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SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTÓW ZA ROK 2020 – 
wpływ pandemii na składniki majątku i informacja dla rynku 
 
Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja konkursu Best Annual Report. W ubiegłym 
roku kapituła konkursu miała nie lada wyzwanie. Rok był szczególny – sprawozdania 
finansowe emitentów powstawały w początkowej fazie lock-down. Trudno było 
przewidzieć wówczas, ile potrwa odmienna sytuacja i jak poszczególne sektory na nią 
zareagują. 
 
Teraz wiemy zdecydowanie więcej, po prostu (choć na przestrzeni lat jest to zdarzenie 
nadzwyczajne) zmieniła się rzeczywistość. Niektóre branże takie jak: hotelarska, lotnicza, 
turystyczna doznały ogromnych strat. Niektóre, takie jak e-commerce czy branża 
kurierska kwitną. W niektórych rodzajach przemysłu ucierpiały łańcuchy dostaw, 
wzrosły ceny materiałów. Praktycznie każdego dotknęły zmiany.  
 
I na tym skoncentrujemy się oceniając sprawozdania finansowe w tym roku. Spojrzymy, 
jak te zmiany zostały zaadresowane w sprawozdaniach finansowych. I mam na myśli nie 
tylko odpowiednią kwantyfikację ich wpływu, ale przede wszystkim komunikat dla 
inwestora, wyłuskanie tej zmiany z całości narracji w sprawozdaniu, pokazaniu właściwej 
analizy wrażliwości określonych szacunków na zmianę. 
Którym obszarom będziemy się przyglądać szczególnie? Pewnie w sposób naturalny 
kwestiom związanym z utratą wartości, założeniem przyjętym do testów, analizie 
wrażliwości - kluczowy w ocenie będzie nie sam efekt/wynik testu, ale klarowny 
komunikat do czytelnika. 
Podobnie odpisy aktualizujące wartość należności - przyjrzymy się zmianom założeń w 
zakresie oczekiwanych strat kredytowych – w szczególności w zakresie ujawnień. Nawet 
jeśli danego emitenta nie dotknęły zmiany – może dotknęły jego klientów? 
 
Zwrócimy uwagę na aktywa przeznaczone do zbycia, działalność zaniechaną, na podobne 
zagadnienia wynikające ze zmian zdeterminowanych przez rzeczywistość roku 2020.  
 
W szczególności premiowane będzie czytelne opisanie tego wpływu, wskazanie 
wrażliwości odpowiednich szacunków oraz założeń dotyczących potencjalnych zmian w 
przyszłości.  
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