
KPMG posiada zespół ekspertów w dziedzinach: analiz  
i planowania finansowego, systemu zarządzania ryzykiem, 
wycen kapitału ekonomicznego, testów stresu i scenariuszy 
ryzyka. Posiadamy głęboką wiedzę ekspercką potwierdzoną 
doświadczeniem w ryzykach rynkowych, kredytowych, 
upadłości kontrahenta, koncentracji, underwritingowych, 
operacyjnych i prawnych.

Przy pracach nad planami działania w ramach mitygowania 
wpływu COVID 19 jesteśmy w stałym kontakcie  
z zespołami KPMG na rynkach zachodnich UE i USA. 
Oznacza to, że czerpiemy z doświadczeń rynków mocniej 
dotkniętych pandemią niż Polska.

Mamy sprawdzone narzędzia i technologię wspierającą nas  
i klientów w walce ze skutkami COVID 19.

Proponujemy wsparcie w kontaktach i raportowaniu do 
instytucji nadzorczych i regulacyjnych obejmujące: 

Modelowanie przepływów pieniężnych 
przy tworzeniu biznes planów, budżetu, 
prognozowaniu pozycji kapitałowej, bilansu, 
czy rachunku zysków i strat wg polskich 
standardów, IFRS oraz MCEV 

Pogłębione analizy statystyczne na bazach 
danych firmy i dokumentowanie wniosków; 
przeprowadzanie ankiet nadzorczych 

Pandemia COVID 19, związane z nią restrykcje oraz wpływ na gospodarkę są wyzwaniem 
dla kondycji finansowej, operacyjnej i kapitałowej firm ubezpieczeniowych. Instytucje 
nadzorcze i regulacyjne prowadzą i będą prowadziły analizy kondycji rynku i odporności 
na możliwe negatywne scenariusze rozwoju pandemii i restrykcji wprowadzanych, by jej 
skutki społeczne mitygować.

Proponujemy wsparcie w kontaktach i analizach przeprowadzanych na prośbę instytucji 
nadzorczych.
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Przeprowadzenie testów stresu 
oraz złożonych scenariuszy ryzyka 
z analizą wpływu na pozycję kapitałową, 
płynnościową, bilans, bilans ekonomiczny, 
zysk operacyjny wg IFRS lub polskich 
standardów rachunkowych

Przeprowadzenie analizy scenariuszy 
rozwoju ryzyk operacyjnych związanych 
z pandemią COVID 19. Moderowanie 
ćwiczeń z obszaru tzw. war gaming 
(angażowanie kadry menedżerskiej 
w scenariusze obejmujące symulacje 
rozwoju sytuacji kryzysowych) 

Wierzymy, że wsparcie w tych obszarach pozwoli firmie na:

Zapraszamy do kontaktu z nami. W obecnych niepewnych 
czasach rozumiemy, że należy działać szybko i z poświęceniem, 
gdy wymaga tego chwila. My i nasz zespół pozostajemy do 
Państwa dyspozycji o każdej porze.

uwolnienie kadry menedżerskiej od prowadzenia 
obciążających zadań raportowych 

wypracowanie ról, odpowiedzialności kadry, 
działań i narzędzi w scenariuszach ryzyka

dobry kontakt z instytucjami nadzorczymi  
i regulacyjnymi

stworzenie prognoz sytuacji finansowej, 
dostosowanie planu działań, by chronić istotne 

składniki kondycji finansowej


