
Polska i świat zmaga się z gwałtownie 
rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. 
Reakcja na zagrożenie życia i zdrowia jest 
priorytetem # 1 - niezależnie od tego, czy jest to 
pomoc w powstrzymaniu wirusa, wsparcie dla ofiar 
i ich rodzin, czy pomoc w opracowaniu szczepionki. 
Kryzys ten ma również istotne konsekwencje dla 
przedsiębiorstw i całych gospodarek. Bez względu na 
to jakie plany awaryjne jednostka miała do tej pory, 
skala pandemii i wynikających z niej działań może 
okazać się nieporównywalna do czegokolwiek, z czym 
dotychczas musieliśmy się mierzyć. Trzeba jednak 
pamiętać, że spółki które reagują szybko i skutecznie 
na sytuacje kryzysowe, z reguły lepiej przez kryzys 
ten przechodzą. To zarząd jest odpowiedzialny za 
opracowanie i wdrożenie odpowiedniego planu 
awaryjnego dla obecnej sytuacji pandemii i powiązanie 
go z obowiązującymi do tej pory planami zapewniania 
ciągłości działania, niemniej rada nadzorcza powinna 
zadbać o otwarty, szczery i bieżący kontakt z zarządem, 

pomóc kierownictwu, by odpowiednio zostały 
zidentyfikowane wszystkie kluczowe ryzyka i ich 
wpływ na długoterminową strategię spółki a także 
wspierać zarząd, by działania jednostki pozostawały 
adekwatne, biorąc pod uwagę szybkość zmian i skalę 
niepewności. Rada powinna upewnić się także, że 
osoby, które stoją na czele zespołu kryzysowego mają 
odpowiednie umiejętności, kompetencje i decyzyjność 
dla właściwego zarządzania. 

W niniejszej publikacji przedstawiamy niektóre 
z wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa 
i w jaki sposób mogą one zareagować 
w sytuacji, która może okazać się długotrwałym 
okresem niepewności.

Rozwijający się kryzys związany z pandemią COVID-19 -  dramatycznie wpływający na życie 
ludzi i systemy opieki zdrowotnej, zakłócający działalność i łańcuchy dostaw na olbrzymią 
skalę, zwalniający gospodarki i grożący widmem globalnej recesji- wystawia na próbę prawie 
każdy aspekt działalności. Sytuacja zmienia się codziennie, a skala pandemii i wynikających 
z niej działań może okazać się nieporównywalna do czegokolwiek, z czym mieliśmy do 
czynienia w XXI w. Aby ułatwić komitetom audytu monitorowanie tego w jaki sposób firma 
radzi sobie z tą nadzwyczajną sytuacją, przedstawiamy trzy priorytetowe obszary, z którymi 
należy jak najszybciej się zmierzyć.
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Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej 
i związanych z nim kontroli wewnętrznej staje się 
dzisiaj jeszcze bardziej kluczowe niż było do tej pory. 
Potencjalne skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2 na wyniki 
i sprawozdania finansowe spółek mogą być ogromne, 
w zależności od branży. Jeśli chodzi o sprawozdanie 
finansowe za rok 2019, komitety audytu powinny rozważyć 
2 kluczowe aspekty:

Aspekty księgowe, w tym ocena zdolności 
kontynuowania działalności 

Należy rozważyć jak obecna sytuacja, związana z nią 
zmienność i niepewność lub znaczne pogorszenie się 
warunków działalności wpływa na istotne osądy księgowe 
dokonywane przez zarząd przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego. Dotyczy to w szczególności oceny zdolności 
jednostki do kontynuowania działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy 
niż jeden rok od dnia bilansowego czy też występowania 
poważnych wątpliwości co do tej zdolności. W sytuacji 
gdy zarząd uzna, że konsekwencje wybuchu epidemii 
oraz pogorszenie warunków gospodarczych i warunków 
prowadzenia działalności doprowadziły do pogorszenia 
wyników operacyjnych i/lub sytuacji finansowej po dniu 
bilansowym, które jest tak poważne, że zdolność do 
kontynuacji działalności nie jest już zasadna, sprawozdanie 
finansowe na dzień 31 grudnia 2019 r. będzie musiało zostać 
skorygowane.

Należy w sposób krytyczny poddać ocenie przyjęte przez 
zarząd założenia dotyczące operacyjnych, finansowych 
i strategicznych skutków kryzysu. MSR 1.26 wymaga, 
aby przy dokonywaniu oceny kontynuacji działalności 
jednostka uwzględniła wszystkie informacje dostępne na 
dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. W wielu 
przypadkach budżety i prognozy, które mogły zostać 
wykorzystane do wsparcia wcześniejszej oceny zarządu co 
do zdolności do kontynuacji działalności mogą mieć obecnie 
ograniczone znaczenie ze względu na szybko zmieniającą 
się sytuację gospodarczą i biznesową oraz mogą wymagać 
znacznych zmian.

Dokonując oceny zdolności jednostki do kontynuacji 
działalności zarząd powinien rozważać negatywne ale nadal 
realne scenariusze dalszego rozwoju pandemii COVID 
19 oraz jej wpływu na gospodarkę i jednostkę (stres-
test). I nawet jeśli uzna, że zdolność ta jest zachowana, 
należy rozważyć czy nie występuje znacząca niepewność 
dotycząca zdarzeń lub warunków, które mogą budzić 
poważne wątpliwości co do tej zdolności. 

Komitet audytu powinien zwrócić uwagę, jeśli zarząd 
twierdzi, że wpływ obecnej sytuacji na jednostkę jest 
istotny i niekorzystny, ale nie można oszacować tego 
wpływu, nie wskazując jednocześnie w sprawozdaniu 
finansowym na występowanie znaczącej niepewności. 

Ponadto, należy upewnić się, że sprawozdanie finansowe 
zawiera opis istotnych założeń dotyczących czasu trwania 
oraz ewentualnych skutków pandemii, przyjętych przez 
zarząd w ocenie zdolności do kontynuacji działalności 
jednostki, aby użytkownik sprawozdania mógł ocenić, 
w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, czy można je 
nadal uznać za realne.

Utrata wartości i ujawnienia

Zasadniczo należy oczekiwać, że skutki pandemii będą ujęte 
w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 jako zdarzenia 
niekorygujące, ponieważ zmiany w działalności gospodarczej 
i pogorszenie warunków mikro i makro- ekonomicznych 
wystąpiły po dniu bilansowym. Należy upewnić się, że 
zdarzenia po dacie bilansowej są odpowiednio ujawnione 
w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z ramowymi 
założeniami sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez 
jednostkę. MSR 10.21 wymaga od jednostki ujawnienia 
charakteru zdarzenia oraz oszacowania jego skutków 
finansowych lub oświadczenia, że takiego oszacowania 
nie można dokonać. Przykłady zdarzeń lub warunków, 
które mogą być istotnymi zdarzeniami niekorygującymi 
i uzasadniają ujawnienie w sprawozdaniu finansowym 
obejmują:

 � znaczące przerwy w działalności wynikające 
z zakłócenia łańcucha dostaw, zamknięcia zakładów 
produkcyjnych lub punktów handlowych, ograniczeń 
w podróży i zakłóceń logistyczno-transportowych 
(w tym związanych z zamknięciem granic), 
niedostępności personelu (w tym wynikających 
z konieczności odbywania kwarantanny i/lub 
sprawowania opieki nad dziećmi) itp.

 � znaczące spadki sprzedaży, zysków i / lub operacyjnych 
przepływów pieniężnych

 � straty na kontraktach/zawartych umowach lub straty / 
ekspozycje wynikające z faktu, iż kontrahenci podnoszą 
siłę wyższą w uzasadnieniu niemożności wykonania 
umowy

 � restrukturyzacja zadłużenia lub zaciąganie nowych 
znaczących zobowiązań, w tym nowych kredytów

 � naruszenie tzw. kowenantów bankowych lub 
niespłacanie długu po dniu bilansowym

 � nietypowe duże zmiany cen akcji lub dłużnych 
papierów wartościowych, kursów walutowych lub stóp 
procentowych po dniu bilansowym, które będą miały 
znaczący wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań 
w przyszłych okresach

 � plany restrukturyzacji i zwolnień.

Należy także upewnić się, że ujawnienia w sprawozdaniu 
finansowym są dostosowane i odpowiednie do sytuacji 
i okoliczności a także są dla użytkowników zrozumiałe 
i wystarczające do oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
jednostki. Należy wykazać czujność na to, co myślą nasi 
kluczowi inwestorzy i instytucje nadzorujące, którzy 
oczekują przejrzystości zarówno na poziomie ogólnej 
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Polska Izba Biegłych Rewidentów wydała Alert, 
w którym przedstawione zostały m. in. wybrane 
obowiązki biegłego rewidenta w świetle standardów 
badania dotyczących zdarzeń po dacie bilansu, 
kontynuacji działalności, badania sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej a także potencjalny 
wpływ na sprawozdanie z badania i opinię.

W niniejszej publikacji przedstawiamy bardziej 
szczegółowo wpływ obecnej sytuacji na 
sprawozdania finansowe za rok 2019. 

Zachęcamy także do korzystania z centrum zasobów 
KPMG International, na którym umieszczane 
są interpretacje dotyczące wpływu pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2 na raporty finansowe za 
okresy sprawozdawcze kończące się po 1 stycznia 
2020 r. przygotowane zgodnie z MSSF. Zasoby te są 
na bieżąco uzupełniane.

Sytuacja wynikająca z rozprzestrzeniania się koronawirusa 
sprawia, że współpraca z firmą audytorską przeprowadzającą 
badanie sprawozdań finansowych oraz monitorowanie 
procesu badania przez komitet audytu nabiera innego 
wymiaru. Dotyczy to zarówno kwestii technicznych 
związanych ze sposobem komunikowania się, przekazywania 
zespołowi badającemu informacji, wyjaśnień i dokumentów 
jak również zrozumienia w jaki sposób biegły rewident 
ocenia wpływ pandemii koronawirusa na badane 
sprawozdanie finansowe i swoją opinię. Należy zadbać 
o zapewnienie bezpiecznych i efektywnych rozwiązań 
służących współpracy w nowych warunkach (komunikacja 
on-line i bez bezpośredniego kontaktu). Przede wszystkim 
jednak komitety audytu powinny aktywnie zaangażować 
się w proces badania i stać na straży jakości badania 
w sytuacji szybko zmieniających się warunków zewnętrznych 
i niepewności.

Biegły rewident wykonuje badanie zgodnie z obowiązującymi 
go standardami badania a te wymagają uzyskania 
wystarczających i odpowiednich dowodów stanowiących 
podstawę wyrażanej opinii i racjonalnego zapewnienia, jaki 
przekazuje w zakresie sytuacji majątkowej i finansowej 
jednostki. Podobnie jak komitet audytu, biegły rewident 
potrzebuje zrozumieć wpływ obecnego kryzysu na badane 
sprawozdanie i proces badania i ocenić czy nie występuje 
potrzeba modyfikacji strategii i planu badania, identyfikacji 
nowych istotnych ryzyk, przeprowadzenia innych niż 
planowane procedur badania czy też potrzeba uzyskania 
informacji i dowodów, które w innych okolicznościach nie 
byłyby potrzebne. 

W szczególności biegły rewident sprawdza, czy ocena 
kontynuacji działalności dokonana przez zarząd została 
zaktualizowana w celu uwzględnienia wszystkich istotnych 
informacji dostępnych do dnia sporządzenia sprawozdania 
finansowego, wraz z odpowiednim jej ujawnieniem 
w sprawozdaniu, a w przypadku, gdyby nie zostało to 
zrobione, zwraca się do zarządu o przedstawienie aktualizacji 

oceny kontynuacji działalności i/lub przedstawienie 
odpowiednich ujawnień w sprawozdaniu. 

W zależności od okoliczności i dokonanej oceny, biegły 
rewident może uznać, że potrzebna będzie modyfikacja 
opinii, umieszczenie akapitu objaśniającego ze zwróceniem 
uwagi na istotną niepewność dotyczącą kontynuacji 
działalności jednostki lub dodanie kluczowej sprawy badania. 
Komitet audytu powinien na bieżąco współpracować 
z biegłym rewidentem i zapewniać, że otrzymuje wszystkie 
potrzebne mu informacje i dokumenty. 

prezentacji jak i bardziej szczegółowych ujawnień np. 
w zakresie utraty wartości aktywów czy innych kluczowych 
osądów co do przyszłości. Komitety audytu powinny być 
świadome tego, co przestawiają w swojej sprawozdawczości 
spółki z tej samej branży i być przygotowane na pytania 
dotyczące wszystkiego, co wydaje się niespójne. Należy 
także zadbać o adekwatność ujawnień w sprawozdaniu 
z działalności, w szczególności tych dotyczących omawianych 
ryzyk, ekspozycji na ryzyko, rozwój i przyszłą.

Komitet audytu powinien także zwrócić uwagę na to w jaki 
sposób kierownictwo komunikuje się z zewnętrznymi 
interesariuszami, w tym akcjonariuszami, w zakresie 
wpływu na obecną i przyszłą sytuację majątkową i finansową 
jednostki. Aby zapobiec przekazywaniu szkodliwych 
informacji podczas kryzysu, zarząd wraz z radą nadzorczą 
powinny opracować strategię komunikacji skierowaną do 
inwestorów, klientów, dostawców, instytucji nadzorujących 
i agend rządowych. Strategia ta powinna zostać 
przeanalizowana przez radcę prawnego pod kątem tego, jakie 
informacje i materiały należy ujawniać i kiedy.

Badanie sprawozdania finansowego
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Pobierz alert

Przejdź na stronę centrum 
zasobów KPMG International

Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego 
CEAOB wystosował specjalne oświadczenie, 
w którym podkreśla obszary, na które biegli rewidenci 
powinni zwracać uwagę podczas badania sprawozdań 
finansowych w obliczu pandemii COVID-19, 
w szczególności wymóg uzyskania wystarczających 
i odpowiednich dowodów badania pozwalających 
na wydanie opinii oraz bieżącą i odpowiednią 
komunikację z organami jednostki. 
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