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4. Ważniejsze oszacowania i oceny dokonane w związku z zastosowaniem zasad 

rachunkowości 

Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia, które mają wpływ na wartości aktywów i zobowiązań 
wykazywanych w następnym okresie. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie, oparte są 
o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej 

sytuacji wydają się uzasadnione.  

Utrata wartości kredytów i pożyczek 

Grupa przeprowadza przegląd swojego portfela kredytowego pod kątem utraty wartości przynajmniej raz 
na kwartał. Aby ustalić, czy należy wykazać utratę wartości w rachunku zysków i strat, Grupa ocenia czy 
istnieją jakiekolwiek dane wskazujące na możliwe do zmierzenia zmniejszenie szacowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych dotyczących portfela kredytowego. Metodologia i założenia, na podstawie których 

określa się szacunkowe kwoty przepływów pieniężnych i okresy, w których one nastąpią, są poddawane 
regularnym przeglądom. Gdyby wartość bieżąca szacowanych przepływów pieniężnych dla portfela 
kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości uległa zmianie o +/- 10% to szacowana wielkość utraty 
wartości kredytów i pożyczek uległaby odpowiednio zmniejszeniu o 51,5 mln zł, lub zwiększeniu o 62,1 

mln zł. Szacunek ten został przeprowadzony dla portfela kredytów i pożyczek, w przypadku których utrata 
wartości rozpoznawana jest w oparciu o indywidualną analizę przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu 
spłat i odzysków zabezpieczeń. Zasady wyznaczania odpisów aktualizujących oraz rezerw z tytułu utraty 

wartości ekspozycji kredytowych zostały opisane w Nocie 3.4.6. 

Wartość godziwa instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych nie notowanych na aktywnych rynkach ustala się stosując 
techniki wyceny. Wszystkie modele są zatwierdzane przed użyciem, a także kalibrowane w celu 
zapewnienia, że otrzymane wyniki odzwierciedlają faktyczne dane i porównywalne ceny rynkowe. W miarę 
możliwości w modelach wykorzystywane są wyłącznie dane możliwe do zaobserwowania, pochodzące z 
aktywnego rynku. Metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych zostały opisane w Nocie 

3.17. Gdyby stopy procentowe używane do wyceny uległy zmianie o +/- 1 punkt bazowy to wartość 
godziwa instrumentów finansowych uległaby odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o 9,3 mln zł. 

Utrata wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 

Grupa dokonuje przeglądu swoich dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych jako aktywa 

finansowe dostępne do sprzedaży na każdy dzień sprawozdawczy w celu oszacowania czy nastąpiła utrata 
wartości. Wymaga to podobnego oszacowania jak w odniesieniu do indywidualnej oceny kredytów i 

należności. Grupa księguje również odpisy aktualizujące wartość inwestycji kapitałowych dostępnych do 
sprzedaży w przypadku, gdy nastąpił istotny lub długotrwały spadek wartości godziwej poniżej ich kosztu 
nabycia. Ustalanie co oznacza „istotny” lub „długotrwały” spadek wartości wymaga profesjonalnego osądu. 
Dokonując tego oszacowania Grupa ocenia między innymi historyczne ruchy cen akcji oraz czas trwania 
i zakres, w jakim wartość godziwa inwestycji jest niższa od jej kosztu nabycia. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikający ze straty podatkowej ujmuje 

się w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie zrealizowany przyszły zysk do opodatkowania, 
od którego można odpisać straty podatkowe. Oszacowanie jest wymagane do określenia kwoty aktywa 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które może być rozpoznane w oparciu o prawdopodobny 
moment wystąpienia i poziom przyszłych zysków do opodatkowania. 

Przychody i koszty dotyczące sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami 

Przychody z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami ujmuje się 
częściowo w przychodach odsetkowych, a częściowo w przychodach prowizyjnych w oparciu o analizę 

relatywnej wartości godziwej każdego z tych produktów.  

Wynagrodzenie ujmowane w przychodach z tytułu prowizji ujmowane jest częściowo jednorazowo, 
a częściowo jest liniowo rozkładane w czasie na podstawie analizy stopnia zaawansowania usługi.  

Grupa uwzględnia obecnie jako przychód rozpoznawany jednorazowo mniej niż 10% przychodów 
z działalności bancassurance związanych z kredytami gotówkowymi i samochodowymi oraz od 0% do około 
25% przychodów z działalności bancassurance związanych z kredytami hipotecznymi. Pozostała część 

przychodów rozpoznawana jest w czasie przez okres ekonomicznego życia odpowiednich kredytów. Koszty 
bezpośrednio związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych rozliczane są w analogiczny sposób. 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 

Koszty świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia są określone przy użyciu metody wyceny 
aktuarialnej. Wycena aktuarialna wymaga dokonywania założeń dotyczących stóp dyskontowych, 
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przyszłego wzrostu płac, wskaźnika śmiertelności i innych czynników. Ze względu na długoterminowy 
charakter tych zobowiązań takie szacunki są obarczone dużym stopniem niepewności. 

Klasyfikacja leasingu 

Grupa dokonuje osądu klasyfikując umowy leasingowe jako leasing finansowy bądź leasing operacyjny na 
podstawie analizy treści ekonomicznej transakcji opartej na profesjonalnym osądzie, czy zasadniczo 

wszystkie ryzyka i pożytki wynikające z tytułu posiadania przedmiotu leasingu zostały przeniesione, czy 
też nie. 

 


