
 

Seminarium pt. „Raportowanie okresowe 

emitentów - zgodność z obowiązującymi 

regulacjami (financial framework),  

w szczególności MSR/MSSF” 

 

Data:  11 grudnia 2020 r. (piątek) 
Forma seminarium: webinarium 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest omówienie wymagań w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów 

niebędących funduszami inwestycyjnymi dotyczących raportowania okresowego, w tym oczekiwań 

ESMA, a także omówienie problematycznych zagadnień w sprawozdaniach finansowych sporządzanych 

zgodnie z MSR/MSSF, które były przedmiotem analizy. 

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 odbędzie się w formie webinarium.  

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10:00  
Seminarium zakończy się o godzinie 14:15  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego 
dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną 
przesłane najpóźniej w dniu 9 grudnia br. 

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć 
można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną 
przesłane w ślad za potwierdzeniami uczestnictwa. 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji seminarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule 
podając tytuł i datę seminarium.  

 
 
 

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl
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PROGRAM 

11 grudnia 2020 (piątek) 

Prelegenci: 
Ewa Dudkowska - Ekspert, Beata Czekała - Główny specjalista, Piotr Grzęda - Kierownik 
Departament Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Godzina                                                   Temat 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

   10:00-11:30 

 Raporty okresowe emitentów (niebędących funduszami inwestycyjnymi) – 

regulacje krajowe i unijne 

 Działalność ESMA – przydatność przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych: 

 Priorytety nadzorcze (ECEP) 
 Publikacje ESMA w roku 2020, w tym związane z pandemią COVID-19 
 Wytyczne ESMA i inne publikacje 

 
Ewa Dudkowska, Ekspert 

Departament Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
11:30-12:00 Przerwa  

  

12:00-13:30 

 Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów  

 Obszary wymagające poprawy – wnioski z 2020 roku: 

 Nieprawidłowości wskazane przez biegłych rewidentów 

(zastrzeżenia i odmowy) 

 Inne nieprawidłowości oraz braki ujawnień w sprawozdaniach 

finansowych,     stwierdzone w wyniku analizy 

 Zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej poruszane  

w zaleceniach 

 

Piotr Grzęda, Kierownik  

Beata Czekała, Główny specjalista 

Departament Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

13:30-13:45 Przerwa  

  

13:45-14:15 Pytania i odpowiedzi 

  

 


