
W swoim stanowisku ESMA wskazuje, że zasady MSSF 9 są 
wystarczająco elastyczne, aby umożliwić podmiotom przygotowującym 
sprawozdania finansowe rzetelne oszacowanie efektów zarówno pandemii 
COVID-19 jak i działań zapobiegawczych wdrażanych w poszczególnych 
krajach.  

W kontekście rozwoju bieżącej sytuacji i sposobu jej ujęcia 
w oszacowaniach oczekiwanych strat kredytowych (ECL), ESMA zwraca 
uwagę aby podmioty udzielające finansowania w sposób właściwy 
uwzględniały działania zapobiegawcze - zarówno te wdrożone na szczeblu 
państwowym i nadzorczym, jak i działania wdrażane przez same podmioty 
w ramach np. udogodnień oferowanych swoim klientom. W szczególności 
w obszarze szacowania ECL ESMA zakłada, że podmioty finansowe 
powinny dokonać analizy i oceny obecnych rozwiązań pod kątem:

• Prawidłowego uwzględnienia dostępnych informacji w procesie 
identyfikacji istotnego pogorszenia jakości kredytowej i klasyfikacji 
ekspozycji do fazy II.

• Prawidłowego formułowania oczekiwań makroekonomicznych i ich 
przełożenia na oszacowania ECL. 

• Właściwego uwzględnienia zastosowanych mechanizmów udogodnień 
i wsparcia w procesie klasyfikacji ekspozycji oraz szacowania ECL.

Dodatkowo, w przypadku stosowania udogodnień w formie wakacji 
kredytowych dla rat leasingowych, spółki powinny zastanowić się nad 
sposobem ujmowania przychodów odsetkowych.  

Na koniec warto również zwrócić uwagę, że podejście MSSF 9 może być 
pomocne również dla klientów sporządzających sprawozdania według 
Ustawy o Rachunkowości (UoR), która przewiduje możliwość stosowania 
rozwiązań przewidzianych przez MSSF-y (w przypadku braku odpowiednich 
rozwiązań w Ustawie).
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Obecna sytuacja związana z rozprzestrzeniającą się epidemią koronowirusa SARS 
CoV-2 (COVID-19) wpłynie niewątpliwie na sytuację przedsiębiorstw w Polsce i w związku 
z tym może mieć przełożenie również na te podmioty, które zapewniają finansowanie 
ich działalności (w tym spółki leasingowe i faktoringowe). W tym kontekście Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA – European Securities and Market 
Authority) wydał stanowisko w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na szacowanie 
oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9.
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W świetle przytoczonej powyżej zapisów, spółki finansowe powinny przeanalizować 
wpływ obecnej sytuacji oraz stosowane działania zapobiegawcze pod kątem 
szacowania odpisów zgodnie z MSSF 9. KPMG może wesprzeć spółki w tym 
procesie poprzez:

2

Analiza wpływu pandemii na sposób formułowania oczekiwań makroekonomicznych (scenariusze 
makroekonomiczne) i wymaganych zmian do mechanizmu ich odzwierciedlenia w decyzjach spółki w zakresie 
klasyfikacji ekspozycji do fazy oraz poziomu tworzonych przez spółkę odpisów w świetle wymagań MSSF 9 
oraz działań zapobiegawczych.

5
Wsparcie we wdrożeniu rozwiązań przewidzianych w MSSF 9 dla klientów stosujących Ustawę 
o Rachunkowości. 

3
Wsparcie w ocenie istotności wprowadzenia zmian w umowach z klientami pod kątem wystąpienia 
przesłanek wyłączenia z bilansu banku (tzw. „derecognition”) zgodnie z MSSF 9.

4
Wsparcie w przeprowadzeniu oszacowań zmian w wielkości odpisów dla różnych przewidywanych
scenariuszy rozwoju obecnej sytuacji oraz skutków rozważanych przez spółkę wariantów dostępnych 
rozwiązań w ramach działań zapobiegawczych.

1

Wsparcie w dostosowaniu procesu analizy klientów spółki starających się o udogodnienia pod kątem oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej tak aby w sposób odpowiedni uwzględnić zakres i skalę skutków pandemii 
m.in. w procesie identyfikacji, czy nastąpiło istotne pogorszenia jakości kredytowej skutkujące klasyfikacją 
ekspozycji do fazy II, czy też ekspozycja, pomimo przyznanego udogodnienia, może zostać w fazie I, poprzez 
identyfikację m.in.:

a. Ekspozycji nie pogorszonych wnioskujących o udogodnienia
b. Ekspozycji dla których pogorszenie ma charakter tymczasowy
c. Ekspozycji dla których pogorszenie ma charakter trwały


