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Szanowna Pani Prezes,

w nawiązaniu do pisma z dnia 23 sierpnia 2019 r., znak: Znak: DWA-20190823-001, w sprawie 
sposobu sporządzania przez emitentów notowanych na rynku regulowanym śródrocznych 
sprawozdań finansowych, Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej uprzejmie 
przekazuje następujące stanowisko w sprawie.

Stosownie do § 60 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) emitenci 
papierów wartościowych przekazują kwartalne oraz półroczne raporty okresowe, w skład 
których wchodzą odpowiednio kwartalne skrócone sprawozdania finansowe (§ 66) oraz 
półroczne skrócone sprawozdania finansowe (§ 68).

Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie 
finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przy tym 
sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się 
w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF (art. 45 ust. 1g). Nie dotyczy to 
jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1h).

Równocześnie, stosownie do art. 45 ust. 6 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe 
emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub 
ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG 
sporządza się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów 
o obrocie papierami wartościowymi. Tymi przepisami są w szczególności przepisy ww. 
rozporządzenia, wydane na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z § 65 ust. 1 rozporządzenia wynika, że skrócone sprawozdania finansowe, będące składnikami 
kwartalnych i półrocznych raportów oraz skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych 
raportów, sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości mającymi 
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zastosowanie przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego emitenta za rok obrotowy, 
którego dotyczą te śródroczne sprawozdania.

Zgodnie z powyższym, zdaniem Departamentu DR, emitent papierów wartościowych przy 
sporządzaniu śródrocznych sprawozdań finansowych jest zobowiązany do zastosowania formy 
przewidzianej dla sprawozdań finansowych w ustawie o rachunkowości. W szczególności 
emitenci stosujący polskie standardy rachunkowości, wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, 
będą  zobowiązani do sporządzenia swoich sprawozdań śródrocznych w strukturze logicznej 
i formacie, zgodnej ze schematem opublikowanym w BIP MF.

Z poważaniem,

Justyna Adamczyk
Dyrektor Departamentu Rachunkowości

i Rewizji Finansowej
w Ministerstwie Finansów

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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