COVID- 19 a Sprawozdanie Finansowe 2020 –
rekomendacja Komitetu Standardów Rachunkowości
22.12.2020 r.
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Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19, które dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-i-inne-publikacje2
Jak wskazuje Ministerstwo pandemia COVID-19 powoduje konieczność podejmowania
działań i decyzji odnośnie uwzględniania skutków COVID-19 w księgach rachunkowych
oraz konieczność oceny ryzyka i niepewności związanej z działalnością w zmieniającym
się otoczeniu.
Należy zwrócić uwagę, że rekomendacja kładzie silny nacisk na szczegółową analizę
zdolności jednostki do kontynuowania działalności a tym samym do możliwości
zaciągania i spłacania zobowiązań mając na uwadze osiąganie korzyści ekonomicznych
z posiadanego majątku. Rekomendacja bardzo szeroko i szczegółowo wskazuje na ten
aspekt.
Inne elementy sprawozdawczości omówione w rekomendacjach to:
 inwentaryzacja w czasie COVID-19;
 ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu
finansowym:
 wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach
innych form pomocy;
 dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanej COVID-19;
 ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków
gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach
godziwych, ujmowanie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w
sprawozdaniu finansowym;
 wycena produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach
produkcyjnych;
 sprawozdanie z działalności – wymagane informacje w związku z COVID-19.
Rekomendacje kierowane są do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania
finansowego tj. kierowników jednostek, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych (księgowi jednostek, właściciele i pracownicy biur rachunkowych),
pracowników służb finansowo-księgowych, a także interesariuszy, którzy oczekują
rzetelnej i jasnej informacji o sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowym
jednostek.
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