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RAPORTY OKRESOWE NA NEWCONNECT 

 RAPORTY KWARTALNE  

(wybrane dane finansowe, bez obowiązku badania/przeglądu) 

 

 RAPORT ROCZNY  

(zbadany przez biegłego rewidenta) 

 

 Jeśli emitent jest jednostką dominującą, to sporządza również raporty 

skonsolidowane (wyjątki: art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości). 

 

 Sprawozdania finansowe i dane porównywalne sporządza się zgodnie z 

przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali 

międzynarodowej.  



3 

 

Zasady ogólne  

§ 17 ust. 2 Regulaminu ASO  

§ 2 ust. 3 Załącznika Nr 3  

 

 

Informacje bieżące i okresowe powinny:  

 

zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej 

sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny,  

 

być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę 

wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, 

majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość 

notowanych  instrumentów finansowych.  
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Raporty śródroczne -  

trochę historii… 

 

Na początku były raporty półroczne. 

 

Pierwsze raporty kwartalne na rynku NewConnect - III kwartał 2009 

roku. 

 

Odpowiedź na oczekiwania uczestników rynku. 

 

Pierwsza istotna zmiana w zakresie raportów kwartalnych  - styczeń 

2010 r.  – obowiązek zamieszczania w raporcie kwartalnym 

stanowiska odnośnie do możliwości zrealizowania opublikowanych 

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych 

w danym raporcie kwartalnym. 
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Zawartość raportu kwartalnego  

   

wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat, w zakresie 

obejmującym co najmniej następujące pozycje: 

kapitał własny, 

należności długoterminowe, 

należności krótkoterminowe, 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, 

zobowiązania długoterminowe, 

zobowiązania krótkoterminowe, 

amortyzacja, 

przychody netto ze sprzedaży, 

zysk/strata na sprzedaży, 

zysk/strata na działalności operacyjnej, 

zysk/strata brutto, 

zysk/strata netto;  

komentarz zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników  

i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; 
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Zawartość raportu kwartalnego  

 

informację zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat aktywności, jaką 

w okresie objętym raportem emitent podejmował  

w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności  

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych  

w przedsiębiorstwie; 

 

jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników 

finansowych, komentarz zarządu, powinien zawierać dodatkowo stanowisko 

odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok 

w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym; 

 

 ust. 4.2 § 5 Zał. nr 3 do Regulaminu ASO 

Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym prezentuje 

się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego  

i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. 
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Nowości w zakresie zawartości RQ 

od 20 czerwca 2012 roku  

dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie 

kwartalnym jest konieczne  dla przedstawienia aktualnej sytuacji 

majątkowej  

i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny  

 

wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 

emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

 

w przypadku gdy emitent  tworzy grupę kapitałową i nie 

sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – 

wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań 

 

informację o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu  
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Nowości w zakresie zasad publikacji RQ 

od 1 stycznia 2013 roku 

 

nowe wymogi odnośnie obowiązku konsolidacji 

 

obowiązek konsolidacji nie dotyczy wyłącznie przypadków, w 

których emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją 

jednostki zależnej na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o 

rachunkowości. 

 

nowe zasady publikacji raportów jednostkowych i 

skonsolidowanych 

Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do 

przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem 

zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym  

informacji określonych w ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2, 

dotyczących emitenta. 
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Najczęstsze błędy  

w raportach kwartalnych 

Terminy publikacji (45 dnia nie zawsze oznacza 15) 

Sposób publikacji - typ raportu – zasady dotyczące korzystania z EBI 

Kompletna zawartość raportu 

Sposób prezentacji danych 

Dane porównywalne 

Błędy rachunkowe 

Raporty kwartalne a całokształt obowiązków informacyjnych spółki 

Skonsolidowane raporty kwartalne 

Korekty raportów kwartalnych 
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EBI – najczęstsze błędy 

 

Typ raportu „kwartalny” 

 

 

 

 

 

Tytuł raportu  

Załączniki  

W formularzu raportu można zamieścić załącznik jedynie  

w standardzie PDF.  

Liczba załączników jest nieograniczona. 

Plik załącznika nie może przekraczać 16 MB każdy. 

Pliki załączników niespełniające powyższych kryteriów zostaną 

automatycznie odrzucone przez system EBI.  
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Błędy i problemy w zakresie zawartości 

raportu kwartalnego 

Brak wymaganych Regulaminem ASO pozycji z wybranych danych 

finansowych (np. znikająca amortyzacja) 

 

Prezentacja danych z rachunku wyników i danych bilansowych 

 

Błędy rachunkowe (niezgodność pomiędzy kolejnymi raportami 

kwartalnymi oraz pomiędzy danymi za kwartał i danymi prezentowanymi 

narastająco od początku roku) 

 

Różny zakres prezentowanych danych (od regulaminowego minimum do 

pełnych sprawozdań ) 

 

Braki w zakresie danych pozafinansowych (brak odniesienia się do 

publikowanych wcześniej prognoz, zdawkowy bądź nieaktualny 

komentarz, brak informacji o grupie kapitałowej, powodach braku 

konsolidacji) 
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 Raport okresowy za III kwartał 2012 roku - Korekta 

 „W związku z omyłką pisarską w raporcie nr 4/2012 Zarząd ….S.A. (dalej "Spółka") w załączeniu do 

niniejszego raportu przesyła skorygowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2012 roku. 

 

 Korekta raportu okresowego składana jest w związku z błędami występującymi w następujących 

pozycjach rachunku zysku i strat (dane w zł): 

1. Przychody ze sprzedaży od 01.07.2012 do 30.09.2012 było 256.782,32 winno być 364.834,10 

2. Zysk/Strata ze sprzedaży od 01.07.2012 do 30.09.2012 było 8.951,59 winno być 26.705,92 

3. Zysk/Strata na działalności operacyjnej od 01.07.2012 do 30.09.2012 było -47.969,39 winno być -

23.977,66 

4. Zysk/strata brutto od 01.07.2012 do 30.09.2012 było -24.127,23 winno być -9.432,10 

5. Zysk/strata netto od 01.07.2012 do 30.09.2012 było -20.467,23 winno być -8.767,10 

6. Przychody ze sprzedaży od 01.07.2011 do 30.09.2011 było 284.013,17 winno być 339.539,71 

7. Zysk/Strata ze sprzedaży od 01.07.2011 do 30.09.2011 było -167.058,44 winno być -164.790,73 

8. Zysk/Strata na działalności operacyjnej od 01.07.2011 do 30.09.2011 było -182.807,26 winno być 

-180.538,68 

9. Zysk/strata brutto od 01.07.2011 do 30.09.2011 było -182.292,07 winno być -180.035,49 

10. Zysk/strata netto od 01.07.2011 do 30.09.2011 było -181.825,07 winno być -180.035,49 

 

W tabeli: zatytułowanej "Na dzień sporządzenia raportu oraz na dzień 30 września 2012 r. struktura 

akcjonariatu przedstawiła się następująco:" W wierszu pozostali akcjonariusze była podana liczba 

akcji oraz głosów 10.943.000 szt. winno być 10.946.000 szt. 

 

Nie dokonano innych istotnych zmian. 

Jednocześnie Zarząd Spółki wyraża ubolewanie nad zaistniałą sytuacją, zapewniając, iż dołoży 

wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.” 
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Raport roczny zawiera co najmniej: 

1) pismo prezesa zarządu omawiające najważniejsze dokonania, 

niepowodzenia i perspektywy rozwoju emitenta na najbliższy rok 

obrotowy,  

2) wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego, 

3) zbadane roczne sprawozdanie finansowe, 

4) roczne sprawozdanie zarządu z działalności emitenta, 

5) oświadczenie zarządu, że sprawozdanie odzwierciedla sytuację 

majątkową, finansową emitenta oraz opis zagrożeń i ryzyk, 

6) oświadczenie zarządu, że podmiot dokonujący badania rocznego 

sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami 

7) opinię i raport audytora z badania rocznego sprawozdania 

finansowego 

 

Raporty roczne –obowiązkowe elementy 
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Raporty roczne –obowiązkowe elementy 

 

Przy wszystkich danych w rocznym sprawozdaniu – dane porównywalne 

za poprzedni rok 

 

Dodatkowo raport roczny powinien zawierać informacje na temat 

stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 

 

Analogiczne dane wymagane  w skonsolidowanym raporcie rocznym.  
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Nowości w zakresie zasad publikacji 

raportów rocznych od 1 stycznia 2013 r.  

 

 

nowe wymogi odnośnie obowiązku konsolidacji 

 

obowiązek konsolidacji nie dotyczy wyłącznie przypadków, w 

których emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją 

jednostki zależnej na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o 

rachunkowości. 
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Najczęstsze błędy i problemy 

 w raportach rocznych 

Terminy publikacji (w odniesieniu do Regulaminu ASO, KSH, terminu  
wydania opinii z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta oraz 
terminu zwołania ZWZ) 

 

Kompletność raportu rocznego (brak wybranych danych przeliczonych na 
euro, brak komentarza, brak raportu z badania sprawozdania finansowego 
przez biegłego rewidenta, brak informacji dodatkowych do sprawozdania) 

 

Problematyczne dane porównywalne 

 

Czytelność prezentowanych danych 

 

Publikacja wyłącznie raportu skonsolidowanego 

 

Brak odniesienia się do stosowania zasad ładu korporacyjnego 
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 „Skąd wynika tak istotna różnica pomiędzy wartością wyniku na sprzedaży 

osiągniętego w 2011 roku zaprezentowanym w raporcie rocznym spółki a wynikiem 

na sprzedaży za ten sam okres przedstawionym w raporcie za IV kwartał 2011 roku 

(podany  w raporcie rocznym wynik na sprzedaży wynosił -379.285,39 zł, w 

raporcie kwartalnym 4.709.676,46 zł)? 

 

Odpowiedź:  

Rozbieżności pomiędzy danymi w dokumentach wynikają z faktu, że zestawienie za 

IV kwartał zawierało wyniki nie objęte audytem. Poprawione - zaudytowane dane 

znajdą Państwo w raporcie rocznym. 

 

Z czego wynika tak duża rozbieżność pomiędzy wartością aktywów obrotowych na 

koniec 2011 roku zaprezentowaną w raporcie rocznym i w raporcie kwartalnym 

(według raportu za IV kwartał aktywa obrotowe na koniec 2011 roku stanowiły 11,5 

mln zł, według raportu rocznego 5,8 mln zł)? 

 

Odpowiedź:  

Rozbieżności pomiędzy wartościami aktywów obrotowych w raportach wynikają z 

faktu, że sprawozdanie za IV kwartał zawierało wyniki nie objęte audytem. 

Poprawne - zaudytowane dane znajdą Państwo w raporcie rocznym.”  
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Raporty EBI 

Typ raportu:  

Nazwa spółki:  

 

Data    Typ   Temat  

2013-01-04 17:46:18  roczny  Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2012r 

  

2012-07-04 10:24:11  roczny  Uzupełnienie raportu rocznego za 2011r  

2012-07-03 16:00:33  roczny  Raport Roczny za 2011r _ Opinia wraz z raportem Audytora  

2012-07-03 15:44:30  roczny  raport roczny za 2011r _ bilans i sprawozdanie Zarządu Spółki 

2012-07-03 15:38:26  roczny  raport roczny Spółki za 2011rok - wprowadzenie  

 

2011-02-08 19:50:53  roczny  Raport za 2010r.  

2010-06-23 22:47:08  roczny  Raport roczny Spółki  

2009-05-04 22:10:52  roczny  Raport Roczny 

 

http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=01C&id_tr=6&ph_main_content_order=czas&order_type=DESC
http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=01C&id_tr=6&ph_main_content_order=czas&order_type=DESC
http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=01C&id_tr=6&ph_main_content_order=typ_raportu.nazwa&order_type=DESC
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=41526&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=33982&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=33951&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=33948&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=33947&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=33947&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=33947&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=33947&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=14187&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=9154&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=01C&id=4858&id_tr=6
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Raport EBI 

typ raportu  Raport roczny numer 56/2012 data dodania 2012-07-03 15:38:26  

spółka ABC S.A.  

raport roczny Spółki za 2011rok - wprowadzenie 

 

Zarząd Spółki ABC SPÓŁKA AKCYJNA (Spółka) przekazuje raport roczny Spółki za 2011rok - 

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r 

 

Załączniki: 

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_1.pdf rozmiar: 317.5 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_2.pdf rozmiar: 342.8 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_3.pdf rozmiar: 332.6 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_4.pdf rozmiar: 292.0 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_5.pdf rozmiar: 265.1 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_6.pdf rozmiar: 321.8 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_7.pdf rozmiar: 237.2 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_8.pdf rozmiar: 189.7 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_9.pdf rozmiar: 232.6 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_10.pdf rozmiar: 290.7 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_11.pdf rozmiar: 264.8 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_12.pdf rozmiar: 255.1 kB  

wprowadzenie do sprawozdania za 2011r_13.pdf rozmiar: 267.0 kB  

 
Osoby reprezentujące spółkę: 

 

http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34342
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34343
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34344
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34345
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34346
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34347
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34348
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34349
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34350
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34351
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34352
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34353
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=34354
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 KATALOG KAR REGULAMINOWYCH 

 

 upomnienie  

 

 kara pieniężna w wysokości do 20.000 zł 

 

 zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi 

emitenta w alternatywnym systemie  

 

 wykluczenie instrumentów finansowych emitenta z 

obrotu w alternatywnym systemie 
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DZIAŁ RYNKU KASOWEGO 

PION OPERACYJNY GPW 

 

emitenci@gpw.pl 
 

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa 

tel. +48/22 537 77 62, fax +48/22 537 78 92 

www.gpw.pl 
 

www.newconnect.pl 


