
Wpływ COVID-19 na 
sprawozdawczość 
finansową banku

Gospodarcze skutki pandemii COVID-19 będą mieć istotny wpływ na kluczowe pozycje wynikowe 
i bilansowe banków. Odpowiednie ujęcie księgowe i ujawnienie tego wpływu w sprawozdaniach 
fi nansowych będzie wyzwaniem, w szczególności w środowisku ograniczeń mających na celu zapobieganie 
dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19. Poniżej prezentujemy istotne w naszej ocenie kwestie 
księgowe i sprawozdawcze, które będą wymagały od banków szczególnej uwagi w procesie przygotowania 
sprawozdań fi nansowych w trakcie i po pandemii.

Wyzwania księgowe wynikające z wpływu COVID-19 na gospodarkę

  Oczekiwane straty kredytowe

Pandemia COVID-19 może mieć istotny negatywny wpływ na kondycję fi nansową kredytobiorców, który powinien być 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 zmiany zachodzące w ich otoczeniu w oszacowaniach 
oczekiwanych strat kredytowych (ECL). Kluczowymi kwestiami będą: odpowiednia identyfi kacja istotnego wzrostu ryzyka kredytowego 
(SICR), uwzględnienie prognoz makroekonomicznych oraz identyfi kacja ekspozycji o utraconej wartości. Zarówno inwestorzy jak i nadzorcy 
oraz audytorzy będą oczekiwać odpowiedniego objaśnienia przyjętych przez banki założeń co do uwzględnienia wpływu COVID-19 
w poziomach ECL prezentowanych sprawozdaniu fi nansowym (w tym w szczególności elementów wynikających z tzw. profesjonalnego 
osądu Zarządu – tzw. management overlay), co przełoży się bezpośrednio na konieczność opracowania przez banki bardziej 
obszernych ujawnień ilościowych oraz jakościowych.

  Wakacje kredytowe i inne formy wsparcia kredytobiorców

Banki nie mogą zapomnieć o konieczności zapewnienia poprawnego ujęcia księgowego potencjalnych modyfi kacji 
umów kredytowych wynikających ze stosowanych mechanizmów wsparcia kredytobiorców (w szczególności wakacje 
kredytowe) – kluczowa będzie weryfi kacja wpływu tych modyfi kacji na wynik Testu SPPI oraz na konieczność (lub jej brak) wyłączenia 
zmodyfi kowanych ekspozycji z bilansu. Istotne będzie również wypracowanie podejścia zapewniającego zgodność rozwiązań 
proponowanych w ramach wakacji kredytowych z kryteriami określonymi w nowych Wytycznych EBA/GL/2020/02 w sprawie 
moratoriów dotyczących spłaty kredytów stosowanych w świetle kryzysu COVID-19, w świetle stosowanego podejścia do 
nadawania ekspozycjom statusu restrukturyzowanych, identyfi kacji istotnego wzrostu ryzyka kredytowego (SICR) oraz zastosowania 
defi nicji defaultu. Wyzwanie może stanowić też określenie podejścia do ujęcia księgowego innych zewnętrznych form wsparcia 
kredytobiorców – np. gwarancji.

  Wartość godziwa instrumentów fi nansowych

Pandemia COVID-19 zdestabilizowała rynki fi nansowe, co wywołało znaczną zmienność kluczowych parametrów rynkowych takich jak kursy 
walutowe, stopy procentowe, czy ceny towarów. Należy pamiętać, że wartość godziwa instrumentów fi nansowych jest przede wszystkim 
wyceną rynkową – powinna odzwierciedlać cenę, którą zapłacono by za dany instrument w transakcji przeprowadzonej na warunkach 
między uczestnikami rynku na dzień wyceny. Szczególne wyzwanie może stanowić sporządzanie wycen, w których wykorzystuje się 
znaczące nieobserwowalne dane wejściowe – dotyczy to m.in. kredytów obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej. 

  Rachunkowość zabezpieczeń

Niepewność i destabilizacja spowodowana przez COVID-19 może mieć negatywny wpływ na efektywność, a nawet na 
możliwość kontynuowania niektórych powiązań zabezpieczających. Możliwość kontynuacji stosowania rachunkowości zabezpieczeń 
może być szczególnie zagrożona w przypadku, gdy pozycję zabezpieczaną stanowią planowane transakcje lub pojedyncze ekspozycje.



mampytanie@kpmg.pl

Kontakt

KPMG w Polsce
ul. Infl ancka 4A 
00  -189 Warszawa
T: +48 (22) 528 11 00
F: +48 (22) 528 10 09
E: kpmg@kpmg.pl

Andrzej Gałkowski
Partner
Financial Services Advisory
T: +48 508 047 550
E: agalkowski@kpmg.pl 

Iwona Galbierz-Sztrauch
Partner
Financial Services Advisory
T: +48 508 047 065 
E: igalbierz@kpmg.pl 

© 2020 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką 
komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem 
prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Zeskanuj kod, aby 
przejść do strony 
kpmg.pl

Wpływ COVID-19 na ujawnienia w sprawozdaniu 
finansowym

Sprawozdawczość śródroczna
Śródroczne okresy sprawozdawcze w 2020 roku będą pierwszymi 
okresami sprawozdawczymi, w których skutki wybuchu pandemii 
COVID-19 będą widoczne w wyniku fi nansowym oraz wycenie pozycji 
bilansowych banku.W tej wyjątkowej sytuacji organy nadzorcze, audytorzy 
i inwestorzy będą najprawdopodobniej oczekiwać od banków szerszych 
i bardziej szczegółowych niż zwykle ujawnień śródrocznych, ilustrujących 
wpływ pandemii na kluczowe pozycje sprawozdania fi nansowego.

Instrumenty fi nansowe
Pandemia COVID-19 będzie mieć istotny wpływ m.in. na poziomy 
oczekiwanych strat kredytowych (ECL), czy oszacowania wartości 
godziwej instrumentów fi nansowych – powinien on zostać odpowiednio 
objaśniony w ujawnieniach w sprawozdaniu fi nansowym zgodnie 
z MSSF 7, czy MSSF 13. Szczególnej uwagi mogą również wymagać 
ujawnienia dot. rachunkowości zabezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem.

Co oferujemy?

Wsparcie w opracowaniu podejścia lub w przeglądzie przyjętego przez 
bank podejścia do uwzględnienia w wpływu COVID-19 w szacowaniu 
oczekiwanych strat kredytowych (ECL) oraz wycen instrumentów 
fi nansowych do wartości godziwej (ze szczególnym uwzględnieniem 
modeli dot. kredytów wycenianych obowiązkowo w wartości godziwej 
wg MSSF 9)

Wsparcie w opracowaniu podejścia lub w przeglądzie przyjętego przez 
bank podejścia do ujęcia księgowego wakacji kredytowych i innych 
form wsparcia kredytobiorców (np. gwarancji)

Analiza stosowanych przez bank powiązań zabezpieczających 
desygnowanych do rachunkowości zabezpieczeń pod kątem 
możliwości ich kontynuacji w związku z niepewnością wywołaną przez 
COVID-19

Kompleksowe wsparcie w identyfi kacji dodatkowych ujawnień 
w sprawozdaniu fi nansowym wynikającym z wpływu COVID-19 na 
działalność banku i jego otoczenie oraz w przygotowaniu tych ujawnień 
zgodnie z odpowiednimi wymogami MSSF / MSR

Dlaczego KPMG?

Posiadamy wieloletnie  praktyczne 
doświadczenie w świadczeniu usług 
doradczych i audytowych dla instytucji 
sektora fi nansowego

Nasi eksperci posiadają bogatą wiedzę 
merytoryczną dotyczącą zarówno sporządzania 
modeli szacowania ECL i modeli wycen 
instrumentów fi nansowych do wartości 
godziwej, jak i w usługach dotyczących 
interpretacji / przeglądów księgowych oraz 
wsparcia w przygotowywaniu ujawnień do 
sprawozdań fi nansowych

Jako fi rma posiadamy dostęp do bieżących 
eksperckich analiz dotyczących wpływu
COVID-19 na różne aspekty działalności 
instytucji fi nansowych, w szczególności 
na aspekty dot. wycen i księgowości 
instrumentów fi nansowych


