
KORONAWIRUS DOPROWADZIŁ DO ZAHAMOWANIA WIELU
PROCESÓW GOSPODARCZYCH I ORGANIZACYJNYCH.
SPARALIŻOWAŁ W TEN SPOSÓB KALENDARZ DZIAŁAŃ WIELU
SPÓŁEK CZY FUNDACJI. TAK  STAŁO SIĘ RÓWNIEŻ ZE
SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI, KTÓRE POWINNY
ZOSTAĆ SPORZĄDZONE I PODPISANE DO KOŃCA MARCA. 
RZĄD W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZYGOTOWAŁ W TZW.
TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ UPOWAŻNIENIE DLA
MINISTRA FINANSÓW DO WYDŁUŻENIA TERMINU NA
SPORZĄDZENIE I PODPISANIE PRZEZ ZARZĄDY SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH.

Na znaczącej części podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w Polsce ciążą liczne obowiązki sprawozdawcze i
ewidencyjne. 
 
Wiele z nich ma zastrzeżony termin, wykonania w całości albo w
części do końca marca każdego roku. Najczęściej spotykanym
wariantem jest wymóg sporządzenia sprawozdania finansowego
za rok ubiegły do końca marca i podpisanie go przez zarząd
danego podmiotu.  
W razie niespełnienia takiego obowiązku ustawy zazwyczaj można
narazić się na karę grzywny, a nawet pozbawienia wolności.
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Sprawozdania finansowe w zwyczajnych
okolicznościach



W związku z epidemią koronawirusa, w wielu przypadkach obowiązek ten nie może zostać
spełniony. O ile podpisanie sprawozdania jest łatwe w obecnych warunkach, ponieważ
praktycznie zawsze należy dokonać tego elektronicznie, to sytuacja jest bardziej skomplikowana
w przypadku sporządzenia odpowiednich sprawozdań. 
 
W związku z faktem, że obostrzenia mające na celu powstrzymanie rozpowszechniania wirusa
wpływają na gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw już od początku marca, wielu
sprawozdań nie udało się sporządzić w ustawowych terminach. 
 
Aby niejako zalegalizować ten stan i umożliwić przedsiębiorcą działanie zgodne z prawem, Rząd
w tzw. tarczy antykryzysowej przewidział dla Ministra Finansów specjalne uprawnienia. Minister
będzie mógł w drodze rozporządzenia wyznaczyć inny termin spełnienie ustawowych
obowiązków sprawozdawczych. 
 
Minister Finansów już przygotował projekt rozporządzenia, aby móc wydać je tak szybko,
jak ustawa dająca mu podstawę prawną do działania wejdzie w życie. Rozporządzenie zmienia
terminy wypełnienia obowiązków z zakresu sporządzania, zatwierdzania i udostępniania i
przekazywania do właściwych rejestrów, jednostek lub organów informacji i sprawozdań. 
 
Szczegółowy katalog terminów które ulegają przedłużeniu jest wskazany w rozporządzeniu.
Jest on szeroki i użyty został bardzo zróżnicowany i ciężko jest wskazać regułę.

Sprawozdania finansowe w czasie zagrożenia
epidemiologicznego lub epidemii



W przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia w sposób zdalny
posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń/zgromadzeń
wspólników.
W renegocjacji warunków umów z Twoimi kontrahentami ze względu na
nadzwyczajne okoliczności (pandemia COVID-19).
W restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa i restrukturyzacji pod kontem
optymalizacji kosztów bieżącej działalności. 
W weryfikacji czy zapewnili Państwo pracownikom bezpieczne warunki pracy
lub też czy podjęliście Państwo kroki zgodne z prawem.
W pozyskaniu nowych źródeł finansowania, w tym finansowania publicznego,
w działaniach ukierunkowanych na utrzymanie przyznanego już finansowania.  
W skorzystaniu z możliwości przesunięcia / odroczenia w czasie zobowiązań
podatkowych lub zobowiązań wobec ZUS, w tym w zweryfikowaniu
nadchodzących terminów płatności. 
W sprawdzeniu możliwości aplikowania o skorzystania z instrumentów
wsparcia dla Państwa firmy.
W dokonaniu przeglądu kluczowych umów / umów kredytowych, pod kątem
istnienia przepisów dotyczących siły wyższej, ich ewentualnego wpływu na
Państwa działalność, w tym w ewentualnym powiadamianiu kontrahentów np. o
sile wyższej lub o wszelkich innych możliwościach wynikających z postanowień
zawartych w umowach.
W ustaleniu strategii prawnej w celu złożenia lub obrony roszczenia, w tym w
oszacowaniu i ocenie potencjalnej odpowiedzialności.
W ustaleniu konstrukcji optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników.
W przygotowaniu szytych na miarę porozumień zawieszających zakładowe
przepisy prawa pracy lub zmieniających warunki pracy i płacy.
W przygotowaniu wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy.
W przeprowadzenie reorganizacji zakładu pracy, w tym zwolnień grupowych,
redukcji lub likwidacji stanowisk pracy.

 

W czym możemy Ci pomóc?
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