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REGULACJE PRAWNE

Rynek Główny 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi,

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych,

Rozporządzenie Ministra Finansów 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,

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW,

Rynek Alternatywny
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (załącznik nr 3).
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INFORMACJE BIEŻĄCE I OKRESOWE

Zakres informacji uzależniony jest od

rynku, na którym są notowane papiery emitenta,

rodzaju papierów wartościowych,

rodzaju prowadzonej działalności,

źródła prawa:

obowiązki informacyjne na rynku giełdowym, będącym

rynkiem oficjalnych notowań giełdowych, określone są przez

rozporządzenie o obowiązkach informacyjnych,

obowiązki na innych rynkach normuje regulamin danego

rynku,

obowiązek do corocznego przekazywania do Komisji oraz do

publicznej wiadomości wykazu wszystkich informacji

poufnych, bieżących oraz okresowych, przekazanych do

publicznej wiadomości.
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PODSTAWOWE DEFINICJE - GPW 

raport bieżący - rozumie się przez to przekazywane przez

emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie i zakresie

określonym w rozporządzeniu, ujawniające dane zgodnie

z przepisami rozporządzenia

raport okresowy - rozumie się przez to przekazywane przez

emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej

formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami

rozporządzenia oraz odpowiednio, jeżeli sprawozdania

finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami

rachunkowości, zgodnie z przepisami rozporządzenia

o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku

emitenta będącego funduszem - rozporządzenia w sprawie

szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
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ZASADY SPORZĄDZANIA INFORMACJI

BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH

Raporty bieżące i okresowe powinny zawierać informacje

odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny

być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny,

Przekazywane przez emitenta raporty bieżące i okresowe

powinny być sporządzone w sposób umożliwiający

inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na

sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta,

Raporty bieżące i okresowe powinny wskazywać podstawę

prawną, na jakiej są przekazywane, oraz, w przypadku

raportów bieżących, rodzaj zdarzenia, którego dotyczą.
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RAPORTY BIEŻĄCE - ZAKRES

Rodzaj informacji przekazywanych przez Emitentów w formie

raportu bieżącego określa art. 5 Rozporządzenia (dalsze

artykuły precyzują szczegółowy zakres przekazywanych

informacji).

Raporty bieżące przekazywane do publicznej wiadomości

zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu powinny

być numerowane w sposób ciągły w danym roku

kalendarzowym, przy czym numeracja ta powinna

uwzględniać informacje przekazywane przez emitenta na

podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
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RAPORTY BIEŻĄCE – TERMIN PUBLIKACJI

Raport bieżący przekazuje się, z pewnymi wyjątkami,

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od

zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez

emitenta.
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RAPORTY OKRESOWE - RODZAJE

Emitent jest zobowiązany do przekazywania raportów

okresowych: kwartalnych, półrocznych, rocznych.

Emitent będący jednostką dominującą jest dodatkowo

obowiązany do przekazywania raportów okresowych:

skonsolidowanego raportu kwartalnego,

skonsolidowanego raportu półrocznego,

skonsolidowanego raportu rocznego.

chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku

lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań

finansowych.
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RAPORTY OKRESOWE - RODZAJE

Emitent będący jednostką dominującą nie jest zobowiązany
do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego lub
półrocznego, pod warunkiem zamieszczenia
w skonsolidowanym raporcie kwartalnym lub półrocznym
kwartalnej informacji finansowej lub półrocznego
sprawozdania finansowego, zawierających określone
w rozporządzeniu elementy oraz pod warunkiem przekazania,
w formie raportu bieżącego, oświadczenia o zamiarze
przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
i półrocznych, zawierających te informacje.

Emitent z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporządza sprawozdania
finansowe i dane porównywalne zgodnie z polskimi zasadami
rachunkowości albo, po podjęciu przez organ zatwierdzający
decyzji, o której mowa w ustawie o rachunkowości - zgodnie
z MSR, a skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane
porównywalne zgodnie z MSR.
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RAPORTY OKRESOWE - TERMINY

Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny

przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez

emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż

w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku

obrotowego, którego dotyczy.

Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu

kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi

kwartał roku obrotowego, z wyjątkiem emitenta będącego

funduszem.

Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za ostatni

kwartał roku obrotowego przekazuje się jednocześnie, w dniu

określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później

jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia ostatniego

kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.
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RAPORTY OKRESOWE - TERMINY

Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny
przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez
emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż
w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku
obrotowego, którego dotyczy.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się
jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta
w raporcie bieżącym, nie później niż cztery miesiące od dnia
zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Emitent zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu
kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za
ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem, że przekaże
raport roczny i odpowiednio skonsolidowany raport roczny
jednocześnie, w dniu przez siebie określonym w raporcie
bieżącym, nie później jednak niż w terminie 80 dni od daty
zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.
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RAPORTY OKRESOWE - TERMINY

Emitent jest obowiązany określić i przekazać do końca

pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie

raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku

obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni

uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od

pracy.
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PODSTAWOWE DEFINICJE - NC

raport bieżący - rozumie się przez to przekazywane przez

emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie, zakresie

i terminach określonych w niniejszym Załączniku, ujawniające

dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu.

raport okresowy - rozumie się przez to przekazywane przez

emitenta informacje okresowe, sporządzone w formie,

zakresie i w terminach określonych w niniejszym Załączniku,

ujawniające dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu.
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RAPORTY OKRESOWE (NC)

Emitent jest obowiązany do przekazywania raportów

okresowych:

kwartalnych

rocznych

Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany

dodatkowo do przekazywania raportów okresowych

w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego

i skonsolidowanego raportu rocznego, chyba że na podstawie

odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie

sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Emitent sporządza sprawozdania finansowe i dane

porównywalne zgodnie z przepisami obowiązującymi

emitenta lub standardami uznawanymi w skali

międzynarodowej.



15

RAPORTY OKRESOWE (NC) - TERMINY

Raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45

dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego

dotyczy.

Skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się nie później

niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku

obrotowego, którego dotyczy.

Raport roczny przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii

przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań

finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia

jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć

miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone

roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni

przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia,

dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego, zawartego w raporcie rocznym.
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RAPORTY OKRESOWE (NC) - TERMINY

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta

przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot

uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później

jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez

emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia

bilansowego, na który zostało sporządzone roczne

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także nie później

niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia

dokonującego zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta,

zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym.
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Dziękuję za uwagę

Adam Toboła

T: +48 500 612 202
E: adam.tobola@4audyt.pl
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