
Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w związku z tym stan epidemii to jedno 
z najpoważniejszych od wielu lat wyzwań przed jakim stanęła polska i światowa gospodarka. Negatywny wpływ 
skutków pandemii na otoczenie makroekonomiczne oddziałuje bezpośrednio na kondycję polskich przedsiębiorstw 
i niesie ze sobą konieczność dostosowania przez zarządzających aktywami dotychczasowych metod zarządzania 
ryzykiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru monitorowania i zarządzania ryzykiem kredytowym, 
jak również uwzględnienia aktualnych warunków w modelach wyceny do wartości godziwej. Zagadnienie to nabiera 
również szczególnego znaczenia w przypadku nienotowanych papierów dłużnych ujmowanych w skorygowanej 
cenie nabycia, która często (z definicji) nie uwzględnia na czas istotnie podwyższonego ryzyka emitenta  oraz może 
wytwarzać nieprawdziwe postrzeganie produktów wycenianych tą metodą.

KPMG jest gotowe wesprzeć Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych we wszelkich kwestiach związanych 
z dostosowaniem procesów zarządzania ryzykiem do zmieniającej się sytuacji.

Trudności związane z pomiarem i oceną ryzyka
Ryzyko kredytowe i wycena aktywów

• Procesy zarządzania ryzykiem kredytowym oparte 
na historycznych danych finansowych nie są 
odpowiednio dostosowane do dynamiki zmian 
w otoczeniu makroekonomicznym,

• Niepewność w zakresie kształtowania się sytuacji 
makroekonomicznej wymaga wieloscenariuszowych 
analiz potencjalnego wpływu sytuacji 
makroekonomicznej na  portfele inwestycyjne 
obarczone ryzykiem kredytowym,

• W przypadku nienotowanych dłużnych papierów 
korporacyjnych wycenianych w wartości godziwej 
konieczne jest uwzględnienie zmian w profilu ryzyka 
kredytowego, w tym wynikających z otoczenia 
rynkowego w modelach wyceny,

• Większość inwestycji w dłużne papiery komercyjne 
trzymana jest do wykupu. Jeśli sytuacja emitenta 
pogarsza się, niezbędne jest natychmiastowe 
odzwierciedlenie tego faktu w wycenie 
instrumentów, 

• Zachodzi konieczność opracowania alternatywnych 
metod oceny ryzyka kredytowego, szczególnie 
w sytuacji wydłużonych terminów raportowania przez 
emitentów,

• Niezbędna wydaje się reorganizacja  procesu 
monitorowania ryzyka kredytowego i kontroli 
funkcjonujących w procesie.

Ryzyko rynkowe i ryzyko płynności

• Wzrost zmienności cen aktywów funduszy,

• Znaczące wzrosty umorzeń jednostek uczestnictwa, 
wykupu certyfikatów inwestycyjnych,

• Ograniczenie płynności niektórych klas aktywów,

• Wymuszona sprzedaż aktywów i straty uczestników 
funduszu.

Zarządzanie ryzykiem finansowym 
i wycena papierów nienotowanych 
w TFI w obliczu kryzysu



KPMG oferuje przeprowadzenie kompleksowego 
przeglądu obecnych zasad zarządzania ryzykiem 
finansowym ze szczególnym uwzględnieniem 
ryzyka kredytowego stosowanych przez Towarzystwo 
w poniższych obszarach:

• weryfikacja stosowanego przez Towarzystwo 
podejścia do oceny ryzyka niewypłacalności 
emitentów instrumentów dłużnych oraz identyfikacja 
obszarów potencjalnych obciążeń w wyniku 
zaistniałej sytuacji gospodarczej (dotyczy metodyki 
wyznaczania ratingu wewnętrznego, określania 
limitów, wykorzystanie ratingów zewnętrznych, 
procedur monitoringu),

• opracowanie zmodyfikowanych zasad monitoringu 
i oceny ryzyka niewypłacalności emitentów obligacji 
z uwzględnieniem najnowszych informacji rynkowych 
i finansowych,

• metody zarządzania ryzykiem koncentracji 
(w szczególności w obszarze branż/krajów/powiązań 
pomiędzy podmiotami),

• przeprowadzanie testów warunków skrajnych 
w zakresie zarówno ryzyka rynkowego i płynności, 
jak też ryzyka kredytowego z uwzględnieniem 
wieloscenariuszowych analiz potencjalnego 
kształtowania się sytuacji makroekonomicznej.

KPMG proponuje usługi doradcze w zakresie 
opracowania zmodyfikowanych zasad oraz metod 
zarządzania ryzykiem finansowym w wymienionych 
obszarach, bazujące na szczegółowej wiedzy 
merytorycznej oraz odpowiadające najlepszym praktykom 
rynkowym.

Oferujemy także kompleksowe usługi w obszarze 
wyceny obligacji korporacyjnych z uwzględnieniem 
nowych okoliczności rynkowych w tym:

wsparcie w tworzeniu nowych metodologii - 
dokonujemy niezależnej walidacji wewnętrznych 
modeli oraz opracowujemy rozwiązania 
metodologiczne i narzędziowe umożliwiające 
przeprowadzanie wycen z uwzględnieniem 
najbardziej aktualnych danych i ocen ratingowych, 
w tym komponentu systematycznego ryzyka 
kredytowego,   

wsparcie w opracowaniu metodyk wyceny 
złożonych, niestandardowych produktów przy 
zapewnieniu zgodności z najlepszymi praktykami 
rynkowymi oraz obowiązującymi wymogami 
regulacyjnymi. 

Nawet rzetelna wycena (codzienne uzgadniana 
z Depozytariuszem i okresowo weryfikowana przez 
biegłego rewidenta) w warunkach nadchodzącego 
kryzysu i braku aktualnych danych finansowych,  
może stać się rzetelniejsza. 
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Dlaczego KPMG?

Nasze doświadczenie 
w obszarze zarządzania 
ryzykiem

MSSF 9, 
MSSF 15, 
MSSF 16

SOLVENCY II

Testy warunków 
skrajnych EBA 
oraz KNF

BMR 
(rozporządzenie 
dot. wskaźników 
referencyjnych)

MiFID 2, EMIR, 
PRIIPS, AML, 
CRD IV / CRR

Nasi eksperci posiadają wysoką wiedzę merytoryczną 
oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne w doradztwie 
z zakresu zarządzania ryzykiem fi nansowym.

Specjaliści KPMG przeprowadzili szereg projektów 
związanych z przeglądami systemów zarządzania ryzykiem 
w TFI działających na polskim rynku.

Możemy pochwalić się licznymi referencjami w zakresie 
wdrażania, walidacji oraz przeglądu modeli parametrów 
ryzyka stosowanych m.in. w bankach na potrzeby szacunku 
rezerw zgodnie z IFRS 9, jak też opracowywania zasad oraz 
przeprowadzania testów warunków skrajnych wymaganych 
przez KNF oraz EBA.

Nasi pracownicy reprezentują 
unikalne połączenie wiedzy 
fi nansowej oraz znajomości 
metod i narzędzi ilościowych, 
pozwalające im kompleksowo 
podejść do realizacji 
projektów.

Prezentujemy proaktywne 
podejście do wykonywanych 
usług oraz komunikacji 
podczas prowadzenia prac 
projektowych.
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