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ZASADY | Z przepisów bilansowych wynika obowiązek informowania użytkowników sprawozdania finansowego o tym, czy 
zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Jest to przesłanka determinująca wycenę składników majątku. 

Kierownictwo musi analizować zagrożenia

AUDYT
W trakcie badania biegły powinien 
zebrać materiał, na podstawie którego 
stwierdzi, czy firma ma możliwość 
prowadzenia działalności  
w niezmniejszonym istotnie zakresie 
w dającej się przewidzieć przyszłości. 

W trakcie badania sprawozdania finan-
sowego biegły rewident ocenia sytu-
ację majątkową i finansową jednostki. 
To z kolei jest podstawą do określenia 
możliwości kontynuacji działalności 
przez tę jednostkę.

Ocena ta jest dokonywana głównie 
na podstawie analizy wskaźnikowej. 
Jednak nie ma uniwersalnych metod 
sprawdzania możliwości kontynuacji 
działalności przez jednostkę. Pomocne 
jest ustalenie, czy spółka ma dodatnie 
kapitały własne oraz dodatni kapitał 
obrotowy netto. Kluczowy jest jednak 
osąd biegłego rewidenta oparty na 
całościowej analizie sytuacji finansowej 
jednostki, w tym na analizie wskaźni-
kowej.

Suma drobnych czynników

Zgodnie z pkt 12 krajowego standar-
du rewizji finansowej 1 „Badanie 
sprawozdania finansowego powinno 
dostarczyć podstaw do stwierdzenia, 
że przedstawia ono rzetelnie i jasno 
sytuację majątkową i finansową oraz 
wynik finansowy jednostki oraz że 
możliwość kontynuowania działalno-
ści przez jednostkę w niezmniejszo-
nym istotnie zakresie nie jest poważnie 
zagrożona w okresie przynajmniej  
12 najbliższych miesięcy od dnia bilan-
sowego”.

Krajowy standard rewizji finansowej  
1 mówi także, że biegły rewident prze-
prowadza badanie sprawozdania fi-
nansowego w sposób staranny, zgodnie 
z opracowanym przez siebie planem 
b a d a n i a ,  w  u z g o d n i o ny m  
z jednostką czasie, stosując właściwe 
metody, przy uwzględnieniu znaczenia 
(istotności) badanych zagadnień i za-
chowaniu efektywności badania. 
Przeprowadzając badanie sprawozda-
nia finansowego, biegły rewident po-
winien kierować się postanowieniami 
standardu i innych krajowych standar-
dów rewizji finansowej oraz osądem 
zawodowym wypływającym z jego 
wiedzy, doświadczenia i intuicji. Jeśli 
chodzi o umiejętność oceny kontynu-
acji działalności, to standardy wskazu-
ją obszary wymagające oceny i osądu, 
natomiast nie zawierają jednoznacznej 
informacji dotyczącej możliwości 
kontynuacji działalności. Na możli-
wość czy brak możliwości kontynu-
owania działalności przez jednostkę 
składa się suma mniejszych drobnych 
czynników. Wydaje się, że osąd i intu-

icja biegłego rewidenta są tu niezbęd-
ne.

Również międzynarodowe standar-
dy rewizji finansowej stanowią, że 
biegły rewident jest odpowiedzialny za 
uzyskanie wystarczających i odpo-
wiednich dowodów badania zasadno-
ści przyjętego przez kierownictwo za-
łożenia kontynuacji działalności przy 
sporządzeniu i prezentacji sprawoz-
dań finansowych oraz za stwierdzenie, 
czy istnieje istotna niepewność co do 
zdolności jednostki do kontynuowania 
działalności. 

Nie tylko kredyty i pożyczki...

Poza tak oczywistymi pozycjami 
wymagającymi sprawdzenia w kontek-
ście kontynuacji działalności, jak kre-
dyty i pożyczki (terminy ich wymagal-
ności), poziom przychodów i kosztów, 
sprawozdanie z przepływów środków 
pieniężnych, prognozowane sprawoz-
danie z przepływów środków pienięż-
nych, istotnym zagadnieniem mogą-
cym mieć znaczny wpływ na ocenę 
możliwości kontynuacji działalności 
będą zobowiązania warunkowe, któ-
rych stroną jest spółka. Badanie zobo-
wiązań warunkowych i roszczeń jest 
niezbędne, aby uzyskać prawdziwy i 
rzetelny obraz sytuacji majątkowej i 
finansowej jednostki.

...ale także zobowiązania 
warunkowe

Zamiana zobowiązań warunkowych 
na bezwarunkowe, rozstrzygnięcie 
spraw toczących się wobec jednostki, 
której sprawozdanie finansowe podle-
ga badaniu, jak i przez nią wniesionych, 
ograniczenia praw majątkowych po-
przez obciążenia hipoteczne, zastawy 
na majątku itp. mogą istotnie wpływać 
na sytuację majątkową, finansową  
i wynik finansowy jednostki. Dlatego 
biegły rewident powinien przed za-
kończeniem badania upewnić się, że 
wie o wszystkich tych sprawach (po-
mocne w tym może być przejrzenie 
zapisów konta, na którym gromadzone 
są koszty sądowe, koszty obsługi praw-
nej itp.) i ich przypuszczalnym wpływie 
w drodze:
∑  uzyskania stosownego oświadczenia 

kierownika jednostki,
∑  zasięgnięcia u osób sprawujących 

obsługę prawną jednostki informacji, 
zazwyczaj w formie pisma, czy wszyst-
kie zapadłe wyroki przekazano kie-
rownictwu jednostki i jakie sprawy są 
w toku postępowania spornego,

∑  przejrzenia protokołów posiedzeń 
kierownictwa jednostki i organów 
nadzoru,

∑  wglądu w korespondencję z osobami 
sprawującymi obsługę prawną jed-
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Zasada kontynuacji działania to 
jedna z nadrzędnych zasad rachun-
kowości. Oznacza ona przyjęcie za-
łożenia, że jednostka będzie konty-
nuowała swoją działalność w nie-
zmienionym istotnie zakresie. 
Kierownik jednostki, każdorazowo 
sporządzając sprawozdanie finanso-
we, powinien poinformować jego 
odbiorców, czy zostało ono sporzą-
dzone przy założeniu kontynuacji 
działalności. Przyjęcie założenia 
kontynuacji działalności nie może 
być sprzeczne ze stanem faktycz-
nym.

Z reguły zarządzający przedsiębior-
stwami życzyliby sobie kontynuowa-
nia działalności i osiągania coraz lep-
szych zysków. Jednak każda działal-
ność z założenia jest narażona na 
ryzyko. 

Zewnętrzne lub wewnętrzne

Ryzyko to może wynikać z warun-
ków zewnętrznych, takich jak:
∑  brak popytu na dany towar bądź 

usługę dostarczaną przez podmiot,
∑  utrata kluczowych odbiorców,
∑  kryzys, 
∑  pogorszenie kondycji finansowej 

kontrahentów,

∑  niekorzystne zmiany kursów walut,
∑  ograniczenia prawne np. koniecz-

ność posiadania określonych zezwo-
leń, koncesji.
Może też być spowodowane czynni-

kami wewnętrznymi, wśród których 
można wymienić:

∑  nieumiejętne zarządzanie,
∑  odejście kluczowego personelu,
∑  brak możliwości zapewnienia fi-

nansowania,
∑  błędy w ocenie kondycji finanso-

wej jednostki,
∑  utratę zdolności kredytowej.
Artykuł 49 ustawy o rachunkowości 

obliguje kierownictwo spółek kapita-
łowych i niektórych innych jednostek 
do sporządzania, wraz z rocznym 

sprawozdaniem finansowym, spra-
wozdania z działalności. Jednym  
z jego elementów jest przedstawienie 
oceny czynników ryzyka i opisu po-
ważnych zagrożeń dla działalności 
jednostki. Oznacza to, że kierownic-
two jednostki musi przynajmniej raz 
w roku przeanalizować i opisać ryzyka 
oraz zagrożenia, na jakie narażona jest 
jednostka.

Ręka na pulsie

Zapewnienie płynnego działania 
jednostki z założenia narażonej na 
ryzyko jest możliwe tylko w sytuacji 
efektywnego reagowania kierownic-

nostki lub pisemne zwrócenie się,  
w porozumieniu z kierownikiem 
jednostki, do osób sprawujących 
obsługę prawną jednostki o bliższe 
informacje.
Jeżeli kierownik jednostki nie godzi 

się na udostępnienie stosownych ma-
teriałów lub na nawiązanie kontaktu 
biegłego rewidenta z osobami sprawu-
jącymi obsługę prawną jednostki, to 
następuje ograniczenie zakresu bada-
nia.

Wskazówki

W standardach rewizji finansowej 
biegli rewidenci znajdują wskazówki 
służące znalezieniu odpowiedzi na 
pytanie o możliwość kontynuacji dzia-
łalności.  

Biegły rewident w sprawach nieure-
gulowanych w krajowych standardach 
rewizji finansowej, przy ustalaniu 
szczegółowej metodyki planowania  
i przeprowadzania badania sprawoz-
dania finansowego oraz w razie wątpli-
wości, kieruje się postanowieniami 
międzynarodowych standardów rewi-
zji finansowej, wydanymi przez Mię-
dzynarodową Federację Księgowych. 
Międzynarodowy standard rewizji fi-
nansowej 570 „Kontynuacja działalno-
ści” (MSRF 570) zawiera wskazówki 
służące ocenie możliwości kontynu-
owania działalności przez jednostkę.

Ocena kontynuacji działalności jest 
możliwa tylko po przeprowadzeniu 
całego badania sprawozdania finanso-
wego, zatem w szczególności po zba-
daniu takich pozycji sprawozdania fi-
nansowego, jak: kredyty i pożyczki, 
przychody i koszty. Informacje należy 
uzupełnić o:
∑  ustne i pisemne zapytania pod adre-

sem kierownictwa jednostki,

∑  przegląd protokołów i posiedzeń 
zarządu oraz rady nadzorczej jed-
nostki,

∑  sprawdzenie realności pozycji sza-
cunkowych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym,

∑  sprawdzenie zobowiązań warunko-
wych (gwarancji, poręczeń itp.).

> Jakie działania może podJąć 
rewident 

Dodatkowe procedury oceny kontynuacji 
działalności obejmują:
∑  w przypadku braku oceny zdolności 

jednostki do kontynuacji działalności 
dokonanej przez kierownictwo – zwró-
cenie się z prośbą do kierownictwa o 
jej przeprowadzenie,

∑  rozpatrzenie planów kierownictwa  
co do przyszłych działań w związku  
z oceną kontynuacji działalności; czy 
rezultat wdrożenia tych planów może 
poprawić sytuację i czy plany 
kierownictwa są wykonalne w danych 
okolicznościach,

∑  w przypadku, gdy jednostka 
przygotowała prognozę przepływów 
środków pieniężnych, a analiza 
prognozy jest znaczącym czynnikiem 
przy rozważaniu przyszłych skutków 
zdarzeń lub uwarunkowań podczas 
oceny planów kierownictwa co do 
przyszłych działań:

– ocenę wiarygodności danych ujętych 
do celów przygotowania prognozy oraz
– ustalenie, czy istnieje odpowiednie 
uzasadnienie założeń będących  
podstawą sporządzenia tej prognozy,
∑  rozważenie, czy po dniu dokonania 

oceny przez kierownictwo pojawiły się 
jakieś dodatkowe fakty lub informacje,

∑  zwrócenie się z prośbą o pisemne 
oświadczenia kierownictwa lub, gdy 
jest to uzasadnione, osób sprawują-

>zdaniem autorki

Opinia to nie gwarancja
Biegły rewident musi mieć świadomość 
tego, że zaakceptowanie przez niego 
niewystarczającego uzasadnienia co do 
możliwości kontynuowania działalności 
może być ryzykowne. Z kolei pochopna, 
pesymistyczna ocena przez niego 
zasadności założenia kontynuacji może 
się przyczynić do pogorszenia się sytuacji 
gospodarczej jednostki (zwłaszcza małej), 
a w skrajnych przypadkach nawet do jej 

upadłości. Biegły rewident musi też mieć 
świadomość, że w przypadku badania 
jednostek zaufania publicznego wydana 
przez niego opinia może wpływać na 
nastroje inwestorów/akcjonariuszy.
Ewentualny wpływ nieuniknionych 
ograniczeń na zdolność biegłego 
rewidenta do wykrycia istotnych 
zniekształceń jest większy w przypadku 
przyszłych zdarzeń lub uwarunkowań, 
które mogą spowodować zaprzestanie 
działalności przez jednostkę. Biegły 
rewident nie może przewidzieć takich 
zdarzeń lub uwarunkowań. Dlatego też 
brak wskazania na niepewność związaną 
z kontynuacją działalności przez 
jednostkę w opinii biegłego rewidenta nie 
może być postrzegana jako gwarancja 
zdolności jednostki do kontynuacji 
działalności. ∑
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Zasada kontynuacji została sformułowana w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości: „Przy 
stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka 
będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym 
istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne 
ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalno-
ści, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres 
nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego”.

>ustawa podaJe konkretne dni

Wycena po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują w szczególności: 
∑  w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, 
∑  na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany 

rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, 
∑  na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub 

upadłościowego,  
∑  w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie 

przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że 
działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana.

Artykuł 29 ustawy o rachunkowości stanowi, że różnice powstałe w wyniku wyceny aktywów 
według cen sprzedaży netto należy odnieść na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. ∑

>definicJa z ustawy

>wnioski z badania na podstawie ksrf

Jeżeli w wyniku oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności biegły rewident stwierdzi, że:

∑ istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działal-
ności, o których jednostka poinformowała we wprowa-
dzeniu do sprawozdania finansowego

biegły rewident zamieszcza w opinii odpowiednią 
uwagę; uwagę tę, zależnie od zawodowego osądu 
biegłego rewidenta, zamieszcza się jako uzupełniające 
objaśnienie

∑ istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działal-
ności, o których jednostka poinformowała we wprowa-
dzeniu do sprawozdania finansowego, ale stopień 
niepewności co do przetrwania jednostki, mimo pod-
jętych działań, jest znaczny

biegły rewident odmawia wyrażenia opinii

∑ istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działal-
ności, o których jednak jednostka nie poinformowała 
lub poinformowała w sposób niepełny

biegły rewident wyraża opinię z zastrzeżeniem lub 
opinię negatywną

∑ brak jest – jego zdaniem – przesłanek do uznania, że 
jednostka może kontynuować działalność, chociaż 
badane sprawozdanie finansowe sporządzono przy 
założeniu kontynuowania działalności

biegły rewident wyraża opinię negatywną

Nie istnieje potrzeba poruszania w opinii tematu zdolności jednostki do kontynuacji działalności, jeżeli zdolność 
ta nie jest – zdaniem biegłego rewidenta – poważnie zagrożona.

cych nadzór na temat planów 
przyszłych działań oraz 
możliwości ich wykonania.

Zgodnie z międzynarodowymi 
standardami rewizji finansowej na 
podstawie uzyskanych dowodów 
biegły rewident rozważa, czy 
zgodnie z jego osądem zachodzi 
istotna niepewność spowodowa-
na zdarzeniami lub uwarunkowa-
niami, które pojedynczo lub 
łącznie mogą budzić poważne 
wątpliwości co do zdolności jed-
nostki do kontynuacji działalno-
ści. O istotnej niepewności mówi 
się wtedy, gdy waga jej potencjal-
nego wpływu i prawdopodobień-
stwo wystąpienia są takie, że  
w osądzie biegłego rewidenta 
jednoznaczne ujawnienie rodzaju 
i skutków tej niepewności jest 
konieczne do:
∑  rzetelnej prezentacji sprawoz-

dań finansowych,
∑  niewprowadzania w błąd przez 

sprawozdania finansowe.
W sytuacji zagrożonej kontynu-

acji działalności MSRF 570 prze-
widuje dwie możliwości:
1.  przyjęcie założenia kontynuacji 

działalności jest zasadne, ale 
zachodzi istotna niepewność,

2.  przyjęcie założenia kontynuacji 
działalności nie jest zasadne.
W pierwszym przypadku, czyli 

jeśli przyjęcie założenia kontynu-
acji działalności jest zasadne, ale 
zachodzi istotna niepewność, 
biegły rewident ustala, czy spra-

wozdania finansowe właściwie 
opisują główne zdarzenia lub 
uwarunkowania, które budzą po-
ważne wątpliwości co do zdolności 
jednostki do kontynuacji działal-
ności, oraz plany kierownictwa 
dotyczące tych zdarzeń lub uwa-
runkowań. Ponadto określa, czy 
zawierają jednoznaczne ujawnie-
nie, że zachodzi istotna niepew-
ność spowodowana zdarzeniami 
lub uwarunkowaniami, które mogą 
budzić poważne wątpliwości co do 
zdolności jednostki do kontynu-
acji działalności, i z tego względu 
jednostka może nie móc spienię-
żać aktywów i spłacać zobowiązań 
w toku zwykłej działalności. W 
dodatkowych informacjach i obja-
śnieniach zarząd jednostki powi-
nien opisać te zagrożenia.

Jeżeli sprawozdanie finansowe 
zawiera te ujawnienia, biegły re-
wident wyraża opinię bez zastrze-
żeń i uzupełnia opinię z badania o 
objaśnienie w celu:
∑  podkreślenia, że zachodzi istot-

na niepewność spowodowana 
zdarzeniem lub uwarunkowa-
niem, która może budzić poważ-
ne wątpliwości co do zdolności 
jednostki do kontynuacji dzia-
łalności oraz

∑  zwrócenia uwagi na zawartą  
w sprawozdaniach finansowych 
informację dodatkową ujawnia-
jącą tę niepewność.
Jeżeli zdaniem biegłego rewi-

denta przyjęcie założenia konty-

>trzy rodzaJe opinii lub odmowa wydania

Rodzaj wydanej opinii Przesłanki według KSRF Przesłanki według MSRF

Opinia z uwagą objaśniającą Istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności, o których 
jednostka poinformowała we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

Wydawana, gdy biegły rewident uzna ujawnienie zamieszczone w informacji 
dodatkowej za stosowne

Opinia z zastrzeżeniem Istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności, o których jednak 
jednostka nie poinformowała lub poinformowała w sposób niepełny

Jeżeli zdaniem biegłego rewidenta przyjęcie założenia kontynuacji działalności 
jest zasadne, ale zachodzi istotna niepewność, a w sprawozdaniu finansowym 
nie zostało zamieszczone odpowiednie ujawnienie

Opinia negatywna Istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności, o których jednak 
jednostka nie poinformowała lub poinformowała w sposób niepełny 
(większa siła zagrożeń niż powyżej) 

– Jeżeli zdaniem biegłego rewidenta przyjęcie założenia kontynuacji 
działalności jest zasadne, ale zachodzi istotna niepewność, a w sprawozdaniu 
finansowym nie zostało zamieszczone odpowiednie ujawnienie

– W przypadku gdy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuacji działalności, a zdaniem biegłego rewidenta takie 
założenie nie jest zasadne

Odmowa wydania opinii Istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności, o których 
jednostka poinformowała we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, 
ale stopień niepewności co do przetrwania jednostki, mimo podjętych 
działań, jest znaczny

–

 

twa na wszelkiego rodzaju za-
grożenia, jakim poddana jest 
dana jednostka. Z kolei brak 
efektywnej i skutecznej reakcji 
na pierwsze symptomy zagroże-
nia, takie jak: problemy z płyn-
nością, brak możliwości regulo-
wania bieżących zobowiązań, 
czy nadmierne zadłużenie, może 
prowadzić do likwidacji bądź 
upadłości danej jednostki.

Również Międzynarodowy 
Standard Rachunkowości 1 na-
kłada na kierownictwo obowią-
zek oceny zdolności jednostki do 
kontynuowania działalności.

Ceny sprzedaży netto

Możliwość kontynuowania 
działalności lub jej brak wpły-
wają istotnie na kształt sprawoz-
dania finansowego. I nie chodzi 

tu tylko o ujawnienia. Brak 
możliwości kontynuacji działal-
ności ma wpływ także na wyce-
nę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości (dalej: uor), je-
żeli założenie kontynuacji dzia-
łalności, o którym mowa w art. 5 
ust. 2 uor, nie jest zasadne, to 
wycena aktywów jednostki nastę-
puje po cenach sprzedaży netto 
możliwych do uzyskania, nie 
wyższych od cen ich nabycia albo 
kosztów wytworzenia, pomniej-
szonych o dotychczasowe odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe,  
a także odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. W takim przy-
padku jednostka jest również 
obowiązana utworzyć rezerwę na 
przewidywane dodatkowe koszty 
i straty spowodowane zaniecha-
niem lub utratą zdolności do 
kontynuowania działalności. ∑

nuacji działalności jest zasadne, ale zacho-
dzi istotna niepewność, a w sprawozdaniu 
finansowym nie zostało zamieszczone 
odpowiednie ujawnienie, to biegły rewi-
dent stosownie do sytuacji wyraża opinię 
z zastrzeżeniem albo opinię negatywną.

Zgodnie z MSRF 570, w przypadku gdy 
sprawozdanie finansowe zostało sporzą-
dzone przy założeniu kontynuacji działal-
ności, a zdaniem biegłego rewidenta takie 
założenie nie jest zasadne, wyraża on opinię 
negatywną. ∑


