekazuje raport za II kwartał 2022 r. przed korektą 
oraz po korekcie, tj. z poprawnymi danymi w zakresie dotyczącym zaprezentowanych danych za 1.01.-30.06.2021 r. 
 
 
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
 

 
 

Załączniki: Raport_PTWP_II_kwartal_2022_przed_korekta.pdf 
Raport_PTWP_II_kwartal_2022_po_korekta.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę 

 Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu 
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