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Serwis Notoria OnLine zawiera m.in.: 
 

1. Spółki notowane na GPW, NC i Catalyst 

• profile spółek (podstawowe informacje o spółkach) 

• ujednolicone sprawozdania finansowe MSR/MSSF (kwartalne, półroczne i roczne w formacie (dane bieżące i historyczne), 

• raporty finansowe (kwartalne, półroczne i roczne) wraz z notami i informacjami dodatkowymi, 

• informacje o emisjach oraz operacjach na akcjach, 

• bieżące i historyczne informacje o strukturze akcjonariatu, 

• przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne), 

• komunikaty ESPI i EBI, 

• notowania giełdowe z 15 minutowym opóźnieniem, 

• kalendarium wydarzeń, 

• rekomendacje. 

2.  Segmenty operacyjne jako podział działalności biznesowej w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi zgodny z MSSF 8. 

3.  Modele dyskryminacyjne:  

•  Edwarda Altmana, 

• Elżbiety Mączyńskiej 

• Model Poznański 

• ZPANG (INE PAN)  

• Doroty Appenzaller- Katarzyny Szarzec 

• Darii Tymoszuk 

4. Fundusze sprzedawane na rynku polskim (FIO, SFIO, FIZ) i rynkach zagranicznych (FIO, SFIO) 

• profile funduszy (pełna i skrócona nazwa, polityka inwestycyjna, rodzaj funduszu, data początku działalności, data zgody na 
utworzenie, region inwestycyjny, profil, częstotliwość wyceny, wskaźnik ryzyka, numer rejestracyjny, kod IZFiA) 

• wyceny 

• ryzyko (wskaźniki: zmienność (dzienna, tygodniowa, miesięczna, roczna), Sharpe’a, Treynora, Jensena, Sortino, VaR, współczynnik 
Beta 

• opłaty 

• sprawozdania finansowe funduszu 

• zarządzający TFI i funduszami 

5. Obligacje (notowane na rynku Catalyst i BondSpot) 

• Profil obligacji (nazwa obligacji, typ obligacji, sposób emisji, wartość nominalna, liczba obligacji, data wykupu, początek bieżącego 

okresu, koniec bieżącego okresu, data następnej płatności odsetek, liczba dni do kolejnej płatności, numer okresu odsetkowego, 

liczba wypłat w ciągu roku, rodzaj oprocentowania, marża nominalna, oprocentowanie w bieżącym okresie, narosłe odsetki, status 

płatności odsetek 

• analiza ryzyka inwestycyjnego 

• kurs 

http://www.notoria.pl/
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• wysokość podatku dochodowego 

• data transakcji/data rozliczenia 

• rentowność YTM brutto/rentowność YTM netto/ekwiwalent YTM brutto 

• czas trwania Macaulay’a w latach/zmodyfikowany czas trwania w latach 

• wypukłość 

• BPV (na 100JN) 
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