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Szanowni Państwo,

Wpływ humanitarny, ekonomiczny i biznesowy pandemii COVID-19 
pozostaje w dużej mierze nieprzewidywalny, jednak niezaprzeczalnie jest 
coraz większy. Obecna sytuacja zmusza przedsiębiorstwa do ochrony 
swoich pracowników i wzmocnienia swojej odporności na negatywne skutki 
pandemii. Wiele państw wspiera gospodarki finansowo, ale z drugiej strony 
również zobowiązuje podmioty do ograniczenia lub zawieszenia działalności 
gospodarczej oraz utrzymuje restrykcje dotyczące podróżowania 
i przymusowe kwarantanny. Tego typu działania znacznie zakłóciły 
działalność wielu podmiotów gospodarczych. 

Zespoły finansowe zmagają się między innymi z wyzwaniami związanymi 
z księgowością i raportowaniem, jak i kadrowymi, szczególnie w obecnej 
sytuacji pracy zdalnej. 

Znaczna część podmiotów gospodarczych ponosi dodatkowe koszty 
wynikające z przestojów w działalności produkcyjnej, czy zapewnienia 
pracownikom pracy zdalnej, bezpieczeństwa oraz higieny w miejscu 
pracy, zmaga się z problemem ich poprawnego ujęcia na potrzeby 
sprawozdawczości finansowej. 

Przedsiębiorcy mają także trudności w ocenie utraty wartości aktywów, 
wycenie składników aktywów i zobowiązań do wartości godziwej, 
szacowaniu oczekiwanych strat kredytowych. Wyzwaniem jest również 
pogarszająca się ściągalność należności oraz zaburzenia płynności 
finansowej.

Nowe okoliczności stawiają przed jednostkami większe wyzwania przy 
sporządzaniu sprawozdań finansowych. W naszej publikacji koncentrujemy 
się na analizie możliwych skutków finansowych COVID-19 dla sprawozdań 
finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok zakończony 31 grudnia 2019 
roku lub w trakcie 2020 roku oraz sprawozdań śródrocznych za okresy 
zakończone w trakcie 2020 roku. 
Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację mamy nadzieję, że okaże się 
pomocna.
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Zaufanie finansowe
• Uwzględnienie skutków COVID-19 

w sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych zgodnie z Ustawą 
o Rachunkowości, MSSF oraz US 
GAAP

• Uwzględnienie efektów wykorzystania 
instrumentów wsparcia oferowanych 
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 
w danych finansowych, 
sprawozdawczości

• Zmiana warunków lub terminów 
kredytów, pożyczek, umów leasingu 
i ich konsekwencje dla ujmowania 
i rozliczania w sprawozdawczości 
finansowej

• Uwzględnienie wpływu COVID-19 na 
model biznesowy przedsiębiorstwa, 
biorąc pod uwagę potencjalne 
modyfikacje warunków finansowania, 
możliwe naruszenie tzw. kowenantów 
bankowych, nowe przesłanki utraty 
wartości składników aktywów, 
czy wpływ przyszłych prognoz 
makroekonomicznych

Zrównoważony rozwój
• Doradztwo i weryfikacja w zakresie 

raportowania niefinansowego

Usługi dotyczące ładu 
korporacyjnego
• Wsparcie komitetów audytu w ocenie 

wpływu obecnych wydarzeń na 
sprawozdawczość finansową

• Doradztwo w zakresie zmieniających 
się wytycznych i wymagań 
regulacyjnych

Innowacje
• Wsparcie w uwzględnieniu innowacji 

w modelu biznesowym
• Hackathon sytuacji kryzysowych
• Dostęp do startupów i nowych 

technologii 

Monitorowanie płynności
• Szybka analiza i podsumowanie 

bieżącej sytuacji majątkowej, 
przepływów gotówkowych 
i kluczowych wskaźników

Procesy finansowe  
oraz ograniczanie kosztów
• Transformacja procesu zamknięcia 

ksiąg i sprawozdawczości 
w celu oszczędności kosztów, 
ograniczenia czynności ręcznych, 
przyśpieszenia i zapewnienia jakości 
w przedsiębiorstwach i w centrach 
usług wspólnych (SSC). 

• Wsparcie w wypracowaniu rozwiązań 
zapewniających finansom działanie 
wirtualne, w tym wdrażanie innowacji 

• Digitalizacja dokumentów 
papierowych (Paperless Office) 

• Tymczasowe wsparcie kadrowe 
zespołów finansowych oraz zdalne 
zarządzanie i wsparcie audytu

• Outsourcing zarządzania umowami 
leasingowymi oraz kalkulacji składnika 
aktywów i zobowiązań leasingowych

• Outsourcing zarządzania procesami 
zdalnego przygotowania sprawozdań 
finansowych i konsolidacji danych 
finansowych

• Outsourcing zarządzania działalnością 
skarbca (Treasury) 

• Wnikliwa analiza procesów oraz 
wąskich gardeł z wykorzystaniem 
narzędzi informatycznych 

• Wdrożenie zrobotyzowanej 
automatyzacji procesów 
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+48 519 511 450       
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CFO Advisory może pomóc klientom sprostać 
wyzwaniom związanym z COVID-19

W związku z coraz większymi zakłóceniami i niepewnością spowodowanymi pandemią COVID-19 nasi klienci szukają wskazówek, 
jak złagodzić ekonomiczne skutki wynikające z zaistniałych okoliczności. Zespół EY CFO Advisory posiada doświadczenie 
w rozwiązywaniu złożonych problemów, które są na agendzie zespołów finansowych. Poniżej przedstawiamy wybrane usługi CFO 
Advisory, dzięki którym możemy pomóc naszym klientom sprostać niektórym wyzwaniom w obecnych, niepewnych czasach:

Natalia Dembek-Ślusarczyńska 
CFO Advisory, Associate Partner
+48 660 440 178       
natalia.dembek-slusarczynska@pl.ey.com
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1 | Kontekst

Zagrożenia związane z pandemią koronawirusa nie ustają. Wiele krajów nałożyło 
zakazy podróżowania na miliony ludzi i coraz więcej osób jest objętych kwarantanną. 
Przedsiębiorstwa zmagają się z utratą przychodów i zakłóceniami w łańcuchu dostaw. 
Zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw wynikające z zamykania fabryk odsłoniły 
już słabości wielu organizacji. Pandemia spowodowała również znaczną zmienność 
na rynkach finansowych i towarowych na całym świecie. Wirus znacząco wpłynął 
na gospodarkę światową. Rządy wielu państw ogłosiły już środki mające na celu 
zapewnienie zarówno finansowej, jak i niefinansowej pomocy najbardziej dotkniętym 
sektorom przemysłu oraz organizacjom. 

Niniejsza publikacja stanowi przypomnienie wymogów rachunkowości, które 
należy uwzględnić przy rozpatrywaniu skutków finansowych pandemii COVID-19 
przy sporządzaniu rocznych lub śródrocznych sprawozdań finansowych zgodnie 
z MSSF za okresy sprawozdawcze kończące się w 2020 roku. Ujawnienia dotyczące 
śródrocznego sprawozdania finansowego są również uwzględnione w niniejszej 
publikacji. Kwestie, o których mowa, nie są w żaden sposób wyczerpujące, a ich 
zastosowanie zależy od faktów i okoliczności specyficznych dla każdego podmiotu. 
Niniejsza publikacja zawiera podsumowania i komentarze dotyczące następujących 
obszarów sprawozdawczości finansowej:

W związku z tym, że 
pandemia nadal postępuje, 
w tym momencie trudno 
jest oszacować pełny zakres 
i czas trwania skutków 
gospodarczych. W tych 
okolicznościach jednostki 
mierzą się z większymi 
wyzwaniami przy 
sporządzaniu śródrocznych 
i rocznych sprawozdań 
finansowych zgodnie z MSSF. 

• Kontynuacja działalności
• Instrumenty finansowe
• Ocena utraty wartości
• Dotacje rządowe
• Podatek dochodowy
• Zobowiązania z tytułu umów 

ubezpieczeniowych
• Leasing
• Kwoty do odzyskania z tytułu 

ubezpieczeń

• Rezerwy na umowy rodzące 
obciążenia

• Ustalenie wartości godziwej
• Ujmowanie przychodów
• Zdarzenia następujące po dniu 

bilansowym
• Inne wymogi dotyczące ujawnień 

w sprawozdaniach finansowych
• Inne szacunki księgowe
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MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wymaga, aby przy sporządzaniu 
sprawozdania finansowego zarząd dokonał oceny zdolności jednostki do 
kontynuowania działalności oraz czy założenie dotyczące kontynuacji działalności 
jest właściwe. Dodatkowe ujawnienia są wymagane w przypadku, gdy sprawozdanie 
nie jest sporządzane przy założeniu kontynuacji działalności lub gdy zarząd, podczas 
dokonywania oceny, jest świadomy istnienia istotnej niepewności związanej ze 
zdarzeniami lub okolicznościami, które podają w wątpliwość zdolność jednostki do 
kontynuowania działalności. Ujawnienia istotnego osądu jest również wymagane 
w przypadku, gdy ocena istnienia istotnej niepewności stanowi istotny osąd.

Przy ocenie, czy założenie dotyczące kontynuacji działalności jest właściwe, MSR 1 
wymaga uwzględnienia wszystkich dostępnych informacji na temat przyszłości, która 
obejmuje co najmniej dwanaście miesięcy od dnia bilansowego. Ocena ta powinna być 
przeprowadzona aż do dnia publikacji sprawozdania finansowego. Dalsze obserwacje 
na temat aktualnej podatności jednostek na zagrożenia w związku z ryzykiem 
koncentracji i płynności zostały przedstawione w sekcji 3.

Zasady wyceny  
Zarząd jest zobowiązany do oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności. 
Przy dokonywaniu tej oceny, w stosownych przypadkach, zarząd uwzględnia 
istniejące i przewidywane skutki pandemii COVID-19 na działalność jednostki. Na 
przykład w sytuacji, gdy jednostka prowadziła dotychczas dochodową działalność 
opartą na zewnętrznych źródłach finansowania, ale ze względu na pandemię 
COVID-19 jej działalność została zawieszona przed dniem bilansowym lub po tej 
dacie, zarząd powinien rozważyć szeroki zakres czynników związanych z obecną 
niekorzystną sytuacją, w tym oczekiwany wpływ na płynność i rentowność, zanim 
będzie w stanie stwierdzić czy założenie kontynuacji działalności jest właściwe. 
Zarząd, przy ocenie kontynuacji działalności, powinien wziąć pod uwagę wszystkie 
dostępne informacje na temat przyszłości uzyskane po dniu bilansowym, w tym 
środki podjęte przez rządy i banki w celu udzielenia pomocy podmiotom dotkniętym 
pandemią.

Ujawnienia 

Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność potencjalnego wpływu pandemii COVID-19, 
mogą istnieć istotne niepewności, które stwarzają poważne wątpliwości co do 
zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli jednak jednostka sporządza 
sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności, jest ona 
zobowiązana do ujawnienia tych istotnych niepewności w sprawozdaniu finansowym, 
w celu wyjaśnienia czytelnikom, że przyjęte przez kierownictwo założenie kontynuacji 
działalności jest obarczone taką istotną niepewnością.

Złożoność wymaganej analizy, wypracowane wnioski oraz zakres ujawnień zależeć 
będą w każdym przypadku od indywidualnej oceny faktów i okoliczności, ponieważ 
nie wszystkie jednostki zostaną dotknięte pandemią w ten sam sposób i w tym 
samym stopniu. W obliczu niepewności wynikającej z dynamicznie ewoluującego 
charakteru pandemii konieczne będzie dokonanie istotnych osądów oraz ich ciągła 
aktualizacja do dnia publikacji sprawozdania finansowego.

02 | Kontynuacja działalności

Ocena kontynuacji 
działalności powinna być 
przeprowadzona aż do daty 
publikacji sprawozdania 
finansowego. 

Jak to widzimy
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Podczas gdy COVID-19 nadal się rozprzestrzenia, świat przechodzi ogromne zmiany 
w obliczu tej pandemii. Chociaż wynik jest nieprzewidywalny, a warunki nadal są 
zmienne, zmiany te mogą, ale nie muszą mieć bezpośredni wpływu na rachunkowość 
instrumentów finansowych. MSSF 9 Instrumenty finansowe i MSSF 7 Instrumenty 
finansowe: Ujawnienia dotyczą rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych 
i związanych z nimi ujawnień. Podmioty powinny wnikliwie rozważyć właściwe 
prowadzenie księgowości. Dodatkowe aspekty księgowe dla banków są również 
zawarte w tej sekcji.

Obecna podatność na zagrożenia w związku z koncentracją 
ryzyka i  płynnością
Podmioty o koncentracji ryzyka są bardziej narażone na ryzyko strat niż inne 
podmioty. Paragraf 34 c) MSSF 7 wymaga, aby koncentracja ryzyka była ujawniana, 
jeżeli nie wynika inaczej z innych ujawnionych informacji.  W związku z tym podmioty 
powinny rozważyć włączenie następujących informacji:  

• Opis sposobu, w jaki zarząd określa koncentrację ryzyka
• Opis wspólnej cechy, która identyfikuje każdą koncentrację (np. kontrahent, obszar 

geograficzny, waluta lub rynek). Na przykład, wspólna cecha może odnosić się do 
geograficznego rozmieszczenia kontrahentów według grup krajów, pojedynczych 
krajów lub regionów w obrębie krajów i/lub branży.

• Kwota ekspozycji na ryzyko związana ze wszystkimi instrumentami finansowymi 
dzielącymi tę cechę.

W obecnej sytuacji wzrosło ryzyko utraty płynności. W związku z tym oczekuje się, 
że ujawnienia wymagane przez MSSF 7 w tym zakresie będą odzwierciedlać wszelkie 
zmiany w sytuacji w zakresie płynności wynikające z wybuchu pandemii COVID-19.

Podmioty, które zidentyfikowały koncentrację działalności na obszarach lub 
w gałęziach przemysłu dotkniętych wybuchem pandemii (takich jak np. linie lotnicze, 
szpitale i branże turystyczne), które wcześniej nie ujawniły koncentracji, ponieważ nie 
uważały, że są podatne na ryzyko krótkotrwałego poważnego oddziaływania, powinny 
teraz ponownie rozważyć takie Ujawnienia. 

Podobnie zwiększa się ryzyko płynności w obecnym środowisku gospodarczym.  
W związku z tym oczekuje się, że ujawnienia wymagane przez MSSF 7 w tym 
obszarze będą odzwierciedlały wszelkie zmiany płynności wynikające z wybuchu 
pandemii. Podmioty powinny mieć świadomość, że Ujawnienia tych informacji 
powinno być zgodne z ich oceną założenia kontynuacji działalności.

W przypadku jednostek, które sporządzą śródroczne sprawozdanie finansowe 
zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, jeżeli ryzyko 
koncentracji i płynności uległo znaczącej zmianie w porównaniu z ostatnim rocznym 
sprawozdaniem finansowym, powinny one ujawnić powyższe informacje w ich 
śródrocznym sprawozdaniu finansowym. 

Klasyfikacja aktywów i ocena modelu biznesowego: wpływ 
sprzedaży  
Pogorszenie się jakości kredytowej kredytobiorcy lub emitenta składnika aktywów 
finansowych na skutek wybuchu pandemii COVID-19 może spowodować, że jednostki 
zdecydują się na zbycie inwestycji zaklasyfikowanych jako “utrzymywane w celu 
uzyskania przepływów pieniężnych wynikających z umowy” zgodnie z MSSF 9. 
Przypomnijmy, że gdyby sprzedaż była spowodowana wzrostem ryzyka kredytowego, 

03 | Instrumenty finansowe

W obecnym środowisku 
gospodarczym zwiększa 
się ryzyko płynności. 
W związku z tym oczekuje 
się, że ujawnienia 
wymagane przez MSSF 
7 w tym obszarze będą 
odzwierciedlały wszelkie 
zmiany płynności 
wynikające z wybuchu 
pandemii.
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byłoby to zgodne z celem modelu biznesowego „utrzymywane w celu uzyskania 
przepływów pieniężnych wynikających z umowy”, ponieważ jakość kredytowa 
aktywów finansowych jest istotna dla zdolności jednostki do gromadzenia umownych 
przepływów pieniężnych wynikających z umowy. Sprzedaż składnika aktywów 
finansowych, ponieważ nie spełnia już kryteriów kredytowych określonych 
w udokumentowanej polityce inwestycyjnej jednostki, stanowi przykład sprzedaży, 
która byłaby zgodna z modelem biznesowym „utrzymywane w celu uzyskania 
przepływów pieniężnych wynikających z umowy”.

Ponadto zwiększenie częstotliwości i wartości sprzedaży w danym okresie 
niekoniecznie jest sprzeczne z celem utrzymywania aktywów finansowych w celu 
zbierania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jeżeli jednostka może 
wyjaśnić powody takiej sprzedaży i wykazać, dlaczego sprzedaż w przyszłości będzie 
niższa pod względem częstotliwości lub wartości. Na przykład, jeżeli w wyniku 
znacznego spadku popytu na produkty lub usługi jednostki w wyniku pandemii (np. 
bilety lotnicze) jednostka stoi w obliczu tymczasowego kryzysu płynnościowego, 
sprzedaż aktywów finansowych sklasyfikowanych jako utrzymywane w celu uzyskania 
przepływów pieniężnych wynikających z umowy może nie być sprzeczna z takim 
modelem biznesowym.

Przypomnijmy, że przeklasyfikowania spowodowane zmianą modelu biznesowego 
zarządzania aktywami finansowymi mają rzadko miejsce i tylko wtedy, gdy jednostka 
rozpoczyna lub przestaje prowadzić istotną część swojej działalności (np. nabywanie, 
zbycie lub zakończenie linii biznesowej). Zmiana zamiaru związanego z konkretnymi 
aktywami finansowymi (nawet w przypadku istotnych zmian warunków rynkowych) 
nie jest zmianą modelu biznesowego. 

Zmiany umów  
Podmioty, dotknięte przez kryzys mogą doświadczać problemów z przepływem 
środków pieniężnych 
w wyniku zakłóceń w ich działalności, wyższych kosztów operacyjnych lub 
utraconych przychodów. Takie podmioty mogą potrzebować uzyskania dodatkowego 
finansowania, zmiany warunków istniejących umów lub uzyskania zwolnienia 
z obowiązku dotrzymania warunków umów. W takim przypadku będą musiały 
rozważyć wytyczne zawarte w MSSF 9 w celu ustalenia czy zmiany istniejących umów 
stanowią istotną zmianę lub potencjalnie wygaśnięcie umów, co w każdym przypadku 
miałoby wpływ na rachunkowość.

W przypadku zobowiązań finansowych jednostka powinna usunąć z bilansu 
zobowiązanie, jeżeli przepływy pieniężne przestają istnieć (tj., gdy obowiązek 
określony w umowie został wykonany, rozwiązany lub wygasł) lub jeżeli warunki 
instrumentu uległy znaczącej zmianie.

MSSF 9 zawiera wytyczne dotyczące ustalenia, czy zmiana zobowiązania 
finansowego jest istotna, co obejmuje porównanie przepływów pieniężnych 
wynikających z umowy przed zmianą i po niej, zdyskontowanych według pierwotnej 
efektywnej stopy procentowej, powszechnie określanej jako „test 10%”. Jeżeli różnica 
pomiędzy tymi zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi jest większa niż 10%, 
instrument jest usuwany z bilansu. Inne czynniki jakościowe mogą jednak prowadzić 
do wyłączenia niezależnie od testu (np. jeżeli dług zostanie zrestrukturyzowany 
w celu uwzględnienia wbudowanego instrumentu kapitałowego).

W przypadku aktywów finansowych w MSSF 9 nie ma wyraźnych wytycznych, 
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w przypadku których zmiana powinna spowodować usunięcie z bilansu. W związku 
z tym widzimy, że jednostki stosują własne zasady rachunkowości, które często 
opierają się na kryteriach jakościowych, a w niektórych przypadkach zawierają „test 
10 %”. Komitet ds. Interpretacji MSSF wskazał jednak, że zastosowanie „testu 10 %” 
w odosobnieniu nie zawsze byłoby właściwe ze względu na potencjalne niezgodności 
z wymogami dotyczącymi utraty wartości określonymi w MSSF 9. W naszej praktyce 
obserwujemy podmioty stosujące różne zasady rachunkowości w zależności od tego, 
czy modyfikacja nastąpiła z powodu trudności finansowych kredytobiorcy. Niektórzy 
stwierdzają, że takie okoliczności rzadko prowadzą do usunięcia składnika aktywów 
finansowych.

Jeżeli, zgodnie z powyższymi wytycznymi, zmieniony składnik aktywów finansowych 
lub zobowiązanie finansowe nie zostanie usunięty z bilansu, pierwotna efektywna 
stopa procentowa zostaje zachowana, a w przypadku zmian oczekiwanych 
przepływów pieniężnych wynikających z umowy zdyskontowanych przy użyciu 
pierwotnej efektywnej stopy procentowej dokonuje się aktualizacji wartości w zysku 
lub stracie. W przypadku instrumentów o zmiennym oprocentowaniu zmiany rynkowej 
stopy procentowej ujmuje się prospektywnie. Jednakże każda inna zmiana umowna 
(np. marża kredytowa stosowana powyżej stopy procentowej) spowodowałaby 
również korektę przychodu na dzień zmiany.

Rachunkowość zabezpieczeń  
Transakcje handlowe mogą zostać odłożone w czasie, anulowane, lub też mogą 
wystąpić w znacznie mniejszych ilościach niż pierwotnie przewidywano. Jeżeli 
jednostka określiła transakcję, taką jak zakup, sprzedaż towarów lub oczekiwaną 
emisję długu, jako zabezpieczaną prognozowaną transakcję w ramach zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych wynikających z umowy, rozliczaną zgodnie z MSR 39 
Instrumenty finansowe: Ujmowanie i wycena lub MSSF 9, jednostka będzie musiała 
rozważyć, czy transakcja ta jest nadal “wysoce prawdopodobną prognozowaną 
transakcją”. Dotyczy to również tego, czy wolumen lub kwoty transakcji będą niższe 
od prognozowanych lub czy nie jest już prawdopodobne, że prognozowana transakcja 
zostanie wykonana. 

Oznacza to, że jeżeli pandemia COVD-19 wpływa na prawdopodobieństwo 
zabezpieczonych przewidywanych transakcji, które miały wystąpić w okresie 
wyznaczonym w momencie ustanowienia zabezpieczenia, jednostka będzie musiała 
ustalić, czy może nadal stosować rachunkowość zabezpieczeń w odniesieniu do 
przewidywanej transakcji lub jej części:

• Jeżeli jednostka stwierdzi, że przewidywana transakcja nie jest już wysoce 
prawdopodobna, ale nadal spodziewana, jednostka musi zaprzestać prospektywnie 
rachunkowości zabezpieczeń .  W takim przypadku skumulowany zysk lub 
strata z tytułu instrumentu zabezpieczającego, który został ujmowany w innych 
całkowitych dochodach, pozostaje ujmowana oddzielnie w kapitale własnym do 
czasu dokonania przewidywanej transakcji.

• Jeżeli jednostka stwierdzi, że przewidywana transakcja nie zostanie wykonana, 
oprócz prospektywnego zaprzestania rachunkowości zabezpieczeń, musi 
niezwłocznie przeklasyfikować do rachunku zysków i strat wszelkie skumulowane 
zyski lub straty z tytułu instrumentu zabezpieczającego, które zostały ujęte 

w innych całkowitych dochodach.

 Dla przypomnienia, zmniejszenie wyznaczonej wielkości pozycji zabezpieczanej, ponieważ niektóre przepływy pieniężne 
nie są już wysoce prawdopodobne, nie jest przewidziane w koncepcji mechanizmu „przywracania równowagi” MSSF 9, co 
pozwoliłoby na dostosowanie wyznaczonych wielkości zabezpieczanych pozycji w celu umożliwienia utrzymania efektywności 
zabezpieczenia. 

1

1
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Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości instrumentów 
kapitałowych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży 
przez zakłady ubezpieczeń  
Chociaż MSSF 9 zastąpił MSR 39, istnieje wiele zakładów ubezpieczeń, które 
nadal stosują MSR 39 zgodnie z wymogami MSSF 4. Oznacza to, że istnieją różne 
zasady klasyfikacji i wyceny oraz różne zasady utraty wartości niż opisane powyżej. 
W przypadku instrumentów kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do 
sprzedaży oznacza to, że znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej 
jest obiektywnym dowodem utraty wartości, a ujemna kwota ujęta w innych 
całkowitych dochodach dla takich instrumentów kapitałowych powinna zostać 
poddana przeniesieniu do zysku lub straty. Określenie, co jest “znaczące lub 
przedłużający się” wymaga osądu. Podstawę tego, co uważa się za „istotne lub 
przedłużające się” należy stosować w sposób konsekwentny od okresu do okresu. 
Zakłady ubezpieczeń stosujące MSR 39 powinny rozważyć niestabilność rynków 
finansowych i określić, czy nastąpiła utrata wartości instrumentów kapitałowych 
dostępnych do sprzedaży.

Ocena oczekiwanej straty kredytowej (ECL)
Występowanie zakłóceń w działalności gospodarczej na dużą skalę, które potencjalnie 
powodują problemy z płynnością dla niektórych podmiotów, może również mieć 
negatywny wpływ na jakość kredytową podmiotów w łańcuchu dostaw. Będzie to 
miało wpływ na portfele detaliczne (kredyty konsumenckie i hipoteczne), ponieważ 
wiele przedsiębiorstw będzie musiało zmniejszyć liczbę pracowników, co spowoduje 
gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych. Pogorszenie jakości kredytowej portfeli 
kredytowych, ale również, np., należności z tytułu dostaw i usług, w wyniku wybuchu 
pandemii, będą miały znaczący wpływ na ocenę oczekiwanej straty kredytowej. 
W odpowiedzi na te wyzwania niektóre rządy i banki centralne wprowadziły lub 
zachęciły banki komercyjne do wprowadzenia różnych rodzajów środków pomocy dla 
firm, małych i średnich przedsiębiorstw lub kredytobiorców hipotecznych.

Wycena oczekiwanej straty kredytowej powinna uwzględniać ważoną 
prawdopodobieństwem kwotę, którą ustala się, oceniając szereg możliwych wyników 
oraz wartość pieniądza w czasie. Podmioty powinny dokonywać osądu i dokładać 
wszelkich starań, aby rozważyć wszelkie uzasadnione i możliwe do uzyskania 
informacje na temat wydarzeń w przeszłości, bieżących warunków i prognoz 
dotyczących przyszłych warunków gospodarczych, jak opisano dalej w niniejszej 
publikacji. Biorąc pod uwagę bezprecedensowe okoliczności, kluczowe będzie, aby 
podmioty dostarczyły przejrzystych informacji na temat założeń stosowanych do 
pomiaru oczekiwanej straty kredytowej i ujawniły informacje dotyczące wrażliwości.

Resegmentacja portfeli kredytowych, grup lub należności 

W celu ustalenia znacznego wzrostu ryzyka kredytowego i ujęcia odpisu na 
oczekiwane straty kredytowena zasadzie zbiorowej jednostka może grupować 
instrumenty finansowe w oparciu o wspólną charakterystykę ryzyka kredytowego 
w celu ułatwienia analizy, która ma umożliwić szybkie identyfikowanie znacznego 
wzrostu ryzyka kredytowego.

Wystąpienie pandemii COVID-19 może zmienić charakterystykę ryzyka niektórych 
pożyczek lub należności, ponieważ poszczególni pożyczkobiorcy lub klienci mogą  
zaangażować się w działalność gospodarczą lub zlokalizować się w obszarach,  
 

Wycena oczekiwanej 
straty kredytowej powinna 
uwzględniać ważoną 
prawdopodobieństwem 
kwotę, którą ustala się, 
oceniając szereg możliwych 
wyników oraz wartość 
pieniądza w czasie.
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które zostały dotknięte lub są bardziej podatne na skutki wybuchu choroby.  
Dlatego też jednostki powinny rozważyć (re)segmentację (pod)portfeli.

Indywidualna i zbiorowa ocena kredytów, należności i aktywów kontraktowych

Ze względu na nietypowe okoliczności, wykrycie przez jednostkę rzeczywistych 
zmian we wskaźnikach ryzyka dla konkretnego kontrahenta może wymagać czasu. 
W celu przyspieszenia odzwierciedlenia takich zmian w jakości kredytowej, które 
nie zostały jeszcze wykryte na poziomie indywidualnym, właściwe może być 
zbiorowe dostosowanie ratingów i prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, 
z uwzględnieniem takich cech ryzyka, jak branża lub położenie geograficzne 
kredytobiorców. Na przykład dostawca produktów lub usług dla branży lotniczej 
prawdopodobnie uznałby, że prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez 
jego klientów wzrosło niezależnie od konkretnych zdarzeń stwierdzonych na poziomie 
poszczególnych kontrahentów. Oceniając prawdopodobieństwo niewykonania 
zobowiązania i oczekiwaną stratę kredytową, podmioty powinny wziąć pod uwagę 
wpływ wszelkich planów pomocy państwa na wsparcie klientów za pomocą różnych 
środków (np. środków refinansowania lub innych form wsparcia finansowego, w tym 
gwarancji).  Ponadto podmioty, które stosują wiele scenariuszy ekonomicznych przy 
szacowaniu oczekiwanej straty kredytowej, powinny rozważyć aktualizację tych 
scenariuszy, aby odzwierciedlały one obecną zmianę okoliczności (dalsze wskazówki 
znajdują się w sekcji Uwagi dla banków na temat oczekiwanych strat kredytowych 
niniejszego dokumentu).

Przedłużenie terminów płatności

Jeżeli warunki płatności zostaną przedłużone w świetle aktualnej sytuacji 
gospodarczej, warunki przedłużenia będą musiały zostać ocenione w celu określenia 
ich wpływu na oszacowanie oczekiwanej straty kredytowej oraz wszelkie inne skutki 
księgowe. Na przykład, jeżeli warunki płatności należności zostaną przedłużone z 90 
dni do 180 dni, prawdopodobnie nie zostanie to uznane za istotną zmianę należności. 
Oczekuje się jednak, że takie przedłużenie spowoduje wzrost prawdopodobieństwa 
niewykonania zobowiązania, co z kolei miałoby wpływ na Zasady wyceny oczekiwanej 
straty kredytowe. W przypadku podmiotów, które nie stosują modelu uproszczonego, 
takie przedłużenie może spowodować przejście do etapu 2, w zależności od zakresu 
i szczegółowych warunków przedłużenia płatności.

Uwagi dla banków na temat oczekiwanych strat kredytowych
Wakacje kredytowe i inne środki pomocy udzielone pożyczkobiorcom

Wpływ księgowy wakacji kredytowych oraz ulg dla kredytobiorców na oczekiwane 
straty kredytowe zależy od szczegółów proponowanych udogodnień. Niektóre środki 
pomocy (na przykład przedłużenie terminu spłaty o 3 lub 6 miesięcy) mogą być 
dostępne w całym kraju i automatycznie stosowane do wszystkich kredytobiorców, 
niezależnie od ich zdolności kredytowej. W takim przypadku odroczenie spłaty 
niekoniecznie musi oznaczać sam w sobie znaczny wzrost ryzyka kredytowego 
(SICR), ponieważ jest on oferowany niezależnie od stanu każdego wnioskodawcy, 
a zatem ocena indywidualnej sytuacji pożyczkobiorcy jest konieczna w celu ustalenia, 
czy znaczny wzrost ryzyka kredytowego rzeczywiście miał on miejsce. Jeśli jednak 
udogodnienie jest oferowane wszystkim, ale kredytobiorca musi złożyć wniosek 
o skorzystanie z niego, wówczas fakt złożenia wniosku może wskazywać na znaczny 
wzrost ryzyka kredytowego, ponieważ sugeruje, że pożyczkobiorca potrzebuje ulgi, 
aby wywiązać się ze swoich zobowiązań. Ponadto, zaoferowanie takiej ulgi wszystkim 
kredytobiorcom biorąc pod uwagę  otoczenie gospodarczym wskazuje na znaczącą 
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niekorzystną zmianę w otoczeniu kredytobiorców, która jest jednym ze wskaźników 
zawartych w paragrafie B5.5.17 MSSF 9 branych pod uwagę oceniając znaczny 
wzrost ryzyka kredytowego.
W innej sytuacji, jeśli środki pomocy są dostępne tylko dla tych, którzy spełniają 
pewne kryteria, podmioty muszą dokładnie ocenić, czy same te kryteria mogą 
wskazywać na znaczny wzrost ryzyka kredytowego dla wszystkich dotkniętych 
kredytobiorców. Na przykład, znaczny wzrost ryzyka kredytowego prawdopodobnie 
wystąpiłby, gdyby pożyczkobiorca wystąpił o  udogodnienie, które jest dostępne tylko 
dla przedsiębiorstw, które zawiesiły działalność lub osób, które straciły zatrudnienie. 
Innym przykładem jest odroczenie spłaty kredytu, oferowane wszystkim podmiotom 
wybranych branż (np. podmiotom zajmującym się hotelarstwem i biurami podróży). 
Taka okoliczność może wskazywać, że kredytobiorcy w tej branży są narażeni 
na wyższe ryzyko niepowodzenia działalności, a tym samym całościowe większe 
prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD). W połączeniu z innymi 
racjonalnymi i uzasadnionymi informacjami, prawdopodobnie doprowadzi to do 
klasyfikacji kredytów i innych ekspozycji w tym portfelu lub ich części do etapu 2. 
Ocena powinna być przeprowadzona niezależnie od faktu, że udogodnienie jest 
wprowadzane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. Oczekuje się również, że 
w świetle wszystkich faktów i okoliczności podmioty dokonają oceny w celu ustalenia, 
czy są to kredyty dotknięte utratą wartości i powinny być zaklasyfikowane  
jako etap 3.

Powyższe rozważania zakładają, że wakacje kredytowe pozwalają na odroczenie 
spłaty części kapitałowej, ale odsetki nadal będą naliczane, podczas gdy niektóre 
inne środki mogą spowodować restrukturyzację pożyczki, wiążącą się z utratą części 
kapitałowej lub odsetek przez pożyczkodawców, co prawdopodobnie spowoduje 
klasyfikację jako etap 3, a nie etap 2. Odpis oczekiwanych strat kredytowych 
odzwierciedlałby oczekiwane straty kredytowe w całym okresie życia w obu 
przypadkach, ale z prawdopodobieństwem niewykonania zobowiązania w wysokości 
100% w przypadku kredytów dotkniętych utratą wartości.

Powyższe środki te mogą mieć wpływ na zasady zarządzania ryzykiem w zakresie 
monitorowania i raportowania zdarzeń kredytowych, a także na sposób zarządzania 
relacjami z klientami i opóźnieniami w płatnościach. Jednostki będą musiały ocenić, 
w jaki sposób te zmiany odnoszą się do ich definicji niewykonania zobowiązania. 
W każdym przypadku będą musiały wziąć pod uwagę, że informacje historyczne 
dostępne do oszacowania oczekiwanych strat kredytowych (w szczególności straty 
wynikającej z niewykonania zobowiązania) mogą nie być reprezentatywne dla 
bieżących okoliczności, wynikających ze skutków wybuchu pandemii. 
Podmioty powinny monitorować, czy organy ustanawiające standardy wydadzą 
dalsze wytyczne dotyczące rozliczania i ujmowania środków pomocy w tych 
wyjątkowych okolicznościach, a także być na bieżąco ze wszelkimi dodatkowymi 
wytycznymi wydawanymi przez organy regulacyjne lub podmioty branżowe 
i dotyczącymi ujawniania informacji.

Ocena indywidualna i zbiorowa, scenariusze makroekonomiczne i korekty 
zarządcze

To, czy wpływ pandemii zostanie odzwierciedlony w indywidualnej ocenie 
(np. indywidualnej ocenie prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania), 
uwzględniony w analizie scenariuszy przyszłych warunków makroekonomicznych 
w ujęciu zbiorowym, czy dostosowany poprzez korekty zarządcze, zależy od faktów 
i okoliczności. W praktyce podmioty prawdopodobnie mogą rozważyć kombinację 
tych podejść.

Jeśli warunki spłat 
zostaną przedłużone 
w świetle bieżącej sytuacji 
gospodarczej, warunki 
przedłużenia będą musiały 
zostać ocenione w celu 
ustalenia ich wpływu na 
oszacowanie oczekiwanych 
strat kredytowych.
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Ze względu na nietypowe okoliczności możliwe jest, że banki wykryją zmiany 
wskaźników ryzyka na poziomie pożyczkobiorcy dopiero po pewnym czasie i będą 
wtedy w stanie ponownie ocenić ekspozycje dotknięte obecną sytuacją. W celu 
przyspieszenia identyfikacji zmian jakości kredytowej, które nie zostały jeszcze 
wykryte na poziomie indywidualnym, właściwe może być dostosowanie ratingów 
i prawdopodobieństw niewykonania zobowiązania na zasadzie zbiorowej, biorąc pod 
uwagę cechy ryzyka, takie jak branża lub położenie geograficzne kredytobiorców. 
Spowodowałoby to korekty oczekiwanych strat kredytowych, a także identyfikację 
czynników powodujących znaczny wzrost ryzyka kredytowego dla niektórych 
ekspozycji.

Wiele instytucji finansowych bierze pod uwagę dużą liczbę scenariuszy 
makroekonomicznych przy ocenie ECL. Obecna sytuacja prawdopodobnie nie 
znajdzie odzwierciedlenia w żadnym ze scenariuszy zastosowanych do szacunków 
oczekiwanych strat kredytowych na koniec poprzedniego roku i będą one 
wymagać aktualizacji. Oprócz aktualizacji oczekiwań PKB dla różnych scenariuszy, 
wyzwaniem będzie oszacowanie wpływu pandemii COVID-19 na określone sektory, 
regiony i kredytobiorców. Także związek pomiędzy PKB, a innymi zmiennymi 
makroekonomicznymi, takimi jak bezrobocie i stopy procentowe, oraz zmiennymi 
sektorowymi, takimi jak ceny ropy, najprawdopodobniej będzie różny od tego, co 
zaobserwowano w przeszłości i jest obecnie wykorzystywany w modelach prognoz 
ekonomicznych. Konieczna może być również korekta wag prawdopodobieństwa 
przypisanych scenariuszom makroekonomicznym.

Ponadto, właściwe i pomocne może okazać się rozważenie zastosowania odgórnych 
korekt zarządczych, aby wziąć pod uwagę ryzyka związane z szacunkiem 
oczekiwanych strat kredytowych, które nie zostały jeszcze w pełni uwzględnione 
w modelach. Przy szacowaniu korekt, podmioty mogą brać pod uwagę wcześniejsze 
doświadczenia, w tym na przykład wpływ podobnych zdarzeń, takich jak wybuch 
SARS w 2003 roku. Wydaje się jednak jasne, że powszechny charakter i dotkliwość 
konsekwencji wybuchu pandemii COVID-19 nie są bezpośrednio porównywalne 
z żadnymi niedawnymi podobnymi zdarzeniami. W tym celu właściwe może być 
nakreślenie kilku możliwych scenariuszy tego, co może się wydarzyć w ciągu 
najbliższych sześciu miesięcy i przypisanie im wag, aby upewnić się, że każda korekta 
odzwierciedla naturalną niepewność i nieliniowość potencjalnych wyników.

Szacując wpływ wybuchu pandemii COVID-19, podmioty powinny jednak unikać 
podwójnej kalkulacji skutków różnych założeń stosowanych w ocenie indywidualnej, 
scenariuszach makroekonomicznych i korektach zarządczych.

Wpływ na ekspozycję kredytową w przypadku niewypłacalności (ang. Exposure at 
Default, EAD) oraz stratę z tytułu niewykonania zobowiązania 
(ang. Loss Given Default, LGD)

Wpływ posiadanych zabezpieczeń i innych elementów powodujących wsparcie jakości 
kredytowej na stratę z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD)  powinien zostać 
uwzględniony zarówno w przypadku ocen indywidualnych, jak i zbiorowych, biorąc 
pod uwagę wpływ pandemii na wartości zabezpieczeń i gwarancji (np. ceny akcji 
lub obligacji, wartości nieruchomości i zdolność kredytowa każdego poręczyciela). 
Ponadto, w niektórych jurysdykcjach mogą zostać uruchomione pewne formy 
pomocy rządowej, mające na celu zrekompensowanie podmiotom strat, które 
poniosły bezpośrednio lub pośrednio z powodu pandemii koronawirusa.   
W takim przypadku, analiza konkretnych faktów i okoliczności może być wymagana, 
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by ustalić, czy inicjatywy te należy uznać za gwarancje integralne dla pożyczki, a co 
za tym idzie – wpływające na szacunek straty  z tytułu niewykonania zobowiązania 
(LGD), czy powinny być ujmowane jako oddzielny składnik aktywów podlegający 
zwrotowi lub dotacja rządowa zgodnie z MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie 
informacji na temat pomocy rządowej.

Szacunek ekspozycji kredytowej w momencie niewypłacalności  również będzie 
musiał zostać zaktualizowany, szczególnie w przypadku zobowiązań kredytowych 
i innych rodzajów instrumentów kredytowych (np. odnawialnych linii kredytowych, 
takich jak kredyty w rachunku bieżącym i karty kredytowe), w przypadku których 
pogorszeniu sytuacji makroekonomicznej zwykle towarzyszy wzrost wykorzystania 
instrumentów oraz czasu ich spłaty.

Ujawnienia
Biorąc pod uwagę nieodłączny poziom niepewności oraz wrażliwość osądów 
i szacunków, Ujawnienia kluczowych przyjętych założeń i osądów przyjętych 
przy szacowaniu oczekiwanej straty kredytowej , jest niezmiernie ważne. 
W szczególności dotyczy to przypadku, gdy zostaną one prawdopodobnie istotnie 
zaktualizowane w porównaniu z kluczowymi założeniami, osądami i szacunkami 
zastosowanymi w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Obejmowałyby one 
na przykład wartości makroekonomicznych danych wsadowych, wykorzystywanych 
w analizie scenariuszy oraz wagi prawdopodobieństw tych scenariuszy, a także 
założenia przyjęte do ustalenia, w jaki sposób uwzględniono różne wyzwania dla 
poszczególnych sektorów i regionów, a także efekt wszelkich  korekt zarządczych.

Ponadto, podmioty powinny ujawniać informacje, aby umożliwić użytkownikom 
sprawozdań finansowych zrozumienie charakteru wszelkich istotnych udogodnień 
oferowanych pożyczkobiorcom, w tym tych wprowadzanych przez rządy, oraz tego, 
w jaki sposób oceniły, czy stanowią one wakacje kredytowe, czy skutkują istotną 
modyfikacją umów, ich wpływu na klasyfikację do poszczególnych etapów i wpływu na 
ogólny szacunek oczekiwanych strat kredytowych.

Ocena wpływu COVID-19 na oczekiwane straty kredytowe będzie wymagała 
znaczącego osądu, zwłaszcza że nie jest bezpośrednio porównywalna z żadnymi 
ostatnimi podobnymi zdarzeniami. Podmioty będą musiały uaktualnić swoje 
scenariusze makroekonomiczne i rozważyć wykorzystanie odgórnego zarządzania 
w celu zawarcia w oczekiwanych stratach kredytowych ryzyk, które nie zostały 
jeszcze w pełni uwzględnione przez ich modele. Biorąc pod uwagę poziom 
niepewności i wrażliwości osądów i szacunków, istotne będzie ujawnienie 
kluczowych założeń i ocen dokonanych przy szacowaniu oczekiwanych strat 
kredytowych, jak również wpływ wszelkich środków pomocy.

Jak to widzimy
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Utrata wartości składnika aktywów następuje wówczas, gdy jednostka nie jest 
w stanie odzyskać wartości bilansowej poprzez jego wykorzystanie lub sprzedaż. 
Jednostka szacuje wartość odzyskiwalną składnika aktywów w celu przeprowadzenia 
testu na utratę wartości. Wartość odzyskiwalna jest wyższą spośród wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży (ang. the fair value 
less costs of disposal - FVLCD) i wartości użytkowej (ang. the value in use - VIU). 
Wartość użytkowa jest zdefiniowana jako szacunkowa wartość bieżąca przyszłych 
przepływów pieniężnych, których wystąpienia oczekuje się z tytułu dalszego 
użytkowania składnika aktywów lub ośrodka generującego środki pieniężne. 
Kalkulacja wartości użytkowej składnika aktywów uwzględnia oszacowanie 
oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych oraz oczekiwania dotyczące 
możliwych zmian takich przepływów pieniężnych.

MSR 36 Utrata wartości aktywów wymaga, aby jednostka oceniła na koniec 
każdego okresu sprawozdawczego, czy nastąpiła utrata wartości aktywów 
niefinansowych jednostki. W przypadku wartości firmy oraz wartości niematerialnych 
o nieokreślonym okresie użytkowania Standard wymaga corocznego testu na 
utratę wartości, a także testu w sytuacji wystąpienia przesłanek utraty wartości. 
W przypadku pozostałych klas aktywów objętych zakresem Standardu, jednostka jest 
zobowiązana ocenić na każdy dzień bilansowy, czy istnieją przesłanki wskazujące, że 
mogła nastąpić utrata wartości. Test na utratę wartości należy przeprowadzić tylko 
wtedy, gdy takie przesłanki zaistnieją.

Zdarzenia oraz informacje otrzymane po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
powinny zostać uwzględnione w ocenie występowania przesłanek utraty wartości 
tylko wtedy, gdy dostarczają one dowodów na istnienie określonego stanu na 
koniec okresu sprawozdawczego. Podobnie, kalkulacja wartości odzyskiwalnej 
składnika aktywów powinna uwzględniać jedynie informacje uzyskane po dniu 
bilansowym, jeżeli informacje te odnoszą się do warunków istniejących na koniec 
okresu sprawozdawczego. Powyższy osąd dotyczący charakteru zdarzeń i informacji 
po zakończeniu okresu sprawozdawczego wymaga rozważenia wszystkich faktów 
i okoliczności.

Istnienie przesłanek wystąpienia utraty wartości 
Jak wspomniano powyżej, jednostka jest zobowiązana ocenić na dzień bilansowy, 
czy istnieją przesłanki wystąpienia utraty wartości. W związku z ostatnimi 
wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19, dostępne są zarówno zewnętrzne, 
jak i wewnętrzne źródła informacji, takie jak spadek cen surowców i towarów, 
spadek rynkowych stóp procentowych, zamknięcie zakładów produkcyjnych i fabryk, 
zamknięcie sklepów, obniżony popyt i ceny sprzedaży towarów i usług itp., mogące 
wskazywać na utratę wartości aktywów.

Zasady wyceny 
Przy ocenie utraty wartości aktywów, jednostki są zobowiązane do ustalenia wartości 
odzyskiwalnej aktywów. FVLCD jest wartością godziwą zdefiniowaną w MSSF 13, 
która została wyjaśniona w sekcji 11 Ustalenie wartości godziwej niniejszej publikacji. 
Kalkulacja VIU polega na oszacowaniu przyszłych wpływów i wypływów pieniężnych, 
które zostaną uzyskane w wyniku użytkowania składnika aktywów oraz jego 
ostatecznego zbycia i zdyskontowaniu przepływów pieniężnych według odpowiedniej 
stopy.  
 

04 | Ocena utraty wartości

Kiedy wartość odzyskiwalna 
jest szacowana na 
podstawie wartości 
użytkowej, prognozowane 
przepływy pieniężne 
powinny odzwierciedlać 
najlepszy osąd zarządu 
dotyczący warunków 
gospodarczych, które będą 
istniały przez pozostały 
okres użytkowania 
składnika aktywów. 
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W przypadkach, w których wartość odzyskiwalna jest szacowana na podstawie 
wartości użytkowej, zastosowanie mają rozważania dotyczące szacunków księgowych. 
Prognozowane przepływy pieniężne powinny odzwierciedlać najlepsze szacunki 
zarządu na koniec okresu sprawozdawczego dotyczące warunków ekonomicznych, 
które będą istnieć przez pozostały okres użytkowania składnika aktywów. 
W obecnej niepewnej sytuacji oczekuje się, że przygotowanie prognoz lub budżetów 
dla przyszłych przepływów pieniężnych będzie stanowić istotne wyzwanie. W takich 
okolicznościach, dla odzwierciedlenia obecnej niepewności podejście oparte na 
metodzie wartości oczekiwanej (wiele możliwych scenariuszy z przypisanym stopniem 
prawdopodobieństwa) może być bardziej odpowiednie przy szacowaniu wartości 
użytkowej niż metoda pojedynczej najbardziej prawdopodobnej wartości. 
Ponieważ pozostały okres użytkowania wielu aktywów, takich jak wartość firmy, jest 
długoterminowy, jednostki powinny brać pod uwagę nie tylko skutki krótkoterminowe, 
ale przede wszystkim skutki długoterminowe.  

Ujawnienia
Im większa niepewność związana z obecnym otoczeniem, tym ważniejsze staje się 
dla jednostek prezentowanie szczegółowych ujawnień w zakresie przyjętych założeń, 
dowodów, na których się opierają oraz wpływu zmian tych kluczowych założeń 
(analiza wrażliwości). 

Biorąc pod uwagę obecny poziom niepewności oraz wrażliwość osądów 
i szacunków, Ujawnienia kluczowych założeń i osądów dokonanych przy kalkulacji 
wartości odzyskiwalnej aktywów będzie szczególnie ważne. Jest to szczególnie 
istotne w obecnej sytuacji, w której prawdopodobnie będą one w istotny sposób 
aktualizowane w porównaniu z kluczowymi założeniami, osądami i szacunkami 
stosowanymi w ostatnich rocznych sprawozdaniach finansowych. Należą do nich na 
przykład wartości kluczowych założeń i wagi prawdopodobieństwa scenariuszy przy 
zastosowaniu metody wartości oczekiwanej.

Biorąc pod uwagę rozwój i nieprzewidywalność obecnej sytuacji, zarząd jest 
zobowiązany do dokonania istotnego osądu w celu zapewnienia, iż założenia 
przyjęte dla testów na utratę wartości w uzasadniony sposób odzwierciedlają 
warunki obowiązujące na dzień bilansowy. Oczekujemy, że w obecnej sytuacji 
większość z tych założeń jest obarczona znaczną niepewnością. W związku z tym 
jednostki powinny rozważyć przedstawienie szczegółowych ujawnień na temat 
przyjętych założeń i analizy ich wrażliwości.

Jak to widzimy
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Wymogi
MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej 
ma zastosowanie do ujmowania i ujawniania informacji na temat dotacji rządowych 
oraz do ujawniania innych form pomocy rządowej.  Rozróżnienie między dotacjami 
rządowymi a innymi formami pomocy rządowej jest ważne, ponieważ zawarte 
w Standardzie wymogi dotyczące rachunkowości mają zastosowanie tylko do tych 
pierwszych. Dotacje rządowe są przekazaniem jednostce środków w zamian za 
spełnienie przez nią w przeszłości lub w przyszłości pewnych warunków związanych 
z jej działalnością operacyjną. Celem dotacji rządowych, które mogą być nazwane 
dotacjami, subwencjami lub premiami oraz innymi formami pomocy rządowej jest 
często zachęcenie jednostki gospodarczej sektora prywatnego do podjęcia działań, 
których w normalnych warunkach jednostka gospodarcza nie podjęłaby w przypadku 
nieudzielenia pomocy. 

Interpretacja SKI-10 Pomoc rządowa – brak konkretnego powiązania z działalnością 
operacyjną adresuje sytuację w niektórych krajach, w których pomoc rządowa jest 
udzielana podmiotom, ale bez żadnych warunków dotyczących ich działalności 
operacyjnej, innych niż prowadzenie działalności w określonych regionach lub 
sektorach przemysłu. 

Zakres
W ostatnim czasie rządy wielu krajów, agenci lub podobne organy wprowadziły 
(lub mają wprowadzić) odpowiednie środki mające na celu pomoc podmiotom 
w odpowiedzi na pandemię. Środki te obejmują dotacje bezpośrednie, zwolnienia 
podatkowe, ulgi i kredyty podatkowe, wydłużony okres możliwości niewykorzystanych 
strat podatkowych, obniżenie opłat publicznych, obniżki lub odroczenia czynszów 
oraz niskooprocentowane pożyczki. 
Podczas gdy korzyść wynikająca z niskooprocentowanej pożyczki byłaby ujmowana 
zgodnie z MSSF 9 i MSR 20, nie wszystkie te środki są ujmowane jako dotacje 
rządowe. Na przykład obniżenie podatku dochodowego jest rozliczane zgodnie 
z MSR 12 Podatek dochodowy, a obniżenie lub odroczenie płatności czynszu może 
być rozliczane zgodnie z MSSF 16 Leasing. W związku z tym jednostki powinny 
uważnie przeanalizować wszystkie fakty i okoliczności w celu zastosowania 
odpowiednich standardów rachunkowości. W niniejszej sekcji skoncentrujemy się 
na ujęciu księgowym dotacji rządowych zgodnie z MSR 20, a w innych sekcjach 
przeprowadzimy bardziej szczegółową analizę w celu omówienia ujęcia księgowego 
tych form wsparcia, które są regulowane przez standardy rachunkowości inne niż 
MSR 20.

Ujęcie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Dotacje rządowe powinny być ujmowane jako składnik aktywów tylko wówczas, gdy 
istnieje wystarczająca pewność, że jednostka gospodarcza spełni związane z nimi 
warunki i dotacje te zostaną otrzymane. Na przykład, jeśli rząd podjął decyzję 
o przyznaniu specjalnych dotacji jednostkom dotkniętym pandemią, dotacje 
rządowe mogą zostać ujęte tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone, że jednostka 
gospodarcza kwalifikuje się do otrzymania dotacji oraz że wszelkie warunki związane 
z tymi dotacjami zostały spełnione. W przypadku, gdy dotacje związane z pandemią 
COVID-19 zostały przyznane jednostkom gospodarczym bez spełnienia jakichkolwiek 
określonych warunków, składnik aktywów może zostać ujęty w momencie, gdy 
istnieje wystarczająca pewność, że dotacje te zostaną otrzymane. Tym niemniej 
należy zauważyć, że otrzymanie dotacji nie stanowi samo w sobie wystarczającego 
dowodu na to, że warunki związane z dotacją zostały lub zostaną spełnione.

05 | Dotacje rządowe

Z powodu dotkliwego 
wpływu pandemii COVID-19 
na działalność gospodarczą 
wielu jednostek, rządy 
wielu krajów, agencje 
lub podobne organy 
wprowadziły (lub mają 
wprowadzić) odpowiednie 
środki mające na celu 
wsparcie podmiotów 
w odpowiedzi na pandemię. 
Jednak nie wszystkie 
z podjętych środków 
spełniają definicję dotacji 
rządowych. Jednostki 
powinny dokonać dokładnej 
oceny charakteru 
tych środków w celu 
zastosowania odpowiednich 
standardów rachunkowości.
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Ujęcie w rachunku zysków i strat
Dotacje rządowe należy ujmować w rachunku zysków i strat w  sposób systematyczny 
w poszczególnych okresach, w których jednostka gospodarcza ujmuje koszty, które 
dotacje mają w zamierzeniu kompensować. W przypadkach, gdy dotacja dotyczy 
kosztów lub strat już poniesionych, bądź też jest udzielana jednostce w formie 
natychmiastowego wsparcia finansowego bez konieczności ponoszenia w przyszłości 
określonych kosztów, dotacja powinna zostać ujęta w wyniku w okresie, w którym 
stała się należna. 

Rząd może podjąć decyzję o stymulowaniu działalności gospodarczej poprzez 
udzielanie dotacji na inwestycje. Jeżeli dotacje te są związane z inwestycjami 
w aktywa, które będą wykorzystywane przez jednostki gospodarcze w dłuższym 
okresie, dotacje te należy ujmować w rachunku zysków i strat na przestrzeni okresów 
użytkowania tych nabytych aktywów.

Zasady wyceny
Bezpośrednia pomoc gotówkowa lub dotacje będą wyceniane według ich wartości 
godziwej. Dotacje rządowe mogą jednak przyjmować inne formy. Na przykład, gdy 
dotacja rządowa przyjmuje formę pożyczki rządowej o niskim oprocentowaniu, 
pożyczka powinna być ujmowana i wyceniana zgodnie z MSSF 9 (w wartości 
godziwej), a różnica między początkową wartością bilansową pożyczki a otrzymanymi 
środkami pieniężnymi jest traktowana jako dotacja rządowa. Pożyczka podlegająca 
umorzeniu przez rząd, której spłata zostanie umorzona na określonych warunkach, 
jest początkowo ujmowana jako zobowiązanie finansowe zgodnie z MSSF 9 i będzie 
traktowana jako dotacja rządowa tylko wtedy, gdy zaistnieje wystarczająca pewność, 
że jednostka spełni warunki umorzenia. 

W przypadku, gdy dotacje rządowe mają formę przekazania jednostce niepieniężnych 
aktywów, takich jak rzeczowe aktywa trwałe, jednostki mogą dokonać wyboru polityki 
rachunkowości i ująć taką dotację według wartości godziwej otrzymanych aktywów 
lub według wartości nominalnej. 

Prezentacja
Dotacje rządowe do aktywów, łącznie z niepieniężnymi dotacjami wykazywanymi 
w wartości godziwej, prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako 
przychody przyszłych okresów, w rachunku zysków i strat prezentowane jako 
przychód na przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów, lub poprzez odjęcie 
dotacji od wartości bilansowej składnika aktywów, w którym to przypadku korzyść jest 
prezentowana w rachunki zysków i strat jako zmniejszenie amortyzacji.

Dotacje związane z przychodami powinny być ujmowane jako przychód w rachunku 
zysków i strat, oddzielnie lub w ogólnej pozycji, takiej jak np. “inne przychody”, bądź 
też pomniejszać związane z nią koszty.

Ujawnienia
MSR 20 wymaga od jednostek ujawnienia następujących informacji:
• Polityka rachunkowości przyjęta dla dotacji rządowych, w tym metody prezentacji 

przyjęte w sprawozdaniu finansowym
• Rodzaj i zakres dotacji rządowych ujętych w sprawozdaniu finansowym oraz 

wskazanie innych form pomocy rządowej, z której jednostka bezpośrednio 
skorzystała

• Niespełnione warunki i inne ryzyka związane z ujętą pomocą rządową
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To, czy MSR 20 powinien być zastosowany do określonej pomocy rządowej, zależy 
od faktów i okoliczności dotyczących poszczególnych środków wdrażanych przez 
rząd, w tym agencje rządowe i podobne organy. Jednostki gospodarcze muszą 
uważnie przeanalizować wszystkie fakty i okoliczności w celu ustalenia właściwego 
podejścia księgowego.

Jak to widzimy
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Wymogi
Rządy na całym świecie ogłosiły szereg pakietów stymulujących gospodarkę.  
Ostatnie reakcje rządów na pandemię COVID-19 obejmowały m.in. ulgi i zwolnienia 
w podatku dochodowym. Jednostki powinny rozważyć wpływ tych zmian 
legislacyjnych na ich ujęcie księgowe podatku dochodowego. MSR 12 Podatek 
dochodowy wymaga, aby zobowiązania i aktywa z tytułu bieżącego podatku za 
okres bieżący i poprzednie okresy były wyceniane w wysokości kwoty, która zgodnie 
z oczekiwaniami zostanie zapłacona na rzecz władz podatkowych (lub podlegająca 
zwrotowi od władz podatkowych), z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów, 
które obowiązywały prawnie lub obowiązywały faktycznie na koniec okresu 
sprawozdawczego. 

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyceniane są 
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać 
w okresie, gdy składnik aktywów zostanie wykorzystany lub rezerwa rozwiązana, 
również z zastosowaniem stawek i przepisów podatkowych, które obowiązywały 
prawnie lub obowiązywały faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego. 

KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu wymaga, aby 
jednostka rozważyła, czy istnieje prawdopodobieństwo, że organ podatkowy 
zaakceptuje dany przypadek niepewnego traktowania podatkowego. Jeżeli jednostka 
stwierdzi, że zastosowane przez nią traktowanie podatkowe prawdopodobnie nie 
zostanie zaakceptowane, wpływ niepewności musi być odzwierciedlony w ujęciu 
księgowym podatku dochodowego.  

Faktycznie obowiązująca czy nie

W niektórych jurysdykcjach ogłoszenie przez rząd stawek podatkowych (i przepisów 
podatkowych) ma wpływ na rzeczywiste wprowadzenie ich  w życie. W takich 
okolicznościach aktywa i zobowiązania podatkowe są wyceniane z zastosowaniem 
ogłoszonej stawki podatkowej. Jednak nie zawsze tak jest i jednostka gospodarcza 
musi rozważyć, kiedy ulgi podatkowe (np. obniżone stawki podatkowe) zaczynają 
faktycznie obowiązywać w danym systemie prawnym, na przykład poprzez analizę 
charakteru procesu legislacyjnego i określenia momentu, w którym w danej 
jurysdykcji prawo staje się faktycznie obowiązujące 

Ujmowanie 
Warunki związane z ulgami podatkowymi

Niektóre rządy mogą ustrukturyzować wsparcie w postaci ulg w podatku 
dochodowym w taki sposób, aby miało ono zastosowanie wyłącznie do podmiotów, 
które ucierpiały w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 w oparciu o pewne kryteria 
kwalifikujące, na przykład wyłącznie podmioty z określonych sektorów lub podmioty 
o określonej wielkości (np. według przychodów), lub które ucierpiały z powodu 
pandemii w określonym stopniu. Może to powodować niepewność i konieczność 
dokonania przez jednostki gospodarcze osądów i szacunków przy ocenie ich sytuacji 
w zakresie podatku dochodowego, na przykład, czy w danym okresie podatkowym 
przychody jednostki spadną poniżej progu przychodów uprawniających do uzyskania 
ulgi podatkowej. Jednostki będą musiały ustalić, czy jest prawdopodobne, aby władze 
podatkowe zaakceptowały ich stanowisko (traktowanie podatkowe). Jeśli tak nie jest, 
KIMSF 23 wymaga, aby jednostki oceniły, czy należy ująć dodatkowe zobowiązanie 
z tytułu niepewnej sytuacji podatkowej. Ten sam wymóg ma zastosowanie do 
ujmowania niepewnych aktywów podatkowych. 

06 | Podatek dochodowy

Ostatnie reakcje rządów 
na pandemię COVID-19 
obejmowały ulgi 
i zwolnienia w podatku 
dochodowym. Jednostki 
powinny rozważyć 
wpływ tych zmian 
legislacyjnych na ujęcie 
podatku dochodowego 
w sprawozdaniu 
finansowym.
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Ulgi podatkowe 

Zwolnienie podatkowe może mieć formę ulg podatkowych. Ulgi podatkowe nie 
są zdefiniowane w MSSF, a jednostki muszą dokonać osądu w celu określenia, 
w jaki sposób ująć uzyskanie ulgi podatkowej, jako zmniejszenie zobowiązania 
podatkowego zgodnie z MSR 12 lub otrzymanie dotacji rządowej zgodnie z MSR 20, 
jeżeli ma ona formę przekazania jednostce środków pieniężnych lub wykazuje inne 
cechy typowe dla dotacji rządowej, takie jak niepodatkowe warunki konieczne do 
spełnienia, np. określony poziom wydatków na działania w zakresie badań i rozwoju. 
Ulga podatkowa, ujmowana zgodnie z MSR 12, będzie wykazywała cechy takie 
jak rozliczenie w formie obniżenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
(podlegające utracie lub odroczeniu w przypadku braku wystarczających zobowiązań 
z tytułu podatku) i niewiele (o ile w ogóle) powiązanych z nią niepodatkowych 
warunków koniecznych do spełnienia przez jednostkę. Ulga podatkowa, ujmowana 
zgodnie z MSR 20, będzie często rozliczana bezpośrednio w gotówce w przypadku 
niedostatecznych zobowiązań z tytułu podatku i będzie wymagała od jednostki 
spełnienia określonych niepodatkowych warunków. W każdym przypadku przy 
ocenie istoty ulgi podatkowej należy uwzględnić wszystkie związane z nią fakty 
i okoliczności.

Zasady wyceny
Salda podatku bieżącego i odroczonego 

Wiele rządów ogłosiło pakiety bodźców fiskalnych na początku 2020 roku.  
Nie wpłynie to na wartość sald bieżącego i odroczonego podatku dochodowego 
ujmowanych na dzień 31 grudnia 2019 r. Niektóre ulgi podatkowe, takie jak obniżki 
stawek podatkowych, mogą odnosić się do lat ubiegłych. Z uwagi na fakt, że MSR 12 
stanowi, iż salda te należy ujmować w oparciu o stawki i przepisy, które faktycznie 
obowiązywały na dzień sprawozdawczy, wszelkie skutki dotyczące poprzednich lat 
podatkowych byłyby ujmowane wyłącznie w okresie, w którym przepisy zmieniające 
zaczęły faktycznie obowiązywać.

Podmioty, których okresy sprawozdawcze zakończyły się lub kończą się w 2020 
roku muszą rozważyć, czy ulgi podatkowe ogłoszone na początku 2020 roku zaczęły 
faktycznie obowiązywać przed końcem okresu sprawozdawczego. Jak wspomniano 
wcześniej, podmioty muszą rozważyć jak należy rozumieć „faktycznie obowiązujące” 
w ich jurysdykcji. Jeżeli zostanie uznane, iż obniżone stawki (lub inne ulgi podatkowe) 
stały się faktycznie obowiązujące do dnia bilansowego, wówczas salda bieżącego 
i odroczonego podatku dochodowego będą ujmowane w oparciu o obniżone stawki 
podatkowe.

W przypadkach, w których ulgi podatkowe są rozłożone w czasie na kilka lat, takich 
jak stopniowe obniżanie stawek podatkowych, należy również ocenić spodziewany 
termin odwrócenia się różnic przejściowych i sald podatku odroczonego. 

Rozliczanie strat podatkowych

Oceniając prawdopodobieństwo realizacji w przyszłości niewykorzystanych strat 
podatkowych, jednostki będą musiały rozważyć, czy na dzień sprawozdawczy 
istniały niekorzystne warunki ekonomiczne wynikające z wystąpienia pandemii 
COVID-19. Jeśli tak, to jednostka gospodarcza powinna rozważyć i uwzględnić 
pogorszenie perspektyw gospodarczych w swoich prognozach dotyczących zysków 
do opodatkowania i odwracania się dodatnich różnic przejściowych.  
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Jeśli tak nie jest, to pandemia COVID-19 traktowana jest jako zdarzenie nie 
wymagające korekty sprawozdania finansowego, ale jednostka gospodarcza powinna 
rozważyć Ujawnienia stosownych informacji na temat charakteru tego zdarzenia.

Ujawnienia 
Oprócz ujawniania informacji o zdarzeniach po dniu bilansowym, w odniesieniu do 
jednostek, które ucierpiały na skutek wybuchu pandemii COVID-19, istotne będą 
również: wyjaśnienie zmian w mających zastosowanie stawkach podatkowych 
w porównaniu z okresem poprzednim; kwota i data wygaśnięcia wszelkich 
nierozliczonych strat podatkowych; oraz charakter dowodów uzasadniających ujęcie 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jeżeli jednostka gospodarcza 
poniosła stratę podatkową w bieżącym okresie. Jednostka gospodarcza powinna 
również rozważyć Ujawnienia charakteru wszelkich istotnych osądów i szacunków 
dokonanych przy ustalaniu właściwego sposobu ujmowania opisanych powyżej 
kwestii. Takie osądy mogą dotyczyć określenia czy przepisy podatkowe były 
faktycznie obowiązujące na dzień sprawozdawczy oraz ustalenia zasad ujmowania ulg 
podatkowych.

Podmioty muszą ustalić, czy zmiany stawek podatkowych i przepisów prawnych 
w ramach reakcji rządu na pandemię COVID-19 faktycznie obowiązywały na dzień 
bilansowy. Cechy wszelkich ulg i zwolnień podatkowych przyznanych przez rząd 
powinny być starannie przeanalizowane w celu ustalenia, czy ulgi i zwolnienia 
powinny być ujmowane jako obniżenie obciążenia podatkiem dochodowym, czy też 
jako otrzymanie dotacji rządowej. Niepewność dotycząca podatku dochodowego 
wynikająca ze zmian legislacyjnych będzie wymagała od jednostek gospodarczych 
rozważenia, czy powinny one ujmować i wyceniać aktywa i rezerwy (zobowiązania) 
z tytułu bieżącego i/lub odroczonego podatku dochodowego w innej wysokości. 

Jak to widzimy
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MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe wymaga, aby podmiot wystawiający umowy 
ubezpieczeniowe ujmował swoje prawa i zobowiązania z wystawianych umów 
ubezpieczeniowych. Obecna pandemia koronawirusa może mieć wpływ na 
zobowiązania jednostki w zakresie wystawiania umów ubezpieczeniowych dla 
szeregu linii produktowych. Przykładowo, podmioty wystawiające ubezpieczenia 
na życie lub zdrowotne, mogą mieć do czynienia ze szkodami spowodowanymi 
wpływem pandemii na stan zdrowia ubezpieczonego. Przedsiębiorstwa mogą 
być również dotknięte szkodami, w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa 
pokrywa zdarzenia występujące na skutek zakłóceń spowodowanych pandemią, 
na przykład ubezpieczenia od przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
ubezpieczenia od odwołanych wydarzeń, ubezpieczenia podróżne i ubezpieczenia 
kredytu i innych należności. Jednak ze względu na to, że koronawirus jest nową 
chorobą, postanowienia umowne mogą nie być jasne co do tego, czy ubezpieczeni 
mogą domagać się od ubezpieczyciela wypłaty świadczenia. Ponadto podmioty 
muszą rozważyć wszelkie interpretacje, dyrektywy lub orzeczenia władz lokalnych 
(np. rządu, organu regulacyjnego lub agencji zdrowia), które mogłyby mieć wpływ na 
zobowiązania wynikające z umowy. 

Wycena
Podmioty wystawiające umowy ubezpieczeniowe będą musiały ocenić wpływ 
koronawirusa lub zakłócenia spowodowane wybuchem choroby na ich zobowiązania 
ubezpieczeniowe w oparciu o ich określone zasady rachunkowości, w tym test 
wystarczalności zobowiązań ubezpieczeniowych. Ocena ta musi uwzględniać 
czynniki, takie jak (ale nie tylko) wpływ na zgłoszone szkody, wpływ na poniesione, ale 
jeszcze nie zgłoszone szkody, wpływ na założenia dotyczące szacunku potencjalnych 
przyszłych szkód oraz wpływ na koszty likwidacji szkód. W przypadku reasekuracji 
umów ubezpieczeniowych, jednostka powinna również rozważyć związane z tym 
kwoty do odzyskania z posiadanych umów reasekuracyjnych .  
Przy określaniu tych skutków jednostka powinna wziąć pod uwagę nie tylko warunki 
umów ubezpieczeniowych, ale również wpływ wszelkich interpretacji, dyrektyw lub 
orzeczeń władz lokalnych na te warunki (zob. powyżej). W przypadku gdy polityka 
rachunkowości jednostki dotycząca wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych obejmuje 
również wykorzystanie bieżących szacunków zmiennych rynkowych, na przykład stóp 
procentowych i cen akcji, jednostka powinna odzwierciedlać wpływ zmian rynkowych 
na te zmienne w jej wycenie.

Podmioty powinny również ocenić, czy koronawirus powoduje zdarzenia po okresie 
sprawozdawczym i określić implikacje dla sprawozdania finansowego. Ponieważ 
pandemia nadal się rozwija, a sytuacja i warunki szybko się zmieniają, podmioty, 
składające swoje śródroczne lub roczne sprawozdania finansowe z datą bilansową 
na początku 2020 r. (np. 31 marca 2020 r.), stawią czoła znaczącym wyzwaniom 
przy ujmowaniu zdarzeń po dniu bilansowym. Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane 
do przeprowadzenia dokładnej analizy charakteru i wpływu tych zdarzeń w celu 
ustalenia, czy te zdarzenia oraz ich warunki będą ujmowane zgodnie z MSR 10 
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym (zob. sekcja 13). Zobacz również 
rozważania na temat utraty wartości instrumentów kapitałowych zaklasyfikowanych 
jako dostępne do sprzedaży przez zakłady ubezpieczeń w sekcji 3. 
 
 
 

07 | Zobowiązania z tytułu umów 
ubezpieczeniowych

Podmioty wystawiające 
umowy ubezpieczeniowe 
będą musiały ocenić wpływ 
koronawirusa lub zakłócenia 
spowodowane wybuchem 
choroby na ich zobowiązania 
ubezpieczeniowe 
w oparciu o określone 
zasady rachunkowości, 
w tym wpływ na test 
wystarczalności zobowiązań 
w odniesieniu do zobowiązań 
ubezpieczeniowych.

2

Prawa ubezpieczającego do zwrotu, inne niż sytuacja umowy reasekuracyjnej znajdującej się w posiadaniu ubezpieczającego, są 

objęte sekcją 9. Zwroty z tytułu ubezpieczeń, niniejszej publikacji.

2
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Ujawnienia
Podmioty będą zobowiązane ujawnić założenia wykorzystywane do dokonywania 
szacunków, podkreślić niepewność i wyjaśnić wrażliwość wyceny zobowiązań 
ubezpieczeniowych, jeżeli użyto alternatywnych założeń, wyjaśniając, w jaki sposób 
rzutuje na nie uwzględnienie wpływu koronawirusa. Może to oddziaływać także na 
inne elementy ujawnień, takie jak koncentracja ryzyka ubezpieczeniowego, rozwój 
szkodowości, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, czy kapitał.
Chociaż pełny zakres wpływu na podmioty ubezpieczeniowe może nie być jeszcze 
do końca jasny i może pozostać wiele niepewności co do implikacji koronawirusa, 
konieczne będą ujawnienia, wyjaśniające te niepewności oraz możliwe skutki. 
Takie ujawnienia wymagałyby wyjaśnienia zdarzeń, które miały miejsce po dniu 
bilansowym, wszelkich zdarzeń związanych z warunkami, które istniały na koniec 
okresu sprawozdawczego, jak również wszelkich zdarzeń związanych z warunkami, 
które wystąpiły po okresie sprawozdawczym.

Pandemia koronawirusa wpłynie na podmioty ubezpieczeniowe, gdyż oceniają one 
wpływ bieżącej sytuacji na ochronę ubezpieczeniową, od ochrony związanej ze 
zmianami stanu zdrowia ubezpieczonych, spowodowanymi rozprzestrzenianiem 
się choroby, aż po ochronę ubezpieczeniową zdarzeń związanych z zakłóceniami 
spowodowanymi pandemią. Oczekuje się jednak, że wpływ ten będzie znacznie 
szerszy niż wpływ na rozliczanie zobowiązań ubezpieczeniowych, ponieważ 
obecna sytuacja stawia ubezpieczycieli przed różnymi wyzwaniami. Na 
przykład, podmioty musiałyby zidentyfikować i monitorować nowe rodzaje 
ryzyka oraz określić wielkość ich wpływu na działalność ubezpieczeniową. 
Musiałyby one również zająć się wpływem zmian na rynkach finansowych na 
strategie zarządzania aktywami i pasywami.Biorąc pod uwagę szybki rozwój 
sytuacji i zakres środków podjętych w celu ograniczenia skutków pandemii, 
podmioty ubezpieczeniowe powinny przewidzieć niepewność co do wpływu 
na ich zobowiązania ubezpieczeniowe w nadchodzącym okresie, a także będą 
musiały ściśle monitorować rozwój sytuacji i ustalić, czy zmiany te mają wpływ na 
rozliczanie ich zobowiązań ubezpieczeniowych.

Jak to widzimy
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Płatności otrzymane przez leasingobiorcę
W przypadku otrzymania płatności przez leasingobiorcę należy ocenić, czy MSSF 16 
ma zastosowanie do takich płatności. W niektórych jurysdykcjach władze wdrożyły 
procedury udzielania dotacji leasingobiorcom i innym podmiotom w celu wspierania 
lokalnej gospodarki, a płatności te rozliczane są zgodnie z MSR 20. Kwestie księgowe 
związane z takim ujęciem przedstawione zostały w sekcji 5. 

W przypadku, gdy MSSF 16 jest stosowany do płatności dokonanych przez 
leasingodawcę, leasingobiorca i leasingodawca muszą ocenić, czy nastąpiła 
modyfikacja umowy leasingowej, biorąc pod uwagę pierwotne warunki leasingu. 
Przykładowo, leasingodawca może dokonać płatności na rzecz leasingobiorcy 
przestrzeni handlowej na lotnisku w przypadku odwołania znacznej ilości lotów 
i taka płatność nie jest odzwierciedlona w ramach zapisów umowy. Przy ocenie, czy 
nastąpiła modyfikacja warunków umowy leasingowej, podmioty muszą dokładnie 
ocenić warunki umów, w tym klauzule siły wyższej, które mogą, w określonych 
okolicznościach, powodować zawieszenie niektórych ze zobowiązań lub zapewniać 
dodatkowe prawa związane z leasingiem.

08 | Leasing

Czy płatność otrzymana przez leasingobiorcę spełnia definicję dotacji rządowej?
MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej definiuje dotacje rządowe 
jako „pomoc rządową, która przybiera formę przekazania jednostce gospodarczej środków, w zamian za 
spełnianie przez nią, w przeszłości lub w przyszłości, pewnych warunków związanych z jej działalnością 
operacyjną. Do dotacji rządowej nie zalicza się takich form pomocy rządowej, którym nie można przypisać 
określonej wartości oraz transakcji prowadzonych z rządem, co do których nie istnieje możliwość 
odróżnienia ich od zwykłych transakcji handlowych jednostki gospodarczej.”

NIE

TAK

TAK

NIE

Czy płatność otrzymana przez leasingobiorcę spełnia definicję zmiany leasingu?
Zmiana leasingu jest zdefiniowana w MSSF 16 jako: “Zmiana zakresu leasingu lub wynagrodzenia za 
leasing, która nie była częścią pierwotnych postanowień i warunków leasingu (np. dodanie lub zakończenie 
prawa do użytkowania jednego lub większej ilości bazowych składników aktywów bądź wydłużenie lub 
skrócenie umownego okresu leasingu).”

Płatność otrzymana przez leasingobiorcę JEST przewidziana w warunkach umowy leasingu. Ujęcie 
księgowe byłoby uzależnione od specyficznego stanu faktycznego .Jeżeli płatność otrzymana przez 
leasingobiorcę jest zmienną opłatą leasingową, która nie zależy od indeksu lub stawki, i która podlega 
zmianom ze względu na zmiany faktów i okoliczności występujących po dacie rozpoczęcia leasingu, 
właściwe może być potraktowanie płatności jako ujemnej zmiennej opłaty leasingowej zgodnie z MSSF 
16.38 lit. b) ujmowanej w rachunku zysków i strat.Leasingobiorca powinien również rozważyć, czy 
zdarzenie to stanowi przesłankę wystąpienia utraty wartości składnika aktywów z tytułu prawa do 
użytkowania.

Ujęcie płatności otrzymanej przez 
leasingobiorcę zgodnie z MSR 20.

Leasingobiorca powinien także 
rozważyć, czy wydarzenie to wskazuje 
na utratę wartości aktywów z tytułu 
prawa do użytkowania

Płatność otrzymana przez 
leasingobiorcę NIE JEST przewidziana 
w warunkach umowy leasingu.
Leasingobiorca ujmuje zmianę 
leasingu zgodnie z paragrafami 
45 i 46 MSSF 16 poprzez alokację 
wynagrodzenia w zmodyfikowanej 
umowie, ponowną ocenę okresu 
leasingu, wycenę zobowiązania 
z tytułu leasingu przy zastosowaniu 
zaktualizowanej stopy dyskontowej 
oraz dokonanie odpowiedniej korekty 
składnika aktywów z tytułu prawa do 
użytkowania.Leasingobiorca powinien 
równieżQ rozważyć, czy zdarzenie to 
stanowi przesłankę wystąpienia utraty 
wartości składnika aktywów z tytułu 
prawa do użytkowania.
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Zgodnie z MSSF 16, zmiana leasingu stanowi zmianę w zakresie leasingu lub 
wynagrodzenia za leasing, która nie była częścią pierwotnych postanowień 
i warunków leasingu. W przypadku zmiany leasingu, która nie jest ujmowana jako 
odrębny leasing, w dacie uzgodnienia zmiany, leasingobiorca dokonuje alokacji 
wynagrodzenia w zmodyfikowanej umowie, ustala okres zmodyfikowanego 
leasingu i dokonuje aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu, poprzez 
zdyskontowanie zaktualizowanych opłat leasingowych przy zastosowaniu 
zaktualizowanej stopy dyskontowej. Jeżeli zmiana leasingu zmniejsza zakres umowy 
leasingowej, leasingobiorca ujmuje aktualizację wyceny zobowiązania z tytułu 
leasingu poprzez zmniejszenie wartości bilansowej składnika aktywów z tytułu prawa 
do użytkowania w celu odzwierciedlenia częściowego lub całkowitego zakończenia 
leasingu oraz ujmuje w rachunku zysków i strat wszelkie zyski lub straty związane 
z częściowym lub całkowitym zakończeniem leasingu. W przypadku wszystkich 
pozostałych modyfikacji leasingobiorca dokonuje odpowiedniej korekty składnika 
aktywów z tytułu prawa do użytkowania.

Zmiana leasingu to zmiana 
zakresu leasingu lub 
wynagrodzenia za leasing, 
która nie była częścią 
pierwotnych postanowień 
i warunków leasingu.

Zmiana leasingu wymaga aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu 
przy zastosowaniu zaktualizowanej stopy dyskontowej. Biorąc pod uwagę fakt, 
że zwykle leasingobiorca nie jest w stanie z łatwością ustalić stopy procentowej 
leasingu, musi on określić swoja krańcową stopę procentową obowiązującą w dacie 
uzgodnienia zmiany. Pandemia koronawirusa spodowała zwiększoną zmienność 
rynkową i banki centralne w wielu krajach obniżają stopy procentowe. W tych 
okolicznościach określenie krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy może 
również wymagać istotnego osądu.

Jak to widzimy
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09 | Kwoty do odzyskania 
z tytułu ubezpieczeń

Wymogi
Zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, jeżeli 
oczekuje się, że niektóre lub wszystkie wydatki niezbędne do rozliczenia rezerwy 
zostaną zwrócone przez inną stronę, zwrot jest ujmowany wtedy, gdy i tylko 
wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że jednostka rzeczywiście go otrzyma, 
jeśli wypełni ciążący na niej obowiązek. Kwota rezerwy nie jest pomniejszona 
o oczekiwane zwroty wydatków. Zamiast tego zwrot wydatków jest traktowany jako 
odrębny składnik aktywów, a kwota ujmowana dla składnika aktywów zwrotnych nie 
może przekroczyć kwoty rezerwy.

Składnik aktywów warunkowych definiuje się jako możliwy składnik aktywów 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i którego istnienie zostanie potwierdzone jedynie 
przez wystąpienie lub nie wystąpienie jednego lub większej liczby niepewnych 
przyszłych zdarzeń, które nie są w całości pod kontrolą jednostki. Jednostka nie 
ujmuje składnika aktywów warunkowych, ponieważ może to spowodować ujmowanie 
przychodów, które nigdy nie mogą być zrealizowane. Jeżeli jednak realizacja 
przychodów jest praktycznie pewna, to składnik aktywów nie jest składnikiem 
aktywów warunkowych i jego ujmowanie jest właściwe. Aktywa warunkowe podlegają 
ujawnianiu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo napływu korzyści ekonomicznych. 
Jednostka musi stale oceniać swoje aktywa warunkowe w celu zapewnienia 
odpowiedniego odzwierciedlenia zmian w sprawozdaniu finansowym. Jeżeli wpływ 
korzyści ekonomicznych stał się prawdopodobny (gdy wcześniej było to możliwe, 
ale nie prawdopodobne), jednostka jest zobowiązana do ujawnienia składnika 
aktywów warunkowych. Jeżeli stanie się praktycznie pewne, że nastąpi napływ 
korzyści ekonomicznych, składnik aktywów i związane z nim przychody ujmuje się 
w sprawozdaniu finansowym okresu, w którym nastąpiła zmiana.

Ujmowanie
Jednostka może doświadczyć strat związanych z pandemią koronawirusa. 
Przykładowo, w wyniku wymaganego przez władze lokalne zamknięcia zakładów 
produkcyjnych, jednostka nadal ponosi koszty personelu, czynszu i podatków od 
nieruchomości. Podmioty często zawierają polisy ubezpieczeniowe mające na celu 
zmniejszenie lub ograniczenie ryzyka straty wynikającej z przestoju działalności 
gospodarczej lub innych zdarzeń.
Rachunkowość roszczeń ubezpieczeniowych będzie różna w zależności od różnych 
czynników, w tym charakteru szkody, kwoty wpływów (lub przewidywanych wpływów) 
oraz rozłożenia w czasie straty i powiązanego zwrotu z ubezpieczenia. Ponadto, 
ocena pokrycia określonego rodzaju strat w danej sytuacji, jak również analiza 
zdolności ubezpieczyciela do zaspokojenia roszczenia, będzie miała wpływ na 
każdorazowe ujęcie księgowe wpływów ubezpieczeniowych.

W niektórych przypadkach może być oczywiste, że próg uznania zwrotu jest spełniony 
w momencie ponoszenia kosztów podlegających zwrotowi. W innych przypadkach, 
z uwagi na szeroki zakres warunków odnoszących się do charakteru i poziomu 
strat, wymagana jest staranna analiza warunków posiadanych polis. Niektóre polisy 
obejmujące utracone przychody lub marże operacyjne, które zazwyczaj są określane 
w dłuższym okresie, wymagają porównania z podobnymi okresami w poprzednich 
latach. W takich przypadkach rekompensata nie byłaby dostępna, gdyby utracone 
przychody lub marże operacyjne zostały odzyskane w pozostałej części okresu 
wyceny ustalonym zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej. Na przykład, 
roszczenie w ramach polisy z kwartalnym okresem wyceny byłoby nieważne, gdyby 
detalista stracił dochody całego miesiąca, ale odzyskał te dochody przed końcem 
kwartału.

Zwrot wydatków ujmuje się 
wtedy i tylko wtedy, gdy jest 
rzeczą praktycznie pewną, 
że jednostka rzeczywiście 
go otrzyma, jeśli wypełni 
ciążący na niej obowiązek. 
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Decyzje dotyczące ujmowania (i wyceny) strat są podejmowane niezależnie od decyzji 
dotyczących ujmowania wszelkich odszkodowań, które mogą być należne. Nie jest 
właściwe uwzględnienie potencjalnych wpływów przy obliczaniu strat.  

MSR 37 zakazuje ujmowania aktywów warunkowych. W takiej sytuacji uznanie 
odszkodowania  będzie właściwe tylko wtedy, gdy jego realizacja jest praktycznie 
pewna, a w takim przypadku zwrot z ubezpieczenia nie jest już składnikiem aktywów 
warunkowych. „Praktycznie pewne” nie jest zdefiniowane w MSR 37, ale z pewnością 
jest ono znacznie wyższe niż „prawdopodobne” i faktycznie trudniejsze do spełnienia, 
niż termin „znacznie bardziej prawdopodobne niż prawdopodobne” występujący 
w Załączniku A do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność 
zaniechana .  

Rozsądne jest, aby interpretacja „praktycznie pewne” była jak najbliższa 100%, tak 
aby pozostała niepewność była nieznaczna. W praktyce oznacza to, że każda sprawa 
musi być oceniana indywidualnie. W kontekście potencjalnego odszkodowania, 
stwierdzenie, że istnieje ważna polisa ubezpieczeniowa dotycząca incydentu, 
a szkoda zostanie uregulowane przez ubezpieczyciela, może wymagać dowodu 
potwierdzającego, że ubezpieczyciel pokrywa szkodę.

Jeżeli wcześniej nieprawdopodobny wpływ staje się prawdopodobny, ale nadal 
jest to składnik aktywów warunkowych, zostanie on ujawniony. Ocena ta obejmuje 
analizę informacji dostępnych po zakończeniu okresu sprawozdawczego i przed 
datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Przy zastosowaniu MSR 10, składnik 
aktywów jest ujmowany tylko wtedy, gdy informacje o wypłacie odszkodowania, która 
staje się dostępna w następnym okresie, dostarczają dowodów na istnienie warunków 
na koniec okresu sprawozdawczego, a jego realizacja była w tym czasie praktycznie 
pewna. Na przykład późniejsze otrzymanie przez podmiot potwierdzenia od 
ubezpieczyciela, że jego polisa ubezpieczeniowa pokrywa ten rodzaj szkód, stanowi 
dowód pokrycia na koniec okresu sprawozdawczego.

Zasady wyceny
Gdy zostanie ustalone, że jest praktycznie pewne, że podmiot otrzyma rekompensatę 
z powodu przynajmniej niektórych konsekwencji pandemii koronawirusa w ramach 
obowiązującej polisy ubezpieczeniowej, wszelkie niepewności co do należności 
powinny być odzwierciedlone w ich wycenie.

Prezentacja
„Kompensowanie” nie jest dozwolone w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a każdy 
składnik aktywów z tytułu zwrotu z ubezpieczenia ujęty jest oddzielnie od wszelkich 
rezerw. Jednakże koszty związane z rezerwą mogą być wykazywane w rachunku 
zysków i strat pomniejszonym o wszelkie powiązane zwroty.

Zgodnie z MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych, przepływy pieniężne 
z działalności operacyjnej są zdefiniowane jako przepływy pieniężne z działalności 
podstawowej jednostki i innych rodzajów działalności, które nie prowadzą działalności 
inwestycyjnej lub finansowej. Jeżeli wpływy z ubezpieczeń są związane z przestojem 
w działalności, odpowiednie przepływy pieniężne są klasyfikowane jako przepływy 
pieniężne z działalności operacyjnej.

Zgodnie z paragrafem 23 MSR 37 zdarzenie uznaje się za prawdopodobne, jeżeli jego wystąpienie jest bardziej prawdopodobne 
niż nie wystąpienie.

3

3
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Warunki polisy ubezpieczeniowej są często złożone. W kontekście ewentualnego 
odzyskania ubezpieczenia, stwierdzenie, że istnieje ważna polisa ubezpieczeniowa 
obejmująca zdarzenie, a odszkodowanie zostanie uregulowane przez 
ubezpieczyciela, może wymagać dowodu potwierdzającego, że ubezpieczyciel 
pokrywa roszczenie.
Gdy zostanie ustalone, że jest praktycznie pewne, że podmiot otrzyma 
rekompensatę w związku z przynajmniej niektórymi konsekwencjami 
pandemii koronawirusa w ramach obowiązującej polisy ubezpieczeniowej, 
wszelkie niepewności co do należności z tytułu ubezpieczenia, powinny być 
odzwierciedlone w wycenie.

Jak to widzimy
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Wymogi 
Umowa rodząca obciążenia to umowa, na podstawie której nieuniknione koszty 
wypełnienia obowiązku przeważają nad korzyściami, które - według przewidywań 
- będą uzyskane na mocy tej umowy. Na nieuniknione koszty wynikające z umowy 
składają się co najmniej koszty netto zakończenia umowy, odpowiadające niższej 
spośród kwot kosztów wypełnienia umowy i kosztów wszelkich odszkodowań 
lub kar wynikających z jej niewypełnienia. Jeżeli jednostka posiada umowę 
rodzącą obciążenia, MSR 37 wymaga od jednostki ujmowania i wyceny obecnego 
zobowiązania wynikającego z umowy jako rezerwy. Przed utworzeniem oddzielnej 
rezerwy na umowę rodzącą obciążenia jednostka ujmuje odpis aktualizujący 
z tytułu utraty wartości aktywów przeznaczonych do realizacji umowy. Szczegółowe 
rozważania na temat utraty wartości aktywów znajdują się w sekcji 5.

Ujmowanie
Jednym z znaczących skutków pandemii koronawirusa są zakłócenia w globalnym 
łańcuchu dostaw. Na przykład, jeżeli jednostka produkcyjna jest stroną umowy na 
sprzedaż produktów po stałej cenie, a ze względu na zamknięcie swoich zakładów 
produkcyjnych zgodnie z wymogami rządu lokalnego, nie może sama dostarczać tych 
produktów bez zamawiania ich od innego dostawcy po znacznie wyższych cenach, 
rezerwa na umowę rodzącą obciążenia będzie odzwierciedlała niższą z dwóch 
wartości: wysokość kary za zerwanie umowy lub wartość bieżącą kosztów netto 
wykonania umowy (tj. nadwyżki kosztów zakupu produktów nad wynagrodzeniem 
z tytułu obowiązującej umowy sprzedaży). Umowy powinny zostać poddane 
przeglądowi w celu ustalenia, czy istnieją szczególne warunki, które mogą zwalniać 
jednostkę z jej zobowiązań kontraktowych (np. siła wyższa). Umowy, które mogą 
zostać zerwane bez wypłaty odszkodowania drugiej stronie, nie rodzą obciążeń, 
ponieważ nie powstaje obowiązek

10 | Rezerwy na umowy rodzące 
obciążenia

Przy ocenie nieuniknionych kosztów wypełnienia zobowiązań wynikających 
z umowy na dzień bilansowy, podmioty, a w szczególności te posiadające 
niewystandaryzowane warunki umów, powinny dokonać uważnej identyfikacji 
i wyceny kar lub innych wypłat wynikających z niewypełnienia obowiązków 
wynikających z tych umów. 

Jak to widzimy

Jeżeli jednostka jest stroną 
umowy rodzącej obciążenia, 
MSR 37 wymaga  od 
niej ujmowania i wyceny 
obecnego obowiązku 
wynikającego z umowy jako 
rezerwy. 
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MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej stanowi, że ustalenie wartości godziwej to 
oszacowanie ceny wyjścia na dzień wyceny, oparte na założeniach (w tym założeniach 
dotyczących ryzyka), którego uczestnicy rynku dokonaliby w aktualnych warunkach 
rynkowych. Innymi słowy, jakie założenia na dzień wyceny przyjęliby uczestnicy rynku 
w oparciu o wszystkie dostępne informacje, w tym informacje, które można uzyskać 
z zachowaniem należytej staranności. Nieobserwowalne dane wejściowe powinny być 
wykorzystywane do pomiaru wartości godziwej w zakresie, w jakim nie są dostępne 
odpowiednie obserwowalne dane wejściowe. Jednakże cel wyceny w wartości 
godziwej pozostaje taki sam, tj. cena wyjścia na dzień wyceny z perspektywy 
uczestnika rynku, który posiada składnik aktywów lub ma zobowiązanie.

Zgodnie z powyższymi wymogami, ustalenie wartości godziwej ma na celu ukazanie 
wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania, która odzwierciedla warunki 
na dzień wyceny, a nie na dzień przyszły. Chociaż zdarzenia i/lub transakcje, które 
wystąpiły po dniu wyceny, mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat 
założeń zastosowanych przy szacowaniu wartości godziwej na dzień wyceny (tylko te, 
które są nieobserwowalne), to uwzględnia się je w ustaleniu wartości godziwej tylko 
w zakresie, w jakim dostarczają one dodatkowych dowodów odnośnie okoliczności, 
które istniały na dzień wyceny, a okoliczności te były znane lub dostępne uczestnikom 
rynku.

MSSF 13 wymaga również ujawnienia informacji, które pomagają użytkownikom 
sprawozdań finansowych ocenić techniki wyceny i dane wejściowe stosowane do 
powtarzających się wycen do wartości godziwej na dzień bilansowy, a przez to wpływ 
jaki ustalenia wartości godziwej będą miały na raportowane wyniki finansowe.

Zasady wyceny
Zgodnie z MSSF 13 każde ustalenie wartości godziwej klasyfikuje się w ramach trzech 
poziomów hierarchii wartości godziwej w oparciu o obserwowalność stosowanych 
danych wejściowych. Dla wycen klasyfikowanych jako poziom 1 (nieskorygowane 
ceny notowane na aktywnych rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania, do 
których jednostka może uzyskać dostęp) oraz poziom 2 (w przypadku, gdy wszystkie 
dane wejściowe są obserwowalne dla danego składnika aktywów lub zobowiązania, 
bezpośrednio lub pośrednio, ale nie znajdują się na poziomie 1), w pierwszym 
kwartale 2020 roku odnotowano rosnącą zmienność rynkową. Biorąc pod uwagę, że 
ceny są nadal notowane na aktywnych rynkach lub nadal są obserwowalne, wzrost 
zmienności nie powinien powodować zmiany sposobu wyceny wartości godziwej na 
dzień wyceny.

W przypadku wycen klasyfikowanych jako poziom 3 (gdy nieobserwowalne dane 
wejściowe są znaczące dla całej wyceny), włączenie takiego wzrostu zmienności 
do stosowanych modeli wyceny może stanowić wyzwanie dla jednostek. Przy 
dokonywaniu istotnych osądów dotyczących wyceny do wartości godziwej, jednostka 
powinna rozważyć, jakie warunki i odpowiednie założenia były znane lub dostępne 
uczestnikom rynku.

Podczas gdy zmienność na rynkach finansowych może sugerować, że aktualny 
poziom cen jest swego rodzaju nieprawidłowością a ceny nie odzwierciedlają wartości 
godziwej, to jednak pominięcie przez jednostkę cen rynkowych na dzień wyceny 
nie byłoby właściwe, chyba że ceny te pochodzą z transakcji, które nie zostały 
przeprowadzone na zwykłych warunkach. Koncepcja transakcji przeprowadzonej 
na zwykłych warunkach ma na celu odróżnienie ustalenia wartości godziwej od 
ceny wynikającej z wymuszonej sprzedaży lub przymusowej likwidacji. Intencją jest 
ukazanie 

11 | Ustalenie wartości godziwej

Wpływ na wycenę wartości 
godziwej będzie zależał 
od oceny, w jaki sposób 
pandemia i działania podjęte 
przez niektóre rządy na 
dzień bilansowy, miałyby 
wpływ na założenia przyjęte 
do wyceny na ten dzień przez 
uczestników rynku.  
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bieżącej wartości składnika aktywów lub zobowiązania na dzień wyceny, a nie jego 
potencjalnej wartości w przyszłości.

Wpływ na wycenę wartości godziwej będzie zależał od oceny, w jaki sposób pandemia 
i działania podjęte przez niektóre rządy na dzień bilansowy, miałyby wpływ na 
założenia przyjęte do wyceny na ten dzień przez uczestników rynku. W związku z tym 
jednostki muszą ocenić, w jaki sposób ta stale zmieniająca się do dnia bilansowego 
sytuacja może mieć wpływ na dane wejściowe do wyceny, które były znane lub 
dostępne uczestnikom rynku przy zachowaniu przez nich należytej staranności aż do 
dnia bilansowego.

Informacje rynkowe dostępne na dzień bilansowy mogą być istotne dla dokonania 
takiej oceny. Obejmują one wszelkie dowody potwierdzające lub zaprzeczające 
przyjętym danym wejściowym, takie jak czas i ścieżka obserwowalnych zmian cen 
rynkowych aktywów na właściwych rynkach, jak również informacje pochodzące 
z innych niż zwykłe źródeł danych rynkowych do dnia bilansowego.

Ujawnienia
Aby osiągnąć cele w zakresie ujawniania informacji określone w MSSF 13, jednostki 
będą musiały rozważyć dokonanie powiązanych ujawnień, które można racjonalnie 
oczekiwać, że będą miały wpływ na decyzje podejmowane przez użytkowników 
sprawozdań finansowych. W zależności od faktów i okoliczności specyficznych 
dla każdego przypadku, konieczne może okazać się Ujawnienia informacji w celu 
umożliwienia użytkownikom zrozumienia, czy pandemia koronawirusa została 
uwzględniona przy ustaleniu wartości godziwej. Użytkownicy powinni zrozumieć 
podstawę do wyboru założeń i danych wejściowych, które były wykorzystywane 
w ustaleniu wartości godziwej oraz analizy wrażliwości. 

Biorąc pod uwagę rozwój pandemii, jednostki powinny pamiętać również 
o uwzględnieniu wymogów dotyczących ujawniania informacji wynikających z innych 
standardów, które są istotne z punktu widzenia wartości godziwej, takich jak MSR 10 
Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Ponadto paragraf 125 MSR 1 
wymaga ujawnienia informacji w obszarze głównych założeń dotyczących przyszłości 
oraz innych podstawowych przyczyn niepewności szacunków przyjętych na koniec 
okresu sprawozdawczego, co do których istnieje znaczące ryzyko spowodowania 
istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku 
obrotowego.

Celem wyceny do wartości godziwej jest odzwierciedlenie bieżącej wartości 
składnika aktywów lub zobowiązania, która uwzględnia warunki na dzień wyceny, 
a nie na dzień przyszły. W związku z tym podmioty powinny rozważyć, jakie 
informacje na temat pandemii były znane lub dostępne uczestnikom rynku na 
dzień bilansowy w celu ustalenia wartości godziwej na dzień wyceny.

Jak to widzimy
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Pandemia koronawirusa może wpłynąć na szacunki stosowane w odniesieniu 
do trwających umów z klientami, będących w zakresie MSSF 15 Przychody 
z umów z klientami. Wynika to z faktu, iż gdy umowa z klientem zawiera zmienne 
wynagrodzenie (np. rabaty, zwroty, ustępstwa cenowe, premie za wyniki i kary), 
jednostka jest zobowiązana do oszacowania, w momencie zawarcia umowy, 
kwoty wynagrodzenia, do którego będzie uprawniona w zamian za przekazanie 
przyrzeczonych dóbr lub usług. Całość lub część kwoty wynagrodzenia zmiennego 
jest zaliczana do ceny transakcyjnej wyłącznie w takim zakresie, w jakim istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo, że nie nastąpi odwrócenie znaczącej części kwoty 
wcześniej ujętych skumulowanych przychodów w momencie, kiedy ustanie 
niepewność co do wysokości wynagrodzenia zmiennego. 

Jednostka, która dokonuje takiego oszacowania, jest również zobowiązana 
aktualizować szacunki przez cały okres obowiązywania umowy, aby przedstawić 
warunki obowiązujące na każdy dzień bilansowy. Obejmuje to aktualizację wartości 
szacunkowych wynagrodzenia zmiennego (w tym granicznych wartości szacunkowych 
wynagrodzenia zmiennego) w celu odzwierciedlenia zmienionych oczekiwań 
jednostki co do wysokości wynagrodzenia, do którego jednostka oczekuje, że będzie 
uprawniona, z uwzględnieniem niepewności, które ustaną lub nowych informacji 
na temat niepewności związanych z pandemią koronarwirusa. Oszacowanie kwoty 
zmiennego wynagrodzenia może wymagać od jednostek dokonania znaczącego 
osądu i dokonania dodatkowych ujawnień. Na przykład jednostka jest zobowiązana 
do ujawniania informacji o metodach, danych wejściowych i założeniach stosowanych 
do oszacowania zmiennego wynagrodzenia oraz do oceny granicznych wartości 
szacunkowych wynagrodzenia zmiennego. Podmioty powinny również uwzględnić 
wymogi dotyczące ujawniania osądów i zmian w osądach, które w znaczący sposób 
wpływają na ustalenie kwoty i terminu uzyskania przychodów z tytułu umów 
z klientami. 

Niepewność związana z pandemią koronawirusa, może również spowodować 
dokonywanie zmian w umowach z klientami i ponowną ocenę prawdopodobieństwa, 
że jednostka faktycznie otrzyma wynagrodzenie, do którego jest uprawniona. 
Jeżeli obie strony umowy uzgodnią zmianę zakresu lub ceny (lub obu) umowy, 
jednostka powinna ująć modyfikację zgodnie z wymogami dotyczącymi zmian umowy 
określonymi w paragrafach 18-21 MSSF 15. Znaczący osąd jest konieczny w celu 
ustalenia kiedy oczekiwana częściowa płatność wskazuje, że: 1) istnieje domniemana 
obniżka cenowa ujmowana jako zmienna opłata; 2) istnieje utrata wartości (zob. 
sekcja 3 dotycząca indywidualnej i zbiorowej oceny kredytów, należności i aktywów 
z tytułu umów); lub 3) charakter umowy nie spełnia warunków definicji umowy 
określonej w Standardzie.

Oprócz wpływu na obowiązujące obecnie umowy, podmioty będą musiały rozważyć, 
w jaki sposób niepewności związane z pandemią koronawirusa wpłyną na przyszłe 
umowy z klientami. Mogłoby to wymagać starannego rozważenia, na przykład, 
ściągalności kwoty wynagrodzenia, ustępstw cenowych i indywidualnych cen 
sprzedaży. Podmioty mogą również rozważyć, w jaki sposób zmiany w zwyczajowych 
praktykach biznesowych wpływają na ich oceny dokonywane w ramach modelu 5 
kroków zgodnie z MSSF 15. Może to, na przykład, mieć wpływ na dokonanie przez 
jednostkę oceny, iż istniejący kontrakt spełnia definicję umowy w rozumieniu MSSF 
15, identyfikację zobowiązania do wykonania świadczenia oraz ocenę, czy posiada 
ona prawo do zapłaty za wykonaną dotychczas pracę. 

12 | Ujmowanie przychodów

Konieczny może okazać 
się istotny osąd dotyczący 
wpływu niepewności 
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umowy z klientami.  
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Dokonanie istotnego osądu może okazać się konieczne, aby określić wpływ 
niepewności związanych z pandemią koronawirusa na ujmowanie przychodów, 
np. oszacowanie zmiennego wynagrodzenia (w tym ograniczeń) i dokonanie 
odpowiednich ujawnień. Co istotne, jest mało prawdopodobne, aby efekty 
pandemii ograniczały się jedynie do zmiennego wynagrodzenia. Decyzje 
podejmowane w odpowiedzi na pandemię (np. modyfikacje umów, prowadzenie 
transakcji z klientami, co których wypłacalności jednostka ma obawy, zmiana 
cen) mogą również mieć wpływ na ujmowanie i ujawnienia już obowiązujących 
i przyszłych umów z klientami.

Jak to widzimy
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Jednostki muszą zapewnić funkcjonowanie efektywnych procesów identyfikacji 
i ujawniania istotnych zdarzeń następujących po dniu bilansowy, co do których 
można zasadnie oczekiwać, że będą miały wpływ na decyzje podejmowane przez 
użytkowników sprawozdań finansowych.

Jak to widzimy

13 | Kwoty do odzyskania 
z tytułu ubezpieczeń

Rozróżnienie między 
zdarzeniem wymagającym 
dokonania korekty 
i zdarzeniem jej 
niewymagających opiera 
się na tym, czy zdarzenie 
to stanowi dowód na 
istnienie warunków na dzień 
bilansowy.

Zdarzenia następujące po dniu bilansowym są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak 
i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego do publikacji. MSR 10 wyróżnia zdarzenia następujące 
po dniu bilansowym wymagające dokonania korek oraz niewymagające dokonania 
korekty. Kluczową kwestią jest sposób określenia, które zdarzenia po zakończeniu 
okresu sprawozdawczego należy odzwierciedlić w sprawozdaniu finansowym jako 
zdarzenia wymagające dokonania korekty, a w przypadku zdarzeń niewymagających 
dokonania korekty, jakie dodatkowe informacje należy ujawnić.

Ujmowanie
Początek pandemii COVID-19 miał miejsce w Wuhan, stolicy chińskiej prowincji 
Hubei, gdzie pod koniec 2019 roku odnotowano pierwsze przypadki zachorowań 
u osób przejawiających symptomy zapalenia płuc nieznanego pochodzenia. 31 
grudnia 2019, Chiny powiadomiły Światową Organizację Zdrowia o pojawieniu 
się nowego typu wirusa. 30 stycznia 2020 r. Komitet ds. Sytuacji Kryzysowych 
Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia określił 
wybuch pandemii mianem „stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu 
międzynarodowym”. Od tego czasu zdiagnozowano znacznie więcej przypadków 
zakażeń, również w innych krajach. 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia 
ogłosiła, że wybuch COVID-19 można uznać za pandemię.

Rządy na całym świecie wprowadziły różne środki mające na celu zwalczanie 
pandemii, w tym ograniczenia w podróżowaniu, kwarantanny, zamykanie 
przedsiębiorstw i innych miejsc oraz zamykanie niektórych obszarów. Środki te 
miały wpływ na globalny łańcuch dostaw, jak również na popyt na towary i usługi. 
Jednocześnie polityka fiskalna i pieniężna ulega rozluźnieniu w celu utrzymania 
gospodarki. Te działania rządowe i związane z nimi skutki nadal ewoluują.

W przypadku podmiotów, które są lub mogą być dotknięte skutkami pandemii, 
kierownictwo musi dokonać osądu i oceny, jak COVID-19 wpłynął na wartość aktywów 
i zobowiązań jednostki.

Ujawnienia
Jeśli kierownictwo stwierdzi, że dane zdarzenie jest zdarzeniem niewymagającym 
dokonania korekt, ale jego wpływ na działalność jest istotny, jednostka będzie 
zobowiązana do ujawnienia charakteru zdarzenia oraz oszacowania jego skutków 
finansowych. Przykładowo, jednostka może być zobowiązana do ujawnienia 
informacji jakościowych oraz ilościowych dotyczących wpływu zmienności rynku po 
zakończeniu roku na inwestycje kapitałowe. W przypadku, gdy nie można dokonać 
wiarygodnego szacunku, jednostka będzie zobowiązana do ujawnienia tego faktu.
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Poza wymogami dotyczącymi ujawniania informacji omówionymi w powyższych 
punktach, MSR 1 wymaga ujawnienia informacji o założeniach dotyczących 
przyszłości oraz innych głównych źródłach niepewności szacunków na koniec 
okresu sprawozdawczego, z którymi związane jest istotne ryzyko wystąpienia 
w ciągu kolejnego roku obrotowego istotnej korekty wartości bilansowych aktywów 
i zobowiązań, takich jak aktywa trwałe podlegające utracie wartości (z wyjątkiem 
aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej na podstawie ostatnio 
obserwowanych cen rynkowych). Ujawnienia te muszą być prezentowane w sposób 
ułatwiający użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienie osądów 
kierownictwa co do przyszłości oraz innych kluczowych źródeł niepewności 
dotyczących szacunków. Charakter i zakres dostarczonych informacji będzie się 
różnił w zależności od charakteru założenia i innych okoliczności. Przykłady rodzajów 
informacji, które jednostka jest zobowiązana ujawnić:

• Charakter założenia lub innej niepewności szacowania
• Wrażliwość wartości bilansowych na metody, założenia i szacunki leżące u podstaw 

ich obliczeń, w tym przyczyny wrażliwości 
• posób wyeliminowania niepewności oraz zakres racjonalnie możliwych wyników 

w następnym roku obrotowym w odniesieniu do wartości bilansowych aktywów 
i zobowiązań, których to dotyczy

• Wyjaśnienie zmian przyjętych w przeszłości założeń dotyczących tych aktywów 
i zobowiązań, jeżeli niepewność pozostaje nierozwiązana

Jeżeli Ujawnienia zakresu możliwych skutków założeń lub innych źródeł niepewności 
dotyczących szacunków na koniec okresu sprawozdawczego jest niemożliwe ze 
względów praktycznych, jednostka ujawnia, że na podstawie istniejącej wiedzy można 
racjonalnie oczekiwać, iż w ciągu kolejnego roku obrotowego wyniki różniące się 
od przyjętych założeń mogą wymagać istotnej korekty wartości bilansowej danego 
składnika aktywów lub zobowiązania.

Jednostka jest również zobowiązana do ujawnienia osądów, poza tymi, które dotyczą 
szacunków, które zarząd dokonał w procesie stosowania zasad rachunkowości 
jednostki i które mają znaczący wpływ na kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Ujawnienia (dla celów sprawozdawczych na koniec roku)
Wymogi dotyczące ujawniania w sprawozdaniach finansowych dla podmiotów 
bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych pandemią COVID-19 będą różne w zależności 
od wielkości wpływu finansowego i dostępności informacji. W przypadku, gdy taki 
spadek wartości nie stanowi zdarzenia wymagającego dokonania korekty zgodnie 
z wytycznymi opisanymi w poprzednich sekcjach, jednostka nie koryguje wartości 
bilansowej, ale zamiast tego ujawnia taki fakt i jego skutki finansowe, jeżeli można je 
racjonalnie oszacować.

Ponieważ wybuch pandemii może również spowodować powstanie zobowiązań lub 
niepewności, których jednostka nie ujęła lub nie ujawniła wcześniej, jednostka musi 
również rozważyć, czy w sprawozdaniu finansowym nie należy ujawnić dodatkowych 
informacji w celu wyjaśnienia wpływu wybuchu pandemii na obszary, które mogą 
obejmować rezerwy i aktywa/zobowiązania warunkowe, oprócz utraty wartości 
aktywów po okresie sprawozdawczym, o którym mowa powyżej. 

14 | Pozostałe wymogi dotyczące 
ujawnień w sprawozdaniach 
finansowych

Wybuch pandemii  COVID-19 
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że wartość bilansowa 
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korekt w następnym roku 
obrotowym.
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W przypadku jednostek, które mają swój następny kwartalny termin sprawozdawczy 
zbliżony do daty publikacji rocznych sprawozdań finansowych, możliwe jest, aby 
ilościowe informacje finansowe dotyczące wpływu pandemii COVID-19 mogły być 
dostępne w momencie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. W takim 
przypadku jednostki powinny rozważyć podanie takich ilościowych ujawnień w swoich 
rocznych sprawozdaniach finansowych, jeżeli skutki te są istotne.
W odniesieniu do założeń i niepewności szacowania związanej z wyceną różnych 
aktywów i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym, wybuch pandemii COVID-19 
z pewnością przyniósł dodatkowe ryzyko, że wartość bilansowa aktywów i zobowiązań 
może wymagać istotnych korekt w następnym roku obrotowym. W związku z tym 
jednostki powinny dokładnie rozważyć, czy konieczne są dodatkowe ujawnienia 
w celu ułatwienia użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienia osądu 
stosowanego w sprawozdaniu finansowym. Takie Ujawnienia może obejmować, 
w odniesieniu do pozycji sprawozdania finansowego, wartość bilansową, która 
jest bardziej zmienna w odpowiedzi na pandemię COVID-19, wrażliwość wartości 
bilansowych na metody, założenia i szacunki leżące u ich podstaw.

Ujawnienia (dla celów sprawozdawczości śródrocznej)
Zgodnie z MSR 34 jednostka jest zobowiązana włączyć do swojego śródrocznego 
sprawozdania finansowego wyjaśnienie zdarzeń i transakcji istotnych dla zrozumienia 
zmian sytuacji finansowej i wyników jednostki od końca ostatniego rocznego okresu 
sprawozdawczego. Informacje ujawnione w związku z tymi zdarzeniami i transakcjami 
powinny również aktualizować odpowiednie informacje przedstawione w ostatnim 
rocznym sprawozdaniu finansowym. MSR 34 zawiera szereg wymaganych ujawnień, 
jak również niewyczerpujący wykaz zdarzeń i transakcji, dla których Ujawnienia 
byłoby wymagane, jeżeli są one istotne. Na przykład, jeżeli jest to istotne, jednostka 
musi ujawnić zmiany w sytuacji gospodarczej lub ekonomicznej, które wpływają 
na wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie 
od tego, czy te aktywa lub zobowiązania są ujmowane w wartości godziwej czy 
zamortyzowanego kosztu. Ponadto jednostka ma obowiązek ujawnić wszelkie 
niewywiązania się z zobowiązań kredytowych lub naruszenie umowy kredytowej, 
które nie zostało usunięte w dniu lub przed końcem okresu sprawozdawczego, oraz 
dokonać przesunięć między poziomami hierarchii wartości godziwej zastosowanej do 
wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych, jeżeli jest to istotne. Standard 
zakłada, że użytkownik śródrocznego sprawozdania finansowego jednostki będzie 
miał dostęp do najnowszego rocznego sprawozdania finansowego tego podmiotu. 
W związku z tym nie jest konieczne, aby noty do śródrocznego sprawozdania 
finansowego dostarczyły stosunkowo nieistotnych aktualizacji informacji, które 
zostały przedstawione w notach w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.
Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że większość jednostek dopiero niedawno odczuła 

Podmioty muszą rozważyć skalę zakłóceń spowodowanych przez wybuch 
pandemii w swojej działalności i odpowiednio ujawnić informacje o tych aktywach 
i zobowiązaniach, które podlegają znacznej niepewności szacunków, w celu 
zapewnienia użytkownikom lepszego zrozumienia skutków finansowych pandemii.

Jak to widzimy
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skutki wybuchu choroby, mogły one nie zawrzeć wielu istotnych informacji w swoich 
ostatnich rocznych sprawozdaniach finansowych i w związku z tym mogą być 
zmuszone do szerszego ujawnienia.

Jeżeli śródroczne sprawozdanie finansowe jednostki zawiera jedynie skrócone 
sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34, to ujawnienia dotyczące sprawozdań 
finansowych, zalecane przez inne standardy nie są wymagane. Jeżeli jednak 
Ujawnienia uznaje się za konieczne w kontekście sprawozdania śródrocznego, to 
inne standardy zawierają wytyczne dotyczące odpowiednich ujawnień. W świetle 
tych wymogów oraz w zależności od konkretnych faktów i okoliczności jednostki, 
ujawnianie informacji na wyższym poziomie ogólności może być wystarczające 
w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych.
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15 | Inne szacunki księgowe

Oprócz powyżej opisanych zagadnień, poniżej wymienione są niektóre z pozostałych 
kluczowych szacunków księgowych, które muszą zostać dokonane przez kierownictwo 
zgodnie z MSSF. Szacunki te zasadniczo uwzględniają założenia kierownictwa 
dotyczące przyszłej odzyskiwalności składnika aktywów:

• Wartość netto zapasów możliwa do uzyskania w ramach MSR 2 Zapasy
• Pozostały okres użytkowania i wartość rezydualna rzeczowych aktywów trwałych, 

wartości niematerialnych i prawa do użytkowania zgodnie z MSR 16 Rzeczowe 
aktywa trwałe oraz MSR 38 Wartości niematerialne i prawne oraz MSSF 16, 
odpowiednio. 
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01 | Background

The threats posed by the coronavirus outbreak are not stopping. More countries 
have imposed travel bans on millions of people and more people in more locations 
are placed with quarantine measures. Businesses are dealing with lost revenue 
and disrupted supply chains. The disruption to global supply chains due to factory 
shutdowns has already exposed the vulnerabilities of many organisations. The 
outbreak has also resulted in significant volatility in the financial and commodities 
markets worldwide. There are already signs that the virus has significantly impacted 
the world economy. Various governments have announced measures to provide 
both financial and non-financial assistance to the disrupted industry sectors and the 
affected business organisations.  

This publication, provides a reminder of the existing accounting requirements that 
should be considered when addressing the financial effects of the coronavirus 
outbreak in the preparation of IFRS financial statements  for the annual or interim 
reporting periods ending in 2020. Disclosure considerations for interim financial 
reporting are also covered in this publication. The issues discussed are by no means 
exhaustive and their applicability depends on the facts and circumstances of each 
entity. The financial reporting issues, reminders and considerations highlighted in 
this publication are the following:

As the outbreak continues  
to evolve, it is difficult, at 
this juncture, to estimate 
the full extent and duration 
of the business and economic 
impact. Consequently, 
these circumstances have 
presented entities with 
greater challenges when 
preparing their interim 
and annual IFRS financial 
statements.

• Going concern
• Financial instruments
• Assets impairment
• Government grants
• Income taxes
• Liabilities from insurance contracts
• Leases
• Insurance recoveries

• Onerous contract provisions
• Fair value measurement
• Revenue recognition
• Events after the reporting period
• Other financial statement disclosure 

requirements
• Other accounting estimates
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IAS 1 Presentation of Financial Statements requires management, when preparing 
financial statements, to make an assessment of an entity’s ability to continue 
as a going concern, and whether the going concern assumption is appropriate. 
Furthermore, disclosures are required when the going concern basis is not used or 
when management is aware, in making their assessment, of material uncertainties 
related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity’s 
ability to continue as a going concern. Disclosure of significant judgement is 
also required where the assessment of the existence of a material uncertainty is 
a significant judgement. 

In assessing whether the going concern assumption is appropriate, the standard 
requires that all available information about the future, which is at least, but not 
limited to, twelve months from the end of the reporting period, should be taken 
into account. This assessment needs to be performed up to the date on which the 
financial statements are issued. Refer to section 3 for further discussion on the 
current vulnerability entities are facing due to concentration and liquidity risks. 

Measurement 
Management is required to assess the entity’s ability to continue as a going 

concern. When making that assessment, where relevant, management takes into 
consideration the existing and anticipated effects of the outbreak on the entity’s 
activities in its assessment of the appropriateness of the use of the going concern 
basis. For example, when an entity has a history of profitable operations and relies on 
external financing resources, but because of the outbreak, its operations have been 
suspended before or after the reporting date, management would need to consider 
a wide range of factors relating to the current adverse situation including, expected 
impact on liquidity and profitability before it can satisfy itself that the going concern 
basis is appropriate. Management should consider all available information about 
the future which was obtained after the reporting date including measures taken by 
governments and banks to provide relief to affected entities in their assessment of 
going concern. 

Disclosure 
Given the unpredictability of the potential impact of the outbreak, there may be 
material uncertainties that cast significant doubt on the entity’s ability to operate 
under the going-concern basis. If the entity, nevertheless, prepares the financial 
statements under the going-concern assumption, it is required to disclose these 
material uncertainties in the financial statements in order to make clear to readers 
that the going-concern assumption used by management is subject to such material 
uncertainties.

02 | Going concern

The going concern 
assessment needs to be 
performed up to the date 
on which the financial 
statements are issued.

How we see it
The degree of consideration required, the conclusion reached, and the required 
level of disclosure will depend on the facts and circumstances in each case, 
because not all entities will be affected in the same manner and to the same 
extent. Significant judgement and continual updates to the assessments up to the 
date of issuance of the financial statements may be required given the evolving 
nature of the outbreak and the uncertainties involved.
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03 | Financial instruments

Similarly, liquidity risk 
in the current economic 
environment is increased. 
Therefore, it expected that 
the disclosures required 
under IFRS 7 in this area 
will reflect any changes in 
the liquidity position as 
result of the coronavirus 
outbreak. 

While coronavirus continues to spread, the world is undergoing massive 
adjustments reacting to this outbreak. Though the outcome is unpredictable, and 
the conditions are still fluid and volatile, these adjustments (or measures) may or 
may not have a direct impact on the accounting for financial instruments. IFRS 
9 Financial Instruments and IFRS 7: Disclosures deal with the accounting for 
financial instruments and the related disclosures. Entities should exercise careful 
considerations for the proper accounting. Additional accounting considerations for 
banks are also included in this section. 

Current vulnerability due to concentration and liquidity risks 
Entities with concentrations of risk face greater risk of loss than other entities. 
Paragraph 34(c) of IFRS 7 requires that concentration of risk should be disclosed 
if not otherwise apparent from other risk disclosures provided. Therefore, entities 
should consider including the following information: 

• A description of how management determines concentrations of risk
• A description of the shared characteristic that identifies each concentration (e.g., 

counterparty, geographical area, currency or market). For instance, the shared 
characteristic may refer to geographical distribution of counterparties by groups 
of countries, individual countries or regions within countries and/or by industry

• The amount of the risk exposure associated with all financial instruments sharing 
that characteristic

Entities that have identified concentrations of activities in areas or industries 
affected by the outbreak (such as, e.g., the airline, hospitality and tourism industries) 
that have not previously disclosed the concentration because they did not believe 
that the entity was vulnerable to the risk of a near-term severe impact, should now 
reconsider making such a disclosure. 

Similarly, liquidity risk in the current economic environment is increased. Therefore, 
it is expected that the disclosures required under IFRS 7 in this area will reflect any 
changes in the liquidity position as a result of the coronavirus outbreak. Entities 
should be mindful that this disclosure is consistent with their assessment of the 
going concern assumption. 

For entities that will prepare interim financial statements under IAS 34 Interim 
Financial Reporting, if concentration and liquidity risks have significantly changed 
compared to their most recent annual financial report, they should disclose the 
above information in their interim financial statements.

Asset classification and business model assessment: impact 
of sales 
A deterioration of the credit quality of the borrower or the issuer of a financial asset, 
as a result of the coronavirus outbreak, may result in entities deciding  to dispose 
of investments classified as ‘hold-to-collect’ under IFRS 9. As a reminder, if the sale 
is due to an increase in credit risk, this would be consistent with the business model 
objective ‘hold to collect’, because the credit quality of financial assets is relevant to 
the entity’s ability to collect contractual cash flows. Selling a financial asset because 
it no longer meets the credit criteria specified in the entity’s documented investment 
policy is an example of a sale that would be consistent with the business model ‘hold 
to collect’.
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Additionally, an increase in the frequency and value of sales in a particular period 
is not necessarily inconsistent with an objective to hold financial assets  in order to 
collect contractual cash flows, if an entity can explain the reasons for those sales 
and demonstrate why sales in future will be lower in frequency or value. For example, 
if, due to a significant decrease in demand for the entity’s products or services as 
a result of the pandemic (e.g., airline tickets or hospitality events) the entity faces 
a temporary liquidity crisis, a sale of financial assets classified as held-to-collect may 
not be inconsistent with such business model. 

As a reminder, reclassifications triggered by a change in the business model for 
managing financial assets are expected to be very infrequent and will occur only 
when an entity either begins or ceases to perform an activity that is significant to 
its operations (for example, acquisition, disposal or termination of a business line). 
A change in intention related to particular financial assets (even in circumstances of 
significant changes in market conditions) is not a change in business model.

Contract modifications 
Affected entities may experience cash flow challenges as a result of disruptions in 
their operations, higher operating costs or lost revenues. Such entities   
may need to obtain additional financing, amend the terms of existing debt 
agreements or obtain waivers if they no longer satisfy debt covenants. In such  
a case, they will need to consider the guidance provided in IFRS 9 to determine 
whether any changes to existing contractual arrangements represent a substantial 
modification or potentially a contract extinguishment, which would have accounting 
implications in each case. 

For financial liabilities, in summary, an entity should derecognise the liability   
if the cash flows are extinguished (i.e., when the obligation specified in the 
contract is discharged, cancelled or expires) or if the terms of the instrument have 
substantially changed. 

IFRS 9 provides guidance on determining if a modification of a financial liability 
is substantial, which includes a comparison of the cash flows before and after the 
modification, discounted at the original effective interest rate (EIR), commonly 
referred to as ‘the 10% test’. If the difference between these discounted cash flows 
is more than 10%, the instrument is derecognised. However, other qualitative factors 
could lead to derecognition irrespective  of the test (e.g., if a debt is restructured to 
include an embedded equity instrument). 

For financial assets, there is no explicit guidance in IFRS 9 for when  a modification 
should result in derecognition. Hence, we see entities  applying their own accounting 
policies, which are often based on qualitative considerations and, in some cases, 
include the ‘10% test’. However, the IFRS Interpretations Committee has indicated 
that applying the ‘10% test’ in isolation would not always be appropriate, because of 
potential inconsistencies with the impairment requirements in IFRS 9. We observe 
some preparers applying different accounting policies depending on whether 
a modification is granted due to financial difficulty of the borrower, with some 
concluding that such circumstance would more rarely result in the derecognition of 
the financial asset. 
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1 As a reminder, a reduction in the designated quantity of the hedged item because some cash flows are no longer highly 

probable is not included in the IFRS 9 concept of ‘rebalancing’, which otherwise allows adjusting the designated quantities of 

hedged items to allow keeping hedge effectiveness.

If, following the guidance above, a modified financial asset or liability does   
not result in derecognition, the original EIR is retained and there is a catch-up 
adjustment to profit or loss for the changes in expected cash flows discounted at the 
original EIR. For floating rate instruments, a change in the market rate of interest is 
accounted for prospectively. However, any other contractual change (e.g., the spread 
applied above the interest rate) would also result in a catch-up adjustment at the 
date of modification. 

Hedge accounting 
Business transactions may be postponed or cancelled, or they may occur in 
significantly lower volumes than initially forecasted. If an entity has designated 
a transaction such as the purchase or sale of goods or the expected issuance  of 
debt, as a hedged forecasted transaction in a cash flow hedge accounted for under 
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement or IFRS 9, the entity 
will need to consider whether the transaction is still a ‘highly probable forecasted 
transaction’. This includes whether the volume or amounts involved will be lower 
than forecasted or whether it is now no longer probable that the forecasted 
transaction will occur. 

That is, if the coronavirus outbreak affects the probability of hedged forecasted 
transactions occurring during the time period designated at the inception of   
a hedge, an entity will need to determine whether it can still apply hedge accounting 
to the forecasted transaction or a proportion of it: 

• If an entity determines that a forecasted transaction is no longer highly probable, 
but still expected to occur, the entity must discontinue hedge accounting 
prospectively .In this case, the accumulated gain or loss on the hedging 
instrument that has been recognised in other comprehensive income will remain 
recognised separately in equity until the foreca sted transaction occurs.

• If an entity determines that a forecasted transaction is no longer expected to 
occur, in addition to discontinuing hedge accounting prospectively, it has to 
immediately reclassify to profit or loss any accumulated gain or loss on the 
hedging instrument that has been recognised in other comprehensive income.

Impairment consideration of equity instruments classified 
as available for sale by insurance companies 
Although IFRS 9 replaced IAS 39 there are many insurance companies who still apply 
IAS 39 as allowed by IFRS 4. This means that there are different classification and 
measurement rules and different impairment rules than those described above. For 
equity instruments classified as available for sale this means that a significant or 
prolonged decline in fair value is objective evidence of impairment and the negative 
amount recognised in other comprehensive income for such equity instrument 
should be recycled to profit or loss. The determination of what is ‘significant or 
prolonged’ requires judgement. The basis for what is considered ‘significant or 
prolonged’ must be applied consistently from period to period. Insurance companies 
applying IAS 39 should consider the volatile financial markets and determinewhether 
any available for sale equity instruments they may have are impaired.

1
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Expected credit loss (ECL) assessment 
The occurrence of large scale business disruptions that potentially gives rise  to 
liquidity issues for certain entities might also have consequential impacts on  the 
credit quality of entities along the supply chain. This will also have knock on effects 
on retail portfolios (consumer and mortgage loans) as many businesses will have 
to reduce staff numbers resulting in a sharp increase in numbers of unemployed 
workers. The deterioration in credit quality of loan portfolios, but also, e.g., of 
trade receivables, as a result of the outbreak will have a significant impact on the 
ECL measurement. In responding to these challenges, certain governments and 
central banks have introduced, or have directed or encouraged commercial banks to 
introduce, various types of relief measures to corporates, small and medium-sized 
enterprises or mortgage borrowers. 

The measurement of ECL should be based on an unbiased, probability-weighted 
amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes and reflecting 
time value of money. Entities should exercise judgement and their best efforts to 
consider all reasonable and supportable information available about past events, 
current conditions and forecasts of future economic conditions, as described further 
in this publication. Given the unprecedented circumstances, it will be critical that 
entities provide transparent disclosure of the assumptions used to measure the ECL 
and provide sensitivity disclosures. 

Re-segmentation of loan portfolios or groups or receivables 

For the purpose of measuring ECLs and for determining whether significant increase 
in credit risk (SICR) has occurred, an entity should group financial instruments 
on the basis of shared credit risk characteristics and reasonable and supportable 
information available on a portfolio basis. 

The occurrence of the coronavirus outbreak might change the risk characteristics 
of certain loans or receivables, because the respective borrowers or customers 
might engage in businesses, or locate in areas, which have become affected, or are 
more prone to be affected, by the outbreak. Therefore, entities should consider (re)
segmenting (sub)portfolios. 

Individual and collective assessment of loans, receivables and contract assets 

Due to the abnormal circumstances, it may take time for an entity to detect 
actual changes in risk indicators for a specific counterparty. In order to accelerate 
the reflection of such changes in credit quality not yet detected at an individual 
level, it may be appropriate to adjust ratings and the probabilities of default (PD) 
on a collective basis, considering risk characteristics such as the industry or 
geographical location of the borrowers. For example, a supplier of products or 
services to the airline industry would likely consider that the PD of its customers 
has increased irrespective of specific events identified at the level of individual 
counterparties. In estimating PD and ECL, entities should consider the effect of any 
state aid plans to support customers through various measures (e.g. refinancing 
measures or other forms of financial support, including guarantees). Additionally, 
entities who are using multiple economic scenarios when estimating ECL should 
consider updating these scenarios to reflect the current change in circumstances (for 
further guidance, refer to the section ‘Additional considerations on ECL for banks’ of 
this document). 

The measurement of ECL 
should be based on an 
unbiased, probability-
weighted amount that is 
determined by evaluating 
a range of possible 
outcomes and reflecting 
time value of money 
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Extension of payment terms

If payment terms are extended in light of the current economic circumstances, the 
terms and conditions of the extension will have to be assessed to determine their 
impacts on the ECL estimate as well as any other accounting impacts. For example, 
if the payment terms of a receivable are extended from 90 days to 180 days, this 
would likely not be considered a substantial modification of the receivable. However, 
such extension is expected to result in an increase in PD, which would, in turn, affect 
the measurement of ECL. For entities which do not apply the simplified model, such 
extension may result in moving into stage 2, depending on the extent and detailed 
terms of the payment extension. 

Additional considerations on ECL for banks 
Forbearance and other relief measures granted to borrowers 

The accounting impact of forbearance and relief measures on ECL depends  on 
the details of the arrangements. Some relief measures (for example, an extension 
of repayment term for 3 or 6 months) might be available country-wide and 
automatically applied to all borrowers, regardless of their credit standing. In that 
case, the deferral of repayment may not necessarily indicate per se a significant 
increase in credit risk (SICR) as it is offered irrespectively of the condition of 
each applicant, and an assessment of the borrower’s individual circumstances is, 
therefore, needed to determine whether there has been a SICR. However, if the 
measure is offered to everyone, but a borrower must apply to benefit from it, then 
the fact that an application is made may be an indication of SICR, as it suggests that 
the borrower needs the relief to comply with its contractual obligations. Additionally, 
offering a relief measure of such magnitude to all borrowers in an economic 
environment indicates a significant adverse change in the economic environment of 
the borrower, which is one of the indicators included in paragraph B5.5.17 of IFRS 9 
that should be considered for the assessment of SICR. 

In another situation, if the relief measures are available only to those who  meet 
certain criteria, entities need to carefully assess whether such criteria themselves 
might indicate a significant increase in credit risk for all affected borrowers. For 
instance, a significant increase in credit risk is likely to have occurred if a borrower 
applies for a relief measure which is available only  to corporates which have 
suspended operations or individuals who have  lost employment. Another example 
is if the relief, such as a deferral of loan payments, is offered to all participants in 
certain industries (e.g., entities engaging in the hospitality and travel businesses). 
This circumstance may indicate that borrowers in that industry are exposed to 
a higher risk of business failure and thus a higher probability of default as a class. 
In combination with other reasonable and supportable information, this is likely to 
result in the classification of the related loans and other exposures in this portfolio, 
or a portion of them, into stage 2. The assessment should be made irrespective 
of the fact that a concession is imposed by laws or regulations. Entities are also 
expected to exercise judgement, in light of all facts and circumstances, to determine 
if the respective loans are credit impaired and should therefore be classified 
 as stage 3. 

If payment terms are 
extended in the light 
of  the current economic 
circumstances, the terms 
and conditions of the 
extension will have to be 
assessed to determine 
their impacts on the ECL 
estimate. 
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The above discussion assumes that the forbearance measures allow a deferral of 
principal payment(s), but interests would continue to accrue, whereas some other 
measures might give rise to a loan restructuring, with a loss of principal or interest 
by the lenders, which would likely result in a classification as stage 3, rather than 
stage 2. The ECL allowance would reflect the lifetime ECL in both cases, but with 
a probability of default of 100% for credit-impaired loans. 

These measures may have an impact on risk management policies for monitoring 
and reporting credit events as well as how banks manage client relationships and late 
payments. Entities will need to assess how these changes relate to their definition of 
default. In any case, they will need to consider that historical information available 
to estimate ECL (in particular, loss given default) may not be representative of the 
current circumstances arising from the impacts of a pandemic outbreak. 

Entities should monitor whether further guidance will be issued by standard setters 
for dealing with the accounting and disclosure of relief measures under these 
exceptional circumstances, as well as any additional disclosure guidance provided by 
regulators or industry bodies. 

Individual and collective assessment, multiple macroeconomic scenarios and 
management overlays 

Whether the impact of the outbreak is reflected in an individual assessment  
(e.g., estimation of probability of default on an individual basis), factored into the 
scenario analysis of future macroeconomic conditions on a collective  basis, or 
adjusted through management overlays, depends on the facts and circumstances. In 
practice, entities may probably consider a combination of these approaches. 

Due to the abnormal circumstances, it may take time before banks detect changes 
in risk indicators at a specific borrower level and are able to reassess  the affected 
exposures. In order to accelerate the reflection of such changes in credit quality not 
yet detected at an individual level, it may be appropriate to adjust ratings and the 
probabilities of default on a collective basis, considering risk characteristics such 
as the industry or geographical location of the borrowers. This would result in ECL 
adjustments as well as the identification  of SICR triggers for some exposures. 

Many financial institutions consider multiple macroeconomic scenarios in the 
assessment of ECL. The current situation is not likely to have been reflected   
in any of the scenarios used for the ECL estimates at the prior year end and, as such, 
will need to be updated . In addition to updating GDP expectations for the various 
scenarios, a challenge will be to estimate how the impact of the coronavirus outbreak 
will affect specific sectors, regions and borrowers. Also, the relationship between 
GDP and other macroeconomic variables, such as unemployment and interest rates, 
and sector-specific variables, such as the oil prices is very likely to be different from 
what has been experienced in the past and is currently used in economic forecasting 
models. The probability weightings assigned to macroeconomic scenarios may also 
need to be revisited. 

Additionally, it may be appropriate to consider the use of top-down  
‘management overlays’, to embed in the ECL risks not yet fully captured  
by the models. In estimating overlays, entities may consider historical 
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experience, including, for instance, the impact of similar events such as   
the SARS outbreak in 2003. However, it appears clear that the widespread nature 
and severity of the consequences of the coronavirus outbreak is not directly 
comparable with any recent similar events. It may be appropriate for this purpose, 
to plot several possible scenarios of what might happen over the next six months 
and assign weightings to them, to ensure that any overlay reflects the inherent 
uncertainty and non-linearity of potential outcomes. 

In estimating the impact of coronavirus outbreak, entities should, nevertheless, 
avoid double-counting of the effects of various assumptions applied in individual 
assessment, macroeconomic scenarios and management overlays. 

Impacts on EAD and LGD 

The effect of credit enhancements on the loss given default (LGD) for both individual 
and collective assessments will have to be taken into account, considering the impact 
of the outbreak on the values of collaterals and guarantees (e.g., shares or bonds 
prices, real-estate values and the credit standing of any guarantor). Additionally, 
certain forms of government assistance to compensate entities for losses suffered 
directly or indirectly  due to the coronavirus outbreak may be triggered in some 
jurisdictions.  In such a case, an analysis of the specific facts and circumstances 
may be required to establish whether these initiatives should be accounted for as 
guarantees integral to the loan, and therefore, affect the LGD estimate, or should be 
recognised as a separate reimbursement asset or a government grant under IAS 20 
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. 

The estimate of the exposure at default (EAD) will also have to be updated, 
especially for loan commitments and other types of credit facilities (e.g., revolving 
credit facilities such as overdrafts on current accounts and credit cards), where 
a deterioration of the macroeconomic environment is generally accompanied by an 
increase in the volumes and duration of drawdowns. 

Disclosures 

Given the inherent level of uncertainty and the sensitivity of judgements and 
estimates, disclosures of the key assumptions used and judgements made in 
estimating ECL are particularly important. This is especially the case as they will 
have likely been materially updated compared to the key assumptions, judgements 
and estimates applied in the latest annual financial statements. These would include, 
for example, the values of the key macroeconomic inputs used in the multiple 
economic scenario analysis and the probability weights of these scenarios, as well 
as the assumptions used to determine how the different challenges for specific 
sectors and regions have been taken into account and the effect of any management 
overlays. 

Additionally, entities should provide disclosures to allow users of financial statements 
to understand the nature of any material reliefs offered to their borrowers, 
including those enforced by governments, and how they have assessed whether 
they constitute forbearance, whether they result in a substantial modification of the 
contract, their effect on staging and the impact on the overall ECL. 
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The assessment of the impact of the coronavirus outbreak on ECL will require 
significant judgement, especially as it is not directly comparable with any recent 
similar events. Entities will have to update their macroeconomic scenarios and 
consider the use of top-down ‘management overlays’ to embed in the ECL risks 
not yet fully captured by their models. Given the level of uncertainty and the 
sensitivity of judgements and estimates, disclosures of the key assumptions 
used and judgements made in estimating ECL, as well as the impact of any relief 
measures, is going to be critical.

How we see it
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An asset is impaired when an entity is not able to recover its carrying value, either 
by using it or selling it. An entity estimates the recoverable amount of  the asset 
for impairment testing. Recoverable amount is the higher of the fair value less 
costs of disposal (FVLCD) and the value in use (VIU). Value in use is defined as the 
present value of the future cash flows expected to be derived from an asset or cash 
generating unit. The calculation of an asset’s value in  use incorporates an estimate 
of expected future cash flows and expectations  about possible variations of such 
cash flows. 

IAS 36 Impairment of Assets requires an entity to assess, at the end of each 
reporting period, whether there is any impairment for an entity’s non-financial 
assets. For goodwill and intangible assets with indefinite useful lives, the standard 
requires an annual impairment test and when indicators of impairment exist. For 
other classes of assets within the scope of the standard, an entity is required to 
assess at each reporting date whether there are any indications of impairment. The 
impairment test only has to be carried out if there are such indications. 

Events after the reporting period and information received after the reporting period 
should be considered in the impairment indicator assessment only if  they provide 
additional evidence of conditions that existed at the end of the reporting period. 
Similarly, the determination of the recoverable amounts of  an asset should only 
consider the information obtained after the reporting date if such information relates 
to conditions existing as of the reporting period end. Judgement of all facts and 
circumstances is required to make this assessment. 

Existence of impairment indicators 
As mentioned above, an entity is required to assess at the reporting date whether 
there are any indicators of impairment. With the recent developments of the 
outbreak, there are both external and internal sources of information, such as the 
fall of stock and commodity prices, decrease of market interest rates, manufacturing 
plant shutdowns, shop closures, reduced demand and selling prices for goods and 
services, etc, indicating an asset may be impaired. 

Measurement 
When assessing impairment, entities are required to determine the recoverable 
amounts of the assets. FVLCD is the fair value as defined in IFRS 13 which has been 
explained in section 11 Fair value measurement in this publication. The estimation of 
the VIU involves estimating the future cash inflows and outflows that will be derived 
from the use of the asset and from its ultimate disposal and discounting the cash 
flows at an appropriate rate. 

In cases where the recoverable amount is estimated based on value in use,   
the considerations on accounting estimates apply. The forecasted cash flows 
should reflect management’s best estimate at the end of the reporting period  
of the economic conditions that will exist over the remaining useful life of the 
asset. With the current uncertain situation, significant challenges are expected to 
prepare the forecast of or budgets for future cash flows. In these circumstances, 
an expected cash-flow approach based on probability-weighted scenarios may be 
more appropriate to reflect the current uncertainty than a single best estimate when 
estimating value in use. Since the remaining useful life for many assets, such as 
goodwill, is long term, entities should consider not just the short term effects, but 
especially the long term effects.

04 | Impairment assessment

When estimating the 
recoverable amount 
based on the value in 
use, the forecasted cash 
flows should reflect 
management’s best 
estimate of the economic 
conditions that will exist 
over the remaining useful 
life of the asset. 
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Disclosure 
The more the current environment is uncertain, the more important it is for the 
entity to provide detailed disclosure of the assumptions taken, the evidence they are 
based on and the impact of a change in the key assumptions  
(sensitivity analysis). 

Given the inherent level of uncertainty and the sensitivity of judgements and 
estimates, disclosures of the key assumptions used and judgements made in 
estimating recoverable amount will be particularly important. This is especially 
the case as they will have likely been materially updated compared to the key 
assumptions, judgements and estimates applied in the latest annual financial 
statements. These would include, for example, the values of the key assumptions 
and the probability weights of multiple scenarios when using an expected outcome 
approach 

As the crisis evolves and the conditions are unpredictable, at this stage, 
management is required to exercise significant judgement to assert reasonable 
assumptions which reflect the conditions existing at the reporting date for 
impairment testing. We expect that in the current situation, majority of these 
assumptions are subject to significant uncertainties. As such, entities should 
consider providing detailed disclosures on the assumptions and sensitivities.

How we see it
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05 | Government grants

Due to the severe 
impact on many entities’ 
business activities 
of the coronavirus 
outbreak, many countries’ 
governments, agents   
or similar bodies have 
introduced (or are expected 
to introduce) relevant 
measures to assist 
entities. However, not all 
of these measures are 
considered as government 
grants. Entities should 
evaluate the measures 
carefully and determine 
which standards should 
govern the respective 
accounting treatment. 

Requirements 
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance 
applies to the accounting for, and the disclosure of, government grants and to 
the disclosure of other forms of government assistance. The distinction between 
government grants and other forms of government assistance is important because 
the standard’s accounting requirements only apply to the former. Government 
grants are transfers of resources to an entity in return for past or future compliance 
with certain conditions relating to the entity’s operating activities. The purpose of 
government grants, which may  be called subsidies, subventions or premiums, and 
other forms of government assistance is often to encourage a private sector entity 
to take a course of action that it would not normally have taken if the assistance had 
not been provided. 

SIC-10 Grants with no specific relation to operating activities addresses the situation 
in some countries where government assistance is provided to entities, but without 
any conditions specifically relating to their operating activities, other than to operate 
in certain regions or industry sectors. 

Scope 
Recently many countries’ governments, agents or similar bodies have introduced 
(or are expected to introduce) relevant measures to assist entities in response to the 
coronavirus. These measures include direct subsidies, tax exemptions, tax reductions 
and credits, extended expiry period of unused tax losses, reduction of public levies, 
rental reductions or deferrals and low-interest loans. 

Whilst the benefit of a low-interest loan would be accounted for under IFRS 9 and IAS 
20, not all these measures are accounted for as government grants. For example, 
a reduction of income tax is accounted for under  IAS 12 Income Taxes; and rental 
reductions or deferrals may be accounted  for under IFRS 16 Leases. Accordingly, 
entities should analyse all facts and circumstances carefully to apply the appropriate 
relevant accounting standards. We will focus on the accounting for government 
grants under IAS 20 in this section and will have more detailed analysis in other 
sections to discuss the accounting for those measures which are governed by 
accounting standards other than IAS 20. 

Recognition in the statement of financial position 
Government grants should be recognised as an asset only when there is reasonable 
assurance that the entity will comply with the conditions attaching to them and the 
grants will be received. For example, when the government has decided to give out 
special subsidies to the affected entities, government grants can be recognised only 
when it is confirmed that an entity is eligible to receive the subsidy and that any 
conditions attaching to these subsidies are met. In cases where subsidies relating to 
coronavirus outbreak are given to entities without any specified conditions, an asset 
can be recognised at the time when  it is reasonably certain that the grants will be 
received. Nevertheless, it is important to note that the receipt of a grant does not 
of itself provide conclusive evidence that the conditions attaching to the grant have 
been, or will be, fulfilled.



April 2020 IFRS accounting considerations of the coronavirus outbreak | 56

Recognition in the income statement 
Government grants must be recognised in profit or loss on a systematic basis over 
the periods in which the entity recognises as expenses the related costs  for which 
the grants are intended to compensate. In cases where a grant relates to expenses or 
losses already incurred, or for the purpose of giving immediate financial support to 
the entity with no future related costs expected to be incurred, the grant should be 
recognised in income when it becomes receivable. 
Government may decide to stimulate economic activity by providing subsidies on 
investments by entities. If these subsidies are related to investment in  assets which 
will be used by the entities over a longer term, the grant should  be recognised in 
profit or loss over the useful lives of those related acquired assets. 

Measurement 
Direct cash assistance or subsidies will be measured at their fair value. However, 
government grants can take other forms. For example, when a government grant 
takes the form of a low-interest government loan, the loan should be recognised 
and measured in accordance with IFRS 9 (at its fair  value) and the difference 
between this initial carrying value of the loan and the proceeds received is treated 
as a government grant. A forgivable loan  from government, the repayment of 
which will be waived under certain prescribed conditions, is initially accounted for 
as a financial liability under IFRS 9 and would only be treated as a government 
grant when there is reasonable assurance that the entity will meet the terms for 
forgiveness.  When government grants take the form of a transfer of non-monetary 
assets, such as plant and equipment, for the use of the entity, entities may apply   
an accounting policy choice to account for such grants at fair value of the   
non-monetary assets or at a nominal amount.

Presentation 
Grants that are related to assets should be presented in the statement of financial 
position either by setting up the grant as deferred income, which is presented as 
income over the useful life of the asset; or by deducting the grant in arriving at the 
carrying amount of the asset, in which case, the benefit is presented in profit or loss 
as a reduction to depreciation. 

Grants related to income should be presented either as a credit in the income 
statement, either separately or under a general heading such as ‘other income’, or as 
a deduction in reporting the related expense. 

Disclosure 
IAS 20 requires entities to disclose the following information:

• The accounting policy adopted for government grants, including methods of 
presentation adopted in the financial statements

• The nature and extent of government grants recognised in the financial 
statements and an indication of other forms of government assistance from which 
the entity has directly benefited

• Unfulfilled conditions and other contingencies attaching to government assistance 
that has been recognised
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Whether IAS 20 should be applied depends on the facts and circumstances of 
the specific measures implemented by the government, including government 
agencies and similar bodies. Entities need to analyse all facts and circumstances 
carefully to determine the appropriate accounting treatment.

How we see it
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Requirements 
A range of economic stimulus packages have been announced by governments 
around the world. Recent government responses to the coronavirus outbreak have 
included income tax concessions and other rebates. Entities need to consider the 
impacts of these legislative changes on their accounting for income taxes. IAS 12 
Income Taxes requires current tax liabilities and assets for current and prior periods 
to be measured at the amount expected to be paid to (or recovered from) the 
taxation authority, using the tax rates and laws that were enacted, or substantively 
enacted, by the end of the reporting period. Deferred tax assets and liabilities must 
be measured at the tax rates expected to apply to the period when the asset is 
realised or the liability is settled, also using the tax rates and laws that were enacted, 
or substantively enacted, by  the end of the reporting period. 

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments requires an entity to consider 
whether it is probable that a taxation authority will accept an uncertain tax 
treatment. If the entity concludes that the position is not probable of being accepted, 
the effect of the uncertainty needs to be reflected in the entity’s accounting for 
income taxes. 

Substantively enacted or not 

In some jurisdictions, announcements of tax rates (and tax laws) by the government 
have the substantive effect of actual enactment. In such circumstances, tax assets 
and liabilities are measured using the announced tax rate. However, this is not always 
the case and an entity would need  to consider when the tax concessions (e.g., 
reduced tax rates) become substantively enacted in their jurisdiction, for example, 
by considering the legislative process and consensus in its jurisdiction for when a law 
becomes substantively enacted. 

Recognition 
Conditions attached to tax relief 

Some governments might structure their tax relief so it applies only to entities who 
have been impacted by the coronavirus outbreak based on certain qualifying criteria, 
for example, only entities in certain sectors, or entities  of a certain size (e.g., by 
revenue), or that have suffered a certain amount of economic impact. This may give 
rise to uncertainty and the need for entities to make judgements and estimates when 
assessing their income tax position, for example, whether for that taxation period, 
the entity will fall below the revenue threshold in order to receive the tax concession. 
Entities will need to determine whether it is probable that the taxation authority will 
accept their position. If not, IFRIC 23 requires entities to assess whether to recognise 
any additional liability for uncertain tax positions. The same requirement applies to 
recognition of uncertain tax assets. 

Tax credits 

Tax relief may come in the form of tax credits. Tax credits are not defined within 
IFRS, and entities need to exercise judgement in determining how the receipt of a tax 
credit should be accounted for, as a reduction in tax liability under IAS 12, or the 
receipt of a government grant under IAS 20, when it is structured as a cash payment 
or has other indicators of a grant such as non-tax related conditions being attached 
to it (for example, cash spend on approved research and development related 
activities). A tax credit to be treated in accordance with IAS 12 will have indicators 

06 | Income taxes

Recent government 
responses to the 
coronavirus outbreak 
have included income tax 
concessions and other 
rebates. Entities need to 
consider the impacts of 
these legislative changes 
on their accounting for 
income taxes.  
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such as reducing income taxes payable (being forfeited or deferred if there are 
insufficient taxes payable) and having few, if any, non-tax conditions attached to it. 
A tax credit to be treated  in accordance with IAS 20 will often be directly settled in 
cash in the case of insufficient taxes payable and have non-tax conditions attached. 
In any case, all facts and circumstances relating to the specific relief need to be 
considered in assessing the substance of the arrangement.

Measurement 
Current and deferred tax balances 

Many governments announced tax stimulus packages in early 2020. This would not 
impact the measurement of current tax balances and deferred tax balances as at 
31 December 2019. Some tax concessions such as tax rate reductions could relate 
to prior years. Because IAS 12 states that these balances are to  be measured in 
accordance with the rates and laws that had already been substantively enacted as at 
reporting date, any impacts relating to prior taxation years would only be recorded in 
the financial period in which the amending legislation was substantively enacted. 

Entities with reporting periods ended or ending in 2020 need to consider if   
the tax concessions announced in early 2020 are substantively enacted prior to 
reporting period end. As noted earlier, entities need to consider what is generally 
understood as ‘substantively enacted’ in their own jurisdiction. If determined to be 
substantively enacted by reporting date, then current tax balances and deferred tax 
balances would be measured based on the tax incentives including reduced tax rates 
under the stimulus package. 

In cases where the tax concessions are staggered over several years, such as 
incremental tax rate reductions, the expected timing of the reversal of deferred tax 
balances will also need to be assessed. 

Carry forward of tax losses 

In assessing the probability of the future realisation of carry forward tax losses, 
entities will need to consider whether the adverse economic conditions arising as 
a result of the coronavirus outbreak existed as at reporting date. If so, the entity 
will need to consider the deterioration of the economic outlook in its forecasts of 
taxable profits and reversals of taxable temporary differences. If not, the event is 
non-adjusting, but the entity should consider disclosure around the nature of the 
subsequent event.

Disclosure 
In addition to subsequent event disclosures, the following will also be relevant for 
entities impacted by the coronavirus outbreak: an explanation of changes  in the 
applicable tax rate compared to the prior period; the amount and expiry date of any 
carry forward tax losses; and the nature of evidence supporting  the recognition of 
deferred tax assets when the entity has suffered a loss in  the current period. The 
entity should also consider disclosure of the nature  of any significant judgements 
or estimates made when determining the appropriate accounting for the matters 
described above. Such judgements  may include whether the tax laws were 
substantively enacted as of reporting date, and the determination of the accounting 
for income tax credits.
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Entities need to determine whether changes to tax rates and laws as part of 
government responses to the coronavirus outbreak, were substantively enacted 
as of the reporting date. The characteristics of any tax relief or rebates received 
by the government need to be carefully assessed in order to determine whether 
they should be accounted for as a reduction to the income tax expense, or the 
receipt of a government grant. Uncertainties relating to income taxes arising from 
these new government measures will require entities to consider whether they 
should recognise and measure current and/or deferred tax assets or liabilities at  
a different amount.

How we see it
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IFRS 4 Insurance Contracts requires an entity issuing insurance contracts to 
account for its rights and obligations from the insurance contracts it issues.  The 
current coronavirus outbreak situation could affect an entity’s liabilities for issued 
insurance contracts for a range of product lines. For example, entities issuing life or 
health products may be faced with claims caused by the impact of the outbreak on 
policyholders’ health status. Entities may also be affected by claims where cover is 
provided for events driven by the disruption caused by the outbreak, for example, 
business interruption insurance, event cancellation insurance, travel insurance and 
credit insurance. However, since coronavirus is a new disease, contractual terms may 
not be clear on whether policyholders can claim against the insurer. Also, entities 
need to consider any interpretations, directives or rulings by local authorities (e.g., 
government, regulator or health agency) that could impact the obligations under the 
contract for the entity. 

Measurement 
Entities issuing insurance contracts will therefore need to assess the impact of the 
coronavirus, or the disruption caused by it, on their insurance liabilities based on 
their specific accounting policies. This includes the effect on the liability adequacy 
testing of the insurance liabilities. This assessment would need to consider factors 
including, but not limited to, the effect on reported claims, the effect on incurred 
but not (enough) reported claims, the impact of these effects on the assumptions for 
estimating expected future claims, and  the impact on the entity’s claims handling 
expenses. Where the entity reinsured risk from its insurance contracts, it should 
also consider the associated recovery through its asset from reinsurance contracts 
held.In determining these effects, the entity should consider not only the terms and 
conditions of its insurance contracts, but also the implications of any interpretations, 
directives or rulings by local authorities for those terms and conditions (see above). 
Where an entity’s accounting policies for the measurement of its insurance liabilities 
may also involve the use of current estimates of market variables, for example, 
interest rates and equity prices, the entity should reflect the impact of market 
developments on these variables in its measurement. 

Entities should also assess whether the coronavirus gives rise to events   
after the reporting period and determine the implications for the financial 
statements. As the pandemic continues to evolve, situations and conditions  are 
changing rapidly, entities which are going to report their interim or annual financial 
statements with a reporting date in early 2020 (e.g. 31 March 2020) would face 
significant challenges when considering the events after the reporting date. 
Insurers are required to perform a careful analysis of the nature and impact of these 
subsequent events to determine if those events and conditions are adjusting or non-
adjusting in accordance with IAS 10 Events after the Reporting Period (see section 
13). Also refer to the discussion on impairment consideration of equity instruments 
classified as available for sale by insurance companies in section 3. 

07 | Liabilities from insurance 
contracts

Reimbursement rights of policyholders, other than the situation of a reinsurance contract held by a cedant,  

is covered in section 9, Insurance recoveries, of this publication. 

Entities issuing insurance 
contracts will therefore 
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the coronavirus, or the 
disruption caused by   
the outbreak, to their 
insurance liabilities  based 
on their specific accounting 
policies, including the effect 
on the liability adequacy 
testing of the insurance 
liabilities. 
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Disclosure 
Entities will need to disclose the assumptions used to make their estimates, highlight 
the uncertainties and explain the sensitivities of the measurement of the insurance 
liabilities if alternative assumptions were used, explaining how these are influenced 
by incorporating consequential effects of the coronavirus. Other disclosure items, 
like insurance risk concentrations, claims developments, credit risk, market risk and 
capital may be affected as well. 

Even though the full extent of the impact on insurance entities may not be  clear 
and a number of uncertainties around the impact may remain, disclosure explaining 
these uncertainties and possible effects will be needed. Such disclosure would need 
to include an explanation of events that happened after the reporting date, for any 
events that relate to conditions that existed at the end of the reporting period as well 
as for any events that relate to conditions that arose after the reporting period.  

The coronavirus outbreak will affect insurance entities as they deal with the effect 
of events on the insurance cover they provide, ranging from coverage related to 
changes in health status of policyholders due to the wide spread of the disease, 
to coverage for events related to disruption caused by the pandemic. However, 
this impact is expected to be much broader than the effect on the accounting for 
insurance liabilities as the current situation raises various challenges for insurers. 
For example, entities would have to identify and monitor new risks, and determine 
the magnitude of their impact on the insurance business. Entities would also have 
to deal with the impact of the developments on financial markets on their asset 
liability management strategies.

Given the rapid developments and extent of measures taken to contain the effects 
of the coronavirus outbreak, insurance entities should anticipate uncertainty over 
the impact on their insurance liabilities in the coming period, and will need to 
monitor developments closely and determine whether these developments have 
an impact on the accounting for their insurance liabilities.

How we see it
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Payments received by the lessee 
When payments are received by a lessee, it is necessary to evaluate whether IFRS 16 
applies to such payments. In some jurisdictions, local authorities  have implemented 
policies to provide subsidies to lessees and others in order to support the local 
economy and these payments are accounted for under  IAS 20. Refer to section 5 for 
a discussion on the related accounting consideration. 

When IFRS 16 applies to such payments made by a lessor, the lessee and lessor 
need to evaluate if there is a lease modification by considering the original terms 
and conditions of the lease. For example, a lessor may make a payment to a lessee 
of retail space in an airport when there are significant flight cancellations and such 
payment is not contemplated within the terms of the contract. In assessing whether 
the lease is modified, entities need to carefully evaluate terms of their contracts, 
including any force majeure clauses, which may, in specified circumstances, suspend 
some of their obligations or provide additional rights in the lease. 

08 | Leases

Does the payment received by the lessee meet the definition of a government grant?
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance defines government 
grants as: “assistance by government in the form of transfers of resources to an entity in return for past 
or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity. They exclude 
those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them and 
transactions with government which cannnot be distinguished from the normal trading transactions of the 
entity.”

NO

YES

YES

NO

Does the payment received by the lessee meet the definition of a lease modification?
A lease modification is defined in IFRS 16 as: “A change in the scope of a lease, or the consideration 
for a lease, that was not part of the original terms and conditions of the lease ( for example, adding of 
terminating the right to use one or more underlying assets, or extending or shortening the contractual 
lease term).” 

The payment received by the lessee IS contemplated under the terms and conditions of the lease. The 
accounting treatment would depend on the specific fact pattern.
If the payment received from the lessee is a variable lease payment not indexed to a rate that varies 
because of changes in facts and circumstances occurring after the commencement date of te lease, it may 
be appropriate to treat the payment as a negative variable payment under IFRS 16.38(b) recognised in 
profit or loss.
The lessee shpuld also consider whether this event is an indicator which triggers an impairment test for its 
right-of- use asset

Account for the payment received by the 
lessee under IAS 20

The lessee should also consider whether 
this event is an indicator which triggers 
an impairement test for its right of use 
asset.

The payment received by the lessee 
IS NOT contemplated under the terms 
and conditions of the lease.
The lessee accounts for the lease 
modification under IFRS 16 
paragraphs 45 and 46 by reallocating 
consideration in the contract, 
reassessing lease liability using 
a revised discount rate and making 
a corresponding adjustment to the 
right-of-use asset.
The lessee should also consider 
whether this event is an indicator 
which triggers an impairment test for 
its right-of-use asset.
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Under IFRS 16, a lease modification is a change in the scope of a lease, or the 
consideration for a lease, that was not part of the original terms and conditions of 
the lease. For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, 
at the effective date of the lease modification, a lessee is required to allocate the 
consideration in the modified contract, determine the lease term of the modified 
lease and remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments 
using a revised discount rate. If the modification decreases the scope of the lease, 
the lessee accounts for the remeasurement of the lease liability by decreasing the 
carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination 
of the lease and recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial 
or full termination. For all other modifications, the lessee makes a corresponding 
adjustment to the right-of-use asset. 

The measurement of ECL 
should be based on an 
unbiased, probability-
weighted amount that is 
determined by evaluating  
a range of possible 
outcomes and reflecting 
time value of money 

The modification of the lease requires the remeasurement of the lease liability 
using a revised discount rate. Given that the interest rate implicit in the lease  
is generally not readily determinable by the lessee, it is necessary for the lessee 
to determine a revised incremental borrowing rate. The coronavirus outbreak has 
exacerbated market volatility and central banks in many jurisdictions are cutting 
interest rates. Assessing a revised incremental borrowing rate may also require 
judgement in these circumstances.

How we see it
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Requirements 
In accordance with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, 
where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected 
to be reimbursed by another party, the reimbursement is recognised when, and 
only when, it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity 
settles the obligation. The amount of the provision is not reduced by any expected 
reimbursement. Instead, the reimbursement is treated as a separate asset and the 
amount recognised for the reimbursement asset is not permitted to exceed the 
amount of the provision. 

A contingent asset is defined as a possible asset that arises from past events and 
whose existence will be confirmed only by the occurrence or non- occurrence of one 
or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. An entity 
does not recognise a contingent asset because this  may result in the recognition 
of income that may never be realised. However, when the realisation of income is 
virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and its recognition is 
appropriate. A contingent asset is subject to disclosure where an inflow of economic 
benefits is probable. An entity needs to continually assess its contingent assets to 
ensure that developments are appropriately reflected in the financial statements. 
If an inflow of economic benefits has become probable (when, previously, it was 
possible but not probable), an entity is required to disclose the contingent asset. If it 
has become virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset 
and the related income are recognised in the financial statements of the period in 
which the change occurs. 

Recognition 
An entity may experience a loss related to the coronavirus outbreak. For example, 

as a result of the shutdown of its production facilities as required by the local 
government, an entity continues to incur expenses for staff costs, rent and property 
taxes. Entities often enter into insurance policies to reduce  or mitigate the risk of 
loss arising from business interruption or other events. 

The accounting for insurance claims will differ based on a variety of factors, including 
the nature of the claim, the amount of proceeds (or anticipated proceeds) and the 
timing of the loss and corresponding insurance recovery.  
In addition, any accounting for insurance proceeds will be affected by the evaluation 
of coverage for that specific type of loss in a given situation, as  well as an analysis of 
the ability of an insurer to satisfy a claim. 

In some instances, it may be clear that the recognition threshold for the 
reimbursement is met when the reimbursable expense is incurred. In other instances, 
a careful analysis of the terms and conditions of an entity’s business interruption 
policies is required due to the wide variety of terms relating to  the nature and level 
of losses covered. Some policies covering lost revenue or operating margins that 
typically are measured over a longer term require comparisons with similar periods 
in prior years. In such cases, no compensation would be available if revenue or 
operating margins recover during the measurement period that is set under the 
terms of the insurance policy. For example, a claim under a policy with a quarterly 
measurement period would not be valid if a retailer were to lose an entire month’s 
revenue, but recover that revenue before the end of the quarter.

09 | Insurance recoveries

A reimbursement is 
recognised when, and only 
when, it is virtually certain 
that reimbursement will 
be received if the entity 
settles the obligation. 
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Decisions about the recognition (and measurement) of losses are made 
independently of those relating to the recognition of any compensation   
that might be receivable. It is not appropriate to take potential proceeds into account 
when accounting for the losses. 

IAS 37 prohibits the recognition of contingent assets. In such a situation,   
the recognition of the insurance recovery will only be appropriate when its realisation 
is virtually certain, in which case, the insurance recovery is no longer a contingent 
asset. ‘Virtually certain’ is not defined in IAS 37, but it is certainly a much higher 
hurdle than ‘probable’ and, indeed, more challenging than the term ‘significantly 
more likely than probable’ in Appendix A of IFRS 5 Non-current assets held for sale 
and discontinued operations.3 It is reasonable to interpret ‘virtually certain’ to be 
as close to 100% as to make any remaining uncertainty insignificant. In practice, 
this means that each case must be assessed on its own merits. In the context of 
a potential insurance recovery, determining that there is a valid insurance policy 
for the incident and a claim will be settled by the insurer, may require evidence 
confirming that the insurer will be covering the claim. 

If a previously unlikely receipt becomes probable, but it is still a contingent asset, 
it will only be disclosed. This assessment extends to the analysis of information 
available after the end of the reporting period and before the date of approval 
of the financial statements. In applying IAS 10, an asset is recognised only if the 
information about the insurance recovery, that becomes available in the subsequent 
period, provides evidence of conditions that existed at the end of the reporting 
period and its realisation was virtually certain at  that time. For example, the later 
receipt by the entity of confirmation from the insurer that its insurance policy does 
cover this type of loss would provide evidence of cover as at the end of the reporting 
period. 

Measurement 
Once it is established that it is virtually certain that the entity will be compensated 
for at least some of the consequences of the coronavirus outbreak under a valid 
insurance policy, any uncertainty as to the amount receivable should be reflected in 
the measurement of the claim. 

Presentation 
‘Netting off’ is not allowed in the statement of financial position, with any insurance 
reimbursement asset classified separately from any provision. However, the 
expense relating to a provision can be shown in the income statement net of any 
corresponding reimbursement. 

In accordance with IAS 7 Statement of Cash Flows, cash flows from operating 
activities are described as cash flows from the principal revenue-producing activities 
of the entity and other activities that are not investing or financing activities. If the 
insurance proceeds are related to business interruption,   
the corresponding cash flows are classified as operating cash flows.

3 According to paragraph 23 of IAS 37, an event is regarded as probable if the event is more likely than not to occur. 



April 2020 IFRS accounting considerations of the coronavirus outbreak | 67

The terms and conditions of an insurance policy are often complex. In the context 
of a potential insurance recovery, determining that there is a valid insurance 
policy for the incident and a claim will be settled by the insurer, may require 
evidence confirming that the insurer will be covering the claim.
Once it is established that it is virtually certain that the entity will be compensated 
for at least some of the consequences of the coronavirus outbreak under a valid 
insurance policy, any uncertainty as to the amount receivable should be reflected 
in the measurement of the claim.

How we see it
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10 | Onerous contract provisions

In assessing the unavoidable costs of meeting the obligations under a contract 
at the reporting date, entities, especially those with non-standardised contract 
terms, need to carefully identify and quantify any compensation or penalties 
arising from failure to fulfil it.

How we see it

If an entity has a contract 
that is onerous, IAS 37 
requires the entity to 
recognise and measure the 
present obligation under 
the contract as   
a provision. 

Requirements 
An onerous contract is a contract in which the unavoidable costs of meeting  the 
obligations under the contract exceed the economic benefits expected to  be 
received under it. The unavoidable costs under a contract reflect the least net cost 
of exiting from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling it and any 
compensation or penalties arising from failure to fulfil it. If an entity has a contract 
that is onerous, IAS 37 requires the entity to recognise and measure the present 
obligation under the contract as a provision. Before a separate provision for an 
onerous contract is established, an entity recognises any impairment loss that has 
occurred on assets dedicated to that contract.  See section 5 for further details on 
impairment considerations. 

Recognition 
One significant impact of the coronavirus outbreak is the disruption to the global 
supply chain. For example, when a manufacturing entity has contracts  to sell 
goods at a fixed price and, because of the shutdown of its manufacturing facilities, 
as required by the local government, it cannot deliver the goods  itself without 
procuring them from a third party at a significantly higher cost, the provision for the 
onerous contract will reflect the lower of the penalty   
for terminating the contract or the present value of the net cost of fulfilling  the 
contract (i.e., the excess of the cost to procure the goods over the consideration 
to be received). Contracts should be reviewed to determine if there are any special 
terms that may relieve an entity of its obligations (e.g., force majeure). Contracts 
that can be cancelled without paying compensation  to the other party do not 
become onerous as there is no obligation. 



April 2020 IFRS accounting considerations of the coronavirus outbreak | 69

IFRS 13 Fair Value Measurement specifies that fair value measurement (FVM)  is 
a measurement date specific exit price estimate based on assumptions  
(including those about risks) that market participants would make under current 
market conditions. That is, at the measurement date, what assumptions would 
market participants have made using all available information, including information 
that may be obtained through due diligence efforts that are usual and customary. 
Unobservable inputs should be used to measure fair value to the extent that relevant 
observable inputs are not available. However, the fair value measurement objective 
remains the same, i.e., an exit price at the measurement date from the perspective 
of a market participant. 

Following the above requirements, the objective of FVM is to convey the fair value 
of the asset or liability that reflects conditions as of the measurement date and not 
a future date. Although events and/or transactions occurring  after the measurement 
date may provide insight into the assumptions used  in estimating fair value as of 
the measurement date (only those that are unobservable), they are only adjusted 
for in FVM to the extent they provide additional evidence of conditions that existed 
at the measurement date and these conditions were known, or knowable, by market 
participants. 

IFRS 13 also requires disclosure of information that helps users of financial 
statements assess the valuation techniques and inputs used to develop recurring fair 
values at the reporting date and, therefore, by implication  the impact these FVMs 
will have on reported financial performance. 

Measurement 
Under IFRS 13, each FVM is categorised within the three levels in the FVM hierarchy 
based on the observability of inputs used. In Level 1 (unadjusted quoted prices in 
an active market for an identical asset or liability that an entity can access) and 
Level 2 (where all the inputs are observable for the asset or liability, either directly 
or indirectly, but are not in Level 1), the first quarter  of 2020 has seen increasing 
market volatility. On the basis that these are  still quoted prices in an active market 
or are still observable, the increase in volatility should not change the manner in 
which fair value is measured at  the measurement date. 

In Level 3 (where (an) unobservable input(s) is(are) significant to the measurement 
as a whole), incorporating such increase in volatility into valuation models may 
pose challenges to reporting entities. When making critical assessments and 
judgements for measuring fair value, the entity should consider what conditions, and 
corresponding assumptions, were known or knowable to market participants. 

While volatility in the financial markets may suggest that the prices are aberrations 
and do not reflect fair value, it would not be appropriate for  an entity to disregard 
market prices at the measurement date, unless those prices are from transactions 
that are not orderly. The concept of an orderly transaction is intended to distinguish 
a fair value measurement from the price in a distressed sale or forced liquidation. 
The intent is to convey the current value of the asset or liability at the measurement 
date, not its potential value at a future date. 

11 | Fair value measurement

The impact on fair value 
measurement will depend 
on the evaluation of 
how the outbreak and 
actions taken by certain 
governments at the 
reporting date would  
have impacted market 
participants’ valuation 
assumptions at that date. 
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The impact on FVM would depend on the evaluation of how the outbreak and any 
actions taken by certain governments at the reporting date would have impacted 
market participants’ valuation assumptions at that date. Accordingly, entities need 
to evaluate how this continuously changing information up to  the reporting date 
potentially impacts related valuation inputs that were known, or knowable, by market 
participants by means of usual and customary due diligence performed up to that 
date. 

The information available to the market at the reporting date may be relevant in 
making this evaluation. This would include any corroborative or contrary evidence, 
such as the timing and trajectory of observable market price movements of related 
assets in the relevant markets, as well as information from other than usual sources 
of market data up to the reporting date. 

Disclosure 
To meet the disclosure objectives of IFRS 13, entities will need to consider making 
related disclosures that could reasonably be expected to influence decisions that 
the primary users of general purpose financial statements  would make on the basis 
of the financial statements. Depending on the facts and circumstances of each 
case, disclosure may be needed to enable users  to understand whether or not the 
outbreak has been considered for the purpose of FVM. Users should understand the 
basis for selecting the assumptions and inputs that were used in the FVM and the 
related sensitivities. 

Given the outbreak is evolving, entities are also reminded to consider the disclosure 
requirements from other standards that are relevant to FVM,  such as IAS 10 Events 
after the Reporting Period on subsequent events and developments when asset 
values are significantly impacted subsequent to the reporting date. Furthermore, 
paragraph 125 of IAS 1 requires information regarding the assumptions an entity 
makes about the future and other sources of estimation uncertainty at the end of 
the reporting period, where such assumptions have a significant risk of resulting in 
a material adjustment to  the carrying amounts of assets and liabilities within the 
next financial year. 

The objective of fair value measurement is to convey the current value of the 
asset or liability that reflects conditions as of the measurement date and not 
a future date. Accordingly, entities should consider what information about the 
outbreak was known, or knowable, to market participants at the reporting date in 
order to measure the fair value at the measurement date.

How we see it
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The coronavirus outbreak could affect revenue estimates in ongoing customer 
contracts in the scope of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. This is 
because when a contract with a customer includes variable consideration  
(e.g., discounts, refunds, price concessions, performance bonuses and penalties), 
an entity is generally required to estimate, at contract inception, the amount of 
consideration to which it will be entitled in exchange for transferring promised 
goods or services. The amount of variable consideration an entity  can include in 
the transaction price is constrained to the amount for which it is highly probable 
that a significant reversal of cumulative revenue recognised will not occur when the 
uncertainties related to the variability are resolved. 

An entity that makes such an estimate is also required to update the estimate 
throughout the term of the contract to depict conditions that exist at each reporting 
date. This will involve updating the estimate of variable consideration (including any 
amounts that are constrained) to reflect an entity’s revised expectations about the 
amount of consideration to which it expects to be entitled, considering uncertainties 
that are resolved or new information about uncertainties related to the coronavirus 
outbreak. Estimation of variable consideration and the constraint may require 
entities to exercise significant judgement and make additional disclosures. For 
example, an entity is required to disclose information about the methods, inputs 
and assumptions used for estimating variable consideration and assessing whether 
an estimate of variable consideration is constrained. Entities should also consider 
the requirements to disclose the judgements and changes in judgements that 
significantly affect the determination of the amount and timing of revenue. 

Uncertainties related to the coronavirus outbreak could also prompt entities   
to modify contracts with customers or reassess whether it is probable that   
the entity will collect the consideration to which it is entitled. If both parties   
to a contract agree to amend the scope or price (or both) of a contract, an entity 
should account for the modification under the contract modification requirements 
in paragraphs 18-21 of IFRS 15. Significant judgement is required to determine 
when an expected partial payment indicates that: (1) there is an implied price 
concession to be accounted for as variable consideration; (2) there is an impairment 
loss (see section 3 on Individual and collective assessment of loans, receivables and 
contract assets); or (3) the arrangement lacks sufficient substance to be considered 
a contract under the standard. 

In addition to the effect on ongoing contracts, entities will need to consider how the 
uncertainties with the coronavirus outbreak affect future contracts with customers. 
This could require careful consideration of, for example, collectability, price 
concessions and stand-alone selling prices. Entities may also need to consider how 
evolutions in their customary business practices affect their assessments under the 
revenue model. This could, for example, have an effect on an entity’s determination 
that a valid contract exists, its identification of performance obligations and its 
assessment of whether it has a right to payment for performance completed to date. 

12 | Revenue recognition

Significant judgement  
may be needed to 
determine the effect of 
uncertainties related to 
the coronavirus on both 
ongoing and future revenue 
contracts. 
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Entities may need to use significant judgement to determine the effect of 
uncertainties related to the coronavirus outbreak on its revenue accounting, 
e.g., estimates of variable consideration (including the constraint) and provide 
appropriate disclosures. Importantly, the effects are unlikely to be limited 
to variable consideration. Decisions made in response to the outbreak (e.g., 
modifying contracts, transacting with customers during collectability concerns, 
revising pricing) may also have an effect on the accounting and disclosures for 
ongoing and future contracts.

How we see it
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Events after the reporting period are those events, favourable and unfavourable, 
that occur between the end of the reporting period and the  date when the financial 
statements are authorised for issue. IAS 10 makes  a distinction between adjusting 
and non-adjusting events after the reporting period. The principal issues are how to 
determine which events after the reporting period are to be reflected in the financial 
statements as adjusting events and, for non-adjusting events, what additional 
disclosures to provide. 

Recognition 
The coronavirus outbreak occurred at a time close to the end of 2019. In late 2019, 
a cluster of cases displaying the symptoms of a “pneumonia of unknown cause” were 
identified in Wuhan, the capital of China’s Hubei province. On  31 December 2019, 
China alerted the World Health Organisation (WHO) of  this new virus. On 30 January 
2020, the International Health Regulations Emergency Committee of the WHO 
declared the outbreak a “Public Health Emergency of International Concern”. Since 
then, more cases have been diagnosed, also in other countries. Measures were taken 
and policies imposed by China and other countries. On 11 March 2020, the WHO 
announced that the coronavirus outbreak can be characterised as a pandemic. 

Many governments have introduced various measures to combat the outbreak, 
including travel restrictions, quarantines, closure of business and other venues and 
lockdown of certain area. These measures have affected the global supply chain 
as well as demand for goods and services. At the same time, fiscal and monetary 
policies are being relaxed to sustain the economy. These government responses and 
their corresponding effects are still evolving. 

For entities that are affected, or expect to be impacted by the outbreak or by the 
measures taken, the critical judgement and evaluation that management need to 
make is whether and, if so, what event in this series of events provides evidence of 
the condition that existed at the end of the reporting period for the entity’s activities 
or their assets and liabilities. When making this judgement, the entity takes into 
consideration all available information about the nature and the timeline of the 
outbreak and measures taken. 

Disclosure 
If management concludes an event is a non-adjusting event, but the impact   
of it is material, the entity is required to disclose the nature of the event   
and an estimate of its financial effect. For example, it may have to describe 
qualitatively and quantitively how the market volatility subsequent to year-end has 
affected its equity investments and governmental measures imposed on sporting and 
social activities and border controls have affected or may affect  its operations, etc. 
If an estimate cannot be made, then the entity is required to disclose that fact. 

13 | Events after the reporting 
period

The distinction between  
an adjusting and  
non-adjusting event is 
based on whether the 
event provides evidence 
of conditions that existed 
at the end of the reporting 
period. 

Entities need to ensure effective processes are in place to identify and disclose 
material events after the reporting period which could reasonably be expected to 
influence decisions that the primary users of general purpose financial statements 
make on the basis of those financial statements.

How we see it
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In addition to the disclosure requirements discussed in the above sections, IAS 1 
requires disclosure of information about the assumptions concerning  the future, and 
other major sources of estimation uncertainty at the end of  the reporting period, 
that have a significant risk of resulting in a material adjustment to the carrying 
amounts of assets and liabilities, such as non-current assets subject to impairment, 
within the next financial year (with the exception of assets and liabilities measured at 
fair value based on recently observed market prices). The disclosures are required to 
be presented in a manner that helps users of financial statements to understand the 
judgements that management makes about the future and about other key sources 
of estimation uncertainty. The nature and extent of the information provided  will 
vary according to the nature of the assumption and other circumstances. Examples 
of the types of disclosures that an entity is required to make include:

• The nature of the assumption or other estimation uncertainty
• The sensitivity of carrying amounts to the methods, assumptions and estimates 

underlying their calculation, including the reasons for the sensitivity
• The expected resolution of an uncertainty and the range of reasonably possible 

outcomes within the next financial year in respect of the carrying amounts of the 
assets and liabilities affected

• An explanation of changes made to past assumptions concerning those assets and 
liabilities, if the uncertainty remains unresolved

When it is impracticable to disclose the extent of the possible effects of an 
assumption or other source of estimation uncertainty at the end of a reporting 
period, the entity discloses that it is reasonably possible, based on existing 
knowledge, that outcomes within the next financial year that are different from 
assumptions used could require a material adjustment to the carrying amount of the 
asset or liability affected. 

An entity is also required to disclose the judgements, apart from those involving 
estimations, that management has made in the process of applying the entity’s 
accounting policies and that have the most significant effect on the amounts 
recognised in the financial statements. 

Disclosure (for year end reporting purposes) 
The financial statement disclosure requirements for entities directly and/or 
indirectly affected by the outbreak will vary depending on the magnitude of  the 
financial impact and the availability of information. Where such a decline in value 
is determined to be non-adjusting in accordance with the guidance described in 
the earlier sections, the entity does not adjust the carrying amounts, but instead, 
disclose such a fact and its financial effect if it can be reasonably estimated. 

Because the outbreak may also result in obligations or uncertainties that an entity 
may not have previously recognised or disclosed, an entity also needs to consider 
whether to disclose additional information in the financial statements to explain the 
impact of the outbreak on areas that might include provisions and contingent assets/
liabilities, in addition to asset impairments after the reporting period as discussed 
above.  

For entities which have their next quarterly reporting timeline close to the issuance 
of their annual financial statements, it is possible that quantitative financial 
information about the impact of the outbreak may become available  by the time 
they issue the annual financial statements. In that case, they should consider 
providing such quantitative disclosures in their annual financial statements, if the 
effect is material.

14 | Other financial statement 
disclosure requirements

The occurrence of the 
outbreak has certainly added 
additional risks  that the 
carrying amounts of assets 
and liabilities  may require 
material adjustments within 
the next financial year. 
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In relation to the assumptions and estimation uncertainty associated with   
the measurement of various assets and liabilities in the financial statements,   
the occurrence of the outbreak has certainly added additional risks that the carrying 
amounts of assets and liabilities may require material adjustments within the next 
financial year. Therefore, entities should carefully consider whether additional 
disclosures are necessary in order to help users of financial statements understand 
the judgement applied in the financial statements. Such disclosure may include, for 
a financial statement item with a carrying amount that is more volatile in response 
to the outbreak, a sensitivity of carrying amounts to the methods, assumptions and 
estimates underlying  their calculation. 

Disclosure (for interim reporting purposes) 
In accordance with IAS 34, an entity is required to include in its interim financial 
report an explanation of events and transactions that are significant to an 
understanding of the changes in financial position and performance of the entity 
since the end of the last annual reporting period. Information disclosed  in relation to 
those events and transactions should also update the relevant information presented 
in the most recent annual financial report. IAS 34 includes a number of required 
disclosures as well as a non-exhaustive list of events and transactions for which 
disclosures would be required if they are significant. For example, where significant, 
an entity needs to disclose changes in the business or economic circumstances 
that affect the fair value of the entity’s financial assets and financial liabilities, 
whether those assets or liabilities are recognised at fair value or amortised cost. In 
addition, an entity  is also required to disclose any loan default or breach of a loan 
agreement  that has not been remedied on or before the end of the reporting period 
and transfers between levels of the fair value hierarchy used in measuring the fair 
value of financial instruments where significant. The standard presumes a user of an 
entity’s interim financial report will have access to the most recent annual financial 
report of that entity. Therefore, it is unnecessary for the notes to an interim financial 
report to provide relatively insignificant updates to the information that was reported 
in the notes in the most recent annual financial report. However, as most entities are 
only recently impacted by the outbreak which is rapidly evolving, they may not have 
included much relevant information in their last annual financial reports and thus 
may need to include more comprehensive disclosure on, especially, where relevant, 
the topics discussed in this publication for interim financial reporting purposes.

While other standards specify disclosures required in a complete set of financial 
statements, if an entity’s interim financial report includes only condensed financial 
statements as described in IAS 34, then the disclosures required by those other 
standards are not mandatory. However, if disclosure is considered to be necessary 
in the context of an interim report, those other standards provide guidance on the 
appropriate disclosures for many of these items. In light of these requirements and 
depending on the entity-specific facts and circumstances, higher-level disclosures 
may be sufficient in condensed interim financial statements.

Entities need to consider the magnitude of the disruptions caused by the outbreak 
to their businesses and adequately disclose the information about those assets 
and liabilities that are subject to significant estimation uncertainty, in order to 
provide users with a better understanding of the financial impact.

How we see it
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Apart from the above, the following are some of the other key accounting estimates required to be made by management 
under IFRS. These estimates generally include management’s assumptions about the future recoverability of an asset: 

• Net realisable value of inventories under IAS 2 Inventories
• Remaining useful life and residual value of property, plant and equipment, intangible assets and right-of-use assets under 

IAS 16 Property, Plant and Equipment, and IAS 38 Intangible Assets and IFRS 16, respectively.

15 | Other accounting estimates
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