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NADZÓR NA SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ FINANSOWĄ EMITENTÓW

ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ

Art. 68 ust. 1-2 Ustawy o ofercie publicznej

Osoby zobowiązane do udzielenia wyjaśnień:

• członkowie organów zarządzających lub nadzorczych emitenta

• pracownicy emitenta

• syndyk w postępowaniu upadłościowym

• zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym

• biegły rewident (w zakresie wykonanej na rzecz emitenta rewizji i innych usług)

• członkowie organów zarządzających firmy audytorskiej (w zakresie wykonanej na rzecz emitenta 

rewizji i innych usług)

• pracownicy firmy audytorskiej (w zakresie wykonanej na rzecz emitenta rewizji i innych usług)

Przedmiot żądania:

• wyjaśnienia ustne lub pisemne

• kopie dokumentów

• kopie innych nośników informacji
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NADZÓR NA SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ FINANSOWĄ EMITENTÓW

WYDANIE ZALECEŃ

Art. 68 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej

Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może wydać zalecenia w stosunku do emitenta w celu

zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych.

Jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki w zakresie informacji okresowych,

Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo, papierów

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo

kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł, albo zastosować obie

sankcje łącznie

W przypadku naruszenia obowiązków, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję

członka zarządu spółki publicznej, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, a w przypadku rażącego

naruszenia obowiązków na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub członka

innego organu nadzorującego spółki publicznej - karę pieniężną do wysokości 50 000 zł

NAŁOŻENIE KARY 

Art. 96 ust. 1e, ust. 6, ust. 6a  Ustawy o ofercie publicznej
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NADZÓR NA SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ FINANSOWĄ EMITENTÓW

Komisja może zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch

dziennikach ogólnopolskich lub do przekazania ich do publicznej informacji w inny sposób lub dokonania

zmiany informacji w zakresie i terminie określonych w decyzji

Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i

charakterze naruszenia, firmę (nazwę) podmiotu, na który nałożona została sankcja

INNE ŚRODKI

Art. 96 ust. 3, ust. 10a  Ustawy o ofercie publicznej
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OBSZARY WYMAGAJĄCE POPRAWY –

WNIOSKI Z 2018 ROKU
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LICZBA EMITENTÓW Z ZASTRZEŻENIAMI, ODMOWĄ WYRAŻENIA 

OPINII Z BADANIA LUB OPINIĄ NEGATYWNĄ

Liczba emitentów / 
sprawozdanie za rok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Opinie z zastrzeżeniami 35 25 29 24 20 29 22 19

Odmowy wyrażenia opinii 1 4 12 14 10 8 11 10

Opinie negatywne 0 1 0 0 0 0 0 1

RAZEM 36 30 41 38 30 37 33 30

Liczba emitentów na koniec 
roku obrotowego (bez FIZ i 
emitentów, dla których RP jest 
państwem przyjmującym) 

386 403 408 422 441 455 456 456

Udział w liczbie emitentów na 
koniec roku obrotowego

9% 7% 10% 9% 7% 8% 7% 6%
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LICZBA EMITENTÓW Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU ZAWIERAJĄCYM  

WNIOSEK Z ZASTRZEŻENIAMI, ODSTĄPIENIEM OD SFORMUŁOWANIA 

WNIOSKU LUB WNIOSEK NEGATYWNY 

Liczba emitentów / I półrocze 
2012

I półrocze  
2013

I półrocze 
2014

I półrocze 
2015

I półrocze 
2016

I półrocze 
2017

I półrocze 
2018sprawozdanie za półrocze

Raporty z zastrzeżeniami 34 27 25 21 24 16 25

Odmowy wydania raportu 9 7 11 11 7 7 6

Wnioski negatywne 0 0 0 0 0 1 1

RAZEM 43 34 36 32 31 23 32

Liczba emitentów na koniec 
poprzedniego roku obrotowego (bez 
FIZ i emitentów, dla których RP jest 
państwem przyjmującym) 

403 408 422 441 455 456 456

Udział w liczbie emitentów na koniec 
poprzedniego roku obrotowego

11% 8% 9% 7% 7% 5% 7%
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OBSZARY NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAZANE

PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW

(ZASTRZEŻENIA I ODMOWY)
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KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 

ZASTRZEŻENIA I ODMOWY WYDANIA OPINII LUB RAPORTU Z PRZEGLĄDU

• złożenie wniosku o upadłość emitenta lub jednostek z jego grupy

• toczący się proces sanacji

• brak postanowienia o rozpatrzeniu wniosku emitenta o postępowanie sanacyjne

• niezatwierdzony plan restrukturyzacyjny

• zawieszenie / brak działalności operacyjnej

• pogarszająca się sytuacja finansowo-majątkowa

• strata okresu i skumulowane straty z lat ubiegłych

• ujemne kapitały własne

• wysoki poziom zobowiązań krótkoterminowych, w tym wymagalnych kredytów bankowych

• trudności z wywiązywaniem się z zobowiązań finansowych

• nieregulowanie zobowiązań układowych emitenta będącego w procesie upadłości

• w przypadku konieczności zapłaty spornych zobowiązań podatkowych wystąpiłoby zagrożenie dla kontynuacji

działalności

• w przypadku niezrealizowania planowanej emisji akcji oraz połączenia z podmiotem branżowym może wystąpić

istotne zagrożenie co do kontynuacji działalności oraz ryzyko utraty płynności

• brak wystarczającej pewności, że emitent będzie w stanie zrestrukturyzować zadłużenie i kontynuować działalność

• ryzyko płynności związane z obowiązkiem wykupu obligacji w 2018 r.
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INSTRUMENTY FINANSOWE

ZASTRZEŻENIA I ODMOWY WYDANIA OPINII LUB RAPORTU Z PRZEGLĄDU

• nieujęcie odpisów z tytułu utraty wartości należności, co do których istnieją przesłanki utraty wartości

• nieudostępnienie biegłemu rewidentowi dokumentacji dot. ujęcia i wyceny instrumentów finansowych: należności,

pożyczek, obligacji

• nieudostępnienie dokumentacji pozwalającej na ocenę poprawności przedstawionych w sprawozdaniu finansowym

informacji dot. ryzyka płynności

• brak możliwości potwierdzenia istnienia i prawidłowości wyceny udzielonych pożyczek / posiadanych obligacji, w

tym z uwagi na brak informacji o sytuacji finansowej dłużników

• brak wystarczających dowodów na wycenę pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji

• brak wystarczających i odpowiednich dowodów dot. znaczących założeń przyjętych do wyceny portfeli

wierzytelności

• niewystarczająca ilość dowodów badania dot. zobowiązań krótkoterminowych (w szczególności pożyczek)

• brak reklasyfikacji kredytów do zobowiązań krótkoterminowych w przypadku niespełnienia niektórych warunków

umowy kredytowej
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KONSOLIDACJA I POŁĄCZENIA

ZASTRZEŻENIA I ODMOWY WYDANIA OPINII LUB RAPORTU Z PRZEGLĄDU

• nieobjęcie konsolidacją jednostek zależnych

• zastosowanie metody nabycia na dzień prawnego połączenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w

sytuacji gdy w ocenie biegłego rewidenta emitent sprawował kontrolę nad ZCP co najmniej od daty zawarcia

umowy przyrzeczonej, której przedmiotem było zobowiązanie do sprzedaży emitentowi 100% jednostki, z której

wydzielono ZCP

• brak opinii z badania sprawozdania finansowego jednostek zależnych

• niepoddanie przeglądowi sprawozdań finansowych niektórych jednostek zależnych

• niezakończenie obligatoryjnego badania podmiotów zależnych

• nieprzedstawienie do badania kompletnej dokumentacji konsolidacyjnej

• niedokonanie korekty tymczasowego rozliczenia ceny nabycia innej jednostki
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REZERWY

ZASTRZEŻENIA I ODMOWY WYDANIA OPINII LUB RAPORTU Z PRZEGLĄDU

• nieutworzenie rezerwy na przewidywaną stratę z tytułu poręczenia wekslowego

• brak prezentacji  rezerw na: odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy oraz na 

naprawy gwarancyjne

WDROŻENIE NOWYCH STANDARDÓW (MSSF 9 Instrumenty finansowe i MSSF 15 Przychody z umów z klientami)

• niedokonanie aktualizacji polityki rachunkowości w zakresie MSSF 15

• brak wystarczających dowodów na potwierdzenie wdrożenia i zastosowania zaktualizowanych standardów,

przede wszystkim MSSF 9 (w przypadku wdrożenia MSSF 9 zmianie uległaby wycena istotnych aktywów

finansowych i zobowiązań finansowych)
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INNE ZAGADNIENIA

ZASTRZEŻENIA I ODMOWY WYDANIA OPINII LUB RAPORTU Z PRZEGLĄDU

• nieprzekształcenie danych porównawczych zgodnie z par. 34 MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

oraz działalność zaniechana przy wykazywaniu działalności spółki zależnej jako działalności zaniechanej

• brak możliwości ustalenia, zweryfikowania i potwierdzenia treści ekonomicznej dwóch transakcji: nabycia

tokenów przez emitenta od spółki powiązanej oraz objęcia akcji emitenta przez tę spółkę powiązaną (operacje w

ramach ww. transakcji następowały naprzemiennie i miały miejsce tego samego dnia, w zbliżonej kwocie)

• brak możliwości uzyskania oświadczeń od byłych członków zarządu

• brak podpisu przez kierownika jednostki (syndyka masy upadłościowej) sprawozdania finansowego objętego

przeglądem oraz oświadczeń kierownictwa

• brak aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnej

• ujęcie w bilansie prawa wieczystego użytkowania gruntów (PWUG) otrzymanego nieodpłatnie jako środki trwałe,

nieruchomości inwestycyjne oraz aktywa przeznaczone do sprzedaży, a nie w ewidencji pozabilansowej, jako

leasing operacyjny zgodnie z MSR 17 Leasing

• ujęcie nabytych odpłatnie PWUG jako majątek trwały a nie jako leasing operacyjny
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INNE ZAGADNIENIA

ZASTRZEŻENIA I ODMOWY WYDANIA OPINII LUB RAPORTU Z PRZEGLĄDU

• brak szacunku wartości odzyskiwalnej udziałów w jednostce stowarzyszonej pomimo przesłanki utraty wartości

• niepewność odnośnie rozwiązania sporu dot. jednego z kontraktów budowlanych

• ujęcie w poprzednich okresach roszczeń wobec zamawiających w przychodach, mimo braku zaawansowanego

stadium negocjacji i procesu prawnego

• brak dowodów prawidłowości ujęcia zakończonych prac rozwojowych jako wartości niematerialne i prawne

• brak dowodów potwierdzających sposób rozdzielania etapu prac rozwojowych od etapu prac badawczych

• kapitalizacja kosztów prac rozwojowych jako wartości niematerialnych bez spełnienia warunków zawartych w

par. 57 MSR 38 Wartości niematerialne

• brak wyodrębnienia wszystkich zobowiązań umownych do wykonania świadczenia oraz błędna alokacja ceny

transakcyjnej (MSSF 15 Przychody z umów z klientami)

• rozpoznanie nadwyżki przychodów ze sprzedaży składnika aktywów będącego przedmiotem leasingu

zwrotnego nad jego wartością bilansową jako przychodu ze sprzedaży w wyniku przedwczesnego rozwiązania

umowy z dotychczasowym leasingodawcą i zawarcia umowy leasingu zwrotnego z innym leasingodawcą, nie

odzwierciedlające sensu dokonanych transakcji
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INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ BRAKI 

UJAWNIEŃ W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH, 

STWIERDZONE W WYNIKU ANALIZY

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


Autorskie 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.       17

INSTRUMENTY FINANSOWE

• brak ujawnienia analizy wrażliwości dla ryzyka stopy procentowej zgodnie z par. 40 MSSF 7 Instrumenty

finansowe: ujawnianie informacji

• ujęcie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości jako korekta błędów poprzednich okresów

• brak przypisania instrumentów finansowych do klas

• brak wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do wartości godziwej

REZERWY

• brak rezerwy na przewidywaną stratę z tytułu udzielonych poręczeń

• brak ujawnienia rezerw obowiązkowych jako środków, które nie mogą być wykorzystane przez grupę kapitałową

• niezamieszczenie w informacji dodatkowej informacji o zwiększeniu rezerw

• brak informacji o postępowaniach sądowych Emitenta – wątpliwości co do kompletności ujętych rezerw

INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BRAKI STWIERDZONE W TRAKCIE ANALIZY
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

• nieprawidłowa klasyfikacja wpływów pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek zależnych do przepływów z

działalności operacyjnej

• brak sumy przepływów pieniężnych w ramach wszystkich wykazanych w sprawozdaniu segmentów operacyjnych

• nieujawnienie informacji o środkach pieniężnych zajętych przez komornika, które znajdują się na rachunku

depozytowym prowadzonym przez Sąd

• brak ujawnienia informacji na temat zmian zobowiązań wynikających z działalności finansowej

• nieujawnienie w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej przepływów z tytułu podatku dochodowego

PREZENTACJA

• brak opisu charakteru i przeznaczenia każdego kapitału rezerwowego spółki

• brak odrębnej prezentacji istotnych pozycji odmiennych pod względem rodzaju lub funkcji

• ujęcie zobowiązania z tytułu kredytu jako długoterminowego mimo niespełnienia  na dzień bilansowy 

obowiązków określonych w umowie z bankiem

• brak ujawnień nt. zarządzania kapitałem 

• prezentacja kosztu z tytułu utraty wartości „wartości firmy” jako koszty finansowe

INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BRAKI STWIERDZONE W TRAKCIE ANALIZY
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INNE ZAGADNIENIA

• brak ujawnienia informacji dotyczących zasad wyceny zapasów

• brak ujawnienia odpowiednich stawek amortyzacyjnych lub okresu użytkowania

• błędne wyliczenie podstawowego zysku na jedną akcję – przyjęcie straty netto zamiast straty, która przypada na

zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej stratę netto

• brak prezentacji w rachunku zysków i strat podstawowego zysku na jedną akcję (tylko w nocie)

• brak informacji o rodzajach produktów i usług, z tytułu których segment sprawozdawczy osiąga swoje

przychody

• nieprzedstawienie danych porównywalnych w odniesieniu do jednostki zależnej zaprezentowanej jako

działalność zaniechana

• występowanie błędów rachunkowych w notach sprawozdania finansowego

• brak prezentacji informacji finansowych dot. jednostki stowarzyszonej i inwestycji we wspólne przedsięwzięcie

• brak ujawnień dot. przejęcia jednostki zależnej

INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BRAKI STWIERDZONE W TRAKCIE ANALIZY
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TEMATY ZALECEŃ WYDANYCH W CELU

ZAPRZESTANIA NARUSZANIA OBOWIĄZKÓW

INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE

SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
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ZALECENIA

INSTRUMENTY FINANSOWE - WYCENA

• oszacowanie i ujęcie straty (odpisów aktualizujących) z tytułu utraty wartości w przypadku należności

wynikających ze spornych roszczeń emitenta wobec innych podmiotów, z uwzględnieniem następujących

czynników przy szacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych:

 brak możliwości oszacowania prawdopodobieństwa wydania przez sąd korzystnego dla emitenta wyroku

 prawdopodobieństwo wydania przez sąd niekorzystnego dla emitenta wyroku (wysokie

prawdopodobieństwo korzystnego zakończenia sporu, nie jest tożsame z pewnością korzystnego

zakończenia sporu);

 brak pewności co do wysokości potencjalnie zasądzonej na rzecz emitenta kwoty;

 brak pewności co do terminu uzyskania potencjalnego prawomocnego wyroku korzystanego dla emitenta;

• ujęcie kwoty odsetek od zadłużenia z tytułu sald

• ustalenie i ujęcie odpisów aktualizujących wartość następujących należności:

 należności wynikających z roszczeń dochodzonych przez emitenta przed sądem, do wysokości niepokrytej

gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;

 pozostałych przeterminowanych należności, w szczególności tych należności, w przypadku których

zaległość jest dłuższa niż 1 rok, do wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu na nieściągalne

należności;
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ZALECENIA

INSTRUMENTY FINANSOWE – RYZYKO KREDYTOWE

• ujawnianie analizy wiekowej aktywów finansowych, które są przeterminowane lecz w przypadku

których nie nastąpiła utrata wartości, w związku z trudną sytuacją finansową grupy kapitałowej

emitenta

• w odniesieniu do należności z tytułu udzielonych pożyczek (głównej pozycji aktywów emitenta):

 ujawnianie informacji dotyczących informacji o jakości kredytowej aktywów finansowych,

które nie są ani przeterminowane, ani w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości

 ujawnianie informacji dotyczących koncentracji ryzyka

• ujawnianie informacji o jakości kredytowej należności handlowych i innych aktywów

finansowych z odpowiednim komentarzem dotyczącym specyfiki Emitenta, w tym osądu

kierownictwa co do jakości należności od podmiotów powiązanych
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ZALECENIA

INSTRUMENTY FINANSOWE – RYZYKO KREDYTOWE C.D.

• ujawnianie analizy składnika aktywów finansowych, oraz czynników, które emitent wziął pod

uwagę, ustalając utratę wartości

• zamieszczanie opisu ustanowionego zabezpieczenia w odniesieniu do kwoty, która najlepiej

odzwierciedla maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe oraz informacji o jakości

kredytowej aktywów finansowych, które nie są ani przeterminowane, ani w przypadku których

nie nastąpiła utrata wartości

• ujawnianie analizy składników aktywów finansowych, w przypadku których indywidualnie

wykazano utratę wartości na koniec okresu sprawozdawczego, a także czynników i kryteriów

wziętych pod uwagę przy ustalaniu tej utraty wartości
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ZALECENIA

INSTRUMENTY FINANSOWE – RYZYKO PŁYNNOŚCI

• ujawnianie analizy wymagalności zobowiązań finansowych (w tym udzielonych gwarancji

finansowych) prezentującej pozostałe umowne terminy wymagalności oraz dokonanie osądu w celu

ustalenia odpowiednich przedziałów czasowych oraz przyporządkowanie terminów zapłaty do

odpowiednich okresów; należy przy tym zauważyć, że informacja o oczekiwanych wydatkach w

okresach krótszych niż 12 miesięcy stanowi istotną informację w kontekście analizy stopnia narażenia

emitenta na ryzyko płynności

• przy dokonywaniu ujawnień w zakresie opisu zarządzania ryzykiem płynności, zamieszczenie w

ramach tego opisu konkretnych i specyficznych dla emitenta ujawnień dotyczących działań emitenta i

jego grupy kapitałowej w tym obszarze, w tym m.in. dotyczących przeprowadzanych transakcji

sprzedaży wierzytelności, zakresu transakcji przeprowadzanych z jednostkami powiązanymi i ich

wpływu na stopień narażenia na ryzyko płynności

• odrębne ujawnianie zobowiązań finansowych, w tym zobowiązań z tytułu dostaw i usług, w przypadku

których emitent i jednostki z grupy emitenta zalegają z zapłatą
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ZALECENIA

INSTRUMENTY FINANSOWE – RYZYKO PŁYNNOŚCI C.D.

• ujawnianie informacji dotyczących niewywiązywania się z płatności i naruszenia warunków umowy

• zamieszczanie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności, odnośnie opisu

sposobu zarządzania ryzykiem płynności, tj. zamieszczenie informacji ilościowych i jakościowych

pozwalających użytkownikom sprawozdania na zrozumienie momentu wystąpienia przepływów

pieniężnych, a tym samym na ocenę możliwości spłaty zobowiązań

• ujawnianie opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności oraz uzupełnienie informacji ilościowych

informacjami jakościowymi umożliwiającymi użytkownikom połączenie powiązanych ze sobą

informacji, a tym samym stworzenie sobie ogólnego obrazu charakteru i zakresu ryzyka związanego z

instrumentami finansowymi (brak szczegółowych i specyficznych dla jednostki informacji w tym

zakresie, ograniczenie się do jedynie do ogólnych stwierdzeń)
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ZALECENIA

INSTRUMENTY FINANSOWE – RYZYKO PŁYNNOŚCI C.D.

• ujawnianie opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności oraz uzupełnienie informacji ilościowych

informacjami jakościowymi umożliwiającymi użytkownikom połączenie powiązanych ze sobą

informacji, a tym samym stworzenie sobie ogólnego obrazu charakteru i zakresu ryzyka związanego z

instrumentami finansowymi (brak szczegółowych i specyficznych dla jednostki informacji w tym

zakresie, ograniczenie się do jedynie do ogólnych stwierdzeń)

• ujawnianie analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów

zarządzania ryzykiem płynności, w celu umożliwienia użytkownikom sprawozdań finansowych oceny

charakteru i zakresu ryzyka płynności

• w przypadku ujawniania analizy wiekowania aktywów finansowych dla potrzeb ujawnień w zakresie

ryzyka płynności uwzględnianie przy ustaleniu przedziałów wiekowania aktywów finansowych

sposobu prezentacji analizy wymagalności zobowiązań finansowych w zakresie ustalenia

odpowiednich przedziałów czasowych

• uzupełnienie noty o ryzyku płynności, poprzez zamieszczenie opisów odnoszących się do sytuacji

emitenta, w szczególności uwzględniających niskie wskaźniki płynności, które pozwolą na zrozumienie

zaprezentowanych informacji ilościowych
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ZALECENIA

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

• zamieszczenie informacji o wystąpieniu istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności,

które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Emitenta do kontynuowania działalności

oraz przedstawienie kompletnych i rzetelnych ujawnień w zakresie tych niepewności, w szczególności

w zakresie zagadnień związanych z płynnością

• dokonywanie oceny zdolności spółek grupy kapitałowej emitenta do kontynuowania działalności,

biorąc pod uwagę wszelkie dostępne informacje

KONSOLIDACJA I POŁĄCZENIA

• stosowanie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, w tym w opisie zasad (polityki)

rachunkowości, odpowiednich ujawnień faktu, że konsolidacji podlegają dane jednostki dominującej i

jednostek zależnych, a nie jednostek stowarzyszonych (nie stanowią one grupy kapitałowej)

• odnośnie jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, w których Emitent

rozpoznał utratę kontroli podając za przesłankę niefunkcjonalność organów kierowniczych i

nadzorczych, wobec rezygnacji jej członków z pełnienia powierzonych funkcji, dokonanie analizy

zastosowanych kryteriów konsolidacji i odpowiednio objęcie konsolidacją przedmiotowych jednostek

zależnych zgodnie z wymogami MSSF 10
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ZALECENIA

REZERWY, ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I AKTYWA WARUNKOWE

• zastosowania wymogów dotyczących oszacowania i ujęcia rezerwy, w związku z zidentyfikowanym

prawdopodobieństwem wypływu środków pieniężnych z tytułu zaległości podatkowej w następstwie

otrzymania przez emitenta wyników kontroli celno-skarbowej

• ujęcie i prezentacja rezerwy związanej z decyzją organu podatkowego

• ujawnienie należności od urzędu skarbowego jako warunkowego składnika aktywów biorąc pod uwagę

niekorzystne dla emitenta decyzje organów podatkowych i sądu administracyjnego, który oddalił skargę

emitenta

• ujawnianie zobowiązań warunkowych oraz ujawnianie informacji dotyczących zobowiązań warunkowych

wynikających ze sporu emitenta z klientem

• ocenę zobowiązań warunkowych z tytułu poręczenia kredytów na bieżąco, aby ustalić, czy wypływ

środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne stał się prawdopodobny oraz odpowiednio

utworzenie rezerwy w sprawozdaniu finansowym dotyczącym okresu, w którym nastąpiła zmiana

prawdopodobieństwa
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ZALECENIA

UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH

• ocena, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości zaliczek

na nabycie wartości wykazywanych jako wartości niematerialne i prawne

• ujawnienie zdarzeń i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia odpisu aktualizującego poszczególnych

aktywów

• ujawnienie wartości odzyskiwalnej poszczególnych aktywów, w przypadku których ujęto odpisy

aktualizujące

• ujawnienie poziomu hierarchii wartości godziwej oraz opisu każdego z kluczowych założeń, na których

oparto ustalenie wartości godziwej poszczególnych aktywów, w przypadku których ujęto odpisy

aktualizujące

• dokonanie formalnego szacunku wartości odzyskiwalnej nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę

dla zabezpieczenia wyemitowanych przez emitenta obligacji oraz odpowiednio ujęcie straty z tytułu

utraty wartości (odpisu aktualizującego), w przypadku gdy wartość ta będzie niższa od wartości

bilansowej tego składnika aktywów

• odpisywanie wartości zapasów poniżej ich ceny nabycia lub kosztu wytworzenia do poziomu wartości

netto możliwej do uzyskania w przypadku braku możliwości odzyskania ceny nabycia lub kosztu

wytworzenia zapasów
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ZALECENIA

INNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

• odnośnie udziałów jednostki zależnej, wobec których Emitent podjął aktywne działania zmierzające do

sprzedaży, dokonanie odpowiedniej klasyfikacji i wyceny zgodnie z MSSF 5

• ujawnienie istoty związku z jednostką dominującą oraz wszelkich informacji dotyczących transakcji i

nierozliczonych sald należności niezbędnych użytkownikom do zrozumienia potencjalnego wpływu tego

związku na sprawozdanie finansowe, w szczególności ujawnienie wartości kwoty należnej emitentowi z

tytułu udzielonych jednostce dominującej pożyczek

• odrębne ujawnianie informacji dotyczących poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych,

odmiennych pod względem rodzaju lub funkcji / sposobu zastosowania, w szczególności odnośnie

środków trwałych w postaci specjalistycznego sprzętu

• dokonanie weryfikacji wartości bilansowej składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku

dochodowego i odpowiednio obniżenie jego wartości bilansowej w zakresie, w jakim nie jest

prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub

całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

• w rachunku zysków i strat, wyłączenie z sumy cząstkowej „Przychody operacyjne” tych pozycji, które

nie mają charakteru przychodu, a zawierają wynik (zysk lub stratę) z tytułu określonych zdarzeń
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ZALECENIA

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

• aktualizacja odpowiednich informacji przedstawionych w ostatnim rocznym sprawozdaniu

finansowym oraz ujawniania informacji, których opuszczenie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w

której skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe wprowadzałoby w błąd

• włączanie do śródrocznego raportu finansowego wyjaśnień dotyczących zdarzeń, które są znaczące

dla zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki, które miały miejsce od końca

ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego

• zastosowanie odpowiednio innych zaleceń w śródrocznych sprawozdań finansowych, z uwagi na

obowiązek stosowania tych samych zasad (polityki) rachunkowości jak przy sporządzaniu rocznego

sprawozdania finansowego
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ZALECENIA

INNE ELEMENTY RAPORTU OKRESOWEGO

• w sprawozdaniach z działalności ujawnienie oceny, wraz z jej uzasadnieniem, zarządzania zasobami

finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań,

oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu

przeciwdziałania tym zagrożeniom

• w przypadku gdy biegły rewident sporządził sprawozdanie z badania zawierające opinię o badanym

sprawozdaniu finansowym z zastrzeżeniem, opinię negatywną lub odmowę wydania opinii, przekazanie

stanowiska organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta, w formie wyodrębnionej

części składowej raportu rocznego
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