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Zagadnienia

Raporty okresowe emitentów (niebędących funduszami inwestycyjnymi) - regulacje krajowe i 

unijne

Raporty okresowe - Rozporządzenie MF o raportach emitentów oraz Rozporządzenie MF o 

sprawozdaniach finansowych wg PZR

Działalność ESMA (European Securities and Markets Authority) – przydatność dla emitentów 

przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych 

Priorytety nadzorcze  ESMA za rok 2018; inne publikacje ESMA

Przydatne adresy internetowe
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1.1. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.),

zwana dalej „ustawą o ofercie publicznej”

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.

z 2018 r. poz. 757), zwane dalej „Rozporządzeniem MF o raportach emitentów”

Regulaminy rynków (art. 61 ustawy o ofercie publicznej) – określają wymagania dot. informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu

wyłącznie na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań
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1.2. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne

Rozporządzenie Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania

międzynarodowych standardów rachunkowości - wprowadziło obowiązek stosowania MSR w skonsolidowanych

sprawozdaniach finansowych przez spółki, których papiery wartościowe dopuszczone są na dzień bilansowy do

obrotu na rynkach regulowanych Unii Europejskiej - za każdy rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 r.

lub po tym dniu. Kraje członkowskie mogły uregulować szerszy zakres stosowania MSR.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.), zwana dalej

„UoR”, „ustawą o rachunkowości” - wdrożenie MSR (odpowiednio obowiązek, możliwość) dla określonych grup

podmiotów, począwszy od sprawozdań rocznych 2005

Rozporządzenia Komisji (WE) przyjmujące MSR, MSSF i ich Interpretacje: Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008r.

(tzw. tekst jednolity), z późn. zm. (link: patrz ostatni slajd; informacja także na: www.mf.gov.pl oraz

www.knf.gov.pl); tzw. MSSF zatwierdzone przez UE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w

sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla

emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (j.t.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1927, z późn. zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem MF o sprawozdaniach emitentów wg PZR”
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1.3. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne

Do regulacji krajowych zaimplementowano następujące dyrektywy: 

- Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie
harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe
dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L
390 z 31.12.2004, str. 38), dalej „DT”, „Dyrektywa Transparency”
- Dyrektywa Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia
niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE... (Dz. Urz. UE L 69 z 09.3.2007, str. 27)
- Dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (Dz. Urz. UE L 372 z 31.12.1986, str.1)
- Dyrektywa Rady 91/674/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 374 z 31.12.1991, str.7)
- Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca
dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji
finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 224 z 16.08.2006, str. 1)
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1.4. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca

Dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o

emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym … (Dz. Urz. UE

L 294 z 06.11.2013, str. 13), wprowadziła m.in.:
- ograniczenia co do możliwości wymagania publikacji śródrocznych sprawozdań zarządu lub raportów
kwartalnych (warunki w DT); możliwość ich wymagania od instytucji finansowych (zm. do art. 3 i uchylenie
art. 6 DT)
- wydłużenie okresu publicznej dostępności raportów rocznych i półrocznych do 10 lat (zm. do art. 4 i 5 DT)
- wydłużenie terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów półrocznych – do 3 miesięcy (zm.
do art. 5 DT)
- dla emitentów działających w przemyśle wydobywczym lub pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych –
sprawozdanie dot. płatności na rzecz administracji rządowych (nawiązanie do Dyrektywy 2013/34/UE) (zm.
art. 6 DT), udostępniane do publicznej wiadomości nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku
obrotowego (zm. art. 6 DT)
- dla raportów rocznych, sporządzanych począwszy od 1 stycznia 2020 r. - jednolity elektroniczny format
sprawozdawczy (ESEF) - (proponowany przez ESMA - iXBRL); ESMA przekazała projekt RTS (Regulatory
Technical Standards) do Komisji Europejskiej (patrz art. 4 DT) w grudniu 2017 r.; oczekuje się zatwierdzenia
RTS do końca 2018 r. oraz publikacji w Dz. Urz. UE około połowy 2019 r. (po okresie 6 m-cy przeznaczonym
dla Rady i Parlamentu Europejskiego na ewentualne zastrzeżenia)
- zaostrzenie sankcji za naruszenie obowiązków informacyjnych (art. 28 a-c i 29 DT)
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1.5. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne

Ustawa o ofercie publicznej - zmianą Dz. U. z 2016, poz. 615 wprowadzono m.in.: 
- zalecenia – dodatkowy środek nadzorczy – możliwość wydania przez KNF lub jej upoważnionego
przedstawiciela zaleceń w stosunku do emitenta w celu zaprzestania naruszania obowiązków
informacyjnych (art. 68 ust. 5 Uoop)
/por. Wytyczne ESMA ws. nadzoru nad informacją finansową ESMA/2014/1293pl – wytyczna 7 „Działania
nadzorcze”/
- zmianę definicji „podmiotu zamierzającego ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do
obrotu na rynku regulowanym”: to podmiot, którego właściwy organ podjął uchwałę w sprawie ubiegania
się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym (art. 26 ust. 2 Uoop)
- wydłużenie okresu dostępności informacji okresowych (w sieci Internet na stronie emitenta): wymóg
dostępności co najmniej 10 lat od dnia przekazania do publicznej wiadomości (art. 63 Uoop)
- zaostrzenie sankcji administracyjnych dot. informacji okresowych: możliwość wykluczenia z obrotu albo
nałożenia kary pieniężnej na emitenta: do 5 mln zł albo 5% całkowitego rocznego przychodu albo
dwukrotność uzyskanej korzyści lub unikniętej straty; na członka zarządu: do 1 mln zł; na członka rady
nadzorczej: do 50 tys. zł (art. 96 ust. 1e, f, ust. 6 i 6a Uoop)
- okoliczności brane pod uwagę przy wymierzaniu kary: waga naruszenia i czas trwania, przyczyny
naruszenia, sytuacja finansowa podmiotu, skala korzyści uzyskanych lub strat unikniętych, straty
poniesione przez osoby trzecie, gotowość do współpracy z KNF podczas wyjaśniania okoliczności
naruszenia, uprzednie naruszenia (art. 96 ust. 1 lit. h Uoop)
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1.6. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 

Dyrektywa 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych

sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań

niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz

uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 19)

wprowadziła m.in.:

- zasadę „najpierw myśl na mała skalę”
- kategorie jednostek i grup (mikro, małe, średnie, duże, jednostki interesu publicznego)
- uproszczenia i zwolnienia w zakresie wyceny i sprawozdawczości - nie mają one zastosowania w

przypadku realizacji wymogów informacyjnych na rynku regulowanym
- w sprawozdaniu z działalności – informacje dot. kwestii środowiskowych i spraw pracowniczych
- dot. oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego – opinia biegłego rewidenta dot. m.in. systemów
- kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kontekście sprawozdawczości finansowej
- sprawozdanie dot. płatności na rzecz administracji rządowych (przemysł wydobywczy, przemysł

pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych)
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1.7. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 

Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca
dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących
różnorodności przez niektóre duże jednostki lub grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, str. 1), m.in.:
- wymóg ujawnień informacji niefinansowych w sprawozdaniu z działalności lub w odrębnym

sprawozdaniu
(tzw. sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR) - dot. dużych jednostek
zainteresowania publicznego (w rozumieniu przepisów o rachunkowości – patrz art. 3 ust. 1e pkt 1-6
UoR)

- zastosowanie po raz pierwszy w roku 2018 w odniesieniu do informacji dot. roku 2017

 Komunikat Komisji (KE) - Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych
(metodyka sprawozdawczości niefinansowej) (2017/C 215/01) (Dz. Urz. UE C 215 z 5.7.2017, str. 1)
- niewiążące wytyczne
- Wytyczne przygotowane w celu zapewnienia użyteczności, spójności i porównywalności ujawnień
- jednostki mogą się opierać na międzynarodowych, unijnych lub krajowych zasadach ramowych, wskazując
które zasady ramowe stosują; Wytyczne zawierają spis zasad ramowych (katalog otwarty)
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1.8. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 
Ustawa o rachunkowości – zmianą Dz. U. z 2017, poz. 61 wprowadzono m.in.:
 wymóg zawarcia w sprawozdaniu z działalności (jako wyodrębnionej części) oświadczenia nt.

informacji niefinansowych, obejmującego m.in.: opis modelu biznesowego, kluczowe niefinansowe
wskaźniki efektywności, opis polityk stosowanych (ew. powody niestosowania) do zagadnień
społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz
przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk, opis procedur należytej
staranności, opis istotnych ryzyk dot. ww. zagadnień, a także opis zarządzania tymi ryzykami

 albo sporządzenia odrębnego sprawozdania nt. informacji niefinansowych – wraz ze sprawozdaniem z
działalności, zamieszczanego na stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (UoR);
w przypadku emitentów (Rozporządzenie MF o raportach emitentów) - przekazywanego jako składnik
raportu rocznego i odpowiednio skonsolidowanego raportu rocznego

 możliwość raportowania według wybranych przez jednostkę zasad (zasady własne, krajowe, unijne lub
międzynarodowe standardy, normy lub wytyczne)

 dot. jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 UoR, o określonej formie prawnej, pod
warunkiem, że w roku obrotowym oraz w roku poprzedzającym jednostka przekroczyła następujące
wielkości: 500 osób - średnioroczne zatrudnienie oraz 85 mln zł – suma aktywów lub 170 mln zł –
przychody netto ze sprzedaży

 odpowiednie uregulowania dot. jednostek dominujących grupy kapitałowej
 Rozporządzenie MF o raportach emitentów - dalsze uregulowania dot. informacji niefinansowych
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1.9. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne    
Ustawa o rachunkowości - zmianą Dz. U. z 2015 r. poz. 1333 wprowadzono m.in.:

- pojęcie: „zaangażowanie w kapitale”
- jednostki powiązane = jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej
- strony powiązane = podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości

przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 (UoR, zał. nr 1, Dodatkowe informacje i objaśnienia,
pkt 5.2)

- jednostkami mikro i małymi nie są m.in..: emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci
zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych EOG

- jednostkami mikro i małymi nie są m.in..: emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu

- zasada istotności (art. 4a UoR) = możliwość wpływu na decyzje użytkowników
- sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – przemysł wydobywczy, wyrąb lasów

(UoR, Rozdział 6a)
- Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy, Udziały (akcje) własne – jako pozycje aktywów

 UoBR (art. 83): sprawozdanie z badania zawiera m.in. oświadczenie biegłego rewidenta dot. sprawozdania z
działalności, czy stwierdzono istotne zniekształcenia i wskazanie na czym polegają oraz opinię biegłego
rewidenta, czy emitent zawarł w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego wymagane informacje, a
odnośnie określonych informacji stwierdzenie, czy są one zgodne z przepisami i informacjami w sprawozdaniu
finansowym

Nowelizacja aktów wykonawczych do UoR
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1.10. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 
Ustawa o rachunkowości - zmianą do ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 615 – ustawa o

zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw) wprowadzono m.in.:

- wskazanie, że przepisy UoR stosuje się, bez względu na wielkość przychodów, do ASI (alternatywne spółki
inwestycyjne w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych)
- dodatkowe składniki sprawozdania finansowego ASI: zestawienie lokat, zestawienie informacji dodatkowych
(m.in. o strukturze aktywów, kosztach działalności, wartości aktywów netto)
- wymóg, że sprawozdanie z działalności ASI powinno być sporządzone z uwzględnieniem art. 105
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013, w którym określono zakres informacyjny
sprawozdania z działalności AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne)
- delegację do wydania rozporządzenia określającego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu
finansowym ASI

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym ASI (Dz. U. z 2016 r. poz. 2051)
określenie zakresu informacyjnego zestawienia lokat ASI

 określenie zakresu informacyjnego zestawienia informacji dodatkowych ASI

zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający
się w 2017 r.
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1.11. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 
Ustawa o rachunkowości - zmianą Dz. U. z 2018 r. poz. 398 wprowadzono m.in. (art. 45, 49, 55, 63c,

63k):

 wymóg sporządzania: sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań
z działalności jednostki i sprawozdań z działalności grupy kapitałowej - w postaci elektronicznej

 wymóg opatrzenia ww. kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP

 jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS - struktura logiczna oraz format udostępnione w BIP
Ministerstwa Finansów

 sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR – sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie,
jeżeli zostaną udostępnione w BIP MF

 skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR – nie dotyczy
 sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności – sporządza się w postaci elektronicznej

oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP

Ustawa o biegłych rewidentach (art. 86) – zmianą Dz. U. z 2018 r. poz. 398 wprowadzono wymóg, w
przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, sporządzania
sprawozdania z badania – w postaci elektronicznej oraz opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym biegłego rewidenta
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1.12. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne  
Rozporządzenie MF o raportach emitentów (Dz. U. z 2018, poz. 757)
(zmiany wprowadzone w 2016 r.)

- dodatkowy raport (okresowy) - sprawozdanie z płatności / skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz
administracji publicznej (wymóg Dyrektywy 2013/50/UE i zmienionej UoR; obowiązek po raz pierwszy za rok
2016) – termin: 6 m-cy od zakończenia roku
- rozszerzenie zawartości sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego - m.in. odniesienie do sprawozdania z działalności,
w tym do oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
- możliwość sporządzenia sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
w formie jednego dokumentu (pozostawienie braku takiej możliwości dla rocznych sprawozdań finansowych)
- wydłużenie terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów półrocznych: z 2 do 3 miesięcy;
wyjątek: fundusze inwestycyjne
- zniesienie obowiązku przekazywania raportów za ostatni kwartał roku obrotowego; wyjątek fundusze
inwestycyjne
- wydłużenie terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów kwartalnych: z 45 do 60 dni; wyjątek
fundusze inwestycyjne
- dodatkowy składnik raportu rocznego / skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu półrocznego
/ skonsolidowanego raportu półrocznego: stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady
nadzorczej lub osoby nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonej w sprawozdaniu z badania opinii
biegłego rewidenta z zastrzeżeniem, opinii negatywnej, odmowy wyrażenia opinii oraz odpowiednio odnoszące
się do zmodyfikowanych raportów z przeglądu
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1.13. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne  
Rozporządzenie MF o raportach emitentów (Dz. U. z 2018, poz. 757)
(zmiany wprowadzone w 2016 r.)

- w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, w sprawozdaniu z działalności emitenta, w raporcie
rocznym (i odpowiednio skonsolidowanym), w przypadku emitenta, który w roku obrotowym oraz w
poprzedzającym przekroczył co najmniej dwie z trzech wielkości: suma bilansowa: 85 mln zł, przychody ze
sprzedaży netto: 170 mln zł, średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty): 250 osób:

opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

emitenta (dot. np.: wieku, płci, wykształcenia i doświadczenia zawodowego), celów tej polityki różnorodności,

sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym;

jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji

wymóg weryfikacji przez biegłego rewidenta czy emitent zawarł ww. informacje w sprawozdaniu z

działalności lub odpowiednio skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności

 wymóg po raz pierwszy: za rok obrotowy rozpoczynający się po 31.12.2016 r.
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1.14. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne  
Rozporządzenie MF o raportach emitentów (Dz. U. z 2018, poz. 757)
(zmiany wprowadzone w 2018 r.)

 uregulowania dotyczące informacji niefinansowych (kryteria i wymogi określone w UoR)
- oświadczenie na temat informacji niefinansowych (wyodrębniona część sprawozdania zarządu z działalności

emitenta / sprawozdania z działalności grupy kapitałowej) albo
- sprawozdanie na temat informacji niefinansowych - składnik raportu rocznego / skonsolidowanego raportu
rocznego

- informacja (w formie raportu bieżącego) o zamieszczeniu na stronie internetowej emitenta informacji
wymaganych przez UoR (warunki określone w UoR)

 informacja zarządu, na podstawie oświadczenia rady nadzorczej, o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej -
szerszy zakres informacji (związanych z wymogami UoBR i Rozporządzenia nr 537/2014: dot. bezstronności i
niezależności, rotacji i karencji oraz polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polityki w zakresie
świadczenia dodatkowych usług niebędących badaniem) - składnik raportu rocznego / skonsolidowanego
raportu rocznego

 oświadczenie rady nadzorczej dot. komitetu audytu / rady nadzorczej na temat przestrzeganie przepisów,
spełnienie warunków, wykonywanie zadań) - składnik raportu rocznego / skonsolidowanego raportu rocznego

 ocena dokonana przez radę nadzorczą, wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności i
sprawozdania finansowego / skonsolidowanego - składnik raportu rocznego / skonsolidowanego raportu
rocznego
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1.15. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne  
Rozporządzenie MF o raportach emitentów (Dz. U. z 2018, poz. 757)
(zmiany wprowadzone w 2018 r. cd)

 informacje o komitecie audytu albo odpowiednio radzie nadzorczej dot. wykonywania obowiązków
komitetu audytu – zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, w sprawozdaniu zarządu z
działalności emitenta / sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej

 rozszerzenie informacji na temat firmy audytorskiej, m.in. zakres i okres korzystania z usług firmy
audytorskiej, organ, który dokonał wyboru firmy audytorskiej – informacja zawarta w sprawozdaniu zarządu z
działalności emitenta / sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej

 informacja o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej – zawarta w sprawozdaniu zarządu
z działalności emitenta / sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej

 uregulowania dotyczące ASI (alternatywne spółki inwestycyjne)

 przepisy ww. rozporządzenia:
- weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
- miały po raz pierwszy zastosowanie do raportów okresowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku
obrotowego rozpoczynającego się w 2017 r. i 2018 r., przekazywanych od dnia wejścia w życie
rozporządzenia
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1.16. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 
Rozporządzenie MF o sprawozdaniach emitentów wg PZR (Dz. U. z 2017, poz. 1927, z późn. zm.) - na
podstawie Załącznika Nr 1 (zmiany wprowadzone w 2016 r.):

- Zmiany mające na celu uwzględnienie wymogów zmienionej UoR, m.in.:
- definicje: jednostki powiązane (rozumiane jako jednostki grupy kapitałowej), podmioty powiązane (strony
powiązane; rozumiane zgodnie z MSR), zaangażowanie w kapitale (w rozumieniu UoR) – zapewnienie spójności
ze zmianami do UoR
- zmiany prezentacyjne wz. z prezentacją pozycji dot. jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w
kapitale (zdefiniowane w UoR)
- prezentacja pozycji: „Akcje (udziały) własne” i „Należne wpłaty na kapitał zakładowy” / (fundusz) podstawowy -
w aktywach
- usunięcie pozycji „zyski (straty) nadzwyczajne” z rachunku zysków i strat; w zamian, w dodatkowych notach
objaśniających, wymóg przedstawienia kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- dodatkowe ujawnienia dla aktywów niebędących instrumentami finansowymi, wycenianych w wartości
godziwej, m.in. istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej
- informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla
byłych członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących lub zobowiązań zaciągniętych w
związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
- Inne zmiany: wymóg przedstawiania we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego: adresu emitenta;
uchylenie załącznika dot. zakresu informacji w sprawozdaniach finansowych NFI
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1.17. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 
Rozporządzenie MF o sprawozdaniach emitentów wg PZR (Dz. U. z 2017, poz. 1927, z późn. zm.)
(zmiany wprowadzone w 2018 r. – Dz. U z 2018 r., poz. 806)

 Zakres sprawozdań finansowych dla emitentów będących ASI - określa Załącznik nr 1

 We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego – wskazanie czy dokonano korekt wynikających z
zastrzeżeń biegłego rewidenta

 Załącznik nr 1, Dodatkowe informacje i objaśnienia:
- informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane,

zgodnie z art. 33 ust. 2 UoR, do WNiP
- informacje dot. umowy zawartej z firmą audytorską (badanie, przegląd), m.in.: data zawarcia, okres umowy,

wynagrodzenie (badanie ustawowe, odrębnie inne usługi atestacyjne)
- dodano lit. C – dodatkowe wymogi informacyjne dla emitentów będących ASI

 Dodatkowe ujawnienia w Zał. nr 2 – banki, Zał. Nr 3 – zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i Zał. Nr 5 –
domy maklerskie

 Przepisy ww. rozporządzenia:
- weszły w życie 14 dni od dnia ogłoszenia (Dz. U. z 27 kwietnia 2018 r.),
- po raz pierwszy stosuje się do sprawozdań finansowych (i odpowiednio skonsolidowanych sprawozdań

finansowych) sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2018 r. i niezakończone do dnia
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
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1.18. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 
Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań

rocznych sprawozdań i skonsolidowanych sprawozdań finansowych… (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 87)
Dyrektywa 2014/56/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę
2006/43/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 196), termin implementacji: 17 czerwca 2016 r.
Rozporządzenie Nr 537/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego… (Dz. Urz. UE
L 158 z 27.05.2014, str. 77 i Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66); stosuje się od 17 czerwca 2016 r.

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z
późn. zm.); weszła w życie 21 czerwca 2017 r.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) – Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) w dniu
1 kwietnia 2015 r., zatwierdzając odpowiednie uchwały KRBR, zatwierdziła do stosowania w Polsce jako krajowe
standardy wykonywania zawodu: MSB, MSUP, MSUAinBiPHIF, MSKJ 1). Uchwałą KRBR z dn. 5 marca 2018 r. –
kontynuacja stosowania standardów. Zastosowanie nowych standardów rewizji finansowej:
- badanie i przeglądy sprawozdań finansowych JZP (jednostek zainteresowania publicznego) – do sprawozdań

finansowych za okresy kończące się 31.12.2016 i później / okresy kończące się po 21.03.2018 (Uchwała z
05.03.2018)

- badanie i przeglądy sprawozdań finansowych nie-JZP – do sprawozdań za okresy kończące się 31.12.2017 i później
/ okresy kończące się po 21.03.2018 (Uchwała z 05.03.2018)

- inne usługi atestacyjne – okresy rozpoczęte 01.01.2017 i później / usługi rozpoczęte po 21.03.2018 (Uchwała z
05.03.2018)

- usługi pokrewne – do usług rozpoczętych po 01.01.2019, możliwość wcześniejszego stosowania (Uch. 05.03.2018)
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1.19. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 

Rozporządzenie Nr 537/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego…

 stosowanie przez JZP przepisów określonych w tytule III Rozporządzenia Nr 537/2014 (m.in. procedura
wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, minimalna długość trwania zlecenia badania, rotacja
firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta, okresy karencji, w drodze wyjątku wniosek o
przedłużenie zlecenia na badanie – po spełnieniu określonych warunków; zdolność wykazania wobec
właściwego organu - na wniosek, że procedura wyboru została przeprowadzona w sposób uczciwy;
powiadamianie właściwych organów - art. 16 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Nr 537/2014)

 tzw. „czarna lista” zabronionych usług świadczonych przez biegłego rewidenta / firmę audytorską
 sprawozdanie z badania – rozszerzony zakres w porównaniu do opinii
 dodatkowe sprawozdanie dla komitetu audytu (KA)
 procedury wyboru biegłego rewidenta i firmy audytorskiej – opracowanie i stosowanie przez JZP

(jednostki zainteresowania publicznego)
 minimalny okres trwania zlecenia badania (opcje dla państw członkowskich)
 rotacja firmy audytorskiej, kluczowego biegłego rewidenta (opcje dla państw członkowskich)
 okresy karencji; dla firmy audytorskiej: 4 kolejne lata
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1.20. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

! JZP – stosowanie przepisów Rozporządzenia Nr 537/2014 i UoBR

 KNF:
- sprawuje nadzór publiczny nad stosowaniem przez JZP przepisów określonych w tytule III

Rozporządzenia Nr 537/2014 (procedura wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej,
minimalna długość trwania zlecenia badania, rotacja firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta, okresy karencji

- rozpatruje wnioski o przedłużenie zlecenia na badanie
- ocenia czy procedura wyboru została przeprowadzona w sposób uczciwy
- monitoruje przestrzeganie przepisów dot. powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu

albo odpowiednio rady nadzorczej / innego organu nadzorczego (jeśli powierzono jej funkcję KA)
 uprawnienia KNF w zw. z zapewnieniem stosowania przez JZP powyższych wymagań: żądanie

udzielenia informacji, wyjaśnień, przekazania dokumentów lub ich kopii, przeprowadzanie kontroli
w siedzibie JZP, nakładanie kar administracyjnych na: JZP, członka zarządu, rady nadzorczej,
komitetu audytu, podmioty z nimi powiązane oraz powiązane strony trzecie (Rozporz. Nr 537/2014)

 KNF publikuje na stronie internetowej:
- do końca roku kalendarzowego - informację dot. planowanych działań na rok następny
- do dn. 31 maja następnego roku - roczne sprawozdanie dot. podjętych działań za poprzedni rok
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1.21. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 

 Sankcje karne:

• art. 100 ustawy o ofercie publicznej - za podawanie nieprawdziwych danych lub zatajanie
prawdziwych danych, w istotny sposób wpływających na treść informacji – grzywna do 5 mln zł
albo pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 5 lat, albo obie te kary łącznie

• art. 77-79 ustawy o rachunkowości – grzywna lub kara pozbawienia wolności (albo odpowiednio
ograniczenia wolności) albo odpowiednio obie te kary

• w art. 79 ustawy o rachunkowości, dodane pkt 8-10 (zmiany wz. z ustawą o biegłych
rewidentach - Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) - sankcje za rozwiązanie umowy o badanie bez
uzasadnionej podstawy lub nieinformowanie KRBR i odpowiednio KNF, zawieranie umowy o
badanie na okres krótszy niż 2 lata, stosowanie klauzul umownych ograniczających możliwość
wyboru firmy audytorskiej
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1.22. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 

Ustawa o rachunkowości:

 art. 67 ust. 1 ustawy o rachunkowości – obowiązek zapewnienia przez kierownika badanej jednostki
(zarząd) biegłemu rewidentowi dostępu do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących
podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również obowiązek
udzielenia wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia
sprawozdania z badania (odpowiedzialność karna – art. 79 UoR)

 art. 67 ust. 2 UoR:
• Biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji od kontrahentów badanej jednostki, w tym

także od banków i jej doradców prawnych – z upoważnienia kierownika badanej jednostki
 art. 67 ust. 3 UoR:
• Uprawnienia biegłego rewidenta, o których mowa w ust. 1 i 2 art. 67 przysługują także wobec

jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (jeżeli przedmiotem badania jest sprawozdanie
finansowe jednostki dominującej)

 art. 67 ust. 3a UoR (dodany wz. z UoBR, Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) ): Przepisy ust. 1-3 stosuje się
odpowiednio do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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1.23. Raporty okresowe - regulacje krajowe i unijne 

Ustawa o rachunkowości (wraz ze zmianą Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 - UoBR):
 „opinię wraz z raportem biegłego rewidenta” - zastąpiono przez „sprawozdanie z badania”
 podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych” - zastąpiono przez „firma audytorska”
 art. 66 ust. 5 UoR – minimalny czas trwania zlecenia badania to 2 lata (odpowiedzialność karna – art.

79 UoR)
 art. 66 ust. 5a UoR – nieważność z mocy prawa klauzuli umownych w umowach o badanie,

ograniczających możliwość wyboru firmy audytorskiej (odpowiedzialność karna – art. 79 UoR)
 art. 66 ust. 9 UoR – obowiązek informowania przez kierownika jednostki oraz firmę audytorską o

rozwiązaniu umowy o badanie – KRBR, a w przypadku JZP w rozumieniu UoBR także KNF, wraz z
podaniem przyczyn (odpowiedzialność karna – art. 79 UoR)

 art. 134 UoBR – maksymalny czas trwania zleceń badań ustawowych to 5 lat (firma audytorska, sieć,
kluczowy biegły rewident)

 art. 134 UoBR – okres karencji (kluczowy biegły rewident): możliwość ponownego badania po upływie
co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania

 ! Stanowiska i komunikaty UKNF zw. z nadzorem publicznym nad JZP w zakresie określonym UoBR i
Rozporządzeniem Nr 537/2014 – publikowane są na stronie KNF: www.knf.gov.pl, zakładka: DLA
RYNKU/Nadzór publiczny realizowany przez KNF w zw. z ustawą o biegłych rewidentach (…)
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2.1. Ustawa o ofercie publicznej 

Definicje: państwa macierzystego i państwa przyjmującego (dla potrzeb wykonywania obowiązków
informacyjnych) (art. 55a)
Zakres i terminy informacji przekazywanych przez emitentów, dla których RP jest państwem
przyjmującym - określają przepisy państwa macierzystego (art. 56 ust. 6)
Emitent, z siedzibą na terytorium RP, którego papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium RP oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w
państwie członkowskim, jeżeli RP jest dla niego państwem macierzystym - obowiązek przekazania KNF
informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1; Jeżeli państwem macierzystym jest inne państwo
członkowskie niż RP, zakres i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, określają
przepisy państwa macierzystego (art. 56 ust. 7)
Emitent, który na podst. art. 55a ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub ust. 3a wybrał jako państwo macierzyste RP, jest
obowiązany przekazywać informacje zgodnie z ust. 1. Sposób przekazywania informacji, o których mowa
w ust. 1, w państwie przyjmującym określają przepisy państwa przyjmującego (art. 56 ust. 8)

Języki sporządzania informacji (art. 56 a-c):
- np. RP jest państwem macierzystym, papiery wartościowe emitenta dopuszczone są do obrotu na rynku
regulowanym RP i nie są to papiery wartościowe denominowane w euro o jednostkowej wartości
nominalnej co najmniej 100 000 euro, ani papiery nieudziałowe denominowane w innej walucie niż euro
o jednostkowej wartości nominalnej o równowartości co najmniej 100 000 euro - obowiązek stosowania
języka polskiego (art. 56b ust.1)
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2.2. Ustawa o ofercie publicznej 

Równoważność niektórych informacji przekazywanych przez emitentów z siedzibą w państwie
niebędącym państwem członkowskim, jeżeli RP jest państwem macierzystym - możliwość udzielenia
zgody przez KNF na wniosek emitenta (art. 62 ust. 4-8) - po uwzględnieniu właściwych regulacji
(standardów rachunkowości), tj. odpowiednio: Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1569/2007, z późn. zm.,
oraz odpowiednio Decyzji Komisji 2008/961/WE (zmienionej Decyzją Komisji 2012/194/UE i 2015/1612),
która zastąpiła Decyzję Komisji 2006/891/WE

Obowiązek zapewnienia publicznej dostępności informacji okresowych (tu też sprawozdanie z
płatności) przez emitentów, dla których RP jest państwem macierzystym - przez co najmniej 10 lat, w
sieci Internet, na stronie emitenta (art. 63)
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2.3. Raporty okresowe - Rozporządzenie MF o raportach emitentów

MSR – definicja (par. 2 ust. 1 pkt 15) – zgodna z definicją w UOR: MSR - rozumie się przez to
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej

Definicja jednostki zależnej – jeżeli emitent sporządza także skonsolidowane sprawozdania finansowe to
rozumie się jednostkę zależną w rozumieniu przepisów o rachunkowości właściwych dla tych sprawozdań
(par. 2 ust. 1 pkt 25) – zmiana wprowadzona Dz. U. z 2012 r., poz. 397
Definicja podmiotu powiązanego (par. 2 ust. 1 pkt 32) – to podmiot powiązany w rozumieniu MSR (a w
przypadku emitenta będącego funduszem – to jednostka powiązaną z TFI zarządzającym emitentem) - por.
UoR, Zał. 1, Dodatkowe informacje i objaśnienia, pkt 5.2 – strony powiązane = podmioty powiązane w
rozumieniu MSR

! W przypadku konieczności dokonania korekty raportu okresowego lub skonsolidowanego raportu
okresowego – tryb określa par. 15 ust. 4 i 5 ww. Rozporządzenia - zmiana dodana Dz. U. z 2012r., poz.
397
- ust. 4 – raport bieżący (o korekcie) + skorygowany raport okresowy
- ust. 5 – po zatwierdzeniu SF lub SSF przez organ zatwierdzający – wyłącznie raport bieżący (o korekcie)

 obowiązki i działania podejmowane przez emitenta – m.in. w wyniku żądania wyjaśnień lub wydania
zalecenia przez upoważnionego przedstawiciela KNF, na podstawie art. 68 ustawy o ofercie
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2.4. Raporty okresowe - Rozporządzenie MF o raportach emitentów

Wskazanie obowiązujących standardów rachunkowości i standardów badania dla emitentów krajowych
i zagranicznych: z EOG i spoza EOG (par. 63)

- obowiązek podjęcia decyzji, o której mowa w UoR, w przypadku możliwości a nie obowiązku
zastosowania MSR przez emitentów z RP

- możliwość zastosowania polskich zasad rachunkowości przez emitentów z RP (gdy na dzień bilansowy
papiery wartościowe nie były jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym)

- standardy rachunkowości emitentów spoza EOG w przypadku skonsolidowanych sprawozdań
finansowych to: MSR, akceptowane standardy rachunkowości* albo standardy rachunkowości
równoważne do MSR* **
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2.5. Raporty okresowe - Rozporządzenie MF o raportach emitentów

Wskazanie obowiązujących standardów rachunkowości i standardów badania dla emitentów krajowych
i zagranicznych: z EOG i spoza EOG (cd.)

Objaśnienia:
/*Decyzja Komisji 2008/961/WE z 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów z krajów
trzecich (spoza EOG) krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz MSSF do
celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 112),
zmieniona Decyzją Wykonawczą Komisji 2012/194/UE z 11 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. UE L 103 z
13.04.2012 r., str. 49) oraz Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2015/1612 z 23 września 2015 r. (Dz. Urz. UE
L 249 z 25.09.2015, str. 26); kolejne decyzje KE w tej sprawie (jeśli zostaną wydane) - konieczność
bezpośredniego stosowania;

**Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1569/2007 z 21 grudnia 2007 r. ustanawiające… mechanizm ustalenia
równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z
krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, str. 66), z późn. zm./
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2.6. Raporty okresowe - Rozporządzenie MF o raportach emitentów

Śródroczne raporty zarządu – raporty o charakterze finansowym:

- możliwość przekazywania przez określonych w rozporządzeniu emitentów zamiast raportów
kwartalnych (np. emitenci wyłącznie nieudziałowych papierów wartościowych, innych niż zamienne na
akcje – par. 60 ust. 9)

- obejmują okres od rozpoczęcia danego półrocza do dnia publikacji raportu

- zawierają wyjaśnienie istotnych zdarzeń i transakcji, ich wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz
wyniki emitenta i kontrolowanych przez niego jednostek oraz ogólny opis sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wyników emitenta i kontrolowanych przez niego jednostek - par. 82 ust. 11

- termin przekazania: w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, po upływie 10 tygodni
od początku danego półrocza (pierwszego i drugiego), nie później jednak niż 6 tygodni przed
zakończeniem danego półrocza - par. 79 ust. 4
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2.7. Raporty okresowe - Rozporządzenie MF o raportach emitentów

Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne:

- nie występuje obowiązek przekazywania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów
kwartalnych za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego (z wyjątkiem emitenta będącego funduszem),
wymagany jest jednak raport półroczny – par. 79 ust. 2

- termin przekazania: raport kwartalny „jednostkowy” i skonsolidowany - jednocześnie, w dniu
określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż 60 dni od dnia zakończenia
kwartału roku obrotowego - par. 79 ust. 1 i 3

- w przypadku stosowania MSR - kwartalne sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji skróconej,
- której zakres został określony w tych standardach (por. par. 66 ust. 6 i ust. 10)

- w przypadku PZR - zawartość informacji dodatkowej w skróconym kwartalnym sprawozdaniu
finansowym - określa par. 66 ust. 5 i odpowiednio ust. 10

- w przypadku PZR i MSR - dodatkowe informacje zgodnie z par. 66 ust. 8
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2.8. Raporty okresowe - Rozporządzenie MF o raportach emitentów

Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne (cd.):

- zawierają informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotami
powiązanymi (kryteria ujawnienia: zawarcie na warunkach innych niż rynkowe) oraz o zmianach tych
transakcji – par. 66 ust. 5 pkt 13, ust. 8 pkt 9; ust. 10

! ww. informacje są również wymagane w raportach półrocznych i odpowiednio rocznych (także
skonsolidowanych)

- w skonsolidowanych raportach kwartalnych (także skonsolidowanych półrocznych) - wymagane jest
przedstawienie informacji o segmentach zgodnie z wymogami MSR dla śródrocznych sprawozdań
finansowych – por. MSR 34

- quasi sprawozdanie z działalności (dodatkowe informacje) – par. 66 ust. 8, m.in. pkt 11
(uwzględnienie także odpowiednio w raportach półrocznych) – wymagane m.in. inne informacje
istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz
informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta
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2.9. Raporty okresowe - Rozporządzenie MF o raportach emitentów

Raporty półroczne i skonsolidowane raporty półroczne:

- co najmniej półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i odpowiednio skrócone skonsolidowane (zakres
informacyjny jak w raportach kwartalnych) – par. 68 ust. 1 pkt 2 lit. a; par. 69 ust. 1 pkt 2 lit. a

- w przypadku stosowania MSR – sprawozdania co najmniej w wersji skróconej (por. MSR 34) - par. 68
ust. 1 pkt 2 lit. b; par. 69 ust. 1 pkt 2 lit. b

- półroczne sprawozdanie zarządu z działalności – wymagany m.in. opis zagrożeń i ryzyka dot. pozostałych
m-cy roku obrotowego oraz uwzględnienie odpowiednio wymogów określonych w par. 66 ust. 8 pkt 2-13

- raporty półroczne sporządza się za I półrocze roku obrotowego, za pierwszych 6 miesięcy – par. 79 ust. 5

- termin przekazania: raport półroczny „jednostkowy” i skonsolidowany - jednocześnie, w dniu określonym
przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia zakończenia półrocza
roku obrotowego – par. 79 ust. 5
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2.10. Raporty okresowe - Rozporządzenie MF o raportach emitentów
Raporty roczne i skonsolidowane raporty roczne:
- termin przekazania: raport roczny „jednostkowy” i skonsolidowany - jednocześnie, w dniu określonym
przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku
obrotowego – par. 79 ust. 7

- jednostki samorządu terytorialnego (jst) – nie później niż sześć miesięcy od dnia zakończenia roku
budżetowego

- zawartość raportu rocznego jst – par. 70

- sprawozdanie z działalności – m.in. par. 91 ust. 5 pkt 2 i 3 i ust. 6 pkt 6, 11, 14 i 15 dot. czynników
ryzyka, zagrożeń, zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań

- sprawozdanie z działalności emitenta - zawiera oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
(stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania) – par. 70 ust. 6 pkt 5; odpowiednio sprawozdanie
z działalności grupy kapitałowej emitenta – zawiera m.in. opis głównych cech systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych - par. 71
ust. 4 i 5 – informacje dot. grupy - implementacja Dyrektywy 2006/46/WE

- w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego – opis polityki różnorodności

- oświadczenie (w sprawozdaniu z działalności) albo sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
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2.11. Raporty okresowe - Rozporządzenie MF
o sprawozdaniach emitentów wg PZR  

! Obowiązek wskazania różnic do MSR - jeżeli sprawozdanie finansowe (lub w ściśle określonym przypadku
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe) sporządzane jest zgodnie z PZR, a nie MSR - wynika z
Rozporządzenia MF o sprawozdaniach emitentów wg PZR – par. 7

! W przypadku stosowania MSR – do formatu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych nie ma zastosowania Rozporządzenie MF o sprawozdaniach emitentów wg PZR, ponieważ
określa ono zakres informacyjny sprawozdań finansowych emitentów stosujących polskie zasady
rachunkowości
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2.12. Raporty okresowe - Rozporządzenie MF o raportach emitentów 

 Oświadczenia, stanowiska, informacje, ocena zarządu / rady nadzorczej - wymagane w raportach 
rocznych i odpowiednio w półrocznych (także skonsolidowanych):

 oświadczenie zarządu o zgodności z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz o prawdziwości,
rzetelności i jasności odzwierciedlenia przez sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, a także prawdziwości sprawozdań z działalności, w
tym opisu podstawowych zagrożeń i ryzyka – par. 68 ust. 1 pkt 4, par. 69 ust. 1 pkt 4; par. 70 ust. 1 pkt 6,
par. 71 ust. 1 pkt 6 (raporty półroczne i roczne)

 stanowisko zarządu, wraz z opinią rady nadzorczej odnoszące się do zmodyfikowanego wniosku / opinii
biegłego rewidenta z przeglądu / badania - par. 68 ust. 1 pkt 7, par. 69 ust. 1 pkt 6; par. 70 ust. 1 pkt 13,
par. 71 ust. 1 pkt 11 (raporty półroczne i roczne)

 informację zarządu, na podstawie oświadczenia rady nadzorczej, o dokonaniu wyboru firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych, w tym dotyczącą wyboru i procedury
wyboru bezstronności i niezależności firmy audytorskiej oraz członków zespołu wykonującego badanie –
par. 70 ust. 1 pkt 7; par. 71 ust. 1 pkt 7 (raporty roczne)

 oświadczenie rady nadzorczej dot. komitetu audytu / rady nadzorczej w przypadku pełnienia przez nią
zadań komitetu audytu - par. 70 ust. 1 pkt 8; par. 71 ust. 1 pkt 8 (raporty roczne)

 ocena rady nadzorczej dot. sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego - par. 70 ust. 1 pkt
14; par. 71 ust. 1 pkt 12 (raporty roczne)

/tekst oświadczeń został skrócony na użytek prezentacji/
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3.1. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

Działalność CRSC (Corporate Reporting Standing Committee), stałego komitetu ESMA (European
Securities and Markets Authority – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych),
dawniej CESR - współpraca, wspomaganie i koordynacja nadzoru nad informacją finansową

Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1095/2010 z dn. 24 listopada 2010 w sprawie ustanowienia ESMA
(Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 84, z późn. zm.) – art. 16

Wytyczne ESMA w sprawie nadzoru nad informacją finansową (Ref.: ESMA/2014/1293pl, 28.10.2014),
dalej „Wytyczne nadzorcze ESMA”; weszły w życie 29.12.2014 r.; uprzednio stosowany był: Standard CESR
Nr 1 - Nadzór nad informacją finansową; Standard CESR Nr 2 - Baza EECS

KNF jest członkiem ESMA i uczestniczy poprzez przedstawicieli w pracach m.in. CRSC i EECS (European
Enforcers Coordination Sessions - Spotkania Koordynacyjne Organów Nadzoru)
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3.2. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in.:

- Dokument CESR dot. instrumentów finansowych na niepłynnych rynkach pt. „Fair Value Measurement
and Related Disclosures of Financial Instruments in Illiquid Markets” (Ref.: CESR/08-713b, październik
2008)

- Raport CESR dot. stosowania wymagań w zakresie ujawnień dla instrumentów finansowych pt.
„Application of Disclosure Reguirements Related to Financial Instruments in the 2008 Financial
Statements” (Ref.: CESR/09-821, październik 2009)

- Informacja prasowa CESR nt. następnych kroków dot. europejskiego dostępu do informacji
finansowych przekazywanych przez spółki notowane – OAMs; analiza możliwości zastosowania XBRL
(Ref.: CESR/10-943, sierpień 2010)

- Raport CESR dot. stosowania wymagań w zakresie ujawnień dla instrumentów finansowych pt.
„Follow-up Statement on Application of Disclosure Reguirements Related to Financial Instruments in the
2009 Financial Statements” (Ref.: CESR/10-1183, październik 2010)
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3.3. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2011
- Stanowisko ESMA nt. ujawnień dot. długu państwowego wymaganych w sprawozdaniach finansowych
sporządzanych zgodnie z MSSF pt. „ „Public Statement. ESMA Statement on disclosures related to
sovereign debt to be included in IFRS financial statements” (ESMA/2011/226, lipiec 2011)

- Raport ESMA z przeglądu przez europejskie organy nadzoru wdrożenia MSSF 8 pt. „Review of European
enforcers on the implementation of IFRS 8 – Operating Segments” (ESMA/2011/372, listopad 2011)

- Dokument konsultacyjny ESMA dot. obserwacji nt. istotności w raportowaniu finansowym pt.
„Consultation Paper. Considerations of materiality in financial reporting” (ESMA/2011/373, listopad
2011)

- Stanowisko ESMA dot. długu państwowego w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z
MSSF pt. „ „Public Statement. Sovereign Debt in IFRS Financial Statements” (ESMA/2011/397, listopad
2011)
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3.4. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2012

- Raport ESMA nt. przeglądu praktyki rachunkowości dot. rządowych obligacji Grecji pt. „ESMA Report.
Review of Greek Government Bonds accounting practices in the IFRS Financial Statements for the year
ended 31 December 2011 (ESMA/2012/482, lipiec 2012)

- Podsumowanie odpowiedzi dot. istotności w raportowaniu finansowym pt. „Summary of Responses.
Considerations of materiality in financial reporting (ESMA/2012/525, sierpień 2012)

- Publiczne stanowisko ESMA ws. działań dot. forbearance (restrukturyzacja zadłużenia,
renegocjowanie umów, powstrzymywanie się od działania, itp.) pt. „Public Statement. Treatment of
Forbearance Practices in IFRS Financial Statements of Financial Institutions (ESMA/2012/853, grudzień
2012) – dot. nie tylko instytucji finansowych
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3.5. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2012 cd.
- Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. sprawozdań finansowych

za rok 2012 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2012 financial
statements” (ESMA/2012/725, listopad 2012):

Wspólne europejskie priorytetowe obszary nadzorcze dla rocznych sprawozdań za rok 2012:
- instrumenty finansowe: instrumenty narażone na ryzyko, dług państwowy, utrata wartości aktywów

finansowych, ujawnienia dot. renegocjowanego długu (MSR 39, MSSF 7, MSR 1)
- utrata wartości aktywów niefinansowych (MSR 36)
- pomiar zobowiązań z tyt. świadczeń po okresie zatrudnienia (MSR 19)
- rezerwy (MSR 37)

 ! Ww. priorytetowe obszary są nadal aktualne

(patrz też: ww.knf.gov.pl  zakładka: O KNF/Współpraca międzynarodowa/Unia Europejska/Europejski   
System Nadzoru Finansowego – tłumaczenie na j. polski)
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3.6. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2013
- Raport ESMA. Przegląd przez europejskich nadzorców dot. utraty wartości firmy i innych wartości

niematerialnych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF pt. „European enforcers
review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS financial statements”
(ESMA/2013/2, styczeń 2013)

- Przegląd praktyk rachunkowości. Porównywalność sprawozdań finansowych MSSF instytucji
finansowych w Europie (ESMA/2013/1664, listopad 2013)
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3.7. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2013 cd.
- Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. sprawozdań finansowych
za rok 2013 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2013 financial
statements” (ESMA/2013/1634, listopad 2013):
Wspólne europejskie priorytetowe obszary nadzorcze dla rocznych sprawozdań za rok 2013:
- utrata wartości aktywów niefinansowych (MSR 36)
- pomiar i ujawnienia dot. zobowiązań z tyt. świadczeń po okresie zatrudnienia (MSR 19, MSR 1) – nowy

MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – od 2013; (Rozp. Komisji UE 475/2012)
- wartość godziwa – pomiar i ujawnienia (MSSF 13)
- ujawnienia zasad (polityki) rachunkowości, ocen i szacunków (MSR 1, m.in. par. 25 MSR 1 – dot.

kontynuacji działalności)
- pomiar instrumentów finansowych i ujawnienia dot. ryzyka (MSR 39, MSSF 7); tu także dot. praktyk

forbearance

 ! Ww. priorytetowe obszary są nadal aktualne (od 2018 MSR 39 został zastąpiony przez MSSF 9)
(patrz:  www.knf.gov.pl  zakładka: O KNF/Współpraca międzynarodowa/Unia Europejska/Europejski  

System Nadzoru Finansowego – tłumaczenie na j. polski) 
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3.8. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2014

 Raport ESMA ws. przeglądu zastosowania wymagań w zakresie rachunkowości połączeń jednostek
(przedsięwzieć) w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF pt. „ESMA Report. Review
on the application of accounting requirements for business combinations in IFRS financial statements”
(ESMA/2014/643, czerwiec 2014)

 ! Wytyczne ESMA ws. nadzoru nad informacją finansową (ESMA Guidelines on enforcement
of financial information) (ESMA/2014/1293pl, 28.10.2014); weszły w życie 29.12.2014 r. – są
także opublikowane w j. polskim (www.esma.europa.eu)
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3.9. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2014 cd.

 Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. sprawozdań finansowych
za rok 2014 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2014 financial
statements” (ESMA/2014/1309, październik 2014):
Wspólne europejskie priorytetowe obszary nadzorcze dla rocznych sprawozdań za rok 2014
- sporządzanie i prezentacja skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zw. z tym ujawnienia

(MSSF 10) – oczekuje się starannego wyjaśnienia w sprawozdaniach osądów dot. występowania kontroli
- charakter ryzyk związanych z udziałem jednostki w jednostkach strukturyzowanych (MSSF 12)
- sprawozdawczość finansowa jednostek zaangażowanych we wspólne ustalenia umowne oraz związane z

tym ujawnienia (MSSF 11)
- ujęcie i wycena aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (MSR 12)
- ujawnienie zasad rachunkowości odnoszących się do niepewnych istotnych pozycji podatkowych,

zgodnie z par. 117 i 122 MSR 1
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3.10. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2014 cd.

 Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. sprawozdań finansowych
za rok 2014 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2014 financial
statements” (ESMA/2014/1309, październik 2014) – cd.:

 Dodatkowe obszary, które należy wziąć pod uwagę:
- specyficzne zagadnienia związane z sektorem bankowym (w świetle Kompleksowej oceny EBC, w tym

Kontroli jakości aktywów
- wnioski zawarte w Raporcie ESMA (ESMA/2013/1664, listopad 2013 r.) nt. porównywalności sprawozdań

finansowych instytucji finansowych w Europie
- ujawnienia w sprawozdaniach finansowych – nie mogą być szablonowe; mają opisywać realia i specyfikę

jednostki; mają być jasne i kompletne

 ! Ww. priorytetowe obszary są nadal aktualne 
(patrz:  www.knf.gov.pl  zakładka: O KNF/Współpraca międzynarodowa/Unia Europejska/Europejski  System 

Nadzoru Finansowego – tłumaczenie na j. polski) 
47/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 

podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 
wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.11. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2015
 Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. sprawozdań finansowych

za rok 2015 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2015 financial
statements” (2015/ESMA/1608, październik 2015):

Wspólne europejskie priorytetowe obszary nadzorcze dla rocznych sprawozdań za rok 2015
- wpływ warunków panujących na rynkach finansowych na sprawozdania finansowe (MSR 1, MSR 36,

MSR 19, MSR 37, MSSF 7)
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych i związane z nim ujawnienia (MSR 7)
- wycena w wartości godziwej oraz związane z nią ujawnienia (MSSF 13)
Ponadto:
- tzw. „pakiet konsolidacyjny” (MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) – por. EWPN 2014
- wpływ nowych standardów MSSF 9 i MSSF 15 (MSR 8)

 ! Ww. priorytetowe obszary są nadal aktualne 
(patrz:  www.knf.gov.pl  zakładka: O KNF/Współpraca międzynarodowa/Unia Europejska/Europejski  System 

Nadzoru Finansowego – tłumaczenie na j. polski) 
48/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 

podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 
wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.12. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2015 cd.

 Opinia ESMA nt. zastosowania wymogów MSSF w odniesieniu do ujęcia wpłat na rzecz systemów
gwarantowania depozytów: „Opinion. Application of the IFRS requirements in relations to the recognition
of contributions to Deposit Guarantee Schemes in IFRS accounts (2015/ESMA/1462, wrzesień 2015)

 Raport końcowy nt. projektu regulacyjnych standardów technicznych dot. europejskiego elektronicznego
punktu dostępu do informacji regulowanych: „Final Report. Draft Regulatory Technical Standards on
European Electronic Access Point (EEAP)” (ESMA/2015/1460, wrzesień 2015)

 Dokument konsultacyjny nt. regulacyjnych standardów technicznych dot. jednolitego europejskiego
elektronicznego formatu sprawozdawczego (ESEF): „Consultation Paper. Consultation Paper on Regulatory
Technical Standards on the European Single Electronic Format (ESEF)” (2015/ESMA/1463, wrzesień 2015)
– patrz opinie uzyskane w konsultacjach

49/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.13. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2015 cd.

 ! Stanowisko ESMA ws. poprawy jakości ujawnień w sprawozdaniach finansowych: „Public Statement.
Improving the quality of disclosures in the financial statements” (2015/ESMA/1609, październik 2015)

ESMA podkreśla potrzebę:
- przedstawiania zwięzłych i jasnych ujawnień opartych na użytecznych faktach, specyficznych dla danego

podmiotu, które są konieczne dla zrozumienia jego dokonań i sytuacji finansowej
- unikania ujawnień o charakterze utartych sformułowań, szablonowych (ang. boiler-plate)
- zachęcania emitentów przez biegłych rewidentów do skoncentrowania się na istotności i ujawnieniach

specyficznych dla danego podmiotu
- promowania przez europejskie organy nadzoru dobrych praktyk wśród emitentów oraz uwzględniania

postanowień ww. Stanowiska ESMA w praktyce nadzorczej

(patrz:  www.knf.gov.pl  zakładka: O KNF/Współpraca międzynarodowa/Unia Europejska/Europejski System 
Nadzoru Finansowego)

50/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.14. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2015 cd.

 ! Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników (ESMA Guidelines on Alternative Performance
Measures - APM) (ESMA/2015/1415pl, 05.10.2015) - mają zastosowanie począwszy od 3 lipca 2016 r. –
są także opublikowane w j. polskim (www.esma.europa.eu)
Przykłady APM: cash earnings, EBITDA, net debt, itd.

Wytyczne skierowane są do:
- emitentów – rynek regulowany
- osób odpowiedzialnych za prospekt emisyjny
- organów nadzorujących rynki regulowane
Wytyczne dotyczą:
- informacji regulowanych (np. sprawozdania zarządu z działalności - DT, informacje poufne - MAR)
- prospektów emisyjnych

(patrz:  www.knf.gov.pl  zakładka: O KNF/Współpraca międzynarodowa/Unia Europejska/Europejski  System 
Nadzoru Finansowego)

51/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.15. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2016
 Publiczne Stanowisko ESMA ws. MSSF 15: „Public Statement. Issues for consideration in implementing

IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers” (ESMA/2016/1148, lipiec 2016) – uwzględnienie tego
stanowiska przy sporządzaniu rocznych sprawozdań / skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok
2017; pomocne przy wdrażaniu MSSF 15

 MSSF 15 - zastosowanie z początkiem roku obrotowego rozpoczynającego 1 stycznia 2018 r. (począwszy
od sprawozdań za I kwartał roku obrotowego 2018)

 ! w sprawozdaniach 2017:
- ujawnienia o wpływie zastosowania MSSF 15: jakościowe oraz ilościowe – wiarygodne informacje,
ujawnienia specyficzne dla danej jednostki (por. par. 30 i 31 MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości,
zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”)

- w przypadku decyzji o wcześniejszym zastosowaniu MSSF 16 „Leasing”, który ma zastosowanie
począwszy od 1 stycznia 2019 r. (zatwierdzony; Dz. Urz. UE L 291, z 09.11.2017 r.) – odpowiednie
ujawnienia o wpływie zastosowania tego standardu w uzupełnieniu informacji o wpływie MSSF 15; w
innym przypadku również ujawnienia na podstawie MSR 8

 użyteczne prace: IFRS IC, IASB - FASB TRG (Transition Resource Group), wskazówki FASB dot. US GAAP
 szczegółowe monitorowanie jakości wdrożenia MSSF 15 (i 16) przez komitet audytu/radę nadzorczą

52/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.16. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.):

2016 cd.
 Publiczne Stanowisko ESMA ws. MSSF 9: „Public Statement. Issues for consideration in implementing

IFRS 9: Financial Instruments” (2016/ESMA/1563, listopad 2016) - uwzględnienie tego stanowiska przy
sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych za rok 2017; pomocne przy wdrażaniu MSSF 9

 MSSF 9 - zastosowanie z początkiem roku obrotowego rozpoczynającego 1 stycznia 2018 r. (począwszy
od sprawozdań za I kwartał roku obrotowego 2018)

 ! w sprawozdaniach 2017:
- ujawnienia o wpływie zastosowania MSSF 9: jakościowe oraz ilościowe – wiarygodne informacje,
ujawnienia specyficzne dla danej jednostki (por. par. 30 i 31 MSR 8)

- zachęca się emitentów do ujawnienia wpływu zastosowania MSSF 9 w związku z regulacjami
ostrożnościowymi (wymogi kapitałowe, wskaźniki ostrożnościowe)

 użyteczne prace: IFRS IC, IASB Transition Resource Group (ITG), Basel Committee on Banking Supervision
(BCBS) „Guidance on credit risk and accounting for ECL”, EBA – wytyczne dot. ryzyka kredytowego i
rachunkowości ECL (oczekiwane straty kredytowe), Raport EDTF (Enhanced Disclosure Task Force),
z 2015r., nt. podejścia do ECL w MSSF 9

 szczegółowe monitorowanie jakości wdrożenia MSSF 9 przez komitet audytu / radę nadzorczą

53/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.17. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.), patrz także:
www.knf.gov.pl zakładka: O KNF/Współpraca międzynarodowa/Unia Europejska/Europejski System Nadzoru
Finansowego – tłumaczenie na j. polski

2016 cd.
 Publiczne Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. sprawozdań

finansowych za rok 2016 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2016 financial
statements” (ESMA/2016/1528, październik 2016):

! Wspólne europejskie priorytetowe obszary nadzorcze dla rocznych sprawozdań za rok 2016
- prezentacja efektywności finansowej / wyników; ang. financial performance (MSR 1, MSSF 8, MSR 19,

MSR 23, MSR 33, Wytyczne ESMA ws. APM)
- instrumenty finansowe: odróżnienie instrumentów kapitałowych od zobowiązań finansowych (MSR 32,

MSR 8, MSR 1, MSSF 7)
- ujawnianie informacji nt. wpływu nowych standardów na sprawozdania finansowe, w szczególności:

MSSF 9, MSSF 15 i MSSF 16 (MSR 8, MSR 17)

54/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.18. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.)

2016 cd.
 Publiczne Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. sprawozdań

finansowych za rok 2016 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2016 financial
statements” (ESMA/2016/1528, październik 2016)
! Wspólne europejskie priorytetowe obszary nadzorcze dla rocznych sprawozdań za rok 2016 (cd.)

Ponadto:
- ujawnienie zagrożeń i oczekiwanych skutków (narażenie na ryzyko) decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu

Unii Europejskiej (brexit) – jeśli dotyczy
- informacja dodatkowa – wzięcie pod uwagę istotności i przydatności

! Nadal aktualne są zagadnienia opisane w poprzednich (tj. za lata 2012 - 2015) Publicznych Stanowiskach
ESMA ws. EWPN, w tym ujawnienia dot. ryzyka płynności, możliwość spłaty zadłużenia, wyceny zgodnie z
MSSF 13, ujęcie odpisów – MSSF 9

55/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.19. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.)

2016 cd.
 Wyniki konsultacji dot. Dokumentu konsultacyjnego ws. RTS dot. ESEF (regulacyjne standardy techniczne

dot. jednolitego europejskiego elektronicznego formatu sprawozdawczego) pt. „Feedback Statement on the
Consultation Paper on the Regulatory Technical Standard on the European Single Electronic Format (ESEF)
(ESMA/2016/1668, 21 grudnia 2016)
Główne wnioski ESMA, w wyniku konsultacji, to:

 Roczne raporty finansowe będą przygotowywane w XHTML;
 Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, sporządzane zgodnie z MSSF, będą oznaczane (marked-up)

w XBRL, z wykorzystaniem Taksonomii MSSF (IFRS Taxonomy)
 Znaczniki XBRL (tags) będą wbudowane w dokument XHTML poprzez technologię Inline XBRL

 tematy przygotowane przez ESMA ws. RTS dot. ESEF: rozszerzenie Taksonomii XBRL, zasady stosowania
znaczników XBRL, zasady sporządzania sprawozdań w formacie iXBRL (filling rules)

 oczekiwane: przyjęcie RTS dot. ESEF przez Komisję Europejska - w formie rozporządzenia delegowanego,
uzupełniającego Dyrektywę 2004/109/WE - do końca 2018 r., ogłoszenie do połowy 2019 r.

56/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.20. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.)

2017

 Pytania i odpowiedzi. Wytyczne ESMA ws. Alternatywnych Pomiarów Wyników pt. „Questions and
answers. ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) (ESMA32-51-370, lipiec 2017),
łącznie 11 pytań i odpowiedzi

 Pytania i odpowiedzi. Wytyczne ESMA ws. Alternatywnych Pomiarów Wyników pt. „Questions and
answers. ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) (ESMA32-51-370, październik
2017), łącznie 17 pytań i odpowiedzi

 Raport. Przegląd pomiaru wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF
pt. „Report. Review of Fair Value Measurement in the IFRS financial statements” (ESMA32-67-284, lipiec
2017)

57/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.21. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.)

2017 cd.
 Przegląd stosowania Wytycznych ESMA ws. nadzoru nad informacją finansową. Raport z przeglądu pt.

„Peer Review on guidelines on enforcement of financial information. Peer Review Report (ESMA42-111-
4138, lipiec 2017

 Podsumowanie wyników analizy „Summary of findings. Results of the fact-finding exercise on disclosure of
the impact of the new accounting standards in the 2016 annual and 2017 interim financial statements
(ESMA32-63-364, październik 2017) – dot. MSSF 9 i MSSF 15

58/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.22. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.), patrz także:
www.knf.gov.pl zakładka: O KNF/Współpraca międzynarodowa/Unia Europejska/Europejski System Nadzoru
Finansowego – tłumaczenie na j.polski

2017 cd.
 Publiczne Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. sprawozdań

finansowych za rok 2017 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2017 financial
statements” (ESMA32-63-340, październik 2017):

! Wspólne europejskie priorytetowe obszary nadzorcze dla rocznych sprawozdań za rok 2017:

- ujawnienie przewidywanego wpływu wdrożenia nowych standardów na sprawozdania finansowe, w
szczególności: MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” i MSSF 16
„Leasing” (w zw. z MSR 8, MSR 17)

- szczególne kwestie dot. ujęcia, wyceny i ujawnień wynikające z MSSF 3 „Połączenia jednostek
(przedsięwzięć)”

- szczególne kwestie wynikające z MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”

- ujawnienia dot. informacji niefinansowych
- ujawnienia dot. APM (patrz: Wytyczne ESMA ws. APM)

59/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.23. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.)

2017 cd.
 Publiczne Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. sprawozdań

finansowych za rok 2017 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2017 financial
statements” (ESMA32-63-340, październik 2017)

! Nadal aktualne są zagadnienia opisane w poprzednich (tj. za lata 2012 - 2016) Publicznych Stanowiskach
ESMA ws. EWPN, w tym prezentacja efektywności finansowej / wyników; ang. financial performance
oraz ujawnienie wpływu decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej (brexit) – jeśli dotyczy

 Komunikat UKNF ws. zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 15 „Przychody z umów z
klientami i konieczności zapewnienia przez emitentów odpowiednich ujawnień (www.knf.gov.pl, z
13.10.2017):

 obowiązek ujawnień dot. skutków zastosowania nowych standardów (MSR 8, par. 30 i 31)
 oczekiwanie ujawnienia wiarygodnych informacji ilościowych o wpływie zastosowania nowych standardów
 przypomnienie o obowiązku zastosowania MSSF 9 i MSSF 15 począwszy od sprawozdań za pierwszy kwartał

roku obrotowego 2018

60/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


3.24. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.)
2017 cd. 

 Raport końcowy nt. RTS (regulacyjnych standardów technicznych) dot. jednolitego elektronicznego
formatu sprawozdawczego (ESEF) pt. „Final Report on the RTS on the European Single Electronic Format”
(ESMA32-60-204, grudzień 2017) – m.in. Informacja dot. testów wykorzystania taksonomii ESEF oraz projekt
RTS: roczne raporty w formacie XHTML, skonsolidowane sprawozdania finansowe w formacie Inline XBRL
(iXBRL), wbudowane w dokument XHTML; począwszy od raportów za rok 2020

 ESEF - Podręcznik raportowania. Sporządzanie rocznych raportów finansowych w Inline XBRL pt. „ESEF
Reporting Manual. Preparation of Annual Financial Reports in Inline XBRL” (ESMA32-60-254, grudzień 2017)
– podręcznik dla emitentów i dla dostawców oprogramowania

2018
 Komunikat UKNF ws. publikacji przez ESMA dokumentów dot. wprowadzenia jednolitego formatu

raportowania dla raportów okresowych (ESEF), styczeń 2018 r. (dostępny - zakładka: O KNF/Współpraca
międzynarodowa…) – tu m.in. o specjalnie dedykowanej ESEF stronie internetowej ESMA

 Raport. Działalność nadzorcza i regulacyjna organów nadzoru w zakresie rachunkowości w 2017 pt.
„Report. Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2017” (ESMA32-63-424, kwiecień
2018) – raport przygotowywany corocznie

61/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.25. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.), patrz także: 
www.knf.gov.pl zakładka: O KNF/Współpraca międzynarodowa/Unia Europejska/Europejski  System Nadzoru 
Finansowego

2018 cd. 
Publiczne Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. raportów rocznych za 
rok 2018 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2018 annual financial reports” 
(ESMA32-63-503, październik 2018)

! Wspólne europejskie priorytetowe obszary nadzorcze dla rocznych sprawozdań / raportów za rok 2018:
- szczególne zagadnienia związane z zastosowaniem MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
- szczególne zagadnienia związane z zastosowaniem MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
- ujawnienie oczekiwanego wpływu wdrożenia MSSF 16 „Leasing” (w zw. z MSR 8, MSR 17),

obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.; wskazówki dot. wdrożenia

Obszary dotyczące innych części raportu rocznego:
- ujawnienia dot. informacji niefinansowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw zw. z ochroną

środowiska i zmianą klimatu, wyjaśnienia powodów niestosowania określonej polityki oraz kluczowych
wskaźników efektywności związanych z zasadami polityki niefinansowej

- szczególne aspekty Wytycznych ESMA ws. APMs (alternatywne pomiary wyników), w szczególności
definicje i objaśnienie APMs oraz przestrzeganie zasady prezentacji „prominence”; Komunikat KE

62/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.26. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały m.in. (cd.)

2018 cd. 
Publiczne Stanowisko ESMA ws. wspólnych europejskich priorytetów nadzorczych dot. raportów rocznych za 
rok 2018 pt. „Public Statement. European common enforcement priorities for 2018 annulal financial reports” 
(ESMA32-63-503, październik 2018) cd.

Ponadto ESMA zwraca uwagę na konsekwencje dla sprawozdawczości finansowej wynikające z uznania
Argentyny za gospodarkę hiperinflacyjną zgodnie z MSSF

! Nadal aktualne są zagadnienia opisane w poprzednich (tj. za lata 2012 - 2017) Publicznych Stanowiskach
ESMA ws. EWPN, w tym prezentacja efektywności finansowej / wyników; ang. financial performance oraz
ujawnienie wpływu decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej (brexit) – jeśli dotyczy

 ! Wymogi MAR (Market Abuse Regulation) - Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie
nadużyć na rynku… z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. UE L 173, z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

63/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.27. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

W  efekcie prac na stronie ESMA (www.esma.europa.eu) opublikowane zostały:

 Wyciągi z bazy EECS, zawierającej decyzje organów nadzoru z EOG związane z nadzorem nad stosowaniem
MSR/MSSF:
1. Pakiet: „Extract from EECS’s database of enforcement decisions”
(Ref.: 07-120, kwiecień 2007) – 16 decyzji: MSSF 3, MSR 27, 23, 37, 39, 41, MSSF 3 i MSR 32, MSR 2 i 39, MSR
21, 32
2. Pakiet: „2nd extract from EECS’s database of enforcement decisions” (Ref.: 07-630, grudzień 2007) – 11
decyzji: MSSF 1, MSR 36 i 38, MSR 1, 2 i 18, MSSF 3, MSR 12, MSSF 1, MSR 39, MSR 14, 38, 19, 11
3. Pakiet: „3rd extract from EECS’s database of enforcement decisions” (Ref.: 08-283, maj 2008) – 14 decyzji:
MSSF 1, MSR 1, 8 i 27, MSSF 3, SKI 12, MSR 39, MSR 28 i 36, MSSF 5, MSR 24, 38, MSSF 3 i MSR 38, MSR 11,
MSR 18 i SKI 31, MSR 19
4. Pakiet: „4th extract from EECS’s database of enforcement decisions” (Ref.: 08-996, grudzień 2008) – 15
decyzji: MSSF 3, MSR 27, 28, MSSF 7, MSR 38, 32, 12, 1, 19, 34, MSR 1, 8 i 34
5. Pakiet: „5th extract from EECS’s database of enforcement decisions” (Ref.: CESR/09-252, marzec 2009) – 7 decyzji: MSR 39,
MSSF 2, MSSF 5 i MSR 8, MSR 27, MSSF 3, MSR 32

64/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.28. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

 Wyciągi z bazy EECS, zawierającej decyzje organów nadzoru z EOG związane z nadzorem nad stosowaniem
MSR/MSSF – publikowane na stronie internetowej ESMA (cd.):

6. Pakiet: „6th extract from EECS’s database of enforcement decisions” (Ref.: CESR/09-720, sierpień 2009) – 8
decyzji: MSR 39, 7, 32 i 39, 24, 37, 32
7. Pakiet: „ 7th Extract from EECS’s Database of Enforcement” (Ref.: CESR/09-1134, grudzień 2009) – 17
decyzji: MSR 39, 1, MSSF 7, MSR 7, 18, KIMSF 13, MSSF 8, MSR 37, 8, 34, 24, MSSF 3, MSR 8
8. Pakiet: 8th Extract from EECS’s Database of Enforcement” (Ref.: CESR/10-834, lipiec 2010) – 13 decyzji:
MSR 39, MSSF 7, MSR 1, 36, 38, 18, 33, 24
9. Pakiet: 9th Extract from EECS’s Database of Enforcement” (Ref.: CESR/10-1151, październik 2010) – 9
decyzji: MSR 1, 39, 18, 38, 36, 27, MSSF 2, 7, MSR 36
10. Pakiet: „10th Extract from the EECS’s Database of Enforcement” (ESMA/2011/62, luty 2011) – 9 decyzji:
MSR 1, MSR 18
i 20, MSR 32 i 39, MSR 8 i 12, MSR 7 i 21, MSR 38, MSSF 2
11. Pakiet: „11th Extract from the EECS’s Database of Enforcement” (ESMA/2011/265, sierpień 2011) – 9
decyzji: MSSF 5,
MSR 39, MSSF 8, KIMSF 17, MSR 40, MSSF 7 i MSR 1

65/73Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 

wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


3.29. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

 Wyciągi z bazy EECS, zawierającej decyzje organów nadzoru z EOG związane z nadzorem nad stosowaniem
MSR/MSSF – publikowane na stronie internetowej ESMA (cd.):

2012
12. Pakiet: „12th Extract from the EECS’s Database of Enforcement” (ESMA/2012/656, październik 2012) – 9
decyzji: MSR 38, MSR 27, MSR 40 i MSR 1, MSR 18, MSSF 8, MSR 36

2013
13. Pakiet: „13th Extract from the EECS’s Database of Enforcement” (ESMA/2013/444, kwiecień 2013) – 10
decyzji: MSR 39, MSR 38, KIMSF 12, MSR 36, MSR 8 i MSR 40, MSR 24 i MSR 34, MSSF 3, MSSF 7 i MSR 39,
MSR 16
14. Pakiet: „14th Extract from the EECS’s Database of Enforcement” (ESMA/2013/1545, październik 2013) –
12 decyzji: MSR 39, MSSF 7, MSR 7, MSR 1, MSR 27, MSSF 3 i MSR 38, MSR 32, MSR 12, MSSF 8, MSR 8
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3.30. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

 Wyciągi z bazy EECS, zawierającej decyzje organów nadzoru z EOG związane z nadzorem nad stosowaniem
MSR/MSSF – publikowane na stronie internetowej ESMA (cd.):
2014
15. Pakiet: „15th Extract from EECS’s Database of Enforcement”
(Ref.: ESMA/2014/377, kwiecień 2014) – 10 decyzji: MSSF 3, MSR 36, MSSF 5, MSR 40, MSR 1, MSR 8
i MSSF 11, MSR 32, MSR 39, MSR 39 i KIMSF 16, MSR 19 i KIMSF 14

16. Pakiet: „16th Extract from EECS’s Database of Enforcement”
(Ref.: ESMA/2014/1373, listopad 2014) – 11 decyzji: MSR 1, MSR 39, MSSF 7; MSSF 3, MSSF 13; MSR 32;
MSR 7, MSR 16, MSR 18; MSSF 5; MSR 12, MSSF 5; MSR 12, MSR 16 i MSR 40; MSR 16; MSR 38, MSSF 6;
MSSF 8

2015
17. Pakiet: „Report. 17th Extract from the EECS’s Database of Enforcement”
(Ref.: ESMA/2015/1135, lipiec 2015) – 7 decyzji: MSR 27, MSR 39, MSSF 10 i KIMSF 19; MSR 39; MSSF 13;
MSSF 3 i MSSF 13; MSR 1 i MSR 28; MSR 11; MSR 36 i MSSF 6
18. Pakiet: „Report. 18th Extract from the EECS’s Database of Enforcement”
(Ref.: ESMA/2015/1777, październik 2015) – 10 decyzji: MSSF 5; MSR 34; MSR 19; MSR 34 i MSR 1;
MSSF 10; MSR 36; MSSF 13; MSR 36; MSSF 5 i MSR 27
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3.31. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych

 Wyciągi z bazy EECS, zawierającej decyzje organów nadzoru z EOG związane z nadzorem nad stosowaniem
MSR/MSSF – publikowane na stronie internetowej ESMA (cd.):

2016
19. Pakiet: „19th Extract from the EECS’s Database of Enforcement”
(Ref.: ESMA/2016/1208, lipiec 2016) – 12 decyzji: MSR 39, MSSF 11, MSR 21, MSR 38, MSSF 13, MSSF 3 i
MSR 8 oraz MSSF 2, MSR 18 i MSSF 8, MSR 38, MSSF 3 i KIMSF 17, MSR 19 i KIMSF 14, MSR 12 i MSR 41,
KIMSF 21

2017
20. Pakiet: „20th Extract from the EECS’s Database of Enforcement”
(Ref.: ESMA32-63-200, styczeń 2017) – 14 decyzji: MSSF 7, MSSF 12, MSR 36, MSR 39, MSR 1, MSR 8, MSSF
10, MSR 16, MSR 8 i MSR 36, MSR 36 i 37, MSR 8, 17 i KIMSF 4, MSR 12,

21. Pakiet: „21th Extract from the EECS’s Database of Enforcement”
(Ref.: ESMA32-63-334, październik 2017) – 12 decyzji: MSR 36, MSSF 11 i MSSF 10, MSSF 13 i MSR 28,
MSR 8 i MSR 34, MSR 1 i MSR 9, MSSF 10, MSSF 13, MSR 39 oraz MSR 37 i MSR 18, MSR 12, MSR 39.
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3.32. Działalność ESMA - przydatność dla emitentów przy wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych    

 Wyciągi z bazy EECS, zawierającej decyzje organów nadzoru z EOG związane z nadzorem nad stosowaniem
MSR/MSSF – publikowane na stronie internetowej ESMA (cd.):

2018
22. Pakiet: „22nd Extract from the EECS’s Database of Enforcement”
(Ref.: ESMA32-63-427, kwiecień 2018) – 10 decyzji: MSSF 5, MSR 7, MSR 32, MSR 1 i MSR 36, MSSF 3,
MSSF 13 i MSR 38, KIMSF 17, MSR 1, MSSF 10, MSR 8, MSR 21 i MSR 29, MSR 38

(! Kolejne pakiety  mają być publikowane)
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4.1. Zgodność z financial framework

 Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych emitentów (por. także art. 4a UoR) - za zapewnienie
sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, tj. w przypadku
MSR (MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE) - zgodnie ze wszystkimi MSR, MSSF i ich Interpretacjami,
które mają zastosowanie, z uwzględnieniem istotności) oraz za zapewnienie zgodności z financial framework,
tj. regulacjami dot. raportowania finansowego

 Rola komitetów audytu – m.in. monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności
systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w
zakresie sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności
świadczenia na rzecz jzp innych usług niż badanie, opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do
przeprowadzenia badania, określenie procedury wyboru firmy audytorskiej, przedstawianie rekomendacji,
przedkładanie zaleceń w celu zapewnienia rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej (szczegółowe
zadania – więcej: patrz ustawa o biegłych rewidentach art. 130 ust. 1)

 Biegli rewidenci (badanie, przegląd) - pierwsza zewnętrzna linia zapewnienia prawidłowego stosowania ww.
regulacji
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4.2. Zgodność z financial framework

 Kompetentne, niezależne władze administracyjne, utworzone przez państwa członkowskie, winny ponosić
ostateczną odpowiedzialność za egzekwowanie zgodności informacji finansowych przekazywanych przez
emitentów z financial framework, tj. regulacjami dot. raportowania finansowego

 Analiza przez UKNF raportów okresowych emitentów oraz historycznych informacji finansowych w
prospektach emisyjnych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi regulacjami dot. raportowania
finansowego - wynika z zadań określonych ustawami dot. działalności KNF, Rozporządzenia 1606/2002 (pkt
16 wprowadzenia), DT oraz (od 29.12.2014 r.), Wytycznych nadzorczych ESMA (uprzednio: postanowień
Standardu CESR Nr 1)

! Raporty z analizy opublikowane są na stronie KNF: www.knf.gov.pl
- dotychczas opublikowano 10 raportów
(zakładka: PUBLIKACJE I OPRACOWANIA)
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Dziękuję za uwagę 

 Przydatne adresy internetowe:
www.knf.gov.pl

zakładka: DLA RYNKU/Stanowiska Urzędu/Rynek kapitałowy 
zakładka: PUBLIKACE I OPRACOWANIA
zakładka: DLA RYNKU/ Regulacje i praktyka/ Regulacje UE i dokumenty powiązane/MSSF (IFRS/IAS)
zakładka: DLA RYNKU/Regulacje i praktyka/Dokumenty ESMA
zakładka: O KNF/Współpraca międzynarodowa/Unia Europejska/Europejski System Nadzoru Finansowego
zakładka: DLA RYNKU/Nadzór publiczny realizowany przez KNF w zw. z ustawą o biegłych rewidentach (…)

https://legislacja.rcl.gov.pl
www.mf.gov.pl
www.pibr.org.pl
www.eur-lex.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing
www.esma.europa.eu

zakładka: Rules, Databases & Library           
www.ifrs.org
www.iasplus.com
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