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Wstęp
Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień 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 (obecnie Uchwała Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia
2008 r.).
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Słownik
Uchwała 1/2007 KNB – Uchwała Nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych
rodzajów ryzyka (…) – Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3
Uchwała 2/2007 KNB – Uchwała Nr 2/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania
o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy
uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku,
pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy
uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu
funduszy własnych – Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 4
Uchwała 3/2007 KNB (Filar II) – Uchwała Nr 3/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania
przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego – Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 5
Uchwała 10/2007 KNB – Uchwała Nr 10/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie określenia ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny
wiarygodności kredytowej, z których bank moŜe korzystać w celu ustalenia wymogów kapitałowych
i zakresu korzystania z tych ocen oraz ich powiązania ze stopniami jakości kredytowej (z późn. zm.) – Dz.
Urz. NBP Nr 6, poz. 16 (zmiana - Dz. Urz. NBP Nr 10, poz. 22)
BGK, Bank – Bank Gospodarstwa Krajowego
BIA – Basic Indicator Approach
BPV – Basis Point Value
DK – Departament Komunikacji
DP – Departament Prawny
DRF – Departament Ryzyka Finansowego
DRK – Departament Ryzyka Kredytowego
DS - Departament Skarbu
DWPK – Departament Wspierania Procesów Kredytowych
GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process
KFB – Komitet Finansowy Banku
KFM – Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
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KKB – Komitet Kredytowy Banku
KNB – Komisja Nadzoru Bankowego (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego)
LtV – Loan to Value
NUK – Nowa Umowa Kapitałowa
RRO – Rejestr Ryzyka Operacyjnego
VaR – Value at Risk (wartość naraŜona na ryzyko)
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1. Cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka
U

U

1.1 Strategie i procesy zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka
Wewnętrznym celem zarządzania ryzykiem w Banku jest zapewnienie optymalnej dystrybucji kapitału
bankowego pozwalającej osiągnąć planowany wynik finansowy przy akceptowalnym poziomie ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest na podstawie:
•

wewnętrznych instrukcji słuŜbowych i procedur dotyczących identyfikacji, pomiaru, monitorowania
i kontroli ryzyka, opracowanych w formie pisemnej i zatwierdzonych przez Zarząd Banku,

•

zasad zarządzania ryzykiem i kapitałem w Banku zatwierdzonych przez Zarząd Banku i Radę
Nadzorczą Banku określających proces oceny adekwatności kapitałowej w BGK,

•

zasad ładu korporacyjnego odnoszących się do kwestii zarządzania Bankiem i do dobrego nadzoru.

Procedury wewnętrzne są znane pracownikom Banku uczestniczącym w procesie zarządzania ryzykiem
i podlegają regularnej weryfikacji w celu ich dostosowania do zmian profilu ryzyka Banku, otoczenia
gospodarczego, w którym Bank działa oraz dobrych praktyk branŜowych.
Organizacja systemu zarządzania ryzykiem ma na celu zapewnienie jednoznacznego i efektywnego procesu
identyfikacji, oceny, monitoringu i kontroli ryzyka. Proces zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje etapy
zaprezentowane na poniŜszym schemacie.

Ocena
ryzyka

Identyfikacja
ryzyka

Działania
zabezpieczające

Monitoring

Raportowanie
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Proces identyfikacji ryzyka obejmuje jego rodzaje, źródła powstawania (czynniki ryzyka), istotność oraz
wzajemne relacje ryzyka.
Proces oceny ryzyka obejmuje: metody jego kwantyfikacji i określenia akceptowalnego poziomu, określenie
zaleŜności, reguł, trendów oraz szacowanie kosztów ponoszonego ryzyka.
Proces monitorowania ryzyka obejmuje: nadzór wysokości podejmowanego ryzyka w ramach ustalonych
limitów, kontrolę aktualności i dokładności stosowanych metod oceny ryzyka oraz oceny efektywności
stosowanych narzędzi.
Proces raportowania ryzyka obejmuje: informację o jego profilu, ocenę jego poziomu na podstawie
przyjętych metodologii pomiaru, identyfikację potencjalnych zagroŜeń oraz informację o podjętych
działaniach.
Podejmowanie działań zabezpieczających obejmuje: przyjmowanie zabezpieczeń w transakcjach
kredytowych, zawieranie transakcji zabezpieczających, regulacje (instrukcje, metodologie, procedury,
regulaminy, plany awaryjne), systemy (w tym system limitów) i narzędzia wspomagające, planowanie
działań, rekomendacje i zalecenia dla jednostek i komórek organizacyjnych.
W zakresie zarządzania ryzykiem w Banku przyjmuje się następujące rozwiązania związane z systemem
zarządzania ryzykiem:
•

określenie głównych obszarów działania i kierunków rozwoju pozwalające na identyfikację rodzajów
ryzyka związanego z realizacją i przygotowaniem odpowiednich narzędzi pomiaru, kontroli
i zabezpieczenia przed potencjalnymi skutkami wystąpienia zagroŜeń,

•

podział kompetencji zapewniający rozdzielenie funkcji podejmowania ryzyka od funkcji związanych
z oceną i jego kontrolą, przy czym istnienie powyŜszej niezaleŜności nie oznacza braku
odpowiedzialności jednostek i komórek organizacyjnych za podjęte decyzje; zarządzanie ryzykiem
w zakresie stanowienia i kontroli odnosi się do Zarządu Banku, komitetów kredytowych i Komitetu
Finansowego Banku oraz departamentów: Ryzyka Finansowego, Ryzyka Kredytowego, Wspierania
Procesów Kredytowych i Audytu Wewnętrznego,

•

procedury określające warunki podejmowania, zabezpieczania i ograniczania ryzyka, uwzględniające
równieŜ dostosowanie wielkości podejmowanego ryzyka do bieŜącej i prognozowanej sytuacji oraz
stopień odpowiedzialności na róŜnych poziomach struktury organizacyjnej.

1.1.1 Ryzyko kredytowe
W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym portfela bankowego w Banku obowiązuje wewnętrzna
instrukcja słuŜbowa wskazująca sposób oceny i pomiaru tego ryzyka na moment zawierania transakcji
obarczonych ryzykiem kredytowym, jak i w okresie trwania transakcji, a takŜe mechanizmy kontroli
poziomu ryzyka w odniesieniu do pojedynczych transakcji oraz całego portfela kredytowego, w tym
mechanizmy kontroli poziomu ryzyka koncentracji zaangaŜowań i limitu duŜych zaangaŜowań
(w rozumieniu art. 71 ustawy Prawo bankowe). W przypadku zagroŜenia przekroczenia limitu Bank,
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poprzez ograniczanie wielkości ekspozycji, a takŜe odpowiednie zabezpieczenia, podejmuje działania
mające na celu wyeliminowanie ryzyka przekroczenia limitu koncentracji (wg stanu na 31 grudnia 2008 r.
największe zaangaŜowanie stanowiło 65,8% limitu wynoszącego 25% funduszy własnych Banku, a suma
duŜych zaangaŜowań, przekraczających 10% funduszy własnych wobec podmiotu lub grupy podmiotów
z nim powiązanych wyniosła 11,6% limitu duŜych zaangaŜowań).
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 ekspozycji 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 równieŜ adekwatny poziom kapitału dla zapewnienia wypłacalności
w sytuacji braku spłaty naleŜności od dłuŜników.
Ponadto Bank kontroluje poziom ekspozycji na ryzyko kredytowe:
•

łącznie oraz w podziale na działalność własną Banku i działalność zleconą,

•

w zakresie koncentracji zaangaŜowań wobec jednego podmiotu i podmiotów powiązanych kapitałowo
bądź organizacyjnie,

•

w zakresie łącznego zaangaŜowania z tytułu duŜych zaangaŜowań,

•

w odniesieniu do poszczególnych branŜ 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).

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 kaŜdy rok działalności wskazywane są obszary
angaŜowania się Banku w transakcje obarczone ryzykiem kredytowym oraz dopuszczalna ekspozycja na
ryzyko w tych obszarach (limity wewnętrzne). Określane są równieŜ 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.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bank co najmniej raz w roku przeprowadza testy skrajne dotyczące
wraŜliwości ekspozycji kredytowych na: zmiany kursu walutowego, zmiany stóp procentowych oraz zmianę
wartości przyjętych zabezpieczeń.
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1.1.2 Ryzyko kredytowe banku – kontrahenta
W Banku obowiązują instrukcje określające zasady, tryb i metodologię:
•

oceny sytuacji finansowej banku – kontrahenta,

•

ustalania i monitorowania limitów zaangaŜowania przyznanych bankowi – kontrahentowi oraz
krajowi,

•

monitorowania, klasyfikacji i raportowania bieŜącej ekspozycji wobec banku – kontrahenta oraz
kraju.

Celem ustalania limitów zaangaŜowania jest ograniczenie ryzyka, które naleŜy rozumieć jako:
•

w przypadku banków – kontrahentów:
o ryzyko rozliczenia, związane z moŜliwością niezrealizowania przez bank – kontrahenta
zobowiązania wobec BGK w dacie rozliczenia, kiedy cała wartość kontraktu (umowy) jest
zagroŜona ryzykiem, przy czym ryzykiem objęte są wszystkie przepływy realizowane
pomiędzy BGK a bankiem,
o ryzyko przedrozliczeniowe, związane z moŜliwością nie wywiązania się przez bank –
kontrahenta w części lub w całości z udzielonego przyrzeczenia zapłaty o danym czasie
trwania, na skutek czego Bank moŜe ponieść straty.

•

w przypadku krajów:
o ryzyko polityczne – ryzyko związane z moŜliwością, iŜ 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 naleŜności 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,
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o dla transakcji finansowania handlu,
•

w przypadku krajów:
o limit zaangaŜowania na kraj.

Za monitorowanie ekspozycji Banku wobec banków – kontrahentów oraz krajów odpowiedzialny jest DRF.
W roku ubiegłym, z uwagi na spadek wzajemnego zaufania uczestników rynku międzybankowego,
zredukowana została skala ekspozycji jak równieŜ ograniczono horyzont inwestycyjny.

1.1.3 Ryzyko finansowe – ryzyko rynkowe i płynności
W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności w Banku obowiązują procedury określające sposób
monitorowania i zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk.
W zakresie poszczególnych rodzajów ryzyk celami zarządzania ryzykiem są:
•

dla ryzyka stopy procentowej (w tym ryzyka zmiany cen papierów wartościowych) – ograniczenie
ryzyka utraty części dochodu odsetkowego i/lub poniesienia nadmiernych kosztów odsetkowych na
skutek zmiany rynkowych stóp procentowych oraz ryzyka zmniejszenia wartości rynkowej
posiadanych przez Bank aktywów odsetkowych,

•

dla ryzyka walutowego – ograniczenie ryzyka strat na skutek zmian rynkowych kursów wymiany
walut,

•

dla ryzyka płynności:
o zapewnienie i utrzymywanie zdolności Banku do wywiązywania się zarówno z bieŜących jak
i z przyszłych planowanych zobowiązań Banku, z uwzględnieniem kosztów pozyskania
płynności i rentowności kapitałów własnych,
o zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej,
o określenie rozwiązań umoŜliwiających przetrwanie sytuacji kryzysowej w przypadku jej
ewentualnego wystąpienia.

Proces zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności obejmuje poszczególne etapy: identyfikację, pomiar,
monitorowanie, raportowanie oraz limitowanie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności
uzupełnione jest o kontrolę systemu zarządzania ryzykiem i działania zabezpieczające, w tym
w szczególności plan awaryjny w zakresie płynności.
Nadzór nad operacyjnym zarządzaniem płynnością krótkoterminową sprawuje DS, natomiast zarządzaniem
w ujęciu strategicznym zajmuje się DRF.
Obowiązujący w BGK system pomiaru ryzyka rynkowego i płynności obejmuje następujące metody:
•

wartość zagroŜona (VaR) – miara wykorzystywana na poziomie operacyjnym oraz strategicznym
w odniesieniu do ryzyk rynkowych;
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•

miary wraŜliwości słuŜące do szczegółowych analiz (BPV, Duration) – wykorzystywane głównie na
poziomie operacyjnym, dotyczą ryzyka stopy procentowej i ryzyka cenowego;

•

miary wielkości pozycji - stosowane zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, dotyczą
ryzyka walutowego, stopy procentowej (w tym ryzyka cenowego);

•

wskaźniki płynności, luka płynności, analizy stabilności środków, dzienny monitoring bazy
depozytowej oraz testy warunków skrajnych – stosowane w odniesieniu do ryzyka płynności,
zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym;

•

miary ryzyka w warunkach skrajnych (stress testy) stosowane zarówno na poziomie operacyjnym jak
i strategicznym, dotyczą ryzyka rynkowego i płynności – wykorzystywane m.in. w celu oszacowania
wymaganego w II filarze kapitału na pokrycie ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym
i ryzyka płynności.

Istotnym narzędziem zarządzania ryzykiem rynkowym w BGK jest system limitów. Schemat limitów
przedstawiony jest w załączniku nr 1.

1.1.4 Ryzyko operacyjne
Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest bieŜące utrzymywanie poziomu ryzyka operacyjnego na
dopuszczalnym poziomie, nie zagraŜającym prowadzonej działalności.
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 oraz uwzględnia czynniki wewnętrzne (takie jak: struktura
organizacyjna, specyfika działalności, uŜytkowane systemy informatyczne, specyfikę klientów, skargi od
klientów, jakość kadr, zmiany organizacyjne oraz rotację kadr) i czynniki zewnętrzne (otoczenie działania
Banku).
Obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w Banku wykonywane są na czterech
poziomach odpowiedzialności:
•

poziom zerowy – pracownicy we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku,
w których działalności występuje ryzyko operacyjne,

•

poziom pierwszy podstawowy – jednostki i komórki organizacyjne Banku, w których występuje
ryzyko operacyjne w codziennej działalności,

•

poziom drugi – komórki organizacyjne Banku nadzorujące daną kategorię ryzyka operacyjnego,

•

poziom trzeci – scentralizowane zarządzanie ryzykiem operacyjnym umiejscowione w jednej
komórce organizacyjnej – Departamencie Ryzyka Finansowego.
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Kierujący na kaŜdym szczeblu są odpowiedzialni za adekwatność i efektywność prowadzonej polityki
i kontroli ryzyka operacyjnego na swoim szczeblu.
Udokumentowany proces identyfikacji i oceny zagroŜeń związanych z ryzykiem operacyjnym obejmuje
wszystkie istotne obszary działalności Banku oraz wszelkie nowe, istniejące i modyfikowane: produkty,
procesy i systemy oraz uwzględnia czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Do oceny potencjalnych zagroŜeń
stosuje się:
•

metodę samooceny ryzyka, która polega na oszacowaniu stopnia potencjalnego naraŜenia na ryzyko
operacyjne na podstawie doświadczenia i wiedzy osób zatrudnionych w Banku w róŜnych
jednostkach i komórkach organizacyjnych oraz na róŜnych stanowiskach,

•

metodę „karty ocen”, która polega na zamianie ocen jakościowych na ilościowe, co umoŜliwia
określenie systemu ratingu ekspozycji Banku w poszczególnych kategoriach ryzyka.

Ocena ryzyka operacyjnego dokonywana jest takŜe na podstawie analiz zdarzeń operacyjnych, których
skutki znalazły lub nie znalazły swojego odzwierciedlenia w wyniku finansowym Banku.
W Banku istnieje system regularnego monitorowania zdarzeń operacyjnych, który umoŜliwia obserwacje
profilu ryzyka operacyjnego oraz słuŜy budowaniu bazy zdarzeń operacyjnych. Uwzględniono
występowanie w Banku trzech klas strat operacyjnych powstałych w wyniku:
•

zdarzeń operacyjnych o wysokiej częstotliwości występowania generujących niewielkie straty,

•

zdarzeń operacyjnych o niskiej częstotliwości występowania generujących duŜe straty,

•

zdarzeń operacyjnych o niskiej częstotliwości występowania generujących niskie straty.

Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Banku przesyłają informacje, które są podstawą do
sporządzania regularnych analiz. Dane uzyskiwane w procesie monitorowania stanowią podstawę
regularnego raportowania dla kierownictwa Banku.
Jednostki i komórki organizacyjne Banku w ramach zakresu swoich obowiązków podejmują stosowne
działania mające na celu wybór i zaproponowanie odpowiedniej dla danego obszaru metody zabezpieczenia
i ograniczenia ryzyka operacyjnego takie jak: plany utrzymania ciągłości działania, plany awaryjne, ochrona
ubezpieczeniowa, transfer ryzyka, inne zabezpieczenia (prawne, organizacyjne, techniczne).
Proces kontroli zarządzania ryzykiem operacyjnym dokonywany przez Departament Audytu Wewnętrznego
obejmuje kontrolę i ocenę systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, jego regularnych przeglądów oraz
sprawdzenie prawidłowości przebiegu procedur dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku,
pod względem jego skuteczności i efektywności. Sprawozdanie z kontroli i oceny systemu zarządzania
ryzykiem operacyjnym przedstawiane jest Zarządowi Banku.
W obszarze ryzyka operacyjnego kwartalnie obliczane są kluczowe wskaźniki ryzyka.
Począwszy od 2004 roku dokonywane są kwartalnie analizy dotyczące identyfikacji ryzyka operacyjnego
występującego w działalności Banku. Oprócz analizy jakościowej postrzeganych zagroŜeń, od początku
2004 roku gromadzone są dane o zaistniałych zdarzeniach operacyjnych tworzące bazę zdarzeń
operacyjnych. Na bieŜąco rozwiązywane są problemy związane z ryzykiem operacyjnym.
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Dodatkowo w okresach kwartalnych jest szacowana wielkość wymogu kapitałowego przy uŜyciu metody
podstawowego wskaźnika (BIA).

1.1.5 Pozostałe ryzyka
W ramach procesu monitorowania ryzyk występujących w działalności Banku ponadto zidentyfikowano:
•

ryzyko koncentracji zaangaŜowań i limitu duŜych zaangaŜowań (ryzyko nadmiernej koncentracji
zaangaŜowań wobec pojedynczego klienta albo klientów powiązanych kapitałowo lub
organizacyjnie)

•

ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej (ryzyko nadmiernej koncentracji zaangaŜowań
kapitałowych w podmioty niefinansowe);

•

ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych;

•

ryzyko szczególne cen instrumentów dłuŜnych (ryzyko związane z emitentem lub gwarantem
instrumentu);

•

ryzyko rozliczenia, dostawy;

•

ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej (obecne lub przewidywane ryzyko, na które naraŜony
jest wynik finansowy lub kapitał Banku na skutek zmiany stóp procentowych w odniesieniu do
pozycji zaliczanych do portfela bankowego);

•

ryzyko braku zgodności (ryzyko rozumiane jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji
wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania);

•

ryzyko reputacji (ryzyko wynikające z negatywnego odbioru wizerunku Banku).

W Banku badana jest takŜe istotność innych ryzyk określonych w procedurze ICAAP.

1.2 Struktura jednostek organizacyjnych Banku
Skład, zakres działania i kompetencje organów oraz przedmiot działalności Banku określają: ustawa o BGK,
statut Banku i regulaminy tych organów.
Struktura organizacyjna BGK jest zaprezentowana w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.
Za zarządzanie ryzykiem w Banku odpowiadają:
Zarząd Banku
Członkowie Zarządu Banku, zgodnie z podziałem obowiązków i kompetencji, są odpowiedzialni za
poszczególne rodzaje ryzyka występujące w działalności Banku.
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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 bieŜącej, 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 naleŜy:
•

monitorowanie i zarządzanie poziomem ryzyka finansowego, tj. ryzyka walutowego, stopy
procentowej, płynności oraz ryzyka kredytowego (w zakresie portfelowego ryzyka kredytowego)
i operacyjnego Banku,

•

monitorowanie i zarządzanie poziomem adekwatności kapitałowej Banku,

•

monitorowanie wyników finansowych i stopnia realizacji planów finansowych Banku,

•

kształtowanie poŜądanej struktury aktywów i pasywów Banku, pod kątem zapewnienia
odpowiedniego poziomu dochodowości przy optymalizacji poziomu ponoszonego ryzyka,

•

opiniowanie oraz ustalanie parametrów finansowych produktów bankowych,

•

opiniowanie działań podejmowanych w zakresie zarządzania kapitałem.

Komitet realizuje swoje zadania na podstawie raportów i analiz opracowywanych zgodnie z podziałem
kompetencji przez odpowiednie komórki organizacyjne 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 niezaleŜnych 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.

Departament Ryzyka Finansowego
Departament Ryzyka Finansowego odpowiada za:
•

tworzenie i rozwój efektywnego systemu zarządzania ryzykiem finansowym (adekwatności
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kapitałowej, płynności finansowej, stopy procentowej, walutowym) i operacyjnym Banku,
•

zarządzanie ekspozycją Banku z tytułu ryzyka finansowego,

•

tworzenie i doskonalenie rozwiązań systemowych ograniczających ryzyko rozliczeniowe
i 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,

•

integrację ryzyk i ocenę adekwatności kapitałowej w ramach procesu ICAAP,

•

koordynację procesu szacowania kapitału wewnętrznego w Banku oraz współpraca w procesie
zarządzania kapitałem i planowania kapitałowego.

Komitet Kredytowy Banku
Do podstawowych zadań KKB naleŜy:
•

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 zastrzeŜonych do
kompetencji Zarządu Banku,

•

dokonywanie w okresach kwartalnych przeglądów portfela kredytowego.

Przy podejmowaniu decyzji KKB uwzględnia ryzyko kredytowe, zabezpieczenie interesów Banku, a takŜe
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.
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 zaangaŜowań, w tym prawidłowością klasyfikacji ekspozycji
kredytowych, wartością przyjętych zabezpieczeń i poziomem tworzonych rezerw.
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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 zaangaŜowań i limitem duŜych zaangaŜowań,

•

opracowywanie zasad oceny ryzyka kredytowego i technik jego redukcji,

•

przygotowywanie danych dotyczących aktywów obciąŜonych ryzykiem kredytowym do wyliczania
wymogów kapitałowych Banku z tytułu ryzyka kredytowego, zgodnie z wymogami Nowej Umowy
Kapitałowej (NUK),

•

koordynację budŜetowania 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 naleŜności 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 zagroŜeń,

•

informacje o podjętych działaniach.

W zakresie ryzyka kredytowego księgi bankowej pomiarem i raportowaniem zajmuje się DWPK.
Sporządzane są następujące rodzaje raportów:
•

dzienne – o stanie zadłuŜenia kredytowego poszczególnych jednostek organizacyjnych Banku,
przekazywane organom i komórkom Banku do wykorzystania w bieŜącej działalności operacyjnej,
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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
zaangaŜowań i limit duŜych zaangaŜowań, portfel ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, portfel
KFM, struktura prawnych zabezpieczeń wierzytelności Banku), przekazywane do KKB, KFB,
Zarządu Banku oraz w zakresie informacji o portfelu ekspozycji hipotecznych i portfelu KFM
w okresach półrocznych Radzie Nadzorczej,

•

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 zagroŜeniu znacznego zwiększenia ryzyka
kredytowego jednostkowego lub portfelowego.
W zakresie ryzyka rynkowego, płynności, kredytowego kontrahenta i operacyjnego, pomiarem
i raportowaniem zajmuje się DRF. Dane do raportów pozyskiwane są z wewnętrznych systemów
informatycznych Banku oraz aplikacji zewnętrznych dostarczających informacji rynkowych.
W 2008 r. w Banku sporządzane były następujące rodzaje raportów:
•

dzienne:
o dotyczące płynności zawierające w szczególności informacje o wykorzystaniu nadzorczych
miar płynności, wykorzystaniu wewnętrznych limitów płynności, stanie depozytów Banku,
wynikach stress testów przekazywane Prezesowi Zarządu i Członkom KFB,
o dotyczące wykorzystania limitów rozliczeniowych i kredytowych, przekazywane dyrektorom
DRF i DS,
o dotyczące nie rozliczonych transakcji na rynku międzybankowym, banków, z którymi BGK
wstrzymuje rozliczenie transakcji, banków pod obserwacją ze względu na zwiększone ryzyko
rozliczeniowe w danym dniu, przekazywane departamentom Banku uczestniczącym
w procesach związanych z zawieraniem transakcji na rynku hurtowym,

•

tygodniowe:
o dotyczące stanów dziennych wielkości BPV, Duration i VaR dla portfeli papierów dłuŜnych
w zakresie ryzyka stopy procentowej, przekazywane na posiedzenie KFB,

•

dwutygodniowe:
o dotyczące kształtowania się luk płynności w poszczególnych terminach zapadalności oraz
wykorzystania wewnętrznych limitów płynności, przekazywane na posiedzenie KFB,

•

miesięczne:
o dotyczące wykorzystania limitów określonych przez Zarząd Banku otwartych pozycji
walutowych, całkowitej pozycji walutowej, wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka
walutowego, obliczonych wartości VaR, wyników przeprowadzonych stress testów
i poziomu ekspozycji Banku na ryzyko walutowe, przekazywane na posiedzenie KFB,
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o dotyczące kształtowania się luk stopy procentowej bilansu Banku w poszczególnych
terminach przeszacowania stopy procentowej, wraŜliwości dochodu odsetkowego, miar:
VaR, BPV oraz Duration, wykorzystania wewnętrznych limitów ryzyka stopy procentowej,
przekazywane na posiedzenie KFB,
o dotyczące kształtowania się luk płynności, wykorzystania nadzorczych miar płynności oraz
wewnętrznych limitów płynności przekazywane na posiedzenie KFB,
o dotyczące wykorzystanie limitów na kraje oraz limitów zaangaŜowania dla banków
zagranicznych i krajowych, przekazywane na posiedzenie KFB.
•

kwartalne :
o dotyczące ryzyka finansowego i operacyjnego przekazywane na posiedzenie KFB oraz
Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku.

Raportowanie ryzyka przebiega ściśle według wewnętrznych regulacji zgodnie z przyjętymi zasadami
kompetencji w Banku. Procedury obejmują takŜe zasady postępowania w przypadku wystąpienia
zwiększonego poziomu zagroŜenia ryzykiem finansowym. W szczególności w Banku zostały opisane
metody prowadzenia płynności w sytuacji normalnego funkcjonowania Banku oraz w sytuacji zmniejszenia
i zaburzenia płynności.

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 kaŜdorazowo oceniane jest
spełnienie warunków formalno-prawnych uznania zabezpieczenia oraz jego realność i płynność, a takŜe
korelacja z sytuacją ekonomiczno-finansową dłuŜnika.
W okresie trwania transakcji obarczonej ryzykiem kredytowym prawne zabezpieczenie jest okresowo
monitorowane. Kontroli podlega stan i wartość zabezpieczenia, moŜliwość 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 toŜsamości lub akcje i udziały nie notowane na GPW oraz zabezpieczenia
osobiste osób fizycznych.
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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 kredytowego, rynkowego oraz płynności jednym z narzędzi 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 kredytowego stosuje się następujące limity:
o branŜowe, odzwierciedlające ryzyko wynikające z rodzaju działalności klienta,
o przedmiotowe, wynikające z ryzyka, jakim obarczony jest cel udzielonego kredytu,
o podmiotowe, określone ze względu na typ klienta,
o jednostkowe, dla klientów o szczególnym znaczeniu strategicznym, wynikającym z celów
realizowanych przez Bank,
o określone dla typów kredytów,

•

w zakresie ryzyka stopy procentowej stosuje się limity wraŜliwości i limity wielkości pozycji,

•

w zakresie ryzyka walutowego stosuje się limity wielkości pozycji,

•

w zakresie ryzyka płynności stosuje się limity i wartości progowe właściwych wskaźników
płynności.

Ponadto w celu zachowania norm adekwatności kapitałowej na odpowiednio wysokim poziomie Bank
wprowadził system limitów kapitałowych w poszczególnych obszarach działalności.
Proces monitorowania ryzyka polega na cyklicznej kontroli wielkości limitowanych parametrów
i analizowania wykorzystania limitów.
System limitów przedstawiony został w załączniku nr 1.
W celu ograniczania ryzyka rynkowego Bank zawiera m.in. transakcje pochodne (opcje walutowe, Forward
Rate Agrement, Interest Rate Swap, Cross Currency Interest Rate Swap, Overnight Index Swap).
W celu ograniczenia ryzyka i zabezpieczenia płynności Banku stosuje poniŜsze działania:
•

zawieranie transakcji na rynku pienięŜnym, w tym w szczególności transakcji lokacyjnodepozytowych, reverse repo, repo, kupna i sprzedaŜy bonów pienięŜnych NBP, bonów skarbowych,
obligacji i innych,

•

przygotowanie planu postępowania w sytuacjach awaryjnych, związanych ze stanem zmniejszenia
lub zagroŜenia płynności,
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•

utrzymywanie portfela płynnych papierów wartościowych,

•

monitorowanie stanu środków oraz moŜliwości 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
zagroŜonych obszarów operacyjnych następującymi typami zabezpieczeń:
•

plany awaryjne – słuŜące 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 naleŜności, 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 przedłoŜonego planu, jego zmianie lub
odrzuceniu.

2. Fundusze własne
U

Zgodnie ze statutem Bank posiada następujące fundusze:
•

fundusz statutowy,

•

fundusz zapasowy,

•

fundusz rezerwowy,

•

fundusz ogólnego ryzyka,

•

fundusze utworzone, powierzone lub przekazane na podstawie odrębnych ustaw bądź innych aktów
prawnych,

•

inne fundusze celowe.
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Do celów ustalania adekwatności kapitałowej do funduszy własnych Banku w 2008 r. nie były zaliczane
fundusze utworzone, powierzone lub przekazane na podstawie odrębnych ustaw bądź innych aktów
prawnych i inne fundusze celowe.
Fundusze własne do współczynnika wypłacalności wyznaczane są zgodnie z art. 127 ustawy Prawo
bankowe oraz uchwałą 2/2007 KNB.
Fundusze własne Banku składają się z funduszy podstawowych i funduszy uzupełniających,
pomniejszonych o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe oraz we wskazanej powyŜej uchwale.
Bank dokonuje zmniejszeń funduszy własnych podstawowych i uzupełniających o znaczne zaangaŜowania
kapitałowe w następujących podmiotach: Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A., Korporacji Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych S.A. oraz Krajowym Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Szczegółową strukturę funduszy własnych prezentuje poniŜsza tabela.
w zł
I. Fundusze własne podstawowe
1. Fundusze zasadnicze banku
- Wpłacony kapitał
- Premia emisyjna
- Pozostałe składniki kapitału zapasowego
2. Kapitały/fundusze rezerwowe
- Kapitał rezerwowy łącznie z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych
- Kapitały mniejszości
- Zysk netto bieŜącego okresu oraz zysk w trakcie zatwierdzania
- Korekty zysku netto bieŜącego oraz zysku w trakcie zatwierdzania
- Fundusze własne podstawowe z aktualizacji wyceny
3. Fundusz ogólnego ryzyka
4. Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe
- Wartości niematerialne i prawne

II. Fundusze własne uzupełniające
- Korekta aktualizacji wyceny funduszy własnych podstawowych
przeniesiona do funduszy własnych uzupełniających
- Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych
- utworzony na podstawie odrębnych przepisów

III. Zmniejszenia podstawowych i uzupełniających funduszy
własnych
- Zmniejszenia funduszy własnych podstawowych
- Zmniejszenia funduszy własnych uzupełniających

Fundusze własne ogółem
Kapitał krótkoterminowy
Fundusze własne ogółem dla potrzeb adekwatności kapitałowej
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31.12.2008

31.12.2007

1 688 118 001

1 143 591 738

1 567 834 847
1 185 750 000
0
382 084 847

1 115 962 217
980 000 000
0
135 962 217

74 807 430
2 789 430
0
214 800 788
-142 782 788
0

-6 557 789
2 789 430
0
354 671 052
-354 671 052
-9 347 219

55 500 000

44 500 000

-10 024 276
-10 024 276

-10 312 690
-10 312 690

67 321 350

98 156 232

58 342 098

89 175 345

8 979 252

8 980 887

-82 840 200

-115 230 540

-41 420 100
-41 420 100

-57 615 270
-57 615 270

1 672 599 151

1 126 517 430

12 549 740

4 857 331

1 685 148 891

1 131 374 761
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Z uwagi na znaczącą skalę działalności Bank w rachunku współczynnika wypłacalności uwzględnia kapitał
krótkoterminowy w przypadku, gdy jest on dodatni.
Kapitał krótkoterminowy stanowi sumę:
•

zysku rynkowego – obliczonego narastająco do dnia sprawozdawczego, pomniejszonego o znane
obciąŜenia, w tym dywidendy, w zakresie w jakim nie został zaliczony do funduszy własnych lub
podzielony w inny sposób,

•

straty (ze znakiem ujemnym) na wszystkich operacjach zaliczonych do portfela bankowego,
obliczonej narastająco do dnia sprawozdawczego, z wyłączeniem strat z tytułu zmian kursów
walutowych i cen towarów, w zakresie w jakim nie została ujęta w funduszach własnych lub pokryta
w inny sposób, jednak w kwocie nie przewyŜszającej sumy wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka
rynkowego oraz ryzyka kredytowego kontrahenta.

3. Ocena adekwatności kapitału wewnętrznego
U

Bank wdroŜył proces monitorowania i oceny adekwatności kapitału wewnętrznego – ICAAP, który został
zatwierdzony uchwałą Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej Banku.
ICAAP jest procesem łączącym w sobie dwa podstawowe elementy: zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie
kapitałem. ICAAP obejmuje procedury wewnętrzne i działania zapewniające:
•

identyfikację ryzyka w działalności Banku,

•

dokonanie pomiaru ryzyka (kwantyfikacja),

•

dokonanie agregacji róŜnych rodzajów ryzyka w celu określenia profilu ryzyka,

•

stosowanie systemów zarządzania ryzykiem, przy czym stosowane rozwiązania dostosowuje do
reakcji na zmiany warunków funkcjonowania,

•

posiadanie odpowiednich metod kalkulacji kapitału wewnętrznego w odniesieniu do profilu ryzyka,

•

dokonanie okresowej weryfikacji jakości procesu szacowania kapitału wewnętrznego i systemu
zarządzania ryzykiem,

•

monitorowanie i kontrolę na bieŜąco adekwatności kapitałowej,

•

określanie celów kapitałowych w zakresie adekwatności kapitałowej (docelowy poziom kapitału).

NajwaŜniejsze elementy ICAAP znajdują swoje odzwierciedlenie w strategicznym i operacyjnym
zarządzaniu Bankiem.
W Banku dokonuje się przynajmniej raz do roku niezaleŜnych przeglądów procesu zarządzania kapitałem.
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W ramach procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego Bank:
•

identyfikuje istotne rodzaje ryzyka, w tym takŜe 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.

W Banku przynajmniej raz w roku dokonuje się przeglądu wszystkich ryzyk oraz określa się ich istotność
w ramach procesu ICAAP.
•

Ryzyko istotne – rodzaj (typ) ryzyka, którego oddziaływanie przynosi lub moŜe przynieść
negatywny wpływ na kapitał i/lub wynik finansowy Banku.

Przyjmując kryteria istotności jako ryzyka istotne określono:
•

ryzyko operacyjne,

•

ryzyko kredytowe,

•

ryzyko płynności,

•

ryzyko braku zgodności,

•

ryzyko koncentracji,

•

ryzyko reputacji,

•

ryzyko stopy procentowej,

•

ryzyko walutowe.

Ryzyka uznane w Banku za istotne podlegają procesowi zarządzania zgodnie z dokumentem ICAAP.
Ponadto w I kwartale 2009 jako jednostki odpowiedzialne za zarządzanie danym rodzajem ryzyka zostały
wyznaczone DK – w przypadku ryzyka reputacji oraz DP – w przypadku ryzyka braku zgodności.
Po ocenie istotności poszczególnych ryzyk następuje proces przekształcenia miar ryzyka na kapitał
wewnętrzny.
Dla ryzyk istotnych – mierzalnych stosujemy metody ilościowe i jakościowe (stress test i samoocena)
w celu wyliczenia kapitału wewnętrznego na ich pokrycie.
Dla ryzyk istotnych – trudno-mierzalnych stosujemy metody jakościowe (samoocena) w celu wyliczenia
kapitału wewnętrznego na ich pokrycie.
Dla ryzyk nieistotnych nie wylicza się kapitału wewnętrznego na ich pokrycie
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4. Wymogi kapitałowe i współczynnik wypłacalności
U

W celu wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyk Bank stosuje metody
opisane w poniŜszej tabeli:

Wymóg kapitałowy z tytułu:
ryzyka kredytowego w zakresie portfela bankowego
ryzyka walutowego w zakresie portfela handlowego i
bankowego łącznie
ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych w zakresie
portfela handlowego
ryzyka szczególnego cen instrumentów dłuŜnych w zakresie
portfela handlowego
ryzyka ogólnego stóp procentowych w zakresie portfela
handlowego

Metoda
standardowa (część II załącznika nr 4 do uchwały 1/2007
KNB)
podstawowa (cz. II § 15 załącznika nr 6 do uchwały 1/2007
KNB)
uproszczona (cz. III § 10 załącznika nr 8 do uchwały 1/2007
KNB )
podstawowa (cz. II §14 załącznika nr 9 do uchwały 1/2007
KNB)
terminów zapadalności (cz. II § 6 załącznika nr 10 do uchwały
1/2007 KNB)

ryzyka rozliczenia, dostawy oraz ryzyka kredytowego
kontrahenta w zakresie portfela handlowego

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały 1/2007 KNB,
ekwiwalent bilansowy za pomocą wyceny rynkowej (cz. III
§ 10 załącznika nr 16 do uchwały 1/2007 KNB)

przekroczenia limitu koncentracji zaangaŜowań i limitu duŜych
zaangaŜowań

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały 1/2007 KNB

przekroczenia progu koncentracji kapitałowej

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały 1/2007 KNB

ryzyka operacyjnego

podstawowego wskaźnika (cz. II załącznika nr 14 do uchwały
1/2007 KNB)

Struktura wymogów kapitałowych BGK (w zł)
Wymogi kapitałowe
Wymóg kapitałowy dla ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta
Wymóg kapitałowy dla ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych, cen instrumentów
dłuŜnych, cen towarów i walutowego

31.12.2008
1 105 846 062
1 023 584 378
4 170 335

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych

11 295 737

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego

66 795 612

Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangaŜowań i limitu duŜych
zaangaŜowań

0

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia, dostawy

0

Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej

0

Współczynnik wypłacalności
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Wym óg z tytułu ryzyka
kredytowego i kredytowego
kontrahenta

92.56%
0.38%

Wym óg z tytułu ryzyka cen
kapitałowych papierów
wartoś ciowych i ryzyka
6.04%
walutowego

1.02%

Wym óg z tytułu ryzyka
operacyjnego

Wym óg z tytułu ryzyka
ogólnego s tóp procentowych

w mld PLN

13%

2.0

12.19%
12%

1.6

10.89%

11.10%

11%

1.2

10%

0.8

9.17%
9%

0.4

8%

0.0
I k w . 2008

II k w . 2008

III k w . 2008

IV k w . 2008

Całkowity wym óg kapitałowy w m ld PLN (prawa s kala)
Fundus ze włas ne i kapitał krótkoterm inowy w m ld PLN (prawa s kala)
Ws półczynnik wypłacalnoś ci BGK w % (lewa s kala)

4.1 Wymogi kapitałowe – ryzyko kredytowe i kredytowe kontrahenta
Od 1 stycznia 2008 r. Bank rozpoczął stosowanie metody standardowej do obliczania kwot ekspozycji
waŜonych ryzykiem zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 1/2007 KNB, przy czym w celu ustalenia
wartości regulacyjnego ekwiwalentu bilansowego transakcji pozabilansowych naraŜonych na ryzyko
kontrahenta Bank korzystał z metody wyceny rynkowej zgodnie z załącznikiem nr 16 do Uchwały 1/2007
KNB.
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W celu przypisania wag ryzyka ekspozycjom, Bank stosował powiązanie ocen wiarygodności kredytowej ze
stopniami jakości kredytowej zgodnie z uchwałą 1/2007 KNB i uchwałą 10/2007 KNB. Bank
wykorzystywał oceny wiarygodności kredytowej nadawane przez następujące zewnętrzne instytucje
wiarygodności kredytowej:
•

Fitch Ratings,

•

Moody’s Investors Service,

•

Standard and Poor’s Ratings Services.

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta (w zł)
Klasa ekspozycji

31.12.2008
wymóg kapitałowy

Rządy i banki centralne

41 295 107

Samorządy terytorialne i władze lokalne

60 060 054

Organy administracji i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej

4 884 336

Instytucje - banki

111 271 458

Przedsiębiorstwa

250 046 884

Detaliczne

45 079 195

Zabezpieczenie na nieruchomościach

467 991 183

Przeterminowane

19 569 959

Ekspozycje naleŜące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka

7 285 974

Pozostałe

16 100 228

OGÓŁEM

1 023 584 378

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta (w zł)
waga ryzyka

31.12.2008

wymóg kapitałowy

%

0

0,0

20%

135 590 589

13,2

35%

3 868 550

0,4

50%

76 326 270

7,5

75%

53 585 156

5,2

100%

737 064 049

72,0

150%

17 149 765

1,7

1 023 584 378

100,0

0%

OGÓŁEM
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4.2 Wymogi kapitałowe – ryzyko rynkowe i operacyjne
Struktura wymogów kapitałowych na ryzyko rynkowe Banku BGK (w zł)
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka cen
instrumentów dłuŜnych, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów

31.12.2008
11 295 737
4 170 335

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów dłuŜnych
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego

0
189 711
3 980 624
66 795 612

5. Ryzyko kredytowe i kredytowe kontrahenta – informacje dodatkowe
U

5.1 Definicja naleŜności przeterminowanych
Bank w działalności kredytowej definiuje naleŜności przeterminowane i przyjmuje zgodnie z podejściem
określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

5.2 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 takŜe wewnętrzna instrukcja słuŜbowa 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 takŜe stanu prawnego zabezpieczenia branego pod uwagę
przy pomniejszaniu podstawy tworzenia rezerw celowych.
W przypadku banków – kontrahentów Bank przypisuje ekspozycjom kategorie (zgodne z rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z
działalnością banków) na podstawie sytuacji ekonomiczno finansowej banków i analizy terminowości spłat.
Bank wyznacza kategorie sytuacji ekonomiczno-finansowej banków na podstawie dwóch kryteriów: oceny
wskaźnikowej oraz wielkości funduszy własnych banków.
Ponadto w Banku tworzy się rezerwę na ryzyko ogólne i fundusz ryzyka ogólnego.
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
infolinia: 0 801 66 76 55
e-mail: bgk@bgk.com.pl
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5.3 Łączna kwota ekspozycji
Łączna kwota ekspozycji obciąŜonych ryzykiem kredytowym według wyceny bilansowej (po korektach
rachunkowych), bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego według stanu na 31 grudnia
2008 r. wyniosła 35 575 160 tys. zł.

5.4 Struktura geograficzna ekspozycji

Rządy i banki
centralne

Instytucje - banki

Detaliczne

Zabezpieczenie na
nieruchomościach

Przeterminowane

Pozostałe
ekspozycje

RAZEM

Struktura ekspozycji BGK w podziale na segmenty geograficzne (kraje) wg stanu na 31 grudnia 2008 r. (w
tys. zł)

Austria

0

0

212

21

0

0

233

Białoruś

0

34 692

1 574

0

0

0

36 266

Czechy

0

0

0

0

5

0

5

Federacja
Rosyjska

0

66 218

0

0

0

0

66 218

Francja

0

52 095

0

0

0

0

52 095

Grecja

0

74 887

0

0

0

0

74 887

Izrael

0

0

1

0

0

0

1

Niemcy

0

119 267

0

0

0

0

119 267

11 745 985

3 155 692

780 704

6 468 400

379 797

12 269 141

34 799 720

Szwajcaria

0

2 795

0

0

0

0

2 795

Włochy

0

423 674

0

0

0

0

423 674

11 745 985

3 929 320

782 490

6 468 421

379 802

12 269 141

35 575 160

Kraj

Polska

RAZEM

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
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Samorządy
terytorialne i władze
lokalne

Przedsiębiorstwa

Detaliczne

Zabezpieczenie na
nieruchomościach

Przeterminowane

Pozostałe

RAZEM

Struktura ekspozycji BGK w podziale na segmenty geograficzne (województwa) wg stanu na 31 grudnia
2008 r. (w tys. zł)

1 226 240

1 696 866

391 217

2 005 108

167 845

19 483 298

24 970 573

Podlaskie

63 823

212 720

35 199

310 630

9 597

6 788

638 757

Pomorskie

285 939

292 708

50 918

410 108

9 298

7 295

1 056 266

80 097

154 556

20 911

48 513

9 194

1 876

315 147

311 047

223 924

23 770

1 169 791

48 938

3 807

1 781 276

89 722

20 484

10 312

4 603

0

46 569

171 690

Łódzkie

116 394

46 094

29 215

32 505

582

70 237

295 026

Warmińsko-Mazurskie

190 888

90 451

30 470

752

0

1 824

314 385

14 721

27 832

14 197

64 422

419

1 678

123 269

Wielkopolskie

327 154

355 835

71 508

819 854

53 513

6 566

1 634 430

Podkarpackie

84 121

134 380

15 647

12 587

40 936

105

287 776

Zachodniopomorskie

121 775

139 462

21 404

425 759

209

6 196

714 806

Kujawsko-Pomorskie

235 591

98 726

21 697

485 525

13 344

12 936

867 819

Dolnośląskie

168 051

460 742

28 234

675 433

25 922

7 659

1 366 041

46 170

52 347

7 615

1 910

0

6 074

114 114

Lubuskie

127 504

11 245

8 391

902

0

304

148 345

RAZEM

3 489 237

4 018 371

780 704

6 468 400

379 797

19 663 211

34 799 720

Województwo

Mazowieckie

Śląskie
Małopolskie
Lubelskie

Opolskie

Świętokrzyskie
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Ekspozycje
zagroŜone

%

Utworzone
rezerwy celowe

Struktura zagroŜonych ekspozycji BGK i utworzone rezerwy w układzie geograficznym na 31.12.2008 r.
(dane w tys. zł)

610 224

33,1

127 656

Podlaskie

13 472

0,7

2 290

Pomorskie

226 891

12,3

28 421

37 215

2,0

7 154

215 471

11,7

42 057

13 355

0,7

2 361

9 292

0,5

374

Warmińsko-Mazurskie

14 026

0,8

2 645

Opolskie

19 695

1,1

1 449

Wielkopolskie

367 216

19,9

66 848

Podkarpackie

26 424

1,4

8 305

Zachodniopomorskie

15 598

0,8

2 485

Kujawsko-Pomorskie

35 272

1,9

13 716

232 428

12,6

45 095

4 303

0,2

626

Lubuskie

0

0,0

0

RAZEM

1 840 882

100,0

351 484

Województwo

Mazowieckie

Śląskie
Małopolskie
Lubelskie
Łódzkie

Dolnośląskie
Świętokrzyskie
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5.5 Struktura branŜowa ekspozycji

%

50-52

RAZEM

75

Administracja publiczna i
obronna, obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne i
powszechne ubezpieczenie
społeczne

Pozostałe
ekspozycje

Budownictwo

Przeterminowane

45

Zabezpieczenie na
nieruchomościach

BRANśA

Detaliczne

Numer
PKD

Przedsiębiorstwa

Struktura ekspozycji BGK w podziale na branŜe wg stanu na 31 grudnia 2008 r. (w tys. zł)

1 032 025

32 902

5 888 390

123 908

0

7 077 225

19,9

1 871

70

0

1 285

15 235 948

15 239 174

42,8

Handel hurtowy

646 622

95 090

72 221

52 370

0

866 303

2,4

70-74

Obsługa nieruchomości,
wynajem, nauka i usługi
związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

462 541

33 340

236 889

79 593

14 289

826 652

2,3

15-37

Przetwórstwo przemysłowe

653 221

141 764

78 875

49 847

0

923 708

2,6

85

Ochrona zdrowia i opieka
społeczna

22 769

15 125

3 867

46

226 509

268 315

0,8

40-41

Zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

248 266

5 248

1 800

5 502

0

260 817

0,7

65-67

Pośrednictwo finansowe

173 115

8 416

61 976

10 197

3 930 510

4 184 213

11,8

60-64

Transport, gospodarka
magazynowa i łączność

70 761

18 340

5 618

1 032

0

95 750

0,3

55

Hotele i restauracje

64 128

15 113

6 261

15 720

0

101 221

0,3

80

Edukacja

7 924

6 501

1 409

352

3 166

19 351

0,1

635 128

410 581

111 117

39 951

4 515 654

5 712 432

16,1

4 018 371

782 490

6 468 421

379 802

23 926 076

35 575 160

100,0

Pozostałe (osoby fizyczne, brak
PKD)
RAZEM
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Jakość ekspozycji BGK w podziale na branŜe wg stanu na 31 grudnia 2008 r. (w tys. zł)

Numer
PKD

BRANśA

45

Budownictwo

75

Administracja publiczna
i obronna, obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne i
powszechne ubezpieczenie
społeczne

50-52

Ekspozycje
zagroŜone wg
stanu na
31.12.2008

Rezerwy
celowe na
31.12.2008

Rezerwy
zawiązane
w 2008 r.

Rezerwy
rozwiązane
w 2008 r.

Rezerwy celowe na
31.12.2007

1 019 267

200 663

55 254

19 782

165 191

45 883

666

702

1 470

1 434

Handel hurtowy

212 874

42 852

21 209

1 898

23 541

70-74

Obsługa nieruchomości,
wynajem, nauka i usługi
związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

316 141

32 110

29 307

481

3 284

15-37

Przetwórstwo przemysłowe

76 197

30 404

10 921

1 737

21 220

85

Ochrona zdrowia i opieka
społeczna

19 608

325

321

72

77

40-41

Zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

80 706

9 521

9 521

0

0

65-67

Pośrednictwo finansowe

9 749

8 603

83

712

9 231

60-64

Transport, gospodarka
magazynowa i łączność

13 258

1 686

1 432

92

346

55

Hotele i restauracje

18 374

8 679

1 700

0

6 978

80

Edukacja

0

8

8

0

0

28 828

15 966

2 539

2 857

16 284

1 840 882

351 484

133 000

29 102

247 587

Pozostałe (osoby fizyczne,
brak PKD)
Suma końcowa
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5.6 Struktura okresów zapadalności ekspozycji

Struktura ekspozycji BGK w podziale na terminy zapadalności wg stanu na 31 grudnia 2008 r. (w tys. zł)
Ekspozycje
Zapadalność
pierwotna

Rządy i banki
centralne

do 1 m-ca

2 630 012

powyŜej
3 m-cy
do
6 m-cy

powyŜej
6 m-cy
do
1 roku

144

0

powyŜej
1 m-ca
do 3 m-cy

dla
których
termin
upłynął

powyŜej
1 roku
do 3 lat

powyŜej
3 lat
do 5 lat

25 000

7 525 027

920 653

645 149

powyŜej
5 lat

RAZEM

0 11 745 985

Samorządy
terytorialne i
władze lokalne

0

578

760

1 037

513 251

515 302

2 458 310

0

3 489 237

Organy
administracji i
podmioty
nieprowadzące
działalności
gospodarczej

12

18 745

48

1 091

5 571

18 361

232 417

0

276 245

Instytucje - banki

469 117

1 219 708

424 438

48 623

1 063 849

520 189

183 396

0

3 929 320

Przedsiębiorstwa

126 869

24 380

56 512

148 016

1 817 941

601 206

1 227 094

16 354

4 018 371

791

520

3 592

10 278

321 974

70 423

373 771

1 142

782 490

Zabezpieczenie
na
nieruchomościach

0

0

2 000

24 532

401 220

135 942

5 904 726

0

6 468 421

Ekspozycje
naleŜące do
nadzorczych
kategorii
wysokiego ryzyka

0

0

0

0

63 314

0

0

0

63 314

Przeterminowane

0

0

0

0

7 131

32 556

106 306

233 810

379 802

4 163 752

0

0

0

258 223

0

0

0

4 421 975

1 264 074 487 350

258 577

Detaliczne

Pozostałe

RAZEM

%

7 390 553

20,8

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
infolinia: 0 801 66 76 55
e-mail: bgk@bgk.com.pl
www.bgk.com.pl

3,6

1,4

0,7

11 977 501 2 814 632 11 131 169

33,7

7,9

31,3

251 305 35 575 160

0,7

100,0
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5.7 Uzgodnienie zmian stanów korekt wartości i rezerw

Uzgodnienie zmian stanów korekt wartości i rezerw BGK wg stanu na 31 grudnia 2008 r. (w tys. zł)

Wyszczególnienie

Rezerwa
z tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego

Rezerwy na
sprawy
sporne
(w tym
podatkowe)

Rezerwy na
emerytury
i inne
świadczenia
pracownicze
(równieŜ dla
byłych
pracowników)

Rezerwy na
zobowiązania
pozabilansowe
(finansowe i
gwarancyjne)

Rezerwy
na ryzyko
ogólne

Pozostałe
rezerwy (na
planowane
umorzenia)

RAZEM

Bilans otwarcia

55 285

5 504

1 742

22 998

90 051

74 843

250 423

1. Zwiększenia

0

43

334

16 205

18 000

0

34 582

2. Wykorzystanie

0

0

0

0

0

0

0

3. Rozwiązanie

0

-3 157

0

-8 602

-3 156

0

-14 915

4. Inne zmiany
wartości

2 056

-53

10

7 950

30 000

-4 120

35 843

57 341

2 337

2 086

38 551

134 895

70 723

305 933

Bilans zamknięcia

5.8 Techniki ograniczania ryzyka kredytowego
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 takŜe wartość zabezpieczenia w okresie trwania transakcji obarczonej
ryzykiem kredytowym. W przypadku stwierdzenia niekorzystnej zmiany wartości zabezpieczenia Bank
moŜe Ŝądać od dłuŜnika ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia lub zmiany zabezpieczenia, częściowo
bądź całkowicie wypowiedzieć umowę, z której wynika transakcja, albo renegocjować jej warunki,
w zaleŜności od indywidualnej oceny sytuacji. Takie działanie jest przewidziane we wzorach umów
z dłuŜnikiem.
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
infolinia: 0 801 66 76 55
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W Banku przyjmowane są następujące główne rodzaje zabezpieczeń:
•

hipoteka na nieruchomości,

•

poręczenie jednostki samorządu terytorialnego,

•

zastaw na rzeczach ruchomych,

•

polisa ubezpieczeniowa.

W działalności kredytowej w Banku występują jako główni gwaranci jednostki samorządu terytorialnego
poręczające zobowiązania kredytowe. KaŜdorazowo 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 moŜliwości
wywiązania się z zobowiązania z tytułu poręczenia. W ocenie Banku jednostki samorządu terytorialnego
posiadają wysoką wiarygodność kredytową.
Eksportowe transakcje kredytowe realizowane z bankami – kontrahentami objęte są pełną ochroną
w ramach umów ubezpieczenia zawartych przez Bank z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
SA Ochrona ubezpieczeniowa KUKE SA realizowana jest zgodnie z ogólnymi warunkami gwarantowanych
przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych.

Ekspozycje objęte ochroną kredytową w standardowej metodzie naliczania wymogu
kapitałowego (w tys. zł)
Klasa ekspozycji

Wartość
ekspozycji

31.12.2008

Ochrona
kredytowa

%

11 745 985

0

0,0

3 489 237

0

0,0

276 245

159 873

57,9

Instytucje - banki

3 929 320

17 987

0,5

Przedsiębiorstwa

4 018 371

101 097

2,5

782 490

7 265

0,9

6 468 421

413 600

6,4

63 314

0

0,0

379 802

31 133

8,2

4 421 975

0

0,0

35 575 160

730 956

2,1

Rządy i banki centralne
Samorządy terytorialne i władze lokalne
Organy administracji i podmioty nieprowadzące działalności
gospodarczej

Detaliczne
Zabezpieczenie na nieruchomościach
Ekspozycje naleŜące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka
Przeterminowane
Pozostała
OGÓŁEM
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5.9 ObniŜenie oceny wiarygodności kredytowej klienta
W przypadku obniŜenia oceny wiarygodności kredytowej klienta w okresie trwania transakcji obarczonej
ryzykiem kredytowym, Bank moŜe Ŝądać od dłuŜnika ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia lub
zmiany zabezpieczenia, w zaleŜności od indywidualnej oceny sytuacji. Takie działanie jest przewidziane we
wzorach umów z dłuŜnikiem.
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 wyŜszą
wartość i jakość od ogólnie stosowanych zabezpieczeń.

5.10 Saldowanie
Na dzień 31 grudnia 2008 r. Bank nie korzystał z technik saldowania transakcji na potrzeby szacowania
wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta.

Dodatnia wartość godziwa brutto instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2008
Typ instrumentu
FX Forward

suma dodatnich wartości godziwych brutto (w tys. zł)
59,96

FRA

16 175,73

IRS

142 907,33

CIRS

86 359,59

OIS

649,35

FX Swap

688,99

FX OTC Option
Razem
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6. Ekspozycje kapitałowe – nieuwzględnione w portfelu handlowym
U

1. Zestawienie ekspozycji kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym na 31.12.2008 (w zł)
lp.

Rodzaj ekspozycji

A.

inwestycje własne
działalność poza
dokapitalizowaniem
/ papiery
wartościowe
niedopuszczone do
obrotu na rynku
regulowanym

B.

inwestycje własne
spółki otrzymane w
ramach
dokapitalizowania /
papiery wartościowe
notowane na GPW

C.

inwestycje zlecone /
akcje i udziały
przekazane
nieodpłatnie przez
skarb państwa
przeznaczone do
sprzedaŜy w celu
realizacji rządowych
programów
społeczno gospodarczych
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Wielkość
zaangaŜowania
Banku

61 676 877,73

98 419 927,03

13 690 621,89

Wartość wg
wyceny
bilansowej

Cel
nabycia

Metoda wyceny

85 384 697,00

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 jej z
wartością nabycia (wniesienia) skorygowaną
o dotychczas utworzone odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości (kwartalnie). Ze
względów ostroŜnościowych rekomenduje
się księgowanie wzrostu wartości do
poziomu nie wyŜszego niŜ wartość
zaangaŜowania Banku w wartości nabycia.

148 172 556,57

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 ostroŜnościowych
rekomenduje się księgowanie wzrostu
wartości do poziomu nie wyŜszego niŜ
wartość zaangaŜowania Banku w wartości
nabycia.
Wyjątek: Grupa Kapitałowa Kolastyna S.A.
jako spółka notowana na GPW wyceniana
jest miesięcznie według wartości godziwej,
ustalonej na podstawie kursu zamknięcia
notowań z ostatniego dnia miesiąca
sprawozdawczego (tak jak pozostałe spółki
portfela własnego, notowane na GPW)

12 680 872,13
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D.

inwestycje zlecone /
lokalne i regionalne
fundusze
poręczeniowe

45 147 500,00

44 915 004,75

Razem ekspozycje
kapitałowe
nieuwzględnione w
portfelu
handlowym

218 934 926,65

291 153 130,45

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 ostroŜnościowych
rekomenduje się księgowanie wzrostu
wartości do poziomu nie wyŜszego niŜ
wartość zaangaŜowania Banku w wartości
nabycia.

2. Zrealizowane zyski ze sprzedaŜy w ujęciu skumulowanym (dot. spółek notowanych na rynku regulowanym – poz. B)
Stan na 31.12.2008
(narastająco od początku
roku)

32 491 463,36

3. Kwota ogółem niezrealizowanych zysków i strat (dot. spółek notowanych na rynku regulowanym – poz. B)
łącznie niezrealizowane zyski i straty z przeszacowania
Stan na 31.12.2008

49 752 629,54

7. Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej
U

7.1 Charakter ryzyka stopy procentowej księgi bankowej
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest ograniczenie ryzyka utraty części dochodu
odsetkowego i/lub ryzyka poniesienia nadmiernych kosztów odsetkowych na skutek zmiany rynkowych
stóp procentowych oraz ograniczenie 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 1 miesiąca oraz portfela kredytów o terminie
przeszacowania głównie do 3 miesięcy, dzięki czemu ryzyko wcześniejszej spłaty przez klienta
zobowiązania wobec Banku moŜna uznać za nieistotne.
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Ponadto Bank na bieŜąco monitoruje ryzyko bazowe, przyjmując załoŜenie o terminie przeszacowania
depozytów uzaleŜnionych od decyzji Zarządu Banku do 1 miesiąca.
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.
dąŜenie 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 zaleŜy od poziomu rynkowych stóp procentowych.

7.2 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.

Analizy ryzyka dochodu są dokonywane w oparciu o metodę analizy luki terminów przeszacowania stopy
procentowej oraz w oparciu o wynikającą z niej symulację wraŜliwości 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 moŜe być w określonym momencie w przyszłości pomniejszony lub
powiększony wynik z tytułu odsetek Banku przy danej, zakładanej zmianie rynkowych stóp
procentowych.
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Analizy ryzyka dochodu Banku sporządzane są w cyklu miesięcznym, na podstawie danych bilansowych
według stanu na koniec ostatniego dnia kaŜdego 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 2008 r.
Waluta/portfel

zmiana %: -1,0 p.p.

zmiana %: -2,0 p.p.

19 829,35

39 658,69

-17 345,72

-34 691,44

EUR

-19,39

-38,79

USD

156,78

313,56

CHF

45,81

91,61

JPY

1 148,10

2 296,19

PLN działalność własna
W tym PLN portfel handlowy

Metodologia testowania warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej, polega na wyznaczeniu
zmiany wyniku odsetkowego Banku przy załoŜeniu przesunięcia krzywej rynkowych stóp procentowych
o 200 punktów bazowych. Przyjmuje się, Ŝe 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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Załącznik nr 1

SYSTEM LIMITÓW W BGK

Adekwatność kapitałowa

Limity kapitałowe na poszczególne
działalności

Ryzyko kredytowe

Ryzyko stopy
procentowej

Limity branŜowe

Limity przedmiotowe

Ryzyko płynności

Ryzyko walutowe

BPV

WraŜliwość wyniku
odsetkowego

Całkowita
pozycja
walutowa

Indywidualne
pozycje
walutowe

Limity

Wartości
progowe

Luki płynności

NadwyŜki
płynności

Limity podmiotowe
NadwyŜki
płynności
Limity określone dla
typów kredytów

Wskaźniki
pokrycia

Wskaźniki:
- jakości kredytów
- bazy depozytowej
- płynności rynków
papierów
wartościowych

Załącznik nr 2

Rada Nadzorcza

Komitet Finansowy

Wiceprezes Zarządu

Pion sprzedaŜy

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Komitet Kredytowy

Od stycznia 2009 r. wyodrębniono Pion Ryzyka.

Pion Prezesa

Administracja

Działalność Zlecona

Pion OperacyjnoFinansowy

Ryzyko kredytowe

Ryzyko Finansowe

