
Najlepszy Raport Roczny NC   

Edycja I 

Stowarzyszenie SBR Polska, www.sbr.org.pl  

http://www.sbr.org/
http://www.sbr.org/
http://www.sbr.org/


     NC pięć lat inwestowania 

spółki 
• 429 spółek, w tym 7 zagranicznych 

debiuty 
• 89 debiutów w 2012 roku 

kapitalizacja 
• 10,8 mld zł kapitalizacji 

liczba 
transakcji 

•3116 transakcji na sesję 



         W co inwestujemy…. 
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 Co bierzemy pod uwagę 
  inwestując w akcje….. 

0 10 20 30 40 50

ponad 500 tys. zł

do 500 tys. zł

analiza fundamentalna

analiza techniczna

obie metody łacznie

nie potrafię analizowac
instrumentów

inne

Źródło: SII 



 dlaczego nie inwestuję w NC 
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   Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn 

         - Arystoteles 



 Uczestnicy  – konkurs przeznaczony jest dla spółek notowanych na 
  rynku New Connect 

 

 Kapituła  – audytorzy, księgowi, eksperci rynku kapitałowego – prace 
  koordynuje SBR Polska 

 

 Harmonogram 

    – sierpień-wrzesień – ocena raportów 

    – październik – gala finałowa 
 

 Szczegółowe informacje 

    – www.sbr.org.pl 

Najlepszy raport NC 



 czas na rynku NewConnect 

 spółki z minimum dwuletnim stażem notowań na NC 

 

 terminowość publikacji raportu rocznego 

 - rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym – publikacja 
do 30 czerwca 2013 r. 

 - przesunięty rok obrotowy – publikacja najpóźniej do 30 
sierpnia 2013 r. 

 

 

 Warunki udziału (1)… 



 „must have” zawarte w raporcie 
 

 - pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta do akcjonariuszy  

 - wybrane dane finansowe (także w przeliczeniu na euro) 

 - roczne sprawozdanie finansowe,  zbadane przez podmiot 
uprawniony  

 - sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat 
działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz 
zasad sporządzenia rocznego sprawozdania  

  

 Warunki udziału (2)… 



 „must have” zawarte w raporcie c.d. 
 

 - opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania 
finansowego 

 - raport o stosowaniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 
na NewConnect” 

 - pozostałe przewidziane przepisami oświadczenia (m.in. 
oświadczenie zarządu dotyczące wyboru audytora) 

 
 

 Warunki udziału (3)… 



 Analiza sytuacyjna spółki 

- profil spółki (historia, organizacja, opis osiągnięć ostatniego roku w 
odniesieniu do wcześniejszych zapowiedzi, kadra zarządzająca) 

- otoczenie zewnętrzne (otoczenie makro i mikro, konkurencja) 

- działalność spółki (segmenty działalności spółki, główne produkty, 
prognozy) 

- informacje inwestorskie (analiza kursu, czynniki wpływające na 
wycenę) 

 

co oceniamy  
podstawowe założenia… 



 Analiza finansowa spółki 

-  zakres (czy tylko podstawowe dane, czy jest więcej niż bilans, 
rachunek, przepływy, czy wybrane dane, powiązanie danych z notami, 
czy dane porównywalne) 

- informacje dodatkowe (noty, wskaźniki, przychody wg produktów, 
odbiorców) 

 

  Użyteczność raportu 

- format raportu (czy PDF, Word, jakość) 

- układ informacji (czy jest spis treści, tabel) 

  

 

 

 

co oceniamy  
podstawowe założenia cd… 



Dziękuję za uwagę 

Pytania? 


