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CEL

Pandemia Covid-19 wywarła 
bardzo duży wpływ na światową 
oraz polską gospodarkę. 
Przy tak chaotycznym otoczeniu 
dużą role odgrywały
sprawozdania finansowe 
jednostek. Jednocześnie przed 
ogromnym wyzwaniem stanęli 
biegli rewidenci i ich zespoły. 
Ich zadaniem było 
przeprowadzenie badania 
sprawozdań w kompletnie 
innym otoczeniu, tak aby jakość 
przeprowadzanych badań była 
taka sama jak w latach 
ubiegłych.

WPROWADZENIE

Celem badania będzie 
zaprezentowanie na 
podstawie sprawozdań z
badań skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych jakie 
były tendencje w kwestiach
kluczowych spraw badania w 
roku 2020 ze szczególnym 
naciskiem na wpływ pandemii 
Covid – 19 

DEFINICJA

Kluczowe sprawy badania to te 
sprawy, które według 
zawodowego osądu biegłego 
rewidenta były najbardziej 
znaczące podczas badania 
sprawozdania finansowego za 
bieżący okres. Kluczowe 
sprawy badania są wybierane 
spośród spraw 
przedstawianych osobom 
sprawującym nadzór



METODA ORAZ WYNIKI BADANIA

Metoda będzie oparta na 
analizie struktury 
kluczowych spraw 
badania pozyskanych od 
6 największych spółek 
notowanych na giełdzie 
papierów wartościowych 
w Warszawie, oraz 
określenie cech 
wspólnych dla 
kluczowych spraw, a 
także wykazanie ogólnej 
tendencji w jakiej 
przebiegały badania 
sprawozdań finansowych 

Spółki kapitałowe 
Liczba kluczowych 

spraw badania 

Liczba kluczowych spraw 
badania nawiązujących 

bezpośrednio do pandemii 
Covid – 19

Liczba kluczowych spraw 
badania nawiązujących 
do zmian w otoczeniu 
makroekonomicznych

Procent kluczowych spraw
nawiązujących do zmian 

makroekonomicznych oraz 
pandemii Covid - 19

ALLEGRO 2 0 0 0 %

PGNIG 2 0 1 50 %

PKO BP 3 2 0 66,6 %

DINO Polska 2 0 0 0 %

PKN ORLEN 2 1 0 50 %

SANTANDER 3 0 1 33,3 %

SUMA 14 3 2 35,71 %



UDZIAŁ KLUCZOWYCH SPRAW BADANIA ZWIĄZANYCH Z 
COVID-19 NA TLE POZOSTAŁYCH BADANYCH SPRAW
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W przypadku PKO oraz 
PKN ORLEN widzimy 

bezpośrednie odwołania 
do pandemii a przy 

Banku SANTANDER oraz 
PGNIG jedynie odwołania 

do zmieniających oraz 
turbulentnych realiów 

rynkowych. Co ciekawe 
dwa pozostałe 

przedsiębiorstwa czyli 
grupa DINO oraz 

ALLEGRO nie posiadają 
zapisów o pandemii bądź 

zmianach 
makroekonomicznych 

Warto również 
nadmienić, że sprawy 

kluczowe w przypadku 
banków w kontekście 
pandemii skupiały się 

głównie na wypłacalności 
kredytobiorców, a 
przedsiębiorstwa 

działające w sektorze 
energetycznym były 

kontrolowane w aspekcie 
zmian otoczenia oraz jak 

te zmiany będą 
oddziaływać na spółki.

WNIOSKI

Z sześciu badanych 
spółek cztery nich mają 
zawarte w kluczowych 

sprawach badania 
wzmianki o Pandemii 

Covid-19, bądź o 
dynamicznie 

zmieniającym się 
otoczeniu 

makroekonomicznym. 
Pozostałe dwie spółki nie 

były badane w 
kluczowych sprawach 

badania pod względem 
pandemii i obydwie 

spółki działają w 
sprzedaży detalicznej. 
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