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Wstęp
Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień załącznika do Polityki Informacyjnej Banku
Gospodarstwa Krajowego wynikającą z treści Uchwały Nr 6/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13
marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze
jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających
ogłaszaniu.
W związku ze stosowaniem w 2007 roku przez BGK § 14.1 Uchwały Nr 1/2007 KNB w zakresie kalkulacji
wymogu z tytułu ryzyka kredytowego, zakres ogłaszanych za 2007 rok informacji uwzględnia specyfikę
podejścia przejściowego (zgodnie z załącznikiem 21 do Uchwały Nr 1/2007 KNB).
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Słownik
Uchwała – „Uchwała KNB Nr 1 z dnia 13 marca 2007 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad
wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka…” BGK – Bank
Gospodarstwa Krajowego
BIA – Basic Indicator Approach
BPV – Basis Point Value
DAW – Departament Audytu Wewnętrznego
DFPI – Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych
DKT – Departament Kredytów Trudnych
DRF – Departament Ryzyka Finansowego
DRK – Departament Ryzyka Kredytowego
DSP – Departament Sprzedaży i Produktów
DWPK – Departament Wspierania Procesów Kredytowych
FD – Fundusz Drogowy
FH – Fundusz Hipoteczny
FKT – Fundusz Kredytu Technologicznego
FŻŚ – Fundusz Żeglugi Śródlądowej
GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
KFB – Komitet Finansowy Banku
KFM – Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
KFPK –Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
KKB – Komitet Kredytowy Banku
KNB – Komisja Nadzoru Bankowego
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
LtV – Loan to Value
NUK – Nowa Umowa Kapitałowa
RRO – Rejestr Ryzyka Operacyjnego
VaR – Value at Risk
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1. Cele i zasady polityki zarządzania rodzajami ryzyka
1.1 Strategie i procesy zarządzania rodzajami ryzyka
Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest na podstawie wewnętrznych strategii i procedur
dotyczących identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka, opracowanych w formie pisemnej
i zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.
Procedury wewnętrzne są znane pracownikom Banku uczestniczącym w procesie zarządzania ryzykiem.
Podlegają one regularnej weryfikacji w celu ich dostosowania do zmian profilu ryzyka Banku i otoczenia
gospodarczego, w którym Bank działa.
Wewnętrznym celem zarządzania ryzykiem w Banku jest zapewnienie optymalnej dystrybucji kapitału
bankowego, pozwalającej osiągnąć planowany wynik finansowy przy akceptowalnym poziomie ryzyka.
Główne rodzaje ryzyka występujące w działalności BGK:
• Ryzyko kredytowe obejmuje ryzyko kraju, kontrahenta – ryzyko poniesienia strat na skutek
niewywiązania się drugiej strony transakcji z zobowiązań.
• Ryzyko rynkowe – ryzyko poniesienia strat na skutek zmian czynników rynkowych. Ryzyko
rynkowe obejmuje ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe. Ryzyko rynkowe związane jest
również z ryzykiem płynności instrumentów spowodowanym niskim poziomem obrotu i trudnością
zawarcia transakcji bez znacznego wpływu na ceny instrumentu, kontraktu.
• Ryzyko płynności – powstaje w wyniku niedopasowania terminów zapadalności aktywów
i wymagalności pasywów w wyniku, czego może powstać zagrożenie częściowej lub całkowitej
niezdolności Banku do realizacji zobowiązań wobec klientów.
• Ryzyko operacyjne – ryzyko poniesienia przez Bank strat wynikających z niedostosowania lub
zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych.
W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne, natomiast wyłącza się ryzyko reputacji
i strategiczne.
• Ryzyka koncentracji (podmiotowej, sektorowej itp.) – polegające na nadmiernej koncentracji ryzyka
kredytowego w portfelu kredytowym.
Proces zarządzania ryzykiem w Banku – organizacja systemu zarządzania ryzykiem – ma na celu
zapewnienie jednoznacznego i efektywnego procesu identyfikacji, oceny, monitoringu i kontroli ryzyka.

1.1.1 Ryzyko kredytowe
W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym portfela bankowego w Banku obowiązuje wewnętrzna
instrukcja służbowa wskazująca sposób oceny i pomiaru tego ryzyka na moment zawierania transakcji
obarczonych ryzykiem kredytowym, jak i w okresie trwania transakcji, a także mechanizmy kontroli
poziomu ryzyka w odniesieniu do pojedynczych transakcji oraz całego portfela kredytowego, w tym
mechanizmy kontroli poziomu ryzyka koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań.
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W Banku stosowane są metodologie badania zdolności kredytowej poszczególnych podmiotów
uwzględniające ich specyfikę działania oraz określone są zasady przyjmowania i oceny wartości prawnych
zabezpieczeń.
Bank monitoruje terminowość spłat zobowiązań z tytułu transakcji obarczonych ryzykiem kredytowym
i dokonuje okresowych ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców oraz jednostek samorządu
terytorialnego. Dokonywana jest klasyfikacja poszczególnych ekspozycji oraz tworzone są odpowiednie
rezerwy celowe. Utrzymywany jest również adekwatny poziom kapitału dla zapewnienia wypłacalności
w sytuacji braku spłaty należności od dłużników.
Ponadto Bank kontroluje poziom ekspozycji na ryzyko kredytowe:
• łącznie oraz w podziale na działalności własną Banku i działalność zleconą Bankowi przez rząd,
• w zakresie koncentracji zaangażowań wobec jednego podmiotu i podmiotów powiązanych
kapitałowo bądź organizacyjnie,
• w zakresie łącznego zaangażowania z tytułu dużych zaangażowań,
• w odniesieniu do poszczególnych branż działalności gospodarczej,
• odrębnie z tytułu finansowania rynku nieruchomości i ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie,
• w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego,
• z tytułu transakcji walutowych lub indeksowanych do waluty,
• z tytułu udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych (gwarancji, poręczeń i akredytyw).
W okresach rocznych Zarząd Banku określa politykę kredytową z uwzględnieniem dotychczasowego
poziomu ryzyka kredytowego ponoszonego przez Bank, struktury portfela kredytowego, struktury prawnych
zabezpieczeń spłaty transakcji obarczonych ryzykiem kredytowym oraz czynników zewnętrznych –
makroekonomicznych. W polityce kredytowej na każdy rok działalności wskazywane są obszary
angażowania się Banku w transakcje obarczone ryzykiem kredytowym oraz dopuszczalna ekspozycja na
ryzyko w tych obszarach (limity wewnętrzne). Określane są również segmenty gospodarki, które Bank
uznaje za zbyt ryzykowne i w związku z tym nie są finansowane. Wskazywane są preferowane przez Bank
prawne zabezpieczenia spłaty wierzytelności.

1.1.2 Ryzyko rynkowe
W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym w Banku obowiązują procedury określające sposób
monitorowania i zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk rynkowych.
W zakresie poszczególnych rodzajów ryzyk celami zarządzania ryzykiem są:
• dla ryzyka stopy procentowej (w tym ryzyka zmiany cen papierów wartościowych) –
zminimalizowanie ryzyka utraty części dochodu odsetkowego i/lub poniesienia nadmiernych
kosztów odsetkowych na skutek zmiany rynkowych stóp procentowych oraz zminimalizowanie
ryzyka zmniejszenia wartości rynkowej posiadanych przez Bank aktywów odsetkowych;
• dla ryzyka walutowego - zminimalizowanie ryzyka strat na skutek zmian rynkowych kursów
wymiany walut.
Poziom ryzyka finansowego jest niższy niż ryzyka kredytowego, jednak ze względu na znaczącą skalę
przeprowadzanych operacji ma istotne znaczenie dla Banku.
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Proces zarządzania ryzykiem rynkowym obejmuje poszczególne etapy: identyfikację, ocenę,
monitorowanie, raportowanie oraz limitowanie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem rynkowym uzupełnione jest
o kontrolę systemu zarządzania ryzykiem rynkowym i działania zabezpieczające.
Aktualnie w Banku monitoruje się podstawowe rodzaje ryzyka związanego ze wszystkimi kategoriami
aktywów i pasywów, a w szczególności:
• ryzyko stopy procentowej,
• ryzyko zmiany cen papierów wartościowych,
• ryzyko walutowe.
Obowiązujący w BGK system pomiaru ryzyka rynkowego obejmuje następujące metody:
• wartość zagrożona (VaR) – miara wykorzystywana dotychczas na poziomie operacyjnym,
umożliwiająca jednak agregację ryzyka do poziomu całego Banku i dlatego przydatna do
zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym, dotyczy ryzyka stopy procentowej, ryzyka zmiany
cen oraz ryzyka walutowego;
• miary wrażliwości służące do szczegółowych analiz (BPV, Duration) –wykorzystywane głównie na
poziomie operacyjnym, dotyczą ryzyka stopy procentowej i ryzyka cenowego;
• miary ryzyka w warunkach skrajnych (stres testy) mogą być stosowane zarówno na poziomie
operacyjnym jak i strategicznym, dotyczą ryzyka walutowego;
• miary wielkości pozycji (wielkość pozycji walutowej, wielkości pozycji w stopie procentowej – luka
stopy procentowej, luka duration) – mogą być stosowane zarówno na poziomie operacyjnym jak
i strategicznym, dotyczą ryzyka walutowego, stopy procentowej, ryzyka płynności i ryzyka
cenowego;
• wymogi kapitałowe – miary dotyczące głównie wymagań regulacji zewnętrznych, dotyczą ryzyka
adekwatności kapitałowej.
Istotnym narzędziem zarządzania ryzykiem rynkowym w BGK jest system limitów. Schemat limitów
przedstawiony jest w części dokumentu dotyczącej zabezpieczeń.

1.1.3 Ryzyko płynności
Strategia zarządzania ryzykiem płynności ma na celu:
• zapewnienie i utrzymywanie zdolności Banku do wywiązywania się zarówno z bieżących jak
i z przyszłych planowanych zobowiązań Banku, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności
i rentowności kapitałów własnych;
• zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej;
• określenie rozwiązań umożliwiających przetrwanie sytuacji kryzysowej w przypadku jej
ewentualnego wystąpienia.
Proces zarządzania ryzykiem płynności obejmuje poszczególne etapy: identyfikację, ocenę, monitorowanie,
raportowanie oraz limitowanie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem płynności uzupełnione jest o kontrolę systemu
zarządzania oraz działania zabezpieczające.
Pomiar ryzyka płynności przeprowadzany jest za pomocą luki płynności (według terminów kontraktowych
i urealnionych), wskaźników płynności (do 1M, do 3M) oraz udziału aktywów płynnych w aktywach
ogółem.
Istotnym narzędziem zarządzania ryzykiem płynności w BGK jest system limitów. Schemat limitów
przedstawiony jest w części dokumentu dotyczącej zabezpieczeń.
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1.1.4 Ryzyko operacyjne
Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest bieżące utrzymywanie poziomu ryzyka operacyjnego na
dopuszczalnym poziomie, niezagrażającym prowadzonej działalności. Zasady zarządzania ryzykiem
operacyjnym zostały sformalizowane w postaci instrukcji służbowej Banku.
W Banku wdrożono Aplikację „RRO” – Rejestr Ryzyka Operacyjnego, która funkcjonuje w architekturze
sieciowej Banku. Zadaniem aplikacji „RRO” jest zbieranie i gromadzenie oraz przetwarzanie danych
dotyczących ryzyka operacyjnego, a także generowanie raportów opracowanych na potrzeby zarządzania
ryzykiem operacyjnym.
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje poszczególne etapy: identyfikację, ocenę,
monitorowanie oraz raportowanie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym uzupełnione jest o kontrolę
systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym i działania zabezpieczające.
Ryzyko operacyjne obejmuje wszystkie istotne obszary działalności Banku oraz wszelkie nowe, istniejące
i modyfikowane produkty, procesy i systemy. Uwzględnia także czynniki wewnętrzne takie jak struktura
organizacyjna, specyfika działalności, użytkowane systemy informatyczne, specyfikę klientów, skargi od
klientów, jakość kadr, zmiany organizacyjne oraz rotacje kadr i czynniki zewnętrzne tj. otoczenie w którym
Bank działa.
Począwszy od 2004 roku dokonywane są kwartalnie analizy dotyczące identyfikacji ryzyka operacyjnego
występującego w działalności Banku. Oprócz analizy jakościowej postrzeganych zagrożeń, od początku
2004 roku gromadzone są dane o zaistniałych zdarzeniach operacyjnych tworzące bazę zdarzeń
operacyjnych. Na bieżąco rozwiązywane są problemy związane z ryzykiem operacyjnym.
Dodatkowo w okresach kwartalnych jest szacowana wielkość wymogu kapitałowego przy użyciu metody
podstawowego wskaźnika (BIA).

1.2 Struktura jednostek organizacyjnych Banku
Skład, zakres działania i kompetencje organów oraz przedmiot działalności Banku określają:
o BGK, statut Banku i regulaminy tych organów.
Struktura organizacyjna BGK jest zaprezentowana w załączniku do niniejszego dokumentu.
Za zarządzanie odpowiednim rodzajem ryzyka w Banku odpowiadają:

ustawa

Zarząd Banku
Członkowie Zarządu Banku, zgodnie z podziałem obowiązków i kompetencji, są odpowiedzialni za
poszczególne rodzaje ryzyka występujące w działalności Banku.
Departament Audytu Wewnętrznego
Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
Departament Audytu Wewnętrznego odpowiada za:
• badanie i ocenę efektywności, skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej,
• zapewnienie właścicielom i organom Banku obiektywnych i niezależnych opinii o działalności
Banku, z uwzględnieniem związanych z nią ryzyk,
• badanie i ocenę systemu zarządzania ryzykiem,
• badanie i ocenę efektywności i jakości realizowanych w Banku zadań.
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Komitet Finansowy Banku
Komitet Finansowy Banku jest stałym kolegialnym organem opiniodawczym i decyzyjnym powołanym
przez Zarząd Banku.
Podstawowym celem działalności Komitetu jest określanie bieżącej, średnio i długoterminowej polityki
zarządzania aktywami i pasywami Banku mającej na celu optymalizację wyników oraz efektywną alokację
kapitału Banku, przy uwzględnieniu adekwatnego poziomu ekspozycji na ryzyko bankowe oraz charakteru
zadań realizowanych przez Bank w ramach prowadzonej obsługi funduszy utworzonych, powierzonych
lub przekazanych Bankowi na podstawie ustaw, bądź innych aktów prawnych.
Do podstawowych zadań Komitetu należy:
• monitorowanie i zarządzanie poziomem ryzyka finansowego, tj. ryzyka walutowego, stopy
procentowej, płynności oraz ryzyka kredytowego i operacyjnego Banku,
• monitorowanie i zarządzanie poziomem adekwatności kapitałowej Banku,
• monitorowanie wyników finansowych i stopnia realizacji planów finansowych Banku,
• kształtowanie pożądanej struktury aktywów i pasywów Banku, pod kątem zapewnienia
odpowiedniego poziomu dochodowości przy optymalizacji poziomu ponoszonego ryzyka,
• opiniowanie oraz ustalanie parametrów finansowych produktów bankowych.
Komitet realizuje swoje zadania na podstawie raportów i analiz opracowywanych zgodnie z podziałem
kompetencji przez odpowiednie komórki organizacyjne Banku.
Departament Ryzyka Finansowego
Departament Ryzyka Finansowego odpowiada za:
• tworzenie i rozwój efektywnego systemu zarządzania ryzykiem finansowym (adekwatności
kapitałowej, płynności finansowej, stopy procentowej, walutowym) Banku,
• zarządzanie ekspozycją Banku z tytułu ryzyk finansowych,
• tworzenie i doskonalenie rozwiązań systemowych ograniczających ryzyko kredytowe współpracy
z bankami krajowymi i zagranicznymi,
• identyfikację ryzyka operacyjnego w Banku i budowę systemu ograniczania jego występowania,
• sprawowanie kontroli operacji przeprowadzanych na rynkach finansowych,
• wyznaczanie wartości kapitału krótkoterminowego.
Komitet Kredytowy Banku
Do podstawowych zadań KKB należy:
• podejmowanie decyzji w sprawie wniosków kredytowych w ramach działalności własnej Banku
i działalności zleconej (ze środków powierzonych Bankowi w celu realizacji programów i umów
rządowych), w zakresie określonym w wewnętrznych przepisach dotyczących uprawnień i trybu
podejmowania decyzji finansowych w BGK,
• rekomendowanie Zarządowi Banku wniosków o podjęcie decyzji w sprawach zastrzeżonych do
kompetencji Zarządu Banku,
• dokonywanie w okresach kwartalnych przeglądów portfela kredytowego,
Przy podejmowaniu decyzji KKB uwzględnia ryzyko kredytowe, zabezpieczenie interesów Banku, a także
efektywność proponowanych transakcji.
KKB dokonuje przeglądów portfela kredytowego pod kątem poprawności klasyfikacji ekspozycji
kredytowych i poziomu utworzonych rezerw celowych, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych
przepisów Banku dotyczących zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych
w BGK.
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
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Departament Ryzyka Kredytowego
Departament Ryzyka Kredytowego odpowiada za:
• zarządzanie jednostkowym ryzykiem kredytowym (z wyłączeniem instytucji finansowych),
• nadzór nad działalnością kredytową Banku,
• nadzór nad monitoringiem portfela zaangażowań, w tym prawidłowością klasyfikacji ekspozycji
kredytowych, wartością przyjętych zabezpieczeń i poziomem tworzonych rezerw.
Departament Wspierania Procesów Kredytowych
Departament Wspierania Procesów Kredytowych odpowiada za:
• projektowanie kierunków i zasad polityki kredytowej, w tym ekspozycji zabezpieczonych
hipotecznie,
• zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela ekspozycji kredytowych Banku (z wyłączeniem
instytucji finansowych), w tym ryzykiem koncentracji zaangażowań i limitem dużych zaangażowań,
• opracowywanie zasad oceny ryzyka kredytowego i technik jego redukcji,
• przygotowywanie danych dotyczących aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym do wyliczania
wymogów kapitałowych Banku z tytułu ryzyka kredytowego, zgodnie z wymogami Nowej Umowy
Kapitałowej (NUK),
• koordynację budżetowania rezerw celowych oraz monitoring procesów w zakresie ich tworzenia
i rozwiązywania,
• opracowywanie analiz portfela ekspozycji kredytowych Banku.
Departament Kredytów Trudnych
Departament Kredytów Trudnych odpowiada za:
• prowadzenie działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych,
• odzyskiwanie należności z tytułu zawartych umów kredytowych,
• odzyskiwanie innych wierzytelności wymagających postępowania restrukturyzacyjnego lub
windykacyjnego.

1.3 Raportowanie ryzyka
Proces raportowania ryzyka w BGK obejmuje:
• informacje o profilu ryzyka,
• ocenę poziomu ryzyka w oparciu o przyjęte metodologie pomiaru,
• identyfikację potencjalnych zagrożeń,
• informacje o podjętych działaniach.
W zakresie ryzyka kredytowego księgi bankowej pomiarem i raportowaniem zajmuje się DWPK. Dane do
raportów pochodzą z systemów informatycznych oraz dodatkowo od komórek organizacyjnych Banku
zawierających i monitorujących transakcje obarczone ryzykiem kredytowym.
Sporządzane są następujące rodzaje raportów:
• miesięczne – w zakresie struktury ryzyka całego portfela kredytowego (jakość portfela,
wykorzystanie limitów określonych w Prawie bankowym i limitów wewnętrznych, w tym ryzyko
koncentracji zaangażowań i limit dużych zaangażowań), przekazywane do KKB,
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•

•
•

kwartalne – w zakresie struktury ryzyka całego portfela kredytowego (jakość portfela, wykorzystanie
limitów określonych w Prawie bankowym i limitów wewnętrznych, w tym ryzyko koncentracji
zaangażowań i limit dużych zaangażowań, portfel ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, struktura
prawnych zabezpieczeń wierzytelności Banku), przekazywane do KKB, KFB oraz Zarządu Banku,
półroczne – w zakresie zaangażowania wobec członków organów Banku, osób na stanowiskach
kierowniczych oraz podmiotów powiązanych z nimi, przekazywane do Zarządu Banku,
roczne – kompleksowe sprawozdanie z działalności kredytowej Banku, przekazywane do KKB, KFB
oraz Zarządu Banku.

Ponadto komórki organizacyjne Banku zawierające i monitorujące transakcje obarczone ryzykiem
kredytowym zobowiązane są do raportowania o stwierdzonym zagrożeniu znacznego zwiększenia ryzyka
kredytowego jednostkowego lub portfelowego.
W zakresie ryzyka rynkowego, płynności i kredytowego kontrahenta, pomiarem i raportowaniem zajmuje
się DRF. Dane do raportów pozyskiwane są z wewnętrznych systemów informatycznych Banku oraz
aplikacji zewnętrznych dostarczających informacji rynkowych.
Sporządzane są następujące rodzaje raportów:
• dzienne – o stanie bazy depozytowej, przekazywane Prezesowi Zarządu, Członkom KFB,
• dzienne – informacja na temat wielkości BPV, Duration i VaR dla portfeli papierów dłużnych
w zakresie ryzyka stopy procentowej, przekazywane na posiedzenie KFB,
• dwutygodniowe – dotyczące kształtowania się luk płynności w poszczególnych terminach
zapadalności oraz wykorzystania wewnętrznych limitów płynności i ich porównania w stosunku do
ostatniej daty sprawozdawczej, przekazywane na posiedzenie KFB,
• miesięczne – dotyczące wykorzystania limitów określonych przez Zarząd Banku otwartych pozycji
walutowych, całkowitej pozycji walutowej, wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka walutowego,
obliczonych wartości VaR i poziomu ekspozycji Banku na ryzyko walutowe, przekazywane na
posiedzenie KFB oraz kwartalnie – Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
• miesięczne – dotyczące kształtowania się luk stopy procentowej bilansu Banku w poszczególnych
terminach przeszacowania stopy procentowej, wykorzystania wewnętrznych limitów płynności i ich
porównania w stosunku do ostatniej daty sprawozdawczej, przekazywane na posiedzenie KFB oraz
kwartalnie – Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
• miesięczne – w zakresie wykorzystania limitów nadzorczych miar płynności, przekazywane na
posiedzenie KFB, a następnie Zarządowi Banku raz na kwartał.
Raportowanie ryzyka przebiega ściśle według wewnętrznych regulacji zgodnie z przyjętymi zasadami
kompetencji w Banku. Procedury obejmują także zasady postępowania w przypadku wystąpienia
zwiększonego poziomu zagrożenia ryzykiem finansowym. W szczególności w Banku zostały opisane
metody zabezpieczania płynności w sytuacji normalnego funkcjonowania Banku oraz w sytuacji zaburzeń
i zachwiania płynności.
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1.4 Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka
W Banku stosuje się wewnętrzną instrukcję dotyczącą ustanawiania i oceny prawnego zabezpieczenia
wierzytelności na moment zawierania transakcji obarczonych ryzykiem kredytowym oraz określającą
zasady monitorowania zabezpieczenia w okresie trwania transakcji.
W Banku jest określona minimalna wartość prawnego zabezpieczenia, które powinno być ustanowione na
moment zawierania transakcji obarczonej ryzykiem kredytowym, obejmująca kwotę ekspozycji oraz część
odsetek. Do kalkulacji wartości zabezpieczeń rzeczywistych (rzeczowych) przyjmuje się zweryfikowaną
przez Bank wartość z wyceny z zastosowaniem odpowiedniego dyskonta lub wskaźnika LtV, w przypadku
ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie. W przypadku zabezpieczeń nierzeczywistych (osobistych) badana
jest sytuacja ekonomiczno-finansowa wystawcy zabezpieczenia. Ponadto każdorazowo oceniane jest
spełnienie warunków formalno-prawnych uznania zabezpieczenia oraz jego realność i płynność, a także
korelacja z sytuacją ekonomiczno-finansową dłużnika.
W okresie trwania transakcji obarczonej ryzykiem kredytowym prawne zabezpieczenie jest okresowo
monitorowane. Kontroli podlega stan i wartość zabezpieczenia, możliwość zaspokojenia z zabezpieczenia
wierzytelności Banku oraz relacja aktualnej wartości zabezpieczenia do aktualnej kwoty wierzytelności.
W okresach 12-miesięcznych monitorowane jest zabezpieczenie, którego przedmiotem jest nieruchomość,
rzecz ruchoma oznaczona co do tożsamości lub akcje i udziały nie notowane na GPW oraz zabezpieczenia
osobiste osób fizycznych.
W okresach 6-miesięcznych monitorowane jest zabezpieczenie, którego przedmiotem jest rzecz ruchoma
oznaczona co do gatunku oraz zabezpieczenia osobiste przedsiębiorców lub innych podmiotów
instytucjonalnych.
W okresach 3-miesięcznych monitorowane jest zabezpieczenie, którego przedmiotem są papiery
wartościowe lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Dodatkowo w okresach kwartalnych dokonywana jest analiza struktury przyjętych przez Bank prawnych
zabezpieczeń.
W zakresie ryzyka rynkowego oraz płynności głównym narzędziem zarządzania ryzykiem w BGK jest
system limitów. Proces limitowania odbywa się zarówno na poziomie operacyjnym jak i poziomie
strategicznym, zgodnie z właściwymi kompetencjami:
• w zakresie ryzyka stopy procentowej stosuje się limity wrażliwości i limity wielkości pozycji,
• w zakresie ryzyka walutowego stosuje się limity wielkości pozycji,
• w zakresie ryzyka płynności stosuje się limity właściwych wskaźników płynności.
Proces monitorowania ryzyka polega na cyklicznej kontroli wielkości limitowanych parametrów
i analizowania wykorzystania limitów.
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System limitów przedstawia poniższy schemat:

SYSTEM LIMITÓW

ZEWNĘTRZNE

WEWNĘTRZNE

Współczynnik
wypłacalności

Ryzyka stopy procentowej

Wrażliwość
wartości rynkowej

Ryzyka walutowego

Całkowitej pozycji
walutowej

Płynności

Płynności szybkiej

portfela papierów

Wrażliwość wyniku
odsetkowego na
stopę procentową

Indywidualnych
pozycji walutowych

Płynności bieżącej

Dziennej wartości
zaciągniętych
depozytów

Udziału aktywów
płynnych w
aktywach ogółem
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W celu ograniczania ryzyka rynkowego Bank zawiera min. transakcje pochodne (opcje, FRA Interest Rate
Swaps, CIRS, OIS).
W celu ograniczenia ryzyka i zabezpieczenia płynności Banku stosuje poniższe działania:
• zawieranie transakcji na rynku pieniężnym, w tym w szczególności transakcji lokacyjno –
depozytowych, reverse repo, repo, kupna i sprzedaży bonów pieniężnych NBP, bonów skarbowych,
obligacji i innych,
• przygotowanie planu postępowania w sytuacjach awaryjnych, związanych z zaburzeniami płynności,
• utrzymywanie portfela płynnych papierów wartościowych,
• monitorowanie stanu środków oraz możliwości finansowania z NBP w ciągu dnia.
W zakresie ryzyka operacyjnego komórki organizacyjne Banku w ramach zakresu swoich obowiązków
podejmują stosowne działania mające na celu wybór i zaproponowanie odpowiedniej dla danego obszaru
metody zabezpieczenia i ograniczania ryzyka operacyjnego.
Komórki organizacyjne Banku w ramach zakresu swoich obowiązków dokonują zabezpieczenia
zagrożonych obszarów operacyjnych następującymi typami zabezpieczeń:
• Plany awaryjne – służące przeciwdziałaniu i minimalizowaniu negatywnych skutków
nieoczekiwanych zdarzeń, w tym ataków wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą szkodzić
funkcjonowaniu organizacji.
• Ochrona ubezpieczeniowa: ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, na wypadek awarii sprzętu
elektronicznego, komputerowego i sieci komputerowych, strat w wyniku fałszerstwa lub oszustwa,
odpowiedzialności cywilne.
• Transfer ryzyka poprzez świadczenie wybranych usług przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne:
związane z systemami informatycznymi, transportem, windykację należności, usług powierniczych.
• Inne zabezpieczenia (prawne, organizacyjne, techniczne): takie jak procedury w zakresie
zatrudniania, procedury oceny pracowników, procedury nadawania uprawnień dostępu do systemów
informatycznych, stosowne postanowienia w umowach, systemy kompetencji i limitów dotyczących
głównie działalności handlowej, szkolenia, kontrole.
W przypadku wykazania zwiększonego stopnia ekspozycji Banku na ryzyko operacyjne, odpowiednia
komórka organizacyjna Banku przedstawia opracowany plan działań zmierzających do poprawy zaistniałej
sytuacji obejmujący poszczególne kategorie ryzyka operacyjnego, uzgadnia go z komórkami, które będą go
realizować i przedkłada go Komitetowi Finansowemu Banku do akceptacji, a następnie Zarządowi Banku w
celu zatwierdzenia. Zarząd Banku podejmuje decyzję o realizacji przedłożonego planu, jego zmianie lub
odrzuceniu.

2. Fundusze własne
Fundusze podstawowe i uzupełniające Banku wykazane są według wartości nominalnej, z wyjątkiem
funduszu z aktualizacji wyceny, który w części dotyczącej skutków wyceny aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży wykazany jest po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego.
W ramach funduszy własnych Banku w pozycji pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych (fundusze
utworzone, powierzone i przekazane na podstawie odrębnych ustaw) Bank wykazuje wartość funduszy
narażonych na ryzyko kredytowe.
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Zwiększenia funduszy związane z działalnością zleconą, a nie wynikające z podziału zysku z działalności
zleconej, obejmują:
• dokapitalizowania (dofinansowania) ze Skarbu Państwa,
• aktualizację rezerw na planowane umorzenia kredytów KFM,
• wpływy środków armatorów przekazanych na rzecz FŻŚ.
Zmniejszenia funduszy związane z działalnością zleconą, a nie wynikające z pokrycia straty poniesionej
z tytułu działalności zleconej, obejmują:
• umorzenia kredytów KFM,
• rezerwy na należności i zobowiązania KFPK,
• rezerwy na planowane umorzenia oraz dokonane umorzenia kredytów FKT,
• wypłaty za złomowanie przekazane z FŻŚ,
• przeniesienie wolnych środków FH do FD.
Struktura funduszy własnych Banku BGK na dzień 31 grudnia 2007 r. (dane w zł)
Fundusze własne ogółem dla współczynnika wypłacalności
Fundusze własne podstawowe
Fundusze zasadnicze banku (bez kapitału/funduszu rezerwowego)
Wpłacony kapitał

1 126 517 430
1 143 591 738
1 115 962 217
980 000 000

(-) Akcje własne

0

Premia emisyjna

0

Pozostałe składniki kapitału zapasowego
Kapitały/fundusze rezerwowe
Kapitał rezerwowy łącznie z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych
Kapitały mniejszości
Zysk netto bieżącego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania po uwzględnieniu filtrów
ostrożnościowych

135 962 217
-6 557 789
2 789 430
0
354 671 052

Zysk netto bieżącego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania

354 671 052

(-) Korekty zysku netto bieżącego oraz zysku w trakcie zatwierdzania

-354 671 052

(-) Zysk netto bieżącego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania w części niezweryfikowanej
przez biegłego rewidenta
(-) Strata z lat ubiegłych, strata netto bieżącego okresu oraz strata w trakcie zatwierdzania po
uwzględnieniu filtrów ostrożnościowych
Fundusze własne podstawowe z aktualizacji wyceny
Aktualizacja wyceny instrumentów kapitałowych zaliczanych do portfela dostępnego do
sprzedaży
Korekta aktualizacji wyceny instrumentów kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do
sprzedaży

-354 671 052
0
-9 347 219
148 625 574
-148 625 574

Aktualizacja wyceny pozostałych należności zaliczonych do portfela dostępnego do sprzedaży

0

Korekta aktualizacji wyceny pozostałych należności zaliczonych do portfela dostępnego do
sprzedaży

0

Aktualizacja wyceny instrumentów dłużnych zaliczonych do portfela dostępnego do sprzedaży
Korekta aktualizacji wyceny instrumentów dłużnych zaliczonych do portfela dostępnego do
sprzedaży przeniesiona do funduszy własnych uzupełniających
Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących
inwestycje)
Korekta aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych (poza nieruchomościami
stanowiącymi inwestycje)
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Aktualizacja wyceny innych pozycji
Korekta aktualizacji wyceny innych pozycji
Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej
(-) Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe
(-) Wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej
Kapitał krótkoterminowy
Zysk rynkowy na portfelu handlowym (narastająco)
Fundusze własne uzupełniające
Składniki funduszy własnych uzupełniających
Korekta aktualizacji wyceny funduszy własnych podstawowych przeniesiona do funduszy własnych
uzupełniających
Niezrealizowane zyski instrumentów kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do
sprzedaży

385
-385
44 500 000
-10 312 690
-10 312 690
4 857 331
4 857 331
98 156 232
98 156 232
89 175 345
89 175 345

Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - utworzony na podstawie
odrębnych przepisów

8 980 887

(-) Zmniejszenia funduszy własnych uzupełniających
(-) Zmniejszenia podstawowych i uzupełniających funduszy własnych

0
-115 230 540

(-) W tym: z funduszy własnych podstawowych

-57 615 270

(-) W tym: z funduszy własnych uzupełniających

-57 615 270

(-) Zaangażowania kapitałowe banku w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe, banki
zagraniczne wyrażone w postaci posiadanych akcji lub udziałów w przypadku, gdy zaangażowanie to
stanowi więcej niż 10% kapitału (funduszy własnych) tego podmiotu
Fundusze własne podstawowe ogółem do obliczania współczynnika wypłacalności
Fundusze własne uzupełniające ogółem do obliczania współczynnika wypłacalności

-115 230 540
1 085 976 468
40 540 962

3. Ocena adekwatności kapitału wewnętrznego
Począwszy od 1 stycznia 2008 r. Bank wdrożył proces monitorowania i oceny adekwatności kapitału
wewnętrznego – ICAAP, który został zatwierdzony uchwałą Zarządu w grudniu 2007 r. oraz zatwierdzony
przez Radę Nadzorczą Banku.
W ramach procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego Bank:
• identyfikuje istotne rodzaje ryzyka, w tym także ryzyka trudno mierzalne,
• mierzy istotne rodzaje ryzyka,
• stosuje testy warunków skrajnych przy pomiarze ryzyka,
• szacuje poziom kapitału wewnętrznego z wykorzystaniem metody opartej na minimalnym wymogu
kapitałowym, z uwzględnieniem dodatkowego narzutu w kapitale na ryzyka niepokryte w I Filarze,
• dokonuje okresowej oceny adekwatności kapitału wewnętrznego,
• tworzy plany kapitałowe, z uwzględnieniem długoterminowych projekcji norm adekwatności
kapitałowej,
• posiada plany awaryjne w zakresie spełniania nadzorczych norm adekwatności kapitałowej.
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4. Wymogi kapitałowe – ryzyko kredytowe i współczynnik wypłacalności
Bank od 1 stycznia 2008 r. rozpoczął stosowanie metody standardowej do obliczania kwot ekspozycji
ważonych ryzykiem zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków.
Do dnia 31 grudnia 2007 r., zgodnie z par. 14 ust. 1 uchwały Nr 1/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r. Bank
w obliczeniach łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego stosował przepisy określone
w par. 1-29 załącznika nr 21 do uchwały.
Struktura wymogów kapitałowych Banku BGK wg stanu na 31 grudnia 2007 r. (dane w zł)
Wymogi kapitałowe
Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: kredytowego, kredytowego kontrahenta,
rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia - dostawy
Wymogi kapitałowe razem dla następujących rodzajów ryzyka: cen kapitałowych papierów wartościowych,
cen instrumentów dłużnych, cen towarów i walutowego
Wymogi kapitałowe razem z tytułu Ryzyka Operacyjnego
(-) Korekta ogólnego szacunku wymogu kapitałowego dla banków korzystających z okresu
przejściowego
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych
Inne i przejściowe wymogi kapitałowe
Nadwyżka (+) / niedobór (-) funduszy własnych przed innymi i przejściowymi wymogami kapitałowymi
Współczynnik wypłacalności (%) przed innymi i przejściowymi wymogami kapitałowymi
Nadwyżka (+) / niedobór (-) funduszy własnych
Współczynnik wypłacalności

697 917 018
684 604 049
0
3 579 291
56 545 610
-56 545 610
9 733 678
0
428 600 412
12,97%
428 600 412
12,97%

5. Wymogi kapitałowe – ryzyko rynkowe i operacyjne
Struktura wymogów kapitałowych na ryzyko rynkowe Banku BGK wg stanu na 31 grudnia 2007 r.
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych
Wymogi kapitałowe ogółem dla pozycji, pozycji wymiany i ryzyka cen towarów
Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyko cen instrumentów dłużnych, ryzyko walutowe i
ryzyko cen towarów, w Metodzie Standardowej (SA)
Handlowe instrumenty dłużne (TDI)
Instrumenty kapitałowe
Pozycje walutowe
Towary

9 733 678
3 579 291
3 579 291
0
330 147
3 249 144
0

Wartość wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne – oszacowanego z wykorzystaniem metody
podstawowego wskaźnika (BIA) na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi: 56 545 610 zł.

6. Ryzyko kredytowe – informacje dodatkowe
6.1 Definicja należności przeterminowanych
Bank w działalności kredytowej nie definiuje należności przeterminowanych i przyjmuje w powyższym
zakresie podejście określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
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6.2 Definicja korekt wartości i rezerw
W Banku stosuje się zasady tworzenia rezerw celowych dla portfela bankowego określone
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
związane z działalnością banków. W Banku obowiązuje także wewnętrzna instrukcja służbowa dotycząca
zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych wskazująca tryb podejmowania
decyzji w sprawie klasyfikacji i rezerw. Przedmiotowe decyzje podejmowane są w okresach kwartalnych
w drodze szczegółowego przeglądu portfela kredytowego z uwzględnieniem terminowości spłat oraz
sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, a także stanu prawnego zabezpieczenia branego pod uwagę
przy pomniejszaniu podstawy tworzenia rezerw celowych.
Ponadto w Banku tworzy się rezerwę na ryzyko ogólne i fundusz ryzyka ogólnego.

6.3 Łączna kwota ekspozycji
Łączna kwota ekspozycji portfela kredytowego według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych),
bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego według stanu na 31 grudnia 2007 r. wyniosła
9 382 313 tys. zł.
Bank od 1 stycznia 2008 r. rozpoczął stosowanie metody standardowej do obliczania kwot ekspozycji
ważonych ryzykiem zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków.
Do dnia 31 grudnia 2007 r., zgodnie z par. 14 ust. 1 uchwały Nr 1/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r. Bank
w obliczeniach łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego stosował przepisy określone
w par. 1-29 załącznika nr 21 do uchwały.

6.4 Struktura geograficzna ekspozycji
Struktura portfela kredytowego BGK w podziale na segmenty geograficzne wg stanu na 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł)
Oddział
Mazowieckie
Małopolskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Podkarpackie
Śląskie
Łódzkie
Warmińsko-Mazurskie
Lubelskie
Opolskie
Lubuskie
Świętokrzyskie
RAZEM
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Zadłużenie
bilansowe
2 495 184
1 299 351
1 158 530
930 419
680 538
682 077
517 609
519 962
243 453
216 558
166 694
142 946
132 769
64 533
70 701
60 989
9 382 313

26,6
13,8
12,3
9,9
7,3
7,3
5,5
5,5
2,6
2,3
1,8
1,5
1,4
0,7
0,8
0,7

Zaangażowanie
pozabilansowe
2 113 570
241 393
222 402
254 815
214 284
123 074
112 316
93 352
162 306
139 505
47 306
58 433
17 472
31 641
12 691
5 269

54,90
6,27
5,78
6,62
5,57
3,20
2,92
2,42
4,22
3,62
1,23
1,52
0,45
0,82
0,33
0,14

4 608 754
1 540 744
1 380 932
1 185 234
894 822
805 151
629 925
613 314
405 759
356 063
214 000
201 379
150 241
96 174
83 392
66 258

34,83
11,64
10,44
8,96
6,76
6,08
4,76
4,64
3,07
2,69
1,62
1,52
1,14
0,73
0,63
0,50

100,0

3 849 829

100,00

13 232 142

100,00

%

%

Ogółem

%
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6.5 Struktura branżowa ekspozycji
Struktura portfela kredytowego BGK w podziale na branże wg stanu na 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł)
Dział
PKD

Wyszczególnienie
Budownictwo

Zadłużenie
bilansowe

Zaangażowanie
pozabilansowe

Zaangażowanie
całkowite *

Struktura
w%

45

5 759 324

1 676 559

7 435 883

56,20

75

1 425 279

311 656

1 736 935

13,13

50-52

581 329

410 745

992 074

7,50

70-74

362 794

515 553

878 347

6,64

15-37

408 481

327 436

735 917

5,56

85

285 264

18 967

304 231

2,30

Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40-41

129 611

145 032

274 643

2,08

Pośrednictwo finansowe

65-67

108 608

118 513

227 121

1,72

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

60-64

85 409

43 411

128 820

0,97

Hotele i restauracje

55

41 681

34 751

76 432

0,58

Edukacja

80

14 171

13 314

27 485

0,21

Osoby fizyczne

143 491

101 478

244 969

1,85

Pozostałe branże

36 871

132 414

169 285

1,28

9 382 313

3 849 829

13 232 142

100,00

Administracja publiczna i obronna, obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne i powszechne
ubezpieczenie społeczne
Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów
mechanicznych, motocykli oraz artykułów
przeznaczenia osobistego i użytku domowego
Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Przetwórstwo przemysłowe
Ochrona zdrowotna i opieka społeczna

RAZEM

6.6 Struktura okresów zapadalności ekspozycji
Struktura portfela kredytowego BGK w podziale na terminy zapadalności wg stanu na 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie

Sektor
Finansowy

Sektor
Budżetowy

Sektor
Niefinansowy

RAZEM

%

1. Do 1 m-ca
2. Powyżej 1 m-ca do 3 m-cy
3. Powyżej 3 m-cy do 6 m-cy
4. Powyżej 6 m-cy do 1 roku
5. Powyżej 1 roku do 3 lat
6. Powyżej 3 lat do 5 lat
7. Powyżej 5 lat
8. Dla których termin upłynął

3 608 592
1 772 704
34 117
117 541
1 038 975
8 546
40 000
6 907

17 335
52 884
72 752
148 213
1 669 636
409 800
4 140 031
1 531

212 173
72 525
145 436
328 927
958 121
404 289
5 138 487
166 574

3 838 100
1 898 113
252 305
594 681
3 666 732
822 635
9 318 518
175 012

18,7
9,2
1,2
2,9
17,8
4,0
45,3
0,9

RAZEM

6 627 382

6 512 182

7 426 532

20 566 096

100,0
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6.7 Uzgodnienie zmian stanów korekt wartości i rezerw
Uzgodnienie zmian stanów korekt wartości i rezerw BGK wg stanu na 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł)

Wyszczególnienie

Bilans otwarcia
1. Zwiększenia
2.Wykorzystanie
3. Rozwiązanie
4. Rezerwy na restrukturyzację
nabyte z połączenia jednostek
5. Wzrost wartości rezerw na
restrukturyzację w wyniku
dyskontowania (w tym na
skutek zmiany stopy dyskonta)
6. Różnice kursowe
7.Inne zmiany wartości
Bilans zamknięcia

Rezerwy na
emerytury i
Rezerwa
Rezerwy na
inne
z tytułu
sprawy
świadczenia
odroczonego sporne
pracownicze
podatku
(w tym
(również dla
dochodowego podatkowe)
byłych
pracowników)

Rezerwy na
zobowiązania
pozabilansowe
(finansowe i
gwarancyjne)

Rezerwy
na
ryzyko
ogólne

Pozostałe
rezerwy (na
RAZEM
planowane
umorzenia)

47 148
0
0
0

471
5 040
0
0

1 746
3
0
-7

23 583
3 982
0
-4 396

51 615
47 413
0
-8 977

75 482
0
0
0

200 045
56 438
0
-13 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
8 137
55 285

0
-7
5 504

0
0
1 742

0
-171
22 998

0
0
90 051

0
-639
74 843

0
7 320
250 423

6.8 Zewnętrzne oceny jakości kredytowej
Bank od 1 stycznia 2008 r. rozpoczął stosowanie metody standardowej do obliczania kwot ekspozycji
ważonych ryzykiem zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków.
Do dnia 31 grudnia 2007 r., zgodnie z par. 14 ust. 1 uchwały Nr 1/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r. Bank
w obliczeniach łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego stosował przepisy określone
w par. 1-29 załącznika nr 21 do uchwały.

6.9 Techniki ograniczania ryzyka kredytowego
W Banku przyjmowane są następujące główne rodzaje zabezpieczeń:
• hipoteka na nieruchomości,
• poręczenie jednostki samorządu terytorialnego,
• zastaw na rzeczach ruchomych.
W działalności kredytowej w Banku występują jako główni gwaranci jednostki samorządu terytorialnego
poręczające zobowiązania kredytowe. Każdorazowo przed ustanowieniem zabezpieczenia w postaci
poręczenia jednostki samorządu terytorialnego badana jest sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotu
zgodnie z obowiązującą w Banku metodologią badania zdolności kredytowej jednostek samorządu
terytorialnego. Poręczycielami mogą być tylko jednostki samorządu terytorialnego posiadające zdolność
kredytową i legitymujące się pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej co do możliwości
wywiązania się z zobowiązania z tytułu poręczenia. W ocenie Banku jednostki samorządu terytorialnego
posiadają wysoką wiarygodność kredytową.
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7. Ryzyko kredytowe kontrahenta – informacje dodatkowe
7.1 Limity kredytowe
W Banku obowiązują instrukcje obejmujące określające zasady, tryb i metodologię:
• oceny sytuacji finansowej banku – kontrahenta,
• ustalania i monitorowania limitów zaangażowania przyznanych bankowi – kontrahentowi oraz
krajowi,
• monitorowania, klasyfikacji i raportowania bieżącej ekspozycji wobec banku – kontrahenta oraz
kraju.
Celem ustalania limitów zaangażowania jest ograniczenie ryzyka, które należy rozumieć jako:
• w przypadku banków – kontrahentów:
o ryzyko rozliczenia, związane z możliwością niezrealizowania przez bank - kontrahenta
zobowiązania wobec BGK w dacie rozliczenia, kiedy cała wartość kontraktu (umowy) jest
zagrożona ryzykiem, przy czym ryzykiem objęte są wszystkie przepływy realizowane
pomiędzy BGK a bankiem,
o ryzyko przedrozliczeniowe, związane z możliwością nie wywiązania się przez bank kontrahenta w części lub w całości z udzielonego przyrzeczenia zapłaty o danym czasie
trwania, na skutek czego Bank może ponieść straty.
•

w przypadku krajów:
o ryzyko polityczne – ryzyko związane z możliwością, iż decyzje polityczne, warunki lub
wydarzenia w danym kraju wpłyną negatywnie na sektor finansowy w wyniku czego
inwestorzy poniosą szkody lub utracą zyski,
o ryzyko ekonomiczne – ryzyko nie odzyskania należności w wyniku pogorszenia sytuacji
gospodarczej w danym kraju.

Metodologia wyznaczania limitów dla banków – kontrahentów jest oparta na:
• ocenie wskaźników finansowych,
• subiektywnej ocenie współpracy,
• zewnętrznych ocenach wiarygodności kredytowej,
• wielkości funduszy własnych.
Metodologia wyznaczania limitów na kraje jest oparta na zewnętrznych ocenach wiarygodności kredytowej.
Wyznaczone limity obejmują:
• w przypadku banków – kontrahentów autonomiczne limity:
o rozliczeniowy na operacje dealerskie rynku międzybankowego,
o przedrozliczeniowy na operacje dealerskie rynku międzybankowego,
o dla transakcji finansowania handlu,
• w przypadku krajów:
o limit zaangażowania na kraj.
Za monitorowanie ekspozycji Banku wobec banków – kontrahentów oraz krajów odpowiedzialny jest DRF,
przy czym podstawę monitorowania stanowią raporty sporządzone na podstawie danych z systemu
transakcyjnego i raporty z hurtowni danych Banku.
DRF sporządza, w cyklu miesięcznym, informację dla KFB na temat wykorzystania przyznanych limitów
zaangażowania dla banków – kontrahentów oraz krajów.
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7.2 Niekorzystna zmiana wartości zabezpieczenia
W Banku jest określona minimalna wartość prawnego zabezpieczenia, które powinno być ustanowione na
moment zawierania transakcji obarczonej ryzykiem kredytowym, obejmująca kwotę ekspozycji oraz część
odsetek.
Do kalkulacji wartości zabezpieczeń rzeczywistych (rzeczowych) przyjmuje się zweryfikowaną przez Bank
wartość z wyceny z zastosowaniem odpowiedniego dyskonta lub wskaźnika LtV w przypadku ekspozycji
zabezpieczonych hipotecznie.
W przypadku zabezpieczeń nierzeczywistych (osobistych) badana jest sytuacja ekonomiczno-finansowa
wystawcy zabezpieczenia.
Okresowo monitorowana jest także wartość zabezpieczenia w okresie trwania transakcji obarczonej
ryzykiem kredytowym. W przypadku stwierdzenia niekorzystnej zmiany wartości zabezpieczenia Bank
może żądać od dłużnika ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia lub zmiany zabezpieczenia, częściowo
bądź całkowicie wypowiedzieć umowę, z której wynika transakcja, albo renegocjować jej warunki,
w zależności od indywidualnej oceny sytuacji. Takie działanie jest przewidziane we wzorach umów
z dłużnikiem.

7.3 Obniżenie oceny wiarygodności kredytowej klienta
W przypadku obniżenia oceny wiarygodności kredytowej klienta w okresie trwania transakcji obarczonej
ryzykiem kredytowym, Bank może żądać od dłużnika ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia lub
zmiany zabezpieczenia, w zależności od indywidualnej oceny sytuacji. Takie działanie jest przewidziane we
wzorach umów z dłużnikiem.
Ponadto, w przypadku podejmowania decyzji o zawarciu transakcji obarczonej ryzykiem kredytowym
z klientem, który nie posiada zdolności kredytowej, Bank postępuje zgodnie z Prawem bankowym
i ustanawia szczególne (w ocenie Banku) zabezpieczenie takiej transakcji, które musi posiadać wyższą
wartość i jakość od ogólnie stosowanych zabezpieczeń.

7.4 Rezerwy
W Banku stosuje się tryb uwzględniania prawnych zabezpieczeń wierzytelności portfela bankowego
przewidziany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. W związku z powyższym w Banku przestrzega się
zasad wyceny i monitorowania wartości prawnego zabezpieczenia pozwalających na dokonywanie
pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw celowych.

7.5 Saldowanie
Na dzień 31 grudnia 2007 Bank nie korzystał z saldowania transakcji w celu wyliczenia wymogu
kapitałowego.

7.6 Miary wartości ekspozycji
W celu ustalenia wartości regulacyjnego ekwiwalentu bilansowego transakcji pozabilansowych narażonych
na ryzyko kontrahenta Bank korzysta z metody wyceny rynkowej zgodnie z załącznikiem nr 16 do Uchwały
Nr 1/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r.
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8. Ryzyko operacyjne
Bank wyznacza wartość wymogu na ryzyko operacyjne według metody podstawowego wskaźnika zgodnie
z Uchwałą Nr 1/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r.
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego metodą podstawowego wskaźnika oblicza się jako średnią
z trzech lat sumę odpowiednich pozycji z rachunku Zysków i Strat (przychody z tytułu odsetek, koszty
z tytułu odsetek, przychody z tytułu prowizji, koszty z tytułu prowizji, przychody z udziałów lub akcji,
wynik operacji finansowych, wynik z pozycji wymiany, pozostałe przychody operacyjne) pomnożoną przez
współczynnik alfa, określony na poziomie 15%.

9. Ekspozycje kapitałowe – nieuwzględnione w portfelu handlowym
Zestawienie ekspozycji kapitałowych BGK nieuwzględnionych w portfelu handlowym, wg stanu na 31 grudnia 2007 r.
Nazwa Spółki

A

B

C

D

INWESTYCJE WŁASNE
DZIAŁALNOŚĆ POZA
DOKAPITALIZOWANIEM /
PAPIERY WARTOŚCIOWE
NIEDOPOUSZCZONE DO
OBROTU NA RYNKU
REGULOWANYM

INWESTYCJE WŁASNE
SPÓŁKI
OTRZYMANE W RAMACH
DOKAPITALIZOWANIA/
PAPIERY WARTOSCIOWE
NOTOWANE NA GPW
INWESTYCJE ZLECONE /
AKCJE I UDZIAŁY
PRZEKAZANE
NIEODPŁATNIE PRZEZ
SKARB PAŃSTWA
PRZEZNACZONE DO
SPRZEDAŻY W CELU
REALIZACJI RZĄDOWYCH
PROGRAMÓW SPOŁECZNO
– GOSPODARCZYCH

Wielkość
zaangażowania
Banku (zł)

91 034 664,79

104 633 178,55

16 717 448,34

Wartość wg
wyceny
bilansowej

88 353 461,73

288 121 541,48

15 990 023,16

INWESTYCJE ZLECONE /
LOKALNE I REGIONALNE
FUNDUSZE
PORĘCZENIOWE

40 972 500,00

40 796 783,75

RAZEM EKSPOZYCJE
KAPITAŁOWE
NIEUWZGLĘDNIONE
W PORTFELU
HANDLOWYM

253 357 791,68

433 261 810,12

Cel nabycia

Metoda wyceny

strategiczne

1) podmioty podporządkowane: metoda praw własności
2) pozostałe podmioty: metoda ustalenia wartości aktywów
netto podmiotów przypadającej na akcje/udziały będące w
posiadaniu Banku oraz porównanie je z wartością nabycia
(wniesienia) skorygowaną o dotychczas utworzone odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości (kwartalnie). Ze względów
ostrożnościowych rekomenduje się księgowanie wzrostu
wartości do poziomu nie wyższego niż wartość
zaangażowania Banku w wartości nabycia

zyski
kapitałowe

według wartości godziwej, ustalonej na podstawie kursu
zamknięcia notowań z ostatniego dnia miesiąca
sprawozdawczego (miesięcznie)

zyski
kapitałowe

metoda ustalenia wartości aktywów netto podmiotów
przypadającej na akcje/udziały będące w posiadaniu Banku
oraz porównanie jej z wartością nabycia (wniesienia)
skorygowaną o dotychczas utworzone odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości (kwartalnie). Ze względów
ostrożnościowych rekomenduje się księgowanie wzrostu
wartości do poziomu nie wyższego niż wartość
zaangażowania Banku w wartości nabycia.

strategiczne

metoda ustalenia wartości aktywów netto podmiotów
przypadającej na akcje/udziały będące w posiadaniu Banku
oraz porównanie jej z wartością nabycia (wniesienia)
skorygowaną o dotychczas utworzone odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości (kwartalnie). Ze względów
ostrożnościowych rekomenduje się księgowanie wzrostu
wartości do poziomu nie wyższego niż wartość
zaangażowania Banku w wartości nabycia.

Zrealizowane zyski ze sprzedaży w ujęciu skumulowanym wynoszą 60 419 442,22 zł. (dot. spółek
notowanych na rynku regulowanym – poz. B). Stan na 31 grudnia 2007 r. narastająco od początku roku.
Kwota ogółem niezrealizowanych zysków i strat wynosi 183 488 362,93 zł – łącznie niezrealizowane zyski
i straty z przeszacowania (dot. spółek notowanych na rynku regulowanym – poz. B).
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10. Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej
10.1 Charakter ryzyka stopy procentowej księgi bankowej
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest zminimalizowanie ryzyka utraty części dochodu
odsetkowego i/lub ryzyka poniesienia nadmiernych kosztów odsetkowych na skutek zmiany rynkowych
stóp procentowych oraz zminimalizowanie ryzyka zmniejszenia wartości rynkowej posiadanych przez Bank
aktywów odsetkowych.
Charakter stopy procentowej generowany jest głównie poprzez działalność zleconą, w ramach której Bank
posiada m.in. portfel długoterminowych kredytów (KFM). Finansowanie działalności zleconej pozyskiwane
od instytucji międzynarodowych, ma charakter długoterminowy o terminie przeszacowania do 3 miesięcy.
Na charakter ryzyka stopy procentowej w działalności własnej składa się głównie utrzymywanie
skarbowych papierów wartościowych (głównie w celu zabezpieczenia płynności Banku), lokat
międzybankowych głównie o terminie przeszacowania do 3 miesięcy oraz portfela kredytów o terminie
przeszacowania głównie do 3 miesięcy, dzięki czemu ryzyko wcześniejszej spłaty przez klienta
zobowiązania wobec Banku można uznać za nieistotne.
Ponadto Bank na bieżąco monitoruje ryzyko bazowe, przyjmując założenie o terminie przeszacowania
depozytów uzależnionych od decyzji Zarządu Banku do 3 miesięcy.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku jest realizowane w dwóch obszarach:
• ryzyka dochodu, rozumianego jako ryzyko utraty części dochodu odsetkowego i/lub poniesienia
nadmiernych kosztów odsetkowych na skutek niekorzystnej zmiany rynkowych stóp procentowych,
• ryzyka cenowego, rozumianego jako ryzyko zmniejszenia się wartości rynkowej posiadanego przez
Bank portfela instrumentów finansowych na skutek niekorzystnej zmiany rynkowych stóp
procentowych.
Zarządzanie ryzykiem dochodu jest realizowane przez:
• optymalizację struktury bilansowych, oprocentowanych aktywów i pasywów pod kątem
dopasowania ich terminów przeszacowania, w tym zwłaszcza dopasowania terminów
przeszacowania kredytów i depozytów,
• optymalizację struktury aktywów i pasywów oprocentowanych pod kątem ryzyka bazowego, tj.
dążenie do skorelowania skali i kierunku zmian stóp procentowych aktywów i pasywów o tych
samych terminach przeszacowania.
Zarządzanie ryzykiem cenowym jest realizowane przez kształtowanie struktury portfela instrumentów
finansowych, których wycena zależy od poziomu rynkowych stóp procentowych.

10.2 Zmiana wyniku finansowego z powodu zmiany stóp procentowych
DRF sporządza analizy ryzyka stopy procentowej Banku w zakresie:
• ryzyka dochodu z podziałem na portfel bankowy i portfel handlowy,
• testowania warunków skrajnych i potrzeb kapitałowych dla portfela bankowego,
• strategicznego ryzyka cenowego,
• szacowania ryzyka bazowego.
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Analizy ryzyka dochodu są dokonywane w oparciu o metodę analizy luki terminów przeszacowania stopy
procentowej oraz w oparciu o wynikającą z niej symulację wrażliwości wyniku z tytułu odsetek na zmianę
stopy procentowej, z wykorzystaniem następujących miar stopnia ekspozycji Banku na ryzyko dochodu:
• wskaźnika luki stopy procentowej,
• wskaźnika skumulowanej luki stopy procentowej,
• prognozowanej kwoty, o którą może być w określonym momencie w przyszłości pomniejszony lub
powiększony wynik z tytułu odsetek Banku przy danej, zakładanej zmianie rynkowych stóp
procentowych.
Analizy ryzyka dochodu Banku sporządzane są w cyklu miesięcznym, na podstawie danych bilansowych
według stanu na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca.
Analizy ryzyka dochodu sporządzane są z podziałem na działalność Banku ogółem w złotych polskich oraz
działalność własną Banku w podziale na waluty podstawowe (PLN, USD, EUR, CHF i JPY).
Zmiana wyniku odsetkowego w tys. jednostek waluty wg stanu na 31 grudnia 2007 r.
Waluta/portfel
zmiana %: -1,0 p.p.
PLN działalność własna
w tym PLN portfel handlowy
EUR
USD
CHF
JPY

9 328,48
1 369,00
88,63
292,68
15,86
155,65

zmiana %: -2,0 p.p.
18 656,96
2 738,00
177,27
585,35
31,73
311,31

Metodologia testowania warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej, polega na wyznaczeniu
zmiany wyniku odsetkowego Banku przy założeniu przesunięcia krzywej rynkowych stóp procentowych
o 200 punktów bazowych. Przyjmuje się, że oszacowane w ten sposób ryzyko dochodu określa poziom
dodatkowych potrzeb kapitałowych z tytułu ryzyka stopy procentowej dla portfela bankowego.
Analizy ryzyka cenowego dokonywane są w oparciu o metody BPV oraz VaR.
Ryzyko bazowe wynika z niedoskonałej korelacji stóp procentowych (stawek referencyjnych) instrumentów
generujących z jednej strony przychody, a z drugiej strony koszty odsetkowe w sytuacji, gdy instrumenty te
mają te same okresy przeszacowania. Analiza ryzyka bazowego polega na oszacowaniu wpływu zmiany
stawek ustalanych decyzją Zarządu Banku w kontekście minimalizacji negatywnych efektów związanych
z niedoskonałą korelacją stóp procentowych pozycji aktywów i pasywów odsetkowych.
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