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Wstêp
Jednym z mierników znaczenia sektora bankowego w polskiej gospodarce jest rosn¹cy udzia³ globalnych aktywów banków w PKB, który
w 2012 r. wynosi³ 85%, a w 1999 r. – 55% [Kotowicz, 2013 a, s. 25]. W 2013 r.
sektor bankowy osi¹gn¹³ ³¹czny wynik finansowy netto na poziomie
15,42 mld z³, przy wyniku z dzia³alnoœci bankowej w kwocie 55,50 mld z³.
Najwa¿niejszym sk³adnikiem aktywów banków s¹ ekspozycje kredytowe1,
na 31.12.2013 r. stanowi¹ce 70,97% sumy bilansowej wszystkich banków
w Polsce [KNF, 2014, Dane miesiêczne]. Wartoœæ bilansowa ekspozycji
kredytowych na dzieñ 31.12.2013 r. wynosi³a 998,69 mld z³, w tym kredyty przeterminowane: 97,98 mld z³2. Saldo rezerw i odpisów aktualizuj¹cych wartoœæ ekspozycji kredytowych na dzieñ 31.12.2012 r. wynosi³o
9,9 mld z³ i w porównaniu z 2011 r. uleg³o zwiêkszeniu o 12,8% [Kotowicz,
2013 a, s. 32]. Odpisy z tytu³u utraty wartoœci kredytów i po¿yczek
obni¿y³y wynik finansowy sektora bankowego o 7,5 mld z³. Bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e udzielanie kredytów wi¹¿e siê z istotnym ryzykiem ich
nieœci¹galnoœci, zarówno saldo odpisów aktualizuj¹cych, jak i wp³yw odpisów na wynik finansowy wydaj¹ siê niskie w porównaniu z wartoœci¹
bilansow¹ udzielonych kredytów. Takie spostrze¿enie inspiruje do sformu³owania nastêpuj¹cych pytañ badawczych:
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Poza udzielonymi kredytami obejmuj¹ równie¿ nale¿noœci z tytu³u po¿yczek, skupionych wierzytelnoœci, zrealizowanych gwarancji i innych wierzytelnoœci o podobnym
charakterze [rozporz¹dzenie, 2008, § 1 pkt 2], dalej: rozporz¹dzenie w sprawie rezerw
banków.
2
Z danych miesiêcznych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, ¿e na dzieñ 31.12.2013 r.
udzia³ kredytów przeterminowanych ponad 180 dni wynosi³ 49,55%. Na uwagê zas³uguje
znacz¹cy poziom kredytów przeterminowanych do 30 dni: 33,98%. Niemal 1/4 przeterminowanych kredytów stanowi¹ kredyty mieszkaniowe.
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1. Czy prawo bilansowe precyzyjnie okreœla zasady wyceny ekspozycji
kredytowych, a w szczególnoœci kryteria tworzenia i zasady szacowania odpisów aktualizuj¹cych?
2. Jaki jest udzia³ odpisów aktualizuj¹cych w sumie bilansowej i ich
wp³yw na wynik finansowy (dochód ca³kowity) banków notowanych
na GPW w Warszawie?
3. Jakie informacje o szacowaniu odpisów z tytu³u utraty wartoœci ekspozycji kredytowych s¹ zawarte w sprawozdaniach finansowych za
2012 r.?
Tekst zosta³ podzielony na trzy g³ówne czêœci, zawieraj¹ce odpowiedzi na powy¿sze pytania. Celem artyku³u jest analiza zakresu ujawnieñ
zwi¹zanych z ustalaniem wartoœci ekspozycji kredytowych w bankach
stosuj¹cych MSR/MSSF. Autorzy formu³uj¹ hipotezê, ¿e nawet uwa¿ny
czytelnik sprawozdania finansowego banku nie jest w stanie oceniæ polityki w zakresie szacowania utraty wartoœci ekspozycji kredytowych ze
wzglêdu na ogólny i szablonowy charakter ujawnieñ.
G³ówn¹ metod¹ badawcz¹ jest analiza Ÿróde³, przy czym w pierwszej czêœci tekstu pos³u¿ono siê opracowaniami z zakresu rachunkowoœci
banków oraz regulacjami prawnymi. W kolejnych czêœciach wykorzystano materia³y Ÿród³owe w postaci sprawozdañ finansowych banków notowanych na GPW w Warszawie na dzieñ 31.12.2013 r.

1. Zasady wyceny ekspozycji kredytowych – przegl¹d
uregulowañ
Na prawne regulacje rachunkowoœci banków w Polsce sk³adaj¹ siê
polskie przepisy oraz MSR/MSSF. Do pierwszej grupy nale¿y ustawa o rachunkowoœci [ustawa, 1994] wraz z rozporz¹dzeniami Ministra Finansów
w sprawie: szczególnych zasad rachunkowoœci banków [rozporz¹dzenie,
2010], wzorcowego planu kont banków [rozporz¹dzenie, 2011], rezerw na
ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ banków, szczegó³owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych [rozporz¹dzenie, 2001]. Drug¹ grupê stanowi¹ standardy miêdzynarodowe, jednak¿e obecnie nie ma odrêbnego MSR/MSSF dla
banków. Oznacza to, ¿e wytyczne dla banków s¹ rozproszone w ró¿nych
standardach, w szczególnoœci zwi¹zanych z instrumentami finansowymi.
Zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci obowi¹zek stosowania MSR/MSSF
dotyczy banków sporz¹dzaj¹cych skonsolidowane sprawozdania finansowe [ustawa, 1994, art. 55 ust. 5]. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e polskie
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przepisy w zakresie rachunkowoœci znajduj¹ zastosowanie jedynie
w mniejszych bankach, a w szczególnoœci w bankach spó³dzielczych. Rozporz¹dzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ banków narzuca klasyfikacjê ekspozycji kredytowych do
jednej z kategorii: normalne, pod obserwacj¹, poni¿ej standardu, w¹tpliwe albo stracone. Kwalifikacja nastêpuje na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów [Hoñko, 2014, s. 242–244]:
–
–
–

terminowoœæ sp³aty,
sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy,
inne czynniki, jak z³o¿enie przez bank wniosku o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego, kwestionowanie wierzytelnoœci na drodze s¹dowej,
trudnoœci z ustaleniem miejsca pobytu i stanu posiadania d³u¿ników.

Ujêcie w danej kategorii przes¹dza o utworzeniu rezerwy. Jej minimalny poziom jest uzale¿niony od kategorii i wynosi od 1,5% dla nale¿noœci pod obserwacj¹ do 100% w wypadku kategorii „stracone”. Zasady
tworzenia rezerw celowych3 na ekspozycje kredytowe s¹ szczegó³owo
opisane w wielu opracowaniach [Wielgórska-Leszczyñska, 2012; Wójcik,
2007]. Analiza tych rozwi¹zañ prowadzi do wniosku, ¿e banki sporz¹dzaj¹ce sprawozdania finansowe wed³ug polskiego prawa bilansowego stosuj¹ jednolite zasady korygowania wartoœci ekspozycji kredytowych.
Odgórne okreœlenie procentowego zmniejszenia wartoœci ekspozycji kredytowych, rosn¹cego wraz ze zmniejszeniem prawdopodobieñstwa
wp³ywu korzyœci ekonomicznych, sprzyja porównywalnoœci informacji
oraz zmniejsza wp³yw oszacowañ kierownictwa na wartoœæ aktywów
i poziom wyniku finansowego. W opinii autorów równie¿ stosowane nazwy kategorii kredytów (od normalnych do straconych) s¹ trafne i czytelne, co umo¿liwia u¿ytkownikom sprawozdañ finansowych samodzieln¹ ocenê portfela kredytowego banku.
W niniejszym artykule badaniem objêto banki notowane na Gie³dzie
Papierów Wartoœciowych, które stosuj¹ MSR/MSSF. W zwi¹zku z tym nale¿y syntetycznie przedstawiæ zasady korygowania wartoœci ekspozycji
kredytowych wed³ug MSR/MSSF, które w porównaniu z regulacjami opisanymi wczeœniej s¹ zdecydowanie mniej precyzyjne.
3

W ocenie autorów okreœlenie rezerw celowych na aktywa wprowadza zamêt terminologiczny, a ponadto jest niezgodne z Dyrektyw¹ UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie
rocznych sprawozdañ finansowych, skonsolidowanych sprawozdañ finansowych i powi¹zanych sprawozdañ niektórych rodzajów jednostek, zabraniaj¹c¹ tworzenia rezerw na
aktywa [dyrektywa, 2013, art. 12 ust. 12].
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W sprawozdaniach finansowych banków sporz¹dzanych wed³ug
MSR/MSSF trudno doszukaæ siê równie¿ szczegó³owych zasad klasyfikacji kredytów. W œlad za MSR 39 banki dziel¹ kredyty na ekspozycje:
–
–
–

oceniane indywidualnie z rozpoznan¹ utrat¹ wartoœci,
oceniane grupowo z rozpoznan¹ utrat¹ wartoœci,
bez rozpoznanej utraty wartoœci,

Przes³anki utraty wartoœci wystêpuj¹ jako efekt zdarzeñ nastêpuj¹cych po udzieleniu kredytu i wp³ywaj¹cych na przysz³e przep³ywy pieniê¿ne [Wszelaki, 2012, s. 214]. Kredyty s¹ kwalifikowane do aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Na ka¿dy dzieñ
bilansowy bank ocenia, czy istniej¹ obiektywne dowody utraty wartoœci
[MSR 39, par. 58 i 59], takie jak: trudnoœci finansowe kredytobiorcy
w³¹cznie z prawdopodobieñstwem upad³oœci, opóŸnienie sp³aty, przyznanie kredytobiorcy szczególnie korzystnych warunków sp³aty, inne
czynniki niezwi¹zane bezpoœrednio z dan¹ ekspozycj¹ kredytow¹. Je¿eli
dane niezbêdne do oceny utraty wartoœci s¹ ograniczone lub nieadekwatne do danej sytuacji, jednostka powinna oszacowaæ odpis aktualizuj¹cy, kieruj¹c siê w³asnym os¹dem wynikaj¹cym z doœwiadczenia [MSR
39, par. 62]. MSR 39 jednoznacznie zabrania ujmowania strat oczekiwanych w wyniku przysz³ych zdarzeñ, bez wzglêdu na stopieñ prawdopodobieñstwa ich wyst¹pienia [MSR 39, par. 59]. Proces korygowania
wartoœci udzielonych kredytów przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Algorytm korygowania wartoœci kredytów wed³ug MSR 39

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [MSR 39, par. 58–65].
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Pomiar utraty wartoœci ekspozycji kredytowych jest dwuetapowy
[Czajor, 2010, s. 96]. W pierwszym etapie nastêpuje ocena kredytów indywidualnie znacz¹cych, na przyk³ad ze wzglêdu na znaczn¹ kwotê lub na
klienta, któremu udzielono kilku kredytów. Sk³adniki nieistotne indywidualnie nie musz¹ podlegaæ odrêbnej ocenie. Powinny byæ one natomiast
poddane ocenie grupowej (stanowi¹cej drugi etap), w której grupuje siê
kredyty ze wzglêdu na pewne ich cechy. MSR 39 nie okreœla kryteriów
tworzenia portfeli kredytowych podlegaj¹cych ocenie, ale logiczne wydaje siê traktowanie ³¹cznie kredytów obci¹¿onych zbli¿onym ryzykiem
ze wzglêdu na grupê klientów, okres sp³aty, typ kredytu itd.
W odniesieniu do ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartoœci banki
obliczaj¹ odpis na straty poniesione, lecz nieujawnione (IBNR), z zastosowaniem modeli statystycznych. Odpis ten odzwierciedla poziom strat
wynikaj¹cych z utraty wartoœci kredytów, które nie zosta³y zidentyfikowane do dnia bilansowego. Podstaw¹ ustalenia tego odpisu s¹ doœwiadczenia kierownictwa banku bazuj¹ce na historii strat zwi¹zanych z kredytami o podobnym ryzyku.
Uzupe³nieniem wytycznych dotycz¹cych sprawozdawczoœci finansowej banków s¹ uchwa³y i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, okreœlaj¹ce treœæ sprawozdawczoœci bankowej i zarz¹dczej [Wiszniowski, 2009, s. 66]. Zasady wyceny ekspozycji kredytowych wynikaj¹
z Rekomendacji R, wydanej w 2011 r. Nale¿y dodaæ, ¿e chocia¿ rekomendacje KNF maj¹ charakter nieobowi¹zuj¹cych wytycznych, s¹ zazwyczaj stosowane przez banki ze wzglêdu na mo¿liwoœæ uzyskania
niekorzystnej oceny nadzoru bankowego [Wiszniowski, 2009, s. 67].
Celem Rekomendacji R jest wskazanie dobrych praktyk dotycz¹cych
kryteriów oceny ekspozycji kredytowych oraz pomiaru utraty ich wartoœci. Zadaniem zarz¹du jest uwzglêdnienie tych praktyk w zasadach (polityce) zarz¹dzania ryzykiem kredytowym i ich przegl¹d co najmniej raz
w roku [Rekomendacja R, pkt 1.1]. Zasady oceny ekspozycji kredytowych
s¹ zgodne z opisanymi wczeœniej wymaganiami MSR 39, przy czym Rekomendacja R jest bardziej szczegó³owa. Wymienia siê na przyk³ad dodatkowe, obiektywne dowody utraty wartoœci, zbli¿one do okreœlonych
w rozporz¹dzeniu w sprawie zasad tworzenia rezerw celowych, na przyk³ad: opóŸnienie w sp³acie powy¿ej 90 dni, upad³oœæ lub bankructwo kredytobiorcy, kwestionowanie nale¿noœci na drodze s¹dowej, wszczêcie
postêpowania egzekucyjnego czy obni¿enie oceny ratingowej klienta
[Rekomendacja R, pkt 2.1].
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Obowi¹zkiem zarz¹du jest równie¿ okreœlenie sformalizowanych
procedur, zakresu odpowiedzialnoœci oraz kontroli zwi¹zanych ze stosowaniem oszacowañ dotycz¹cych miêdzy innymi przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych i strat z tytu³u utraty wartoœci ekspozycji kredytowych
[Rekomendacja R, pkt 1.1]. Rekomendacja R szeroko opisuje wymagania
dotycz¹ce systemu kontroli wewnêtrznej i zarz¹dzania ryzykiem kredytowym. Bank powinien gromadziæ dokumentacjê dotycz¹c¹ indywidualnych ekspozycji kredytowych lub ich grup w zakresie miêdzy innymi:
[Rekomendacja R, pkt 1.3]:
– sposobu ustalenia przyjêtych szacunków,
– uzasadnienia wybranego podejœcia (wybór scenariusza lub kilku scenariuszy),
– wartoœci oraz terminów przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych,
– sposobu ustalenia efektywnej stopy procentowej,
– sposobu klasyfikacji ekspozycji kredytowych do poszczególnych grup,
– tego, czy model oceny ekspozycji kredytowych zosta³ nabyty od zewnêtrznego dostawcy czy opracowany przez bank.
Rekomendacja nak³ada obowi¹zek ujawnienia w sprawozdaniu finansowym banku [Rekomendacja R, pkt 1.4]:
– nara¿enia ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz systemu zarz¹dzania
ryzykiem,
– ekspozycji kredytowych w trzech grupach wed³ug kryterium wyst¹pienia przes³anek utraty wartoœci (ekspozycje z rozpoznan¹ utrat¹
wartoœci z utworzonym odpisem aktualizuj¹cym; ekspozycje, które
mimo wyst¹pienia przes³anek utraty wartoœci nie s¹ nara¿one na
stratê, oraz ekspozycje, co do których nie wyst¹pi³y przes³anki utraty
wartoœci).
Podsumowuj¹c opis przepisów i wytycznych w zakresie pomiaru
utraty wartoœci ekspozycji kredytowych, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
– rozwi¹zania stosowane w polskim prawie bilansowym s¹ zrozumia³e
i sprzyjaj¹ porównywalnoœci informacji; maj¹ charakter uniwersalnych wytycznych odnosz¹cych siê do obiektywnych kryteriów utraty
wartoœci ekspozycji kredytowych, co w praktyce minimalizuje koniecznoœæ stosowania indywidualnych oszacowañ kierownictwa;
– rozwi¹zania przyjête w MSR/MSSF w powi¹zaniu z wytycznymi Rekomendacji R pozostawiaj¹ bankom du¿¹ swobodê w doborze stosowanych metod i zakresie ujawnianych informacji.
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Rekomendacja R wymaga tworzenia indywidualnych modeli oceny
ryzyka nieœci¹galnoœci i jego obszernego udokumentowania. Nale¿y dodaæ, ¿e regulacje te nie nak³adaj¹ na banki obowi¹zku wyczerpuj¹cych
ujawnieñ na temat przyjêtych rozwi¹zañ w sprawozdaniach finansowych.

2. Podstawowe informacje o bankach podlegaj¹cych badaniu
Sektor bankowy na dzieñ 31.12.2013 r. obejmowa³ 41 banków komercyjnych, 571 banków spó³dzielczych oraz 28 oddzia³ów instytucji kredytowych [KNF, 2014, Dane miesiêczne]. Na skutek fuzji dokonanych na
prze³omie 2012 i 2013 r. dosz³o do wzrostu koncentracji sektora bankowego. Udzia³ piêciu najwiêkszych banków w aktywach sektora wzrós³
z 45,0% do 46,4%, a dziesiêciu najwiêkszych z 64,6% do 70,2% [Kotowicz,
2013 b, s. 5]. Badaniem objêto wszystkie banki notowane na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie na dzieñ 31.12.2013 r. (tablica 1),
bêd¹ce jednoczeœnie w grupie najwiêkszych podmiotów w sektorze. Materia³em Ÿród³owym s¹ skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2012 r.4
Tablica 1. Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych banków
objêtych badaniem (w tys. z³)

Skrót
Lp. banku
(ticker)

4

Suma
bilansowa

SkumulowaWartoœæ
ne odpisy
Wynik
bilansowa aktualizuj¹ce
finansowy
ekspozycji
wartoœæ
netto
kredytowych ekspozycji
kredytowych

Wp³yw
aktualizacji
wartoœci
ekspozycji
kredytowych
na wynik
finansowy

1. ALRa

21 352 348

174 063

14 535 432

499 648

–282 252

2. BGZb

37 196 633

130 049

26 323 700

1 069 966

–270 433

3. BHWc

43 508 763

970 132

16 221 412

1 111 814

–53 587

4. BNPd

20 830 812

30 841

16 159 687

1 201 996

+33 572

5. BOSe

16 876 740

37 494

11 133 828

297 309

–54 035

6. BPHf

34 416 439

272 094

25 376 345

2 446 633

–119 948

7. BZWg

60 019 177

1 837 039

39 867 554

1 560 826

–501 793

8. GNBh

58 794 443

385 776

42 393 501

4 116 725

–975 263

Na dzieñ 31.03.2013 r. nie by³y dostêpne sprawozdania wszystkich banków za 2013 r.
Dlatego ze wzglêdu na zachowanie porównywalnoœci informacji zdecydowano siê na analizê sprawozdañ finansowych z wczeœniejszego roku. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zasadnicze
wnioski nie uleg³yby zmianie, gdyby analiz¹ objêto sprawozdania za rok 2013.
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Suma
bilansowa

SkumulowaWartoœæ
ne odpisy
Wynik
bilansowa aktualizuj¹ce
finansowy
ekspozycji
wartoœæ
netto
kredytowych ekspozycji
kredytowych

Wp³yw
aktualizacji
wartoœci
ekspozycji
kredytowych
na wynik
finansowy

9. GTNi

9 768 980

639 670

4 322 149

222 835

57 172

10. INGj

78 266 800

832 300

48 985 300

1 366 700

–362 800

102 236 046

1 203 811

67 059 254

2 528 533

–444 635

52 742 499

472 181

40 232 240

1 237 586

–20 190

11. MBKk
12. MILl
13. NDAm

33 310 218

150 632

26 462 954

306 587

–159 915

14. PEOn

150 949 830

2 928 648

95 081 492

4 623 004

–608 642

15. PKOo

193 479 628

3 747 443 143 875 644

6 776 265

–2 325 228

16. UCGp*

3 843 738 896

5 070 085 2 577 978 450 159 932 886

–37 310 181

a) Alior Bank Spó³ka Akcyjna, b) Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej Spó³ka Akcyjna, c) Bank
Handlowy w Warszawie Spó³ka Akcyjna, d) BNP Paribas Bank Polska Spó³ka Akcyjna,
e) Bank Ochrony Œrodowiska Spó³ka Akcyjna, f) Bank BPH Spó³ka Akcyjna, g) Bank Zachodni WBK Spó³ka Akcyjna, h) Getin Noble Bank Spó³ka Akcyjna, i) Getin Holding
Spó³ka Akcyjna, j) ING Bank Œl¹ski Spó³ka Akcyjna, k) Mbank Spó³ka Akcyjna, l) Bank Millennium Spó³ka Akcyjna, m) Nordea Bank Polska Spó³ka Akcyjna, n) Bank Polska Kasa
Opieki Spó³ka Akcyjna, o) Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski Spó³ka Akcyjna,
p) Unicredit S.P.A
* (kwoty wyra¿one w euro zosta³y przeliczone wg œredniego kursu NBP z dnia 31.12.
2012 r. – 4,1472 z³/euro)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie skonsolidowanych sprawozdañ finansowych
banków za 2012 r.

Wszystkie wymienione banki sporz¹dzaj¹ sprawozdanie finansowe
zgodnie z MSR/MSSF. Suma bilansowa wszystkich banków wynosi 4,76
bln z³, przy czym udzia³ UniCredit wynosi niemal 81%. Jak wynika z tablicy 1, ekspozycje kredytowe s¹ dominuj¹c¹ pozycj¹ aktywów w bankach objêtych badaniem. Ich œredni udzia³ wynosi 66,53% (najwiêkszy
udzia³ Nordea Bank: 79,44%, najmniejszy – Bank Handlowy: 37,28%).
Uwagê zwraca niewysoki udzia³ odpisów aktualizuj¹cych w relacji do
wartoœci bilansowej kredytów, wynosz¹cy œrednio: 4,67% (Getin Noble
Bank: 9,71%, UniCredit: 1,45%) Korekty wartoœci ekspozycji kredytowych
istotnie wp³ywaj¹ na zaprezentowane wyniki finansowe banków. Iloraz
okresowych zmian odpisów i wyniku finansowego mieœci siê w przedziale od 6% (Bank Handlowy) do 736% (UniCredit), przy œredniej na pozio-

Informacje o utracie wartoœci ekspozycji kredytowych w sprawozdaniach...

213

mie 123,21%. W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, czy uwa¿ny czytelnik
sprawozdania finansowego jest w stanie odszukaæ informacje o:
– kryteriach kwalifikacji ekspozycji kredytowych do poszczególnych
kategorii,
– kryteriach uznania ekspozycji kredytowych za indywidualnie znacz¹ce,
– przyjêtych przez bank zasadach pomiaru utraty wartoœci tych aktywów,
– okresie zapadalnoœci kredytów,
– kwotach kredytów nara¿onych na utratê wartoœci?
Syntetycznie wnioski z analizy sprawozdañ finansowych banków
przedstawiono w ostatniej czêœci tekstu.

3. Analiza zakresu ujawnieñ zwi¹zanych z wycen¹ ekspozycji
kredytowych w badanych podmiotach
Sprawozdania finansowe banków s¹ obszernymi dokumentami (od
95 stron – Bank Handlowy (Citi) do 431 stron – UniCredit). Informacje dotycz¹ce wyceny ekspozycji kredytowych s¹ rozproszone: w zasadach (polityce) rachunkowoœci, w notach oraz w opisowej analizie ryzyka kredytowego. Autorzy formu³uj¹ robocz¹ hipotezê, ¿e banki informuj¹
o stosowaniu wewnêtrznych modeli wyceny ekspozycji kredytowych, nie
zamieszczaj¹c szczegó³ów pozwalaj¹cych u¿ytkownikom sprawozdañ finansowych na ich w³asn¹ ocenê. Informacje niezbêdne do weryfikacji tej
hipotezy zawarto w tablicy 2. Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ tekstu
zdecydowano siê na przytoczenie ujawnieñ jedynie wybranych banków,
co w ocenie autorów nie wp³ywa zasadniczo na g³ówne wnioski wynikaj¹ce z ich analizy.
Tablica 2. Wybrane fragmenty ujawnieñ dotycz¹cych ekspozycji
kredytowych
ALR
W ramach opisu ryzyka kredytowego (nota 41). Identyfikacja utraty wartoœci
nastêpuje w systemie centralnym Banku na podstawie informacji systemowych
(opóŸnienie w sp³acie) lub danych wprowadzanych przez u¿ytkowników. Wymienia siê przes³anki utraty wartoœci (s. 95–97), jednak bez wskazania ich
wp³ywu na poziom odpisów aktualizuj¹cych. Ekspozycje, dla których nie
zidentyfikowano przes³anek utraty wartoœci, grupuje siê z zachowaniem zasady homogenicznoœci wzglêdem profilu ryzyka i tworzy siê rezerwê na grupê
ekspozycji s³u¿¹c¹ pokryciu poniesionych a niezaraportowanych strat (IBNR)
(s. 97–98).
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BGZ
Wymienia siê obiektywne przes³anki utraty wartoœci (s. 22). Do ekspozycji indywidualnie znacz¹cych nale¿¹ kredyty przekraczaj¹ce 1 mln z³ (100 tys. z³ dla
ekspozycji restrukturyzowanych), zakwalifikowane wczeœniej jako indywidualnie znacz¹ce i inne wymienione na s. 23. Opis metodologii aktualizacji wartoœci zamieszczony na s. 23 ma ogólny charakter i powiela fragmenty MSR 39.
W nocie 22 zamieszczono podzia³ ekspozycji na nale¿noœci z utrat¹ i bez utraty
wartoœci. Relacja odpisów z tytu³u utraty wartoœci do zaanga¿owania bilansowego brutto w pierwszej grupie nale¿noœci 51,29% (s. 47). Ekspozycje oceniane indywidualnie stanowi¹ 3,75% ³¹cznej kwoty udzielonych kredytów
brutto (s. 48).
BHW
Ocena nastêpuje na ka¿dy dzieñ bilansowy (s. 26). Wymienia siê obiektywne
przes³anki utraty wartoœci (s. 18). Bardzo ogólna informacja na temat odpisów
IBNR (s. 19). Nie wskazano kryteriów kwalifikacji do ekspozycji indywidualnie
istotnych. W odniesieniu do ekspozycji indywidualnie nieistotnych podaje siê,
¿e odpisy s¹ obliczane „na bazie oceny portfelowej opartej o historyczne doœwiadczenia dotycz¹ce strat ponoszonych z tytu³u aktywów o podobnych
cechach ryzyka” (s. 19).
BNP
Korekty wartoœci udzielonych kredytów s¹ prezentowane w pozycji „Koszty
ryzyka” (s. 5). Metod¹ indywidualn¹ ocenia siê nale¿noœci od podmiotów gospodarczych, których suma udzielonych kredytów przekracza 50 tys. EUR (indywidualna analiza przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych) (s. 21) Odpisy IBNR
tworzy siê w oparciu o historyczne wzory strat charakteryzuj¹ce dan¹ czêœæ
portfela, z uwzglêdnieniem bie¿¹cej sytuacji gospodarczej, w jakiej dzia³aj¹ kredytobiorcy (s. 21). Odpisy aktualizuj¹ce z tytu³u utraty wartoœci na poniesione
zidentyfikowane straty (na ekspozycje o statusie default) s¹ wyliczane i ksiêgowane z czêstotliwoœci¹ miesiêczn¹, w oparciu o stan portfela kredytowego na
koniec miesi¹ca, w którym zosta³y one zaksiêgowane. Odpisy te tworzone s¹
z wykorzystaniem metody indywidualnej (z uwzglêdnieniem analizy przep³ywów finansowych klientów) b¹dŸ portfelowej (s. 86). Bank ujawnia kwoty
nale¿noœci ze zidentyfikowan¹ utrat¹ wartoœci (ustalan¹ indywidualnie
i grupowo) (s. 86).
BOS
Korekty wartoœci ekspozycji kredytowych nastêpuj¹ co miesi¹c (s. 26). „Przyjêta
metodologia pomiaru utraty wartoœci i za³o¿enia, na podstawie których okreœla
siê szacunkowe kwoty przep³ywów pieniê¿nych i okresy, w których one
nast¹pi¹, s¹ poddawane regularnym przegl¹dom w celu zmniejszenia ró¿nic
pomiêdzy szacunkow¹ a rzeczywist¹ wielkoœci¹ strat” (s. 21). W grudniu 2012 r.
przeprowadzono analizê wra¿liwoœci odpisów na zmiany parametrów portfelowych PD i LGD w metodzie portfelowej i grupowej. W przypadku wzrostu
PD o 0,1 pkt proc. i jednoczesnym spadku stóp odzysku o 10 pkt proc., stan
odpisów wzrós³by o ok. 25,7 mln z³ i w takiej wysokoœci wp³yn¹³by na wynik
Grupy (s. 36). Opis metodologii pomiaru utraty wartoœci zawiera nota 5.1.1.
W przypadku obni¿enia wartoœci bie¿¹cej mo¿liwych do realizacji przep³ywów
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pieniê¿nych, tworzony jest odpis z tytu³u utraty wartoœci odpowiadaj¹cy przewidywanej stracie kredytowej z tytu³u niewywi¹zania siê d³u¿nika ze zobowi¹zañ wobec banku pomniejszonej o korektê odsetek impairmentowych (IKON
– korekta pomniejszaj¹ca przychody odsetkowe banku) (s. 41). Bank prezentuje
odrêbnie kredyty „zaleg³e” na dzieñ bilansowy (s. 44), wartoœæ kredytów
wed³ug oceny ratingowej (s. 41–42) oraz wed³ug przeterminowania (1–30 dni,
31–60 dni, 61–90 dni, powy¿ej 90 dni) (s. 43).
BPH
Indywidualnie istotne ekspozycje s¹ wyceniana na podstawie wiedzy eksperckiej, a ekspozycji oceniane grupowo – w oparciu o statystyczne metody bazuj¹ce na obserwacjach historycznych (s. 12). Wymienia siê ogólne przes³anki
utraty wartoœci (s. 17 i s. 90). Informacje o jakoœci portfela kredytowego (s. 91)
bez okreœlenia kryteriów kwalifikacji do grup ratingowych. Zestawienie udzielonych kredytów wed³ug okresu przeterminowania (s. 92). Obszerne ujawnienia dotycz¹ce pomiaru IBNR (s. 93–96).
BZW
Przegl¹dy dokonywane s¹ przez Departament Przegl¹dów Kredytowych i Departament Kontroli i Oceny Jakoœci, niezale¿ne od jednostek podejmuj¹cych ryzyko kredytowe w ramach swoich kompetencji (s. 39). Proces identyfikacji
kredytów, które wymagaj¹ utworzenia rezerw, opiera siê na kilku niezale¿nych
poziomach weryfikacji. Jakoœæ portfela nale¿noœci kredytowych oraz rezerwy
kredytowe s¹ regularnie monitorowane na poziomie centralnym (s. 18). Polityka dotycz¹ca ekspozycji kredytowych powiela MSR 39 i rekomendacjê R (s. 24).
Analiza jakoœci kredytów indywidualnych jest przeprowadzana raz na kwarta³
(lub czêœciej). Utrata wartoœci dla portfela ocenianego ³¹cznie jest poddawana
weryfikacji w okresach miesiêcznych (s. 25). Na s. 41 zamieszczono zestawienie
kredytów wed³ug „stopnia pokrycia rezerw¹”.
GNB
Polityka w zakresie pomiaru wartoœci ekspozycji kredytowych powiela zapisy
MSR 39 (s. 25 i 26). Na podstawie danych historycznych wyznacza siê parametry portfelowe […], tj. PD (prawdopodobieñstwo niewyp³acalnoœci […], RR
(stopa odzysku), RestrR (wskaŸnik prze¿ycia restrukturyzacji) oraz CR (wskaŸnik uzdrowieñ – przejœcia z utraty wartoœci do stanu restrukturyzacja) (s. 27).
Bank ujawnia strukturê kredytów wed³ug okresu ich zapadalnoœci (s. 60).
GTN
Polityka jak w GNB. Bank prezentuje kredyty wed³ug kryterium jakoœci (wysoka jakoœæ, standardowa jakoœæ, ni¿sza jakoœæ) (s. 43), bez okreœlenia zasad
kwalifikacji do danej grupy.
ING
Polityka w zakresie pomiaru wartoœci ekspozycji kredytowych powiela zapisy
MSR 39 (s. 33 i 34). Bank prezentuje kredyty w podziale na: z utrat¹ wartoœci
i bez utraty wartoœci (s. 87) oraz zestawienie wartoœci ksiêgowej z ich wartoœci¹
godziw¹ (s. 124). Portfel kredytowy jest klasyfikowany na subportfele,
uwzglêdniaj¹ce system ewidencyjny, rodzaj produktu, segment klienta oraz
walutê. W przypadku kredytów nieposiadaj¹cych harmonogramu sp³at oraz
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kredytów z grupy zagro¿onych utrat¹ wartoœci przyjmuje siê, ¿e dla tych kredytów wartoœæ godziwa równa siê ich wartoœci ksiêgowej (s. 123).
PEO
Ekspozycje objête wycen¹ grupow¹ klasyfikowane s¹ do kategorii default,
w przypadku gdy zaleg³oœæ w sp³acie przekracza 90 dni. Odpis z tytu³u utraty
wartoœci dla tych ekspozycji jest wyliczany w oparciu o modele statystyczne.
W przypadku gdy na ekspozycjach kredytowych przes³anka trwa³ej utraty wartoœci nie zosta³a rozpoznana, wyliczany jest odpis na straty poniesione, lecz nieujawnione (IBNR) w oparciu o modele statystyczne (s. 37).
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie skonsolidowanych sprawozdañ finansowych
banków za 2012 r.

Z tablicy 2 wynika, ¿e banki zamieszczaj¹ informacje wymagane
przez MSR/MSSF. W wiêkszoœci przypadków ujawnienia te ograniczaj¹
siê do ogólnego opisu przyjêtych rozwi¹zañ, co zgadza siê z wynikami
wczeœniejszych badañ autorów [Hoñko, 2013; Muæko, 2013].
Doœæ rzadkie jest ujawnianie kwot przes¹dzaj¹cych o kwalifikacji
ekspozycji kredytowych do indywidualnie znacz¹cych. Nie ka¿dy bank
podaje informacje, czy aktualizacja wartoœci kredytów nastêpuje czêœciej
ni¿ raz do roku. Na uwagê zas³uguje prezentacja jakoœci portfela kredytowego na podstawie w³asnego systemu ratingowego. Szkoda jednak, ¿e
kryteria przynale¿noœci do poszczególnych klas nie s¹ precyzyjnie okreœlone. W ¿adnym z analizowanych sprawozdañ finansowych nie znaleziono informacji o wp³ywie opóŸnienia sp³aty kredytu lub odsetek na procent
odpisu aktualizuj¹cego. Zdaniem autorów banki stosuj¹ sformalizowane
modele pomiaru wartoœci ekspozycji kredytowych, ale do minimum
ograniczaj¹ ich prezentacjê w sprawozdaniu finansowym. W rezultacie
czytelnik sprawozdania finansowego nie mo¿e porównaæ stosowanych
rozwi¹zañ ani ustosunkowaæ siê do przyjêtych za³o¿eñ. Uzasadnione
by³oby równie¿ ustosunkowywanie siê banków do za³o¿eñ w zakresie
utraty wartoœci kredytów, zastosowanych w poprzednich okresach.
Obecnie banki informuj¹ o zmianach stanu odpisów aktualizuj¹cych, nie
stwierdzaj¹c, jaka czêœæ odpisów by³a niedoszacowana lub przeszacowana.

Zakoñczenie
Margines oszacowañ zwi¹zanych z pomiarem wartoœci ekspozycji
kredytowych w bankach stosuj¹cych MSR/MSSF jest nieporównywalnie
szerszy ni¿ dopuszczalny w polskim prawie bilansowym. Taki stan rze-
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czy nie pozwala wykluczyæ, ¿e banki celowo zmieniaj¹ przyjête za³o¿enia,
chc¹c wykazaæ odpowiedni wynik finansowy. Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e uwa¿ny czytelnik sprawozdañ finansowych banków nie
jest w stanie poznaæ za³o¿eñ zastosowanych w indywidualnych modelach wyceny udzielonych kredytów, poniewa¿ informacje na ten temat
w sprawozdaniach finansowych banków s¹ pobie¿ne i niekompletne. Nie
pozwalaj¹ na powi¹zanie kategorii kredytu z procentowym odpisem aktualizuj¹cym. Czy zatem nale¿y postulowaæ dodatkowe ujawnienia
w tym zakresie? Maj¹c na wzglêdzie obszernoœæ dotychczas sporz¹dzanych sprawozdañ, nale¿y raczej zaproponowaæ uzupe³nienie sprawozdañ finansowych o analizê jakoœci portfela kredytowego, obejmuj¹c¹
ocenê ratingow¹ wraz z kryteriami kwalifikacji do poszczególnych grup
oraz algorytm szacowania wartoœci ka¿dej grupy.
Autorzy maj¹ œwiadomoœæ, ¿e rozwa¿ania zawarte w niniejszym
tekœcie nie wyczerpuj¹ tematu. Mog¹ byæ jednak wstêpem do dalszych
badañ, w tym badañ panelowych z wykorzystaniem sprawozdañ finansowych za 2013 r.
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Streszczenie
Krytyczne znaczenie instytucji bankowych w gospodarce oraz dominuj¹cy
udzia³ kredytów w sumie aktywów banków sk³aniaj¹ do stawiania pytañ badawczych o metody wyceny kredytów, w szczególnoœci zasady dokonywania
odpisów aktualizuj¹cych ich wartoœæ. W artykule przeprowadzono analizê zakresu ujawnieñ zwi¹zanych z ustalaniem wartoœci ekspozycji kredytowych
w najwiêkszych polskich bankach stosuj¹cych MSR/MSSF w celu okreœlenia jakoœci informacji przedstawianych u¿ytkownikom raportów rocznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem porównywalnoœci informacji. Przeprowadzony przegl¹d raportów rocznych wykaza³, ¿e zakres informacji o metodach szacowania
odpisów z tytu³u utraty wartoœci ekspozycji kredytowych nie pozwala na ich ocenê porównywalnoœci. Nie jest mo¿liwe stwierdzenie, w jakim zakresie przyjête
wartoœci zale¿¹ od obiektywnych kryteriów, a w jakim mog¹ byæ efektem celowego manipulowania zyskami.
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Information about impairment write-downs of loans and receivables
in financial reports of public banks quoted on WSE in Warsaw
(Summary)
Critical role of banks in the economy and the high share of loans and receivables in their total assets are the reasons for questions on the loans and receivables
valuation method, with particular focus on impairment provisions measurement.
The article contains analysis of the information on the loans and receivables impairment disclosed in annual reports of the biggest polish banks, that used IFRS.
The aim of the analysis is to assess the quality of information disclosed to users of
financial reporting, with particular focus on the comparability of the information.
The research findings enable to conclude that information on write-downs measurement methods disclosed in annual reports are not sufficient to assess their
comparability. It is not possible to determine whether write-downs are the result
of objective assumptions, or they are influenced with intended manipulation.
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