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Spojrzenie KPMG na bieżące kwestie MSSF 9
Zrozumienie obecnej sytuacji przez KPMG 

Banki w swoich oszacowaniach powinny uwzględniać 
działania antykryzysowe i ich wpływ na sytuację 
klientów banków.

Analiza wydanych dotąd wytycznych (IASB, EBA, ESMA) 
wskazuje jasno, że banki powinny co do zasady w pełni 
stosować wymagania MSSF 9, przy czym powinny zwrócić 
szczególną uwagę, czy stosowane do tej chwili 
rozwiązania nie będą prowadziły do nadmiernego 
przeszacowania lub zmienności odpisów w świetle 
rosnącej niepewności związanej z pandemią COVID-19.

W szczególności banki powinny wziąć pod uwagę 
wpływ standardowo stosowanych automatycznych reguł 
oraz mechanizmów kontrolnych (np. w ramach 
monitoringu) i dokonać ich oceny oraz niezbędnych 
modyfikacji pod kątem dostosowania do bieżącej 
sytuacji, tak aby nie stały się one źródłem 
przeszacowanie i/lub niekontrolowanej zmienności ECL. 

Biorąc pod uwagę obecne ograniczone informacje 
i wynikającą z tego dużą niepewność, Banki powinny 
zwrócić uwagą na odpowiednio ostrożne uwzględnienie 
krótkoterminowych szoków jak również prawidłowe 
ujęcie oczekiwań średnio- i długoterminowych.
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Spojrzenie KPMG na bieżące kwestie MSSF 9
Obszar Wyzwanie Kluczowe obserwacje i możliwe działania

SICR Poprawna identyfikacja 
SICR w świetle MSSF 9 
z uwzględnieniem 
działań 
antykryzysowych

• Udzielone udogodnienia w formie wakacji kredytowych nie są automatycznie kryterium
determinującym SICR (bank proponuje masowe rozwiązanie, niektórzy klienci wykorzystują taką
możliwość oportunistycznie bez realnego wzrostu ryzyka default).

• Podobnie tymczasowe pogorszenie sytuacji płynnościowej niekoniecznie wskazuje na
długoterminowe pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej (SICR). Pewne branże mogą szybko
odbudować istotną część utraconych wpływów po zakończeniu pandemii, podczas gdy inne będą
borykać się ze skutkami jeszcze przez długi czas. Przy czym w ramach danej branży pewne
podmioty będą sobie radzić istotnie lepiej niż pozostałe, co może być dodatkowo uwzględnione
w ramach odpowiednich analiz.

• Biorąc pod uwagę dostępność informacji na moment udzielenie udogodnień a także w trakcie
kolejnych miesięcy klientów należy podzielić na:
✓ analizowanych grupowo – w tym między innymi analiza zagrożonych branż,
✓ analizowanych indywidualnie – w tym między innymi analiza sytuacji poszczególnych

przedsiębiorców ubiegających się o przedłużenie finansowania, pomimo braku zdolności
kredytowej (PIN dla korporacji),

• W związku z faktem, że pewne kryteria będą wyłączone dla klientów z udogodnieniami (w tym
opóźnienie), jak również część informacji nie będzie jeszcze uwzględniona w ramach
standardowego procesu SICR, bank powinien analizować alternatywne kryteria w zakresie
identyfikacji SICR.
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Spojrzenie KPMG na bieżące kwestie MSSF 9
Obszar Wyzwanie Kluczowe obserwacje i możliwe działania

SICR (c.d.) Poprawna identyfikacja 
SICR w świetle MSSF 9 
z uwzględnieniem działań 
antykryzysowych

• Potencjalne działania:

✓ Identyfikacja ograniczeń w zakresie obecnych rozwiązań (brak ujęcia istotnych czynników w ramach
krzywych lifetime PD – np. branże)

✓ wielowymiarowa analiza portfelowa pod kątem identyfikacji czynników różnicujących podmioty
w kontekście kryteriów SICR (analiza branż i powiązań między nimi (supply chain), wskaźników
płynności, rozkładów po ratingach w ramach branż, analiza klientów powiązanych (connected
clients)),

✓ analiza indywidualna klientów pod kątem sytuacji ekonomiczno-finansowej przed pandemią,

✓ gromadzenie informacji n/t miejsca zatrudnienia osób fizycznych,

✓ wykorzystanie informacji z rachunków w zakresie realizowanych wpływów / obrotów /
wynagrodzenia,

✓ bieżąca analiza informacji w zakresie spłat klientów którym przyznano udogodnienia,

✓ Identyfikacja dodatkowych czynników jakościowych mogących stanowić przesłankę SICR
(np. zmiana w sposobie wykorzystywania limitów, składane wnioski produktowe, itp.)

✓ informacja o klasyfikacji klientów do pomocy w ramach działań antykryzysowych,

✓ rekalibracja progów przejścia w ramach SICR,
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Spojrzenie KPMG na bieżące kwestie MSSF 9
Obszar Wyzwanie Kluczowe obserwacje i możliwe działania

FLI Poprawność 
mechanizmu 
uwzględniania prognoz 
makroekonomicznych

• W związku z wyjątkową sytuacją oraz dużą niepewnością dotyczącą jej dalszego rozwoju banki powinny
zwrócić uwagą na poprawność mechanizmu komponowania prognoz makroekonomicznych w oszacowania
ECL/SICR.

• W szczególności banki powinny zwrócić uwagę na potencjalnie zbyt wysokie wahania odpisów w przypadku
uwzględniania krótkookresowych szoków, bez odpowiedniego odzwierciedlania oczekiwań średnio-
i długoterminowych.

• Potencjalne działania:

✓ weryfikacja wrażliwość funkcji przejścia,

✓ analiza i potencjalna modyfikacja sposobu kalibracji parametrów w horyzoncie lifetime,

✓ przedefiniowanie stosowanych scenariuszy makro oraz wag przypisywanych prawdopodobieństwu ich
wystąpienia,

• Biorąc pod uwagę ewentualne ograniczenia wynikające z obecnych rozwiązań banki powinny rozważyć
również zasadność dodania komponentu eksperckiego tzw. management overlay.

• Potencjalne działania:

✓ ocena oszacowań przy wykorzystaniu wyników wieloscenariuszowych symulacji,

✓ zwiększenie wag przypisywanych do scenariuszy negatywnych.

Credit-impaired Poprawna identyfikacja
credit-impaired

• Identyfikacja na bazie kryteriów SICR oraz dodatkowych informacji indywidualnych wskazujące na
zaistnienie przesłanek (przy czym w przypadku wakacji pojawi się brak możliwości identyfikacji w oparciu o
kryterium opóźnienia).

• Monitoring ekspozycji po okresie pierwszych wakacji kredytowych. Zmiany w wartości zabezpieczeń
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Spojrzenie KPMG na bieżące kwestie MSSF 9
Dodatkowe obserwowane kwestie

Istotna modyfikacja i wynik z tytułu 
modyfikacji, SPPI test

Wyłączenie automatycznego redukowania/wyłączania limitów przy 
spadających obrotach lub innych kowenantów determinujących 
klasyfikację do Koszyka 2 (konieczność ograniczenia stosowanych 
automatycznych rozwiązań)

Uwzględnienie ograniczeń/opóźnień 
w dostarczaniu sprawozdaniach finansowych 
przez klientów (dostęp do sprawozdawczości 
zarządczej) 

Uwzględnienie gwarancji BGK w 
ramach parametrów LGD/PD 
(integralna/nieintegralna gwarancja 
finansowa)

Problem nowej definicji default
(restrukturyzacja z umorzeniem 
> 1% NPV skutkuje defaultem)
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Spojrzenie KPMG na bieżące kwestie MSSF 9
Kluczowe wnioski

Przedłużenie terminu 

przygotowanie 
sprawozdań finansowych 

powinno być wykorzystane 

przez banki na zbieranie 
dodatkowych informacji 
w celu przeprowadzenia 
bardziej rzetelnych 
oszacowań. 

Banki powinny w związku 

z tym dokonać całościowej 

analizy pod kątem 

identyfikacji kanałów 

i mechanizmów wpływu 

obecnych i spodziewanych 
czynników zewnętrznych 

na wielkość parametrów 

ECL i identyfikację SICR. 

Spodziewane 
udogodnienia mogą 

potencjalnie skutkować 

potrzebą identyfikacji 

i gromadzenia 
dodatkowych informacji 
(branża zatrudnienia, 

realizacja płatności 

odsetkowych w trakcie 
wakacji, informacja o 
dostępności rozwiązań 

antykryzysowych dla 
klientów).

Banki powinny zwrócić 

szczególną uwagę na 

sposób formułowania 

oczekiwań 

makroekonomicznych oraz 
ich wkomponowanie 
w procesy identyfikacji 
SICR oraz oszacowania 
ECL.



Możliwy zakres 
wsparcia KPMG
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Możliwy zakres wsparcia KPMG
Możliwy zakres wsparcia

• Opracowanie metod dodatkowej identyfikacji ekspozycji
lub grup ekspozycji, w przypadku których należałoby
zidentyfikować SICR ze względu na skutki pandemii
COVID-19 (z uwzględnieniem udzielonych udogodnień).

• Rekalibracja lub uelastycznienie progów wzrostu ryzyka
kredytowego z uwzględnieniem potencjalnej nowej
struktury ratingowej portfela kredytów w celu
uwzględnienia efektu działań antykryzysowych.

• Wsparcie w zdefiniowaniu zakresu scenariuszy
kształtowania się sytuacji makroekonomicznej oraz ich
krótko- i długoterminowych efektów.

• Opracowanie dedykowanych metod ujmowania wpływu
nowego zakresu scenariuszy makroekonomicznych na
poszczególne składowe ECL w związku z potencjalnym
niedopasowaniem obecnych funkcji przejścia do obecnej
sytuacji gospodarczej.

• Modyfikacja parametrów ECL w celu pełnego
uwzględnienia zabezpieczenia związanego z gwarancjami
BGK.

• Wsparcie w zdefiniowaniu zasad klasyfikacji ekspozycji
jako FBE z uwzględnieniem specyfiki danego
klienta/ekspozycji z związku ograniczeniami podejścia
automatycznie klasyfikującego wszystkie udogodnienia
jako ekspozycje FBE.

• Przegląd i modyfikacja zasad rozpoznawania istotnej
modyfikacji warunków umowy (z uwzględnieniem zmiany
NPV).
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Możliwy zakres wsparcia KPMG
Możliwy zakres wsparcia

Możliwe wsparcie w dłuższym terminie
• Opracowanie narzędzia do całościowego (portfel

kredytowy, portfel handlowy, portfel depozytowy,
udogodnienia regulacyjne, zdarzenia operacyjne)
oszacowania wpływu pandemii COVID-19 na
funkcjonowanie banku jako całość (bilans, RW,
adekwatność kapitałowa, luka płynności).

• Wsparcie w identyfikacji potencjalnych obszarów
zwiększenia efektywności na podstawie obserwacji
działania w okresie COVID-19.

• Wsparcie w zdefiniowaniu pakietu produktów bankowych
na zasadach komercyjnych dla klientów nieobjętych
pakietami pomocy państwowej.

• Weryfikacja stosowanych przez Bank zasad
automatycznej oceny klientów (modele ratingowe,
wstępne kryteria akceptacji klientów, limity kredytowe) w
celu oceny ich adekwatności względem obecnej sytuacji
makroekonomicznej. Opracowanie propozycji dostosowań.

• Wypracowanie zasad priorytetyzacji klientów, którzy
powinni podlegać dodatkowej analizie indywidualnej ze
względu na bardziej skomplikowaną sytuację finansową.
Wypracowanie zasad dla dodatkowego monitorowania
ekspozycji indywidualnych.

• Opracowanie narzędzia diagnostycznego zapewniającego
wczesną identyfikację negatywnych czynników, wraz z
oceną zakresu ich wpływu oraz ostatecznej siły
oddziaływania (po uwzględnieniu działań
antykryzysowych) na kluczowe obszary i procesy banku.
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Dziękujemy


