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Wybuch pandemi i  COVID-19 spowodował  ogromne zmiany w każde j  dz iedz in ie  naszego 
życ ia . Oprócz  na jbardz ie j  dotk l iwego skutku j ak im jest  śmierć  k i lku  mi l ionów osób na  
ca łym świec ie , n ie  sposób jes t  n ie  dostrzec  skutków gospodarczych . Wszechobecne 
r yzyko spowodowane n ieprzewidywa lnośc ią  rozprzestrzen ian ia  s ię  wirusa  SARS -CoV-2 , 
zmus i ło  świat  f inansów do przystosowan ia  s ię  do nowej  i  n ie ł a twe j  rzeczywistośc i . 
Poster  ten  ma na  ce lu  przedstawien ie  na jw iększych oraz  na jbardz ie j  znaczących wyzwań , 
przed j ak imi  s tanę ła  po l ska  sprawozdawczość  f inansowa w dob ie  pandemi i  COVID-19 .

2

niesienie wiarygodnej informacji dla 
otoczenia o finansowej sytuacji 
jednostki, efektów jej działalności 
oraz zmianach w jej sytuacji 
finansowej

zrozumiałość

istotność

wiarygodność

kompletność 

sprawdzalność

porównywalność

przygotowanie wiarygodnego sprawozdania finansowego, w obliczu trudnej 
identyfikacji ryzyka wpływającego na działalność jednostki 
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jak ocenić przyszłą zdolność jednostki do 
kontynuowania działalności w niezmniejszonym 
zakresie w czasach tak wysokiej niepewności

konieczność wyceny składników 
majątku trwałego i obrotowego w       
wyniku spadku użyteczności 
poszczególnych aktywów takich jak 
np.: maszyny czy szeroko pojęte 
zapasy

Ocena 
przesłanek 

utraty 
wartości

Rozpoznanie 
utraty 

wartości

Dobór modelu 
oceny utraty 

wartości 
danego 

składniku 
majątku 

utrudnione ściąganie 
należności od
kontrahentów 
spowodowane 
spadkiem ich 
płynności finansowej
 konieczność 
utworzenia odpisów 
aktualizujących 
wartość należności
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