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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTÓW 2020 – na 

jakie pytania powinien odpowiedzieć zarząd? 
 
Sprawozdanie z działalności może być niezwykle przydatnym elementem raportu 

spółki, w szczególności dla osób, które nie mają profesjonalnej wiedzy z zakresu 
rachunkowości oraz tych, które chcą poznać kulisy tworzenia tych wyników i móc ocenić 
potencjalną sytuację spółki w przyszłości. Oceniając to sprawozdanie w ramach konkursu 
„The Best Annual Report” zawsze koncentrujemy się na opisie strategii, modelu 
biznesowego podmiotu i uwarunkowań działalności, finansowych i niefinansowych 
źródeł tworzenia wartości, a także na omówieniu generowanych wyników oraz 
towarzyszącym im ryzyku i niepewności.  

 
Rok 2020 to rok kryzysu pandemicznego, a zatem w ocenie sprawozdania z 

działalności za ten rok wiele uwagi poświęcimy analizie tego w jaki sposób spółki 
przedstawiły jego wpływ na ich funkcjonowanie i wyniki. ESMA - Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – wydała rekomendacje dotyczące rodzaju 
informacji, które winny być ujawniane; stanowią one dobre podsumowanie 
najważniejszych pytań, na które raport za 2020 rok winien odpowiedzieć. Wybuch i 
rozwój pandemii niosły wiele zagrożeń i niepewności, zatem dla interesariuszy spółek 
ważne jest by poznać w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na działalność 
operacyjną, na relacje w obrębie łańcucha dostaw, na podstawowe procesy zachodzące w 
spółce (np. czy były zakłócenia dostaw i produkcji), a w konsekwencji także na wyniki i 
sytuację finansową spółki. Ważne jest także wskazanie jakie działania były podejmowane 
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii i związanych z nią restrykcji, czy 
i ewentualnie w jakim stopniu korzystano z publicznych programów wsparcia. Ponieważ 
raport ma przedstawiać informacje umożliwiające podejmowanie decyzji, kluczowe 
znaczenie mają informacje umożliwiające ocenę tego, jaka będzie sytuacja emitenta w 
przyszłości. W tym kontekście będą nas interesowały strategia (i ewentualne jej korekty) 
oraz opis perspektyw funkcjonowania spółki. Jakkolwiek oczywiście przebieg pandemii 
jest trudny do przewidzenia, w miarę możliwości raport winien wskazywać także 
przewidywany przyszły jej wpływ na wyniki finansowe, ryzyko oraz podejmowane lub 
planowane działania mające zmniejszyć negatywne skutki pandemii lub pozwolić 
wykorzystać szanse, jakie niesie nowa sytuacja.  
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