
Audyt wewnętrzny 
w instytucjach finansowych 
w czasie pandemii COVID-19

W obliczu niepewności gospodarczej i wzmożonego ryzyka audyt wewnętrzny pełni kluczową rolę 
w zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania instytucji fi nansowej. 

Kluczowe wyzwania związane z COVID-19 i implikacje dla jednostki audytu wewnętrznego

Pandemia COVID‑19 będzie mieć istotny negatywny wpływ na kondycję fi nansową kredytobiorców, 
który będzie do pewnego stopnia ograniczony przez działania zapobiegawcze podejmowane przez rządy 
(np. gwarancje spłat kredytów), czy przez same instytucje (wakacje kredytowe). Instytucje będą musiały 
odpowiednio uwzględnić te zmiany w swoich oszacowaniach oczekiwanych strat kredytowych (ECL), co będzie 
mieć negatywny wpływ na wynik fi nansowy instytucji. Jednostka audytu wewnętrznego powinna rzetelnie 
zweryfi kować przyjęte przez właścicieli merytorycznych założenia odnośnie szacowania ECL, ich 
implementację w stosowanych modelach oraz odzwierciedlenie w wyniku fi nansowym instytucji.

W czasie pandemii COVID‑19 instytucje fi nansowe stoją przed krytycznymi wyzwaniami, na które muszą szybko reagować. 
Rozwijająca się pandemia stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, destabilizuje rynki kapitałowe oraz znacząco 
zwiększa ryzyko fi nansowe. W tym trudnym okresie istotną rolę w bezpiecznym przeprowadzeniu instytucji przez sytuację 
kryzysową odgrywa audyt wewnętrzny, który poprzez identyfi kację i analizę czynników ryzyka, dostarcza kierownictwu 
instytucji niezależnej informacji o aktualnej kondycji instytucji i stopniu jej przygotowania do radzenia sobie z kryzysem. 
Skuteczne wypełnianie obowiązków audytu wewnętrznego w obliczu pandemii wymaga od audytorów 
rewizji planów audytowych oraz zmiany priorytetów przyszłych audytów wewnętrznych przy uwzględnieniu 
przedstawionych poniżej kluczowych wyzwań związanych z COVID-19. 

RYZYKO
KREDYTOWE

Niepewność na rynkach fi nansowych wiąże się z istotną zmiennością parametrów rynkowych takich jak kursy 
walutowe czy stopy procentowe, co może przełożyć się na większe straty odnotowywane przez instytucje 
oraz znacząco utrudnić odpowiednie odzwierciedlenie sytuacji rynkowej w pozycjach wycenianych wg metod 
poziomu 2 i 3 hierarchii wartości godziwej. 
Jednostka audytu wewnętrznego powinna szczególnie uważnie przyjrzeć się podejściu instytucji do 
sporządzania wycen wg wartości godziwej, jak również przestrzeganiu przyjętych limitów ryzyka 
rynkowego oraz ścieżkom eskalacji i reakcji na ewentualne przekroczenia limitów.

RYZYKO 
RYNKOWE

Pandemia COVID‑19 destabilizuje rynki fi nansowe i negatywnie wpływa na kondycję fi nansową podmiotów 
gospodarczych i osób fi zycznych. Instytucje fi nansowe powinny ze szczególną uwagą podejść do 
zabezpieczenia własnej płynności – z odpowiednim uwzględnieniem potencjalnych reakcji swoich klientów 
i innych partnerów biznesowych.
Procedury audytu wewnętrznego powinny położyć szczególny nacisk na weryfi kację przestrzegania 
i monitorowania limitów ryzyka płynności, jak również na weryfi kację podejścia zarządzających do 
mitygowania negatywnego wpływu COVID-19 na sytuację płynnościową instytucji.

RYZYKO 
PŁYNNOŚCI

Wyzwaniem dla instytucji jest oszacowanie wpływu tymczasowych zmian w wymogach regulacyjnych 
dot. adekwatności kapitałowej na fundusze własne i współczynnik kapitałowy, wypracowanie podejścia 
do korzystania z wprowadzonych ulg oraz analiza ich wpływu na instytucję, jak również identyfi kację 
przewidywanych konsekwencji wycofania wprowadzonych ulg. Jednostka audytu wewnętrznego 
powinna być na bieżąco z dynamicznymi zmianami regulacyjnymi, jak również uwzględnić w swoich 
procedurach audytowych weryfi kację podejścia do zarządzania adekwatnością kapitałową w trakcie 
i po pandemii.
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Kluczowe wyzwania związane z COVID-19 i implikacje dla jednostki audytu wewnętrznego

Uwzględnienie księgowych implikacji specyficznych dla COVID‑19 (np. modyfikacje z tytułu wakacji 
kredytowych, itp.) w połączeniu z koniecznością pracy zdalnej zwiększa ryzyko występowania błędów 
oraz może skutkować opóźnieniami w procesie zamknięcia miesiąca oraz w wypełnieniu obowiązków 
raportowych przez instytucje. Jednostka audytu wewnętrznego powinna posiadać znajomość bieżących 
interpretacji księgowych dot. kwestii specyficznych dla działań związanych z COVID-19, powinna 
również odpowiednio zaadresować kwestię zwiększonego ryzyka błędów i wpływu pracy zdalnej 
w swoich planach i procedurach audytowych.

RAPORTOWANIE 
FINANSOWE 
/ KWESTIE 
KSIĘGOWE

Organizacja pracy instytucji w środowisku wymuszonej pandemią pracy zdalnej może stanowić znaczne 
wyzwanie również w kontekście realizacji zadań systemu kontroli wewnętrznej, w szczególności w I linii 
obrony. Potencjalnym problemem dla audytu wewnętrznego mogą być problemy w uzyskaniu wiarygodnych 
dowodów audytowych. Obecna sytuacja może być również okazją do szerszego uwzględnienia 
w planach i procedurach audytowych podejścia do weryfikacji działania systemu kontroli 
wewnętrznej w czasach pandemii i innych sytuacjach kryzysowych.

SYSTEM  
KONTROLI 
WEWNĘTRZNEJ

Konieczność pracy zdalnej, jak również panujący szum informacyjny  zwiększa ryzyko ataków 
phishingowych, włamań do systemów wewnętrznych czy przechwycenia danych poufnych instytucji, 
co powinno zostać uwzględnione w planach audytowych i strategii działania jednostki audytu 
wewnętrznego. 

CYBER  
SECURITY

Zaburzenie dotychczasowego porządku i chaos wywołany przez pandemię mogą sprzyjać 
próbom przeprowadzenia oszustw finansowych, np. próby obejścia ustanowionych przez 
instytucje procedur AML, KYC, CFT itp., co stawia jednostkę audytu wewnętrznego wobec 
konieczności zachowania wzmożonej czujności oraz odpowiedniego zmodyfikowania 
procedur audytowych.

RYZYKO FRAUDÓW, 
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Jak możemy pomóc? Dlaczego KPMG?
Wsparcie w opracowaniu analizy wpływu COVID‑19 na 
działalność instytucji finansowej, identyfikacji kluczowych 
obszarów zwiększonego ryzyka oraz opracowanie propozycji 
możliwych do zastosowania procedur audytowych 
uwzględniających wpływ COVID‑19 

Wsparcie w przeglądzie aktualnych planów i procedur 
audytowych pod kątem zaadresowania zmian w procesach 
wynikających z pandemii COVID‑19  

Operacyjne wsparcie ekspertów KPMG w przeprowadzeniu 
określonych specjalistycznych zadań w ramach audytów 
wewnętrznych, pod nadzorem i wg planów komórki audytu 
wewnętrznego danej instytucji finansowej

Nasi eksperci posiadają wysoką wiedzę merytoryczną 
oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne 
w świadczeniu usług doradczych i audytowych dla 
instytucji sektora finansowego  

Jako firma posiadamy dostęp do bieżących eksperckich 
analiz dotyczących wpływu COVID‑19 na różne aspekty 
działalności instytucji finansowych 
 

Nasi eksperci mogą aktywnie i efektywnie wesprzeć 
Państwa zasoby w specjalistycznych zagadnieniach 
związanych z realizacją planów audytów wewnętrznych 
w rzeczywistości dotkniętej COVID‑19
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