
 

Seminarium 

„Raportowanie okresowe emitentów -  

zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial 

framework), w szczególności MSR/MSSF” 

 

Data: 6 grudnia 2018 roku (czwartek) 

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa 

Cel 

Celem seminarium jest omówienie wymagań w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów 

niebędących funduszami inwestycyjnymi dotyczących raportowania okresowego, w tym 

oczekiwań ESMA, a także omówienie obszarów wymagających poprawy w sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do emitentów niebędących funduszami inwestycyjnymi, w szczególności do 

osób odpowiedzialnych za zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie  

z MSR/MSSF oraz do firm audytorskich i biegłych rewidentów. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 15.00  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 3 grudnia 2018 roku. 

 

Kontakt:    

Anna Rojek  tel.: 22 262 48 59 

cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

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


 

Seminarium 

„Raportowanie okresowe emitentów -  

zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial 

framework), w szczególności MSR/MSSF” 

 

PROGRAM 
6 grudnia 2018 r. (czwartek) 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa 

 

Godzina                                                   Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:30-12:30 

 Raporty okresowe emitentów niebędących funduszami inwestycyjnymi – 

regulacje krajowe i unijne; 

 Działalność European Securities and Markets Authority (ESMA):  

- przydatność dla emitentów przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych, 

- priorytety nadzorcze ESMA – 2018. 

 

Ewa Dudkowska Ekspert, Departament Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru 

Finansowego 

  
12:30-13:00 Przerwa na kawę 

  

13:00-14:30 

 Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów – możliwe działania KNF 

 Obszary wymagające poprawy – wnioski z 2018 roku: 

- obszary nieprawidłowości wskazane przez biegłych rewidentów  

(zastrzeżenia i odmowy), 

- inne nieprawidłowości oraz braki ujawnień w sprawozdaniach finansowych, 

stwierdzone w wyniku analizy, 

- tematy zaleceń wydanych w celu zaprzestania naruszania obowiązków 

informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej. 
 

Magdalena Kopeć Starszy Specjalista, Departament Spółek Publicznych, Urząd Komisji 

Nadzoru Finansowego 

Piotr Grzęda Specjalista, Departament Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru 

Finansowego 

  

14:30-15:00 Pytania i dyskusja 

  

 


