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Warszawa, 7 maja 2020 r. 

Newsflash 

 

 

Spółki narażone na utratę wartości aktywów w czasie 

pandemii koronawirusa 

W wyniku zamrożenia gospodarki spowodowanej pandemią koronawirusa (COVID-19) 

wiele przedsiębiorstw utraci część przychodów, co negatywnie wpłynie na ich obecną 

i przyszłą rentowność, a w konsekwencji także na wartości posiadanych przez nie 

aktywów. Taka sytuacja bez wątpienia spowoduje, że dyrektorzy finansowi spółek staną 

przed koniecznością wnikliwego przeanalizowania czy nie nastąpiła utrata wartości firmy 

oraz innych aktywów.  

Pomimo że do dramatycznego załamania rynków giełdowych doszło już po 31 grudnia 2019 roku, który 

był ostatnim dniem bilansowym dla wielu spółek, w związku z czym jego efekty nie były uwzględnione 

w rocznych sprawozdaniach finansowych, to jednak w kolejnych śródrocznych raportach finansowych 

efekty zmian w otoczeniu gospodarczym będą musiały zostać już uwzględnione. W wyniku spadku 

wybranych indeksów sektorowych w ciągu I kwartału 2020 roku największe straty odniosły: sektor 

odzieżowy, bankowy, górnictwo oraz energetyka. Spadki, chociaż nie tak duże (ok. 20%), zanotowały 

również sektory, które w czasie pandemii powinny zyskać na znaczeniu: informatyczny, 

telekomunikacyjny i spożywczy. Jedynie branża budowlana, która kontynuuje działalność, odniosła 

kilkunastoprocentowe spadki.  

Ze względu na fakt, że test na utratę wartości firmy porównuje wartość odzyskiwalną jednostki 

wypracowującej przepływy pieniężne do jej wartości bilansowej przedstawionej w sprawozdaniach 

finansowych, wartość wskaźnika ceny do wartości księgowej – C/WK lub ang. P/BV jest zazwyczaj 

dobrym miernikiem ryzyka utraty wartości aktywów. W szczególności jeśli wskaźnik C/WK spada 

poniżej poziomu 1,0x mamy do czynienia ze zwiększonym ryzykiem utraty wartości, bowiem rośnie 

ryzyko, że wartość godziwa kapitałów własnych jest niższa niż jej wartość rozpoznana w 

sprawozdaniach finansowych. Nie jest to jednoznaczne z koniecznością dokonania odpisu, jednak 

wskazuje na wymóg przeprowadzenia testu – mówi Tomasz Wiśniewski, partner i szef zespołu wycen 

w dziale Deal Advisory w KPMG w Polsce. 
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W czasie kryzysu premia za kontrolę rośnie 

Mając na uwadze, że notowania akcji spółek publicznych odzwierciedlają wartość udziału 

mniejszościowego bez premii za kontrolę, a wartość ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne 

jest testowana na poziomie odzwierciedlającym kontrolę, często do kapitalizacji rynkowej dodawana 

jest premia za kontrolę. 

Analizy przeprowadzone na rynku amerykańskim wskazują, że w okresach kryzysu finansowego (2008-

09) premie za kontrolę były istotnie większe, jednak tylko w wyjątkowych przypadkach osiągały 

poziomy powyżej 50%. Z kolei regularne analizy premii za kontrolę przeprowadzane przez KPMG na 

polskim rynku w oparciu o analizy wezwań na GPW, wskazują, że premia za kontrolę w warunkach 

stabilnej gospodarki kształtuje się średnio na poziomie około 15%, czyli jest istotnie niższa niż w USA. 

Wynikać to może między innymi z większej świadomości inwestorów na rynkach dojrzałych.  

Nawet gdyby przyjąć wyższe premie za kontrolę w czasach kryzysu, zwiększając je o około 10 p.p., a 

więc podobnie jak w USA, osiągając łączną premię na poziomie 25%, zastosowanie premii za kontrolę 

w Polsce na poziomie ponad 25% w stosunku do kapitalizacji rynkowej byłoby rzadkością i wymagałoby 

starannego uzasadnienia – mówi Tomasz Regulski, dyrektor w zespole wycen w dziale Deal 

Advisory w KPMG w Polsce. 

 
Analizując poziom wskaźników C/WK dla wybranych indeksów na polskiej giełdzie wydaje się, że 

zarządy wielu spółek staną przed dużym wyzwaniem, aby obronić się przed utratą wartości aktywów, 

gdyż średnia C/WK dla indeksu szerokiego rynku WIG wynosiła na koniec grudnia 2019 zaledwie 1,1x 

by spaść na koniec marca do poziomu 0,9x. Wiele sektorów na 31 marca 2020 (spożywczy, odzieżowy, 
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energetyczny, budowlany i chemiczny) notuje mnożniki poniżej 0,7x. Jedynym sektorem, którego 

mnożnik zyskał na wartości to WIG – Leki. 

 

 
Premie za kontrolę na poziomie powyżej 25% są rzadko, a powyżej 50% bardzo rzadko spotykane, 

wobec tego należy się spodziewać, że uwzględnienie ich w testach na utratę wartości na tak wysokim 

poziomie musiałoby wymagać szczegółowych analiz, znalezienia transakcji porównywalnych 

z podobnym poziomem premii za kontrolę i właściwego uzasadnienia, aby mogło zostać zaakceptowane 

przez audytora badającego sprawozdania finansowe spółki. 

Należy jednak pamiętać, że takie uzgodnienie jest znacznie bardziej skomplikowane, kiedy dana spółka 

ma kilka niezależnych ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, gdyż w takiej sytuacji 

poszczególne założenia trzeba analizować nie na poziomie spółki, a osobno dla każdego z takich 

ośrodków, gdyż to wartość użytkowa danego ośrodka wyliczona w oparciu o prognozowane przepływy 

pieniężne jest ostatecznym parametrem branym pod uwagę przy szacowaniu ewentualnego odpisu. 

Z doświadczenia KPMG przy wspieraniu klientów w przygotowaniu lub krytycznej analizie testów na 

utratę wartości wynika, że wiele spółek będzie musiało zmierzyć się z tym wyzwaniem w sytuacji dużej 

niepewności, gdyż obecnie prognozy co do wyjścia z kryzysu potrafią zmieniać się często i w znaczny 

sposób. W sytuacji pandemii istniejące testy będą musiały być szczegółowo przeanalizowane i 

uaktualnione. Kiedy nie będzie możliwe opracowanie jednego wiarygodnego zestawu prognoz, 

powszechną praktyką będzie przygotowanie testów w ujęciu scenariuszowym: bazowym, 

pesymistycznym i optymistycznym, a na potrzeby ostatecznego wyniku zważenie ich 

prawdopodobieństwem wystąpienia – podsumowuje Marcin Łągiewka, dyrektor w zespole wycen w 

dziale Deal Advisory w KPMG w Polsce. 
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**** 
O KPMG:  
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, 

gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 207 000 pracowników w 153 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci 

KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. 

Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 

osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl. 
 

**** 
Kontakt dla mediów: 

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582 

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308 

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676 

 

**** 
Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland 
 

**** 

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., 

KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. 

z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce 

został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: DPO@kpmg.pl lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), 

który jest dla Pana/Pani osobą kontaktową w kwestiach związanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych 

wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośbą o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą 

upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.  

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest 

nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: dane identyfikujące osobę, 

służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia żądania usunięcia danych. W przypadku wniesienia żądania usunięcia danych, 

Pana/Pani dane zostaną bezpowrotnie usunięte. 

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce 

zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej 

klauzuli informacyjnej. 

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, 

że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych. 
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