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Zastosowanie modelu oczekiwanych
strat kredytowych do należności
handlowych z wykorzystaniem
macierzy rezerw
Wstęp
Wbrew popularnej opinii, ujęcie księgowe
instrumentów finansowych nie stanowi
wyłącznie problemu dużych firm, np.
banków. Praktycznie każda jednostka
posiada instrumenty finansowe, które
należy odpowiednio ująć w sprawozdaniu
finansowym. W szczególności dotyczy to
należności handlowych, występujących
w zasadzie we wszystkich podmiotach
gospodarczych. Dokument ten obejmuje
zagadnienia nowego modelu utraty
wartości wprowadzonego przez MSSF
9, a w szczególności nowych wymogów
w zakresie odpisów z tytułu utraty
wartości dla należności handlowych,
aktywów umownych ujmowanych zgodnie
z MSSF 15 oraz należności leasingowych
wchodzących w zakres MSR 17
(lub MSSF 16).
Czym są należności handlowe, aktywa
umowne i należności leasingowe?
Należności handlowe (lub z tytułu
dostaw i usług) - to prawo do
otrzymania płatności od klientów
z tytułu dostarczonych produktów lub
świadczonych usług
Aktywa umowne zdefiniowano w MSSF
15 jako prawo podmiotu do otrzymania
zapłaty w zamian za towary lub usługi,
które dostarczył już klientowi. Prawo
to zależy od wystąpienia określonego
zdarzenia, na przykład od wydania przez
rzeczoznawcę zaświadczenia o stopniu
zaawansowania realizacji umowy.
Należności leasingowe - to prawo do
otrzymania płatności z tytułu umowy
leasingu na mocy MSR 17 (lub MSSF 16).
Dlaczego skupiamy się właśnie na
tych elementach? Wytyczne dotyczące
utraty wartości zawarte w MSSF 9 są
skomplikowane i w wielu przypadkach
wymagają zastosowania osądu
eksperckiego. Nowy standard wprowadza
jednak uproszczenia dotyczące należności
handlowych, aktywów umownych
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Tematy do dyskusji
• MSSF 9 „Instrumenty finansowe” obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie. Standard wprowadza
nowy model utraty wartości, oparty o oczekiwane straty kredytowe. Podejście
to różni się od modelu zawartego w MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie
i wycena”, opartego o model strat poniesionych.
• Ze względu na złożoność podejścia ogólnego modelu utraty wartości, MSSF
9 wprowadził uproszczone podejście dla należności handlowych, aktywów
umownych wchodzących w zakres MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz
należności leasingowych wchodzących w zakres MSR 17 „Leasing” lub MSSF 16
„Leasing”. W określonych przypadkach, dopuszczalny jest wybór stosowanego
przez jednostkę podejścia w polityce rachunkowości.
• Podejście uproszczone, stosowane m.in. do należności handlowych umożliwia
zastosowanie macierzy rezerw w celu kalkulacji odpisu z tytułu utraty wartości.
Niniejszy dokument przedstawia przykład ustrukturyzowanego podejścia do
zastosowania macierzy rezerw dla należności handlowych.
• Etap 1: Grupowanie należności w kategorie na podstawie zbliżonych
charakterystyk ryzyka
• Etap 2: Wybór okresu, na podstawie którego oblicza się historyczną stopę strat
• Etap 3: Określenie historycznej stopy strat
• Etap 4: Uwzględnienie danych dotyczących przyszłości na potrzeby korekty
historycznej stopy strat w celu odzwierciedlenia istotnych przyszłych uwarunkowań
gospodarczych
• Etap 5: Kalkulacja oczekiwanych strat kredytowych
i należności leasingowych. Ze względu na
to, że niemal każdy podmiot gospodarczy
ujmuje przynajmniej jedną z tych pozycji,
właściwe zrozumienie skutków wdrożenia
nowego modelu utraty wartości ma
istotne znaczenie dla szerokiej grupy
podmiotów spoza sektora bankowego.
Pierwsza część dokumentu obejmuje
nowe wymogi dotyczące utraty wartości
aktywów finansowych, w drugiej
natomiast – przedstawiony został przykład
zastosowania macierzy rezerw w praktyce.
Co się zmieniło?
MSSF 9 zastępuje MSR 39 i obowiązuje
w odniesieniu do okresów
sprawozdawczych rozpoczynających się
1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
Zgodnie z MSR 39, odpisy z tytułu utraty
wartości dla aktywów finansowych
wycenianych w zamortyzowanym koszcie,

ujmowano wyłącznie w przypadku, gdy
zaistniały obiektywne przesłanki utraty
wartości. Innymi słowy, warunkiem
ujęcia odpisu było wystąpienie zdarzenia
powodującego utratę wartości.
MSSF 9 wprowadza nowy model
utraty wartości oparty o oczekiwane
straty kredytowe i skutkujący ujęciem
odpisu przed poniesieniem straty
kredytowej. Model ten wymaga od
jednostki sprawozdawczej uwzględnienia
w procesie kalkulacji oczekiwanych
strat kredytowych zarówno warunków
bieżących, jak i racjonalnych i możliwych
do udokumentowania informacji
dotyczących przyszłości, dostępnych bez
nadmiernych kosztów i starań. MSSF 9
wprowadza podejście ogólne do utraty
wartości, dopuszczając w określonych
przypadkach zastosowanie uproszczeń do
modelu ogólnego.

Biuletyn MSSF Naprzeciw standardom | Newsletter nr 03/2018

Czym jest podejście ogólne i jaki jest
cel podejścia uproszczonego?
Podejście uproszczone ma zastosowanie
do należności handlowych, aktywów
umownych i należności leasingowych.
Jego zastosowanie nie zawsze jest
obowiązkowe - w niektórych przypadkach
możliwy jest wybór pomiędzy podejściem
ogólnym a podejściem uproszczonym.
Zrozumienie obu tych podejść ma więc
istotne znaczenie, jednak dokument
ten poświęcony jest przede wszystkim
podejściu uproszczonemu.
Zgodnie z podejściem ogólnym, dla
danego instrumentu finansowego
ujmuje się odpis aktualizacyjny
w kwocie odpowiadającej oczekiwanym
stratom kredytowym w całym okresie
życia, jeżeli wystąpił znaczący wzrost
ryzyka kredytowego (mierzony jako
prawdopodobieństwo niewypłacalności
dłużnika w całym horyzoncie życia
tego instrumentu) od momentu
początkowego ujęcia danego składnika
aktywów finansowych. Jeżeli na

dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego ryzyko kredytowe z tytułu
instrumentu finansowego nie wzrosło
w sposób istotny od momentu jego
początkowego ujęcia, ujmuje się odpis
aktualizacyjny z tytułu 12-miesięcznych
oczekiwanych strat kredytowych. Innymi
słowy, podejście ogólne zakłada dwie
podstawy wyceny odpisów z tytułu utraty
wartości: 12-miesięczne oczekiwane
straty kredytowe i oczekiwane straty
kredytowe w całym okresie życia. Należy
podkreślić, że dokument ten nie obejmuje
tematyki kalkulacji odpisów z tytułu
utraty wartości w przypadku zakupionych
lub utworzonych składników aktywów
finansowych dotkniętych utratą wartości
ze względu na ryzyko kredytowe –
opisane w dokumencie podejście ogólne
i uproszczone ma więc zastosowanie
do składników aktywów finansowych
niedotkniętych utratą wartości na
moment początkowego ujęcia.

Czy nastąpił istotny wzrost ryzyka
kredytowego w porównaniu z momentem
początkowego ujęcia?

Nie. Oczekiwane straty kredytowe wycenia się
W horyzoncie 12 miesięcy.

Tak. Oczekiwane straty kredytowe wycenia się
w horyzoncie całego życia instrumentu.
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Co oznaczają oczekiwane straty
kredytowe w horyzoncie 12 miesięcy
i w całym okresie życia?
Oczekiwane straty kredytowe
w horyzoncie całego życia to łączna
wartość oczekiwanych strat kredytowych,
wynikających ze wszystkich przypadków
niewypłacalności dłużnika, które mogą
wystąpić w czasie życia instrumentu
finansowego.
Straty kredytowe w horyzoncie
12-miesięcznym to łączna wartość strat
kredytowych oczekiwanych na skutek
tych przypadków niewypłacalności
dłużników, które mogą wystąpić
w okresie 12 miesięcy od daty
bilansowej. Pojęcie 12-miesięcznych
oczekiwanych strat kredytowych nie jest
równoznaczne z kwotą strat, których
wystąpienia jednostka spodziewa
się w okresie nadchodzących 12
miesięcy. 12-miesięczne oczekiwane
straty kredytowe to oczekiwane straty
kredytowe do poniesienia w całym
okresie życia, czyli niedoborów środków
pieniężnych, wynikających z przypadków
niewypłacalności, które mogą wystąpić
w okresie 12 miesięcy po dacie
bilansowej.
Standard nie definiuje terminu
„niewypłacalność”. Jednostki muszą
zatem opracować własne zasady
oceny i odpowiednią definicję
„niewypłacalności”, która jest zbieżna
z definicją wykorzystywaną na potrzeby
wewnętrznego zarządzania ryzykiem
kredytowym w odniesieniu do danego
instrumentu finansowego. W stosownych
przypadkach kryteria oceny
„niewypłacalności” powinny uwzględniać
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również wskaźniki jakościowe (np. warunki
umów kredytowych). W MSSF 9 przyjęto
możliwe do odrzucenia założenie, że
niewypłacalność następuje nie później niż
wtedy gdy, składnik aktywów finansowych
jest przeterminowany o 90 dni, chyba
że jednostka dysponuje racjonalnymi
i możliwymi do udokumentowania
informacjami pozwalającymi udowodnić,
że bardziej odpowiednie jest kryterium,
zgodnie z którym do niewypłacalności
dochodzi po upływie dłuższego czasu niż
90 dni. Definicję niewypłacalności stosuje
się konsekwentnie w odniesieniu do
wszystkich instrumentów finansowych,
chyba że dostępne są informacje,
zgodnie z którymi inna definicja
niewykonania zobowiązania jest
właściwsza w odniesieniu do określonego
instrumentu finansowego.
Przy zastosowaniu podejścia ogólnego
jednostka sprawozdawcza powinna
wycenić oczekiwane straty kredytowe
dla danego instrumentu finansowego,
w sposób odzwierciedlający zasady
wyceny przyjęte w MSSF 9. Przewidują
one, że wycena oczekiwanych strat
kredytowych powinna uwzględniać:
• nieobciążoną i ważoną
prawdopodobieństwem kwotę, którą
ustala się, oceniając szereg możliwych
wyników;
• wartość pieniądza w czasie; oraz
• racjonalne i możliwe do
udokumentowania informacje, które
są dostępne bez nadmiernych kosztów
lub starań na dzień sprawozdawczy,
dotyczące przeszłych zdarzeń,
obecnych warunków i prognoz
dotyczących przyszłych warunków
gospodarczych.

Przy wycenie oczekiwanych strat
kredytowych jednostka nie musi
analizować wszystkich możliwych
scenariuszy. Jednostka ocenia jednak
ryzyko lub prawdopodobieństwo
wystąpienia straty kredytowej,
uwzględniając zarówno scenariusz
wystąpienia straty kredytowej
jak i scenariusz niewystąpienia
straty kredytowej, nawet jeżeli
prawdopodobieństwo wystąpienia strat
kredytowych jest bardzo niskie. Warto
zauważyć, że nie w każdym scenariuszu
skutki wystąpienia straty kredytowej
mają charakter liniowy. Innymi słowy,
negatywne skutki wzrostu bezrobocia
o 1% mogą być większe niż pozytywne
skutki jego spadku o 1%.
W praktyce oznacza to, że przy
zastosowaniu podejścia ogólnego
oczekiwane straty kredytowe
najdokładniej można oszacować stosując
następujący wzór:
PD x LGD x EAD, gdzie:
PD - Probability of Default
LGD - Loss given Default
EAD - Exposure at Default
Powyższe parametry scharakteryzowano
poniżej.
Za pomocą tego wzoru jednostka
sprawozdawcza powinna oszacować
oczekiwane straty kredytowe dla każdego
scenariusza i obliczyć średnią strat
ważoną prawdopodobieństwem ich
wystąpienia.
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Czym są PD, LGD i EAD?
Probability of Default (PD) - to
szacunkowe prawdopodobieństwo
wystąpienia niewypłacalności
kredytobiorcy w danym horyzoncie
czasowym. Na przykład PD wysokości
20% oznacza, że prawdopodobieństwo
niewypłacalności danego kredytobiorcy
wynosi 20%. (MSSF 9 rozróżnia
PD w horyzoncie 12 miesięcy i PD
w horyzoncie całego życia instrumentu
finansowego)
Loss Given Default (LGD) - to
część ekspozycji, która zostanie
utracona w przypadku wystąpienia
niewypłacalności. Na przykład LGD
wysokości 70% oznacza, że w przypadku
niewypłacalności wierzyciel utraci 70%
salda, natomiast pozostałe 30% będzie
mógł odzyskać (np. dzięki wykorzystaniu
zabezpieczenia lub w efekcie działań
windykacyjnych).
Exposure at Default (EAD) - to
prognozowana wysokość salda ekspozycji
kredytowej (np. należności) w momencie
wystąpienia niewypłacalności.
W przypadku PD, w kontekście należności
handlowych, wymóg monitorowania
znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego
dla celów rozróżnienia między
12-miesięcznymi oczekiwanymi
stratami kredytowymi a oczekiwanymi
stratami kredytowymi w całym okresie
życia nie jest zasadny – należności
tego typu mają zazwyczaj charakter
krótkoterminowy. Typowe warunki
umowne przewidują spłatę należności
w terminie 30 dni. Zastosowanie
podejścia ogólnego wymagałoby zatem
od jednostki sprawozdawczej wskazania
należności handlowych, w przypadku
których ryzyko kredytowe znacząco
wzrosło w porównaniu z momentem
początkowego ujęcia, na podstawie
czego jednostka dokonywałaby podziału
oczekiwanych strat kredytowych na
12-miesięczne i w całym okresie życia,

zgodnie z zasadami podejścia ogólnego.
W kategoriach czysto matematycznych
zastosowanie podejścia ogólnego nie
dałoby jednak różnych wyników dla tych
dwóch kategorii, ponieważ termin spłaty
wynosi zaledwie 30 dni. Zastosowanie
podejścia uproszczonego w tym
przypadku byłoby więc niepraktyczne.
Wobec tego MSSF 9 umożliwia
zastosowanie podejścia uproszczonego
obejmującego należności handlowe,
aktywa umowne i należności leasingowe.
Podejście to umożliwia jednostce
sprawozdawczej ujmowanie oczekiwanych
strat kredytowych w całym okresie życia
tych instrumentów bez konieczności
identyfikacji znaczącego wzrostu ryzyka
kredytowego.
Nie wszystkie należności handlowe,
aktywa umowne czy należności
leasingowe mają jednak charakter
krótkoterminowy (tj. termin zapadalności
tak krótki, by rozróżnienie między
12-miesięcznymi oczekiwanymi stratami
kredytowymi a oczekiwanymi stratami

kredytowymi w całym okresie życia
nie było istotne). Przykładem mogą
być należności sklepu meblowego,
w którym za zakupione meble płaci się
w ratach przez okres trzech lat. W takich
przypadkach kwota oczekiwanych strat
kredytowych w całym okresie życia
może być wyższa niż 12-miesięczne
oczekiwane straty kredytowe.
W przypadku należności handlowych
z istotnym elementem finansowania,
MSSF 9 umożliwia wybór przyjętego
podejścia w polityce rachunkowości.
Dotyczy to sytuacji, gdy obliczenie
oczekiwanych strat kredytowych w całym
okresie życia, w przypadku którego
nie stwierdzono istotnego wzrostu
ryzyka kredytowego, prowadziłoby
do ujęcia odpisu aktualizacyjnego
znacznie przewyższającego kwotę
odpisu wynikającego z 12-miesięcznych
oczekiwanych strat kredytowych.
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Jakie możliwości wyboru ma
jednostka sprawozdawcza stosująca
podejście uproszczone?
W przypadku należności handlowych
oraz aktywów umownych, które
nie zawierają istotnego elementu
finansowania, wymagane jest ujęcie
odpisu z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych w całym okresie życia
(tzn. jednostka sprawozdawcza ma
obowiązek stosowania podejścia
uproszczonego). W przypadku innych
należności handlowych, aktywów
umownych i należności z tytułu leasingu
operacyjnego i finansowego jednostka
sprawozdawcza może wybrać podejście,
które zastosuje do każdego składnika
aktywów (podejście takie stosuje się
wówczas do całej klasy aktywów).

Jaką politykę rachunkowości można
zastosować?
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Należności handlowe i aktywa
umowne niezawierające
istotnego elementu finansowania
według MSSF 15

Należności handlowe i aktywa
umowne zawierające istotny
element finansowania według
MSSF 15

Należności leasingowe

Zawsze należy stosować
„podejście uproszczone”
(nie ma możliwości wyboru)

Można zastosować „podejście
ogólne” lub „podejście
uproszczone”

Można zastosować „podejście
ogólne” lub „podejście
uproszczone”
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Czym jest istotny element
finansowania?
Istotny element finansowania istnieje
wówczas, gdy rozkład w czasie płatności
uzgodniony przez strony umowy
(w sposób wyraźny lub domyślny) daje
klientowi lub jednostce istotne korzyści
z tytułu finansowania przekazania
dóbr lub usług klientowi. [MSSF
15:60] Wystąpienie jednego z niżej
wymienionych czynników oznacza, że
umowa z klientem nie zawiera istotnego
elementu finansowania:
[MSSF 15:62]
• klient zapłacił za dobra lub usługi
z wyprzedzeniem i to on decyduje
o momencie przekazania tych dóbr lub
usług;
• znaczna część kwoty wynagrodzenia
przyrzeczonego przez klienta ma
charakter zmienny, a kwota lub rozkład
w czasie tego wynagrodzenia zależy
od wystąpienia lub niewystąpienia
w przyszłości określonego zdarzenia,
na które ani klient, ani jednostka
zasadniczo nie mają wpływu (np.
gdy wynagrodzenie stanowi opłatę
uzależnioną od wielkości sprzedaży);

Zgodnie z MSSF 15:63, w praktyce
jednostka nie musi korygować
przyrzeczonej kwoty wynagrodzenia
o wpływ istotnego elementu finansowania,
jeżeli w momencie zawarcia umowy
oczekuje, że okres od momentu
przekazania przyrzeczonego dobra lub
usługi klientowi do momentu zapłaty za
dobro lub usługę przez klienta wyniesie
nie więcej niż jeden rok. W praktyce,
dotyczy to większości należności
handlowych.
Dalsza część dokumentu poświęcona
jest przykładowi zastosowania podejścia
uproszczonego, w szczególności
w odniesieniu do należności handlowych,
które nie zawierają istotnego elementu
finansowania. Jako przykład metodyki,
którą można zastosować w podejściu
uproszczonym posłuży nam macierz
rezerw, którą wykorzystamy do wyceny
oczekiwanych strat kredytowych.

To samo lub zbliżone podejście można
zastosować do aktywów umownych
niezawierających istotnego elementu
finansowania oraz do pewnych należności
leasingowych (zwykle z tytułu leasingu
operacyjnego), ze względu na ich
krótkoterminowy charakter. Warto jednak
zachować ostrożność w przypadku
należności handlowych i aktywów
umownych zawierających istotny element
finansowania, a także w odniesieniu do
należności z tytułu leasingu finansowego.
W takich sytuacjach macierz rezerw może
nie być najwłaściwszym narzędziem,
ponieważ łatwiej ją zastosować do
należności krótkoterminowych. Dlatego
w przypadku należności o dłuższym
terminie zapadalności warto rozważyć
inne rozwiązania, oparte o bardziej
złożone metody statystyczne.

• różnica między przyrzeczonym
wynagrodzeniem a ceną sprzedaży
gotówkowej dobra lub usługi
(zgodnie z paragrafem 61) wynika
z powodów innych niż udostępnienie
finansowania klientowi lub jednostce
oraz różnica między tymi kwotami
jest proporcjonalna do jej przyczyny.
Na przykład zgodnie z warunkami
płatności jednostka lub klient może
być zabezpieczony przed brakiem
właściwego wywiązania się z części lub
całości zobowiązań umownych przez
drugą stronę umowy.

7
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Zastosowanie podejścia
uproszczonego przy pomocy macierzy
rezerw
W przypadku krótkoterminowych
należności handlowych, np. z terminem
spłaty do 30 dni, wykorzystanie
scenariuszy opartych o dane
dotyczące przyszłości w kalkulacji
oczekiwanych strat kredytowych
może mieć mniejsze znaczenie,
ponieważ znacząca zmiana warunków
ekonomicznych w okresie trwania
ekspozycji jest mało prawdopodobna.
Z tego względu, historyczna stopa
strat może być najbardziej stosowną
podstawą do kalkulacji oczekiwanych
strat kredytowych. W tego typu
przypadkach, istotą macierzy rezerw jest
zastosowanie odpowiedniej stopy strat
historycznych do niespłaconych sald
należności handlowych, w przedziałach
wyznaczonych w analizie wiekowania.
Jednostka sprawozdawcza stosuje
np. różne historyczne stopy strat
do należności o różnym okresie
przeterminowania. W zależności od
stopnia zróżnicowania bazy klientów
jednostka może tworzyć grupy, jeżeli jej
doświadczenie z przeszłości dotyczące
strat kredytowych wskazuje na istotne
zróżnicowanie wzorców ponoszenia strat
w różnych segmentach klientów. Mimo, że
jest to podejście uproszczone, zaleca się

szczególną ostrożność w następujących
obszarach:
• Definiowanie grup. W przypadku
wykorzystania historycznych stóp strat
jako danych wejściowych, konieczne
jest zachowanie należytej staranności
przy analizie danych historycznych
w celu weryfikacji kompletności
i dokładności kluczowych parametrów,
w tym wspólnych charakterystyk
ryzyka (np. terminy zapadalności). Do
poszczególnych grup należności należy
stosować odrębne macierze rezerw,
uzależnione od ich wspólnych cech
ryzyka kredytowego. W przypadku
materialnego wpływu na wynik
kalkulacji odpisów, odrębna macierz
rezerw powinna być zastosowana do
odpowiednich grup należności, które
mają wspólne charakterystyki ryzyka.
Jednostki powinny przeanalizować
historyczne stopy strat kredytowych
by stwierdzić, czy występują istotnie
różne wzorce generowania strat
w poszczególnych segmentach
klientów. Przykładowe kryteria, które
można zastosować na potrzeby
grupowania aktywów obejmują region
geograficzny, rodzaj produktu, rating
kredytowy klienta, zabezpieczenie lub
ubezpieczenie kredytu oraz typ klienta
(np. indywidualny lub korporacyjny).

[MSSF 9:B5.5.35]
• Korekta historycznej stopy strat o dane
dotyczące przyszłości. Należy określić,
czy historyczna stopa strat odnosi
się do warunków ekonomicznych
reprezentatywnych dla warunków
w okresie trwania ekspozycji danego
portfela prognozowanych na dzień
bilansowy. Należy zastanowić się, czy
zastosowanie historycznych stóp strat
jest odpowiednie dla danego portfela
i czy obliczone w ten sposób stopy
została odpowiednio skorygowane
w celu odzwierciedlenia oczekiwań
dotyczących zmian warunków portfela
i jego wyników, w oparciu o informacje
dostępne na dzień bilansowy.
W dalszej części dokumentu
przedstawiony zostanie przykład
ustrukturyzowanego podejścia do
procesu wyznaczania stopy strat
wykorzystywanej w macierzy rezerw.
Należy podkreślić, że MSSF 9 nie zawiera
szczegółowych wytycznych dotyczących
zastosowania macierzy rezerw, praktyka
w tym obszarze może więc różnić się
pomiędzy jednostkami.

Poniżej przedstawiamy przykład macierzy rezerw.
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Należności z tytułu
dostaw i usług

Nieprzeterminowane

30 dni po
terminie

60 dni po
terminie

90 dni po
terminie

Ponad 120 dni
po terminie

Strata procentowa

1%

2%

3%

20%

100%
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Analiza procesu
Etap 1: Grupowanie
MSSF 9 nie zawiera wytycznych w zakresie
grupowania należności handlowych.
Kryteria grupowania mogą obejmować
czynniki tj. położenie geograficzne, rodzaj
produktu, rating kredytowy klienta,
zabezpieczenie lub ubezpieczenie
kredytu i typ klienta (np. korporacyjny lub
indywidualny).
W celu zastosowania macierzy rezerw,
należności handlowe należy w pierwszej
kolejności podzielić na grupy spójne
ze względu na charakterystyki ryzyka
kredytowego. Wyznaczając grupy
należności o podobnych cechach ryzyka
kredytowego istotne jest zrozumienie,
jakie czynniki kształtują to ryzyko w danej
grupie.

wynosi 24 miesiące), czy za comiesięczny
dostęp do sieci, bo ryzyko związane
z okresem ekspozycji jest odmienne dla
każdej z tych grup. Możliwe jest również
grupowanie należności na podstawie
regionów geograficznych, jeżeli ma to
uzasadnienie.
Na tej podstawie jednostka może
stwierdzić, że macierz rezerw ma
zastosowanie wyłącznie do należności
handlowych z tytułu comiesięcznej
opłaty za dostęp do sieci i że należności
z tytułu sprzedaży telefonów (z okresem
zapadalności 24 miesiące) wymagają
zastosowania innej metody.
Dodatkowo, poniższy przykład, zakłada,
że zidentyfikowano dwa istotne obszary
geograficzne, różniące się cechami ryzyka
kredytowego.

Przykładowo, firma telekomunikacyjna
sprzedająca telefony i karty sieciowe
na podstawie umów zawieranych na
24 miesiące może oddzielnie grupować
należności od klientów korporacyjnych
i indywidualnych, bo każda z grup ma
inne cechy ryzyka kredytowego. Możliwe
jest również grupowanie należności
w zależności od tego, czy dotyczą zapłaty
za telefony (której termin zapadalności

W analizowanym przykładzie, rezultatem
analizy jest identyfikacja ośmiu podgrup
należności, homogenicznych ze względu
na charakterystyki ryzyka kredytowego.

Firma telekomunikacyjna
Region 1
Klienci korporacyjni

Region 2
Klienci indywidualni

Klienci korporacyjni

Klienci indywidualni

Należności za
telefony

Należności
za dostęp do
sieci

Należności za
telefony

Należności
za dostęp do
sieci

Należności za
telefony

Należności
za dostęp do
sieci

Należności za
telefony

Należności
za dostęp do
sieci

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Etap 2: Wybór okresu, na podstawie
którego oblicza się historyczną stopę
strat
Po zdefiniowaniu podgrup należy
zebrać dane dotyczące historycznego
poziomu strat w każdej z nich. MSSF
9 nie określa, jak daleko wstecz
powinny sięgać informacje, które należy
pozyskać. Określenie okresu, dla którego
możliwe jest pozyskanie wiarygodnych
danych, właściwych dla przyszłych
okresów trwania ekspozycji związanej
z należnościami handlowymi, wymaga
zastosowania osądu eksperckiego.
Zasadniczo, wybór długości okresu
powinien opierać się na racjonalnych
założeniach – tak, aby uniknąć okresów
nierealistycznie długich lub zbyt krótkich.
W praktyce, okres ten może zawierać się
w przedziale od dwóch do pięciu lat.
Etap 3: Określenie historycznej stopy
strat
Po identyfikacji podgrup i wyznaczeniu
okresu, za który należy pozyskać
dane dotyczące strat, należy określić
historyczną stopę strat dla wszystkich
podgrup w podziale na kategorie
przeterminowania, tj. stopę strat
dla sald nieprzeterminowanych,
przeterminowanych od 1 do 30 dni, od
31 do 60 dni itd. W tym celu jednostka

Etap 3.2: Kiedy spłacono
należności?
Brak przeterminowania

sprawozdawcza powinna określić
historyczną stopę strat dla każdej
podgrupy na podstawie konkretnych
danych, dotyczących wyznaczonego
okresu.

Załóżmy że firma telekomunikacyjna
wykorzystała dane za rok 2017:
• Łączna wartość sprzedaży za rok 2017:
10.500.000 PLN
• Łączna wartość strat kredytowych na tej
sprzedaży: 125.000 PLN

MSSF 9 nie definiuje sposobu obliczania
takich strat, konieczna jest zatem
subiektywna ocena.
Powróćmy do wcześniej przytoczonego
przykładu firmy telekomunikacyjnej
i przeanalizujmy opłaty za dostęp do
sieci, pobierane od klientów detalicznych
w regionie 1. W jaki sposób firma obliczy
stopę strat?
Etap 3.1: Obliczenie wartości łącznej
sprzedaży kredytowej i sumy strat
kredytowych w wybranym okresie
historycznym
Po wyborze okresu, za który będą
analizowane dane historyczne, jednostka
oblicza łączną wartość sprzedaży
kredytowej oraz łączne straty procentowe
na tej sprzedaży. Zebrane dane należy
zsumować i obliczyć średnią. Dla
uproszczenia w przykładzie operujemy
danymi za jeden rok obrotowy.

Saldo należności, które
osiągnęły dany przedział

Następnym krokiem analizy jest
przeprowadzenie wiekowania
należności handlowych. Jednostka
musi przeanalizować dane historyczne
i określić, ile czasu zajmuje odzyskanie
wszystkich należności (tj. przechodzenie
kwot należności przez poszczególne
przedziały wiekowania). Następnie
należy określić, jaka część należności
z poszczególnych przedziałów
wiekowych nie została nigdy odzyskana,
a tym samym jaki procent należności
przeterminowanych został ostatecznie
spłacony. Analiza ta ma na celu
zaprognozowanie w oparciu o dane
historyczne, jaka część należności stanie
się nieodzyskiwalna po przekroczeniu
pewnego okresu przeterminowania.
Analiza wymaga pozyskania z systemu
księgowego danych dotyczących
terminów spłat faktur. Dane te sortuje się
zgodnie z zastosowanym podziałem na
przedziały czasowe (tabela poniżej).

Kwota spłacona, gdy
należność znajdowała się w
danym przedziale

Saldo należności, które
przeszły do następnych
przedziałów

10.500.000 PLN

5.000.000 PLN

5.500.000 PLN

Przeterminowane
od 1 do 30 dni

5.500.000 PLN

2.750.000 PLN

2.750.000 PLN

Przeterminowane
od 31 do 60 dni

2.750.000 PLN

1.350.000 PLN

1.400.000 PLN

Przeterminowane
od 61 do 90 dni

1.400.000 PLN

750.000 PLN

650.000 PLN

Ponad 90 dni po terminie

650.000 PLN

Nigdy niespłacone (spisane)

125.000 PLN
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525.000 PLN
-

125.000 PLN
(spisane)
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Po analizie wpływów pieniężnych
i pogrupowaniu zaległych sald należy
obliczyć historyczne stopy strat. Poniżej
przedstawiono stopy strat, obliczone jako
iloraz łącznej straty kredytowej w danym
okresie i wartości sald należności, które
osiągnęły dany przedział wiekowania
Logikę dzielenia łącznej straty kredytowej
przez saldo należności niespłaconych,
które osiągnęły poszczególne przedziały
wiekowania można wyjaśnić, analizując
zmianę wielkości odpisów z tytułu
utraty wartości na skutek migracji salda
należności poprzez poszczególne
przedziały wiekowania. Zastosowanie
stóp strat wyliczonych powyżej do
niespłaconych sald w dowolnym punkcie
w czasie skutkuje rozpoznaniem odpisu
w kwocie 125.000 PLN, czyli oczekiwaną
stratę kredytową w całym okresie życia
odpowiadającą łącznej wartości sprzedaży
kredytowej w kwocie 10.500.000 PLN.
Procedurę tę pokazano poniżej.

Etap 3.3: Określenie
historycznej procentowej
wartości strat

0 dni
po terminie

1-30 dni
po terminie

31-60 dni
po terminie

61-90 dni
po terminie

Ponad 90 dni

po terminie
Niespłacone salda
Suma strat kredytowych
Historyczna stopa strat
kredytowych

10.500.000 PLN

5.500.000 PLN

2.750.000 PLN

1.400.000 PLN

650.000 PLN

125.000 PLN

125.000 PLN

125.000 PLN

125.000 PLN

125.000 PLN

1%

2%

5%

9%

19%
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Sprzedaż za kwotę 10.500.000
PLN ze stratą kredytową w kwocie
125.000 PLN

Historyczna stopa strat kredytowych wynosi 1% wartości
sprzedaży. Innymi słowy, przed rozpoczęciem analizy
przeterminowania, na podstawie danych historycznych
można spodziewać się strat na poziomie 1%.

Po 30 dniach niespłacone saldo
wynosi 5.500.000 PLN

Mimo, że saldo niespłaconych należności zmalało,
całkowita suma strat kredytowych wyniesie 125,000
PLN. Wobec tego po 30 dniach przeterminowania
historyczny poziom strat wynosi 2%.

Po 30 dniach niespłacone saldo
wynosi 2.750.000 PLN

Mimo, że saldo niespłaconych należności
znów zmalało, całkowita suma strat
kredytowych 125.000 PLN. W związku z tym
w przedziale od 31. do 60. dnia historyczny
poziom strat wynosi 5%.

Proces trwa…

Powyższe wyliczenie obejmuje sprzedaż
z jednego roku w różnych przedziałach
przeterminowania, stanowiącą wskaźnik
strat historycznych. Wiekowanie
należności handlowych sporządzone na
koniec okresu sprawozdawczego jest
podsumowaniem procesu przechodzenia
sprzedaży kredytowej przez różne
przedziały przeterminowania. Innymi
słowy, jest to obraz sytuacji na dany dzień.
Wobec tego, obliczona w ten sposób
historyczna stopa strat stanowi dobry
punkt wyjścia do wyceny oczekiwanych
strat kredytowych zgodnie z MSSF 9.

12

Firma telekomunikacyjna z rozważanego
przykładu powtarza powyższą procedurę
w każdej podgrupie zdefiniowanej
na etapie 1., w której do wyceny
oczekiwanych strat kredytowych stosuje
się macierz rezerw.
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Etap 4: Uwzględnienie danych
dotyczących przyszłości na
potrzeby korekty historycznej
stopy strat w celu odzwierciedlenia
istotnych przyszłych uwarunkowań
gospodarczych
Historyczna stopa strat kredytowych,
obliczona w etapie 3 opisywanego
procesu, odzwierciedla warunki
gospodarcze występujące w okresie,
z którego pochodzą dane historyczne.
Mimo, że stanowią one punkt wyjścia do
kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych,
niekoniecznie stanowią ostateczny
wskaźnik, który należy zastosować
przy kalkulacji odpisów dla należności
handlowych.
Wracając do analizowanego przykładu:
historyczne stopy strat kredytowych
obliczono dla roku 2017. Co stanie się,
jeżeli na koniec roku obrotowego 2018
pojawią się informacje, wskazujące, że
w danym regionie geograficznym oczekuje
się wzrostu bezrobocia wskutek nagłego
załamania gospodarczego i że wzrost
ten może spowodować krótkoterminowy
wzrost niewypłacalności klientów?
W takiej sytuacji historyczna stopa strat
kredytowych nie będzie odzwierciedlała
właściwego poziomu oczekiwanych
strat kredytowych i trzeba będzie ją
skorygować. Wymaga to zastosowania
osądu eksperckiego, który powinien
być oparty o uzasadnione, realistyczne
prognozy przyszłych warunków
gospodarczych.

Korekta historycznej
stopy strat kredytowych
Historyczna stopa strat
kredytowych powiększona
o 20%

Potrzebę aktualizacji historycznej stopy
strat kredytowych można zilustrować
odwołując się do wartości wyliczonych
w etapie 3 opisywanego procesu.
Ostatni przypadek znaczącego spadku
zatrudnienia w omawianym regionie
spowodował wzrost strat na sprzedaży
kredytowej o średnio 20%. Wartość ta
może wynikać z analizy historycznych
tendencji występowania strat,
odnoszonych do określonych momentów
cyklu gospodarczego.
Warto zauważyć, że
dwudziestoprocentowy wzrost strat
kredytowych niekoniecznie musiał
wpłynąć jednakowo na należności
we wszystkich przedziałach
przeterminowania. Na potrzeby tego
przykładu przyjmujemy to uproszczenie.
W związku z powyższym, historyczną

Nieprzeterminowane
1,2%

30 dni
po terminie
2,4%

procentową wartość strat należy
zwiększyć o 20%, by uwzględnić aktualną
prognozę gospodarczą.
W przykładzie dokonano tylko jednej
korekty stopy strat, odzwierciedlającej
wzrost ryzyka kredytowego wynikający
ze wzrostu stopy bezrobocia.
W rzeczywistości może wystąpić
konieczność zastosowania większej
liczby korekt, w celu odzwierciedlenia
specyfiki uwarunkowań gospodarczych
charakterystycznych dla danej jednostki.
Po określeniu historycznej stopy strat
na etapie 3 i wprowadzeniu korekty
w oparciu o dane dotyczące przyszłości
na etapie 4 następuje kalkulacja
oczekiwanych strat kredytowych dla sald
należności w poszczególnych przedziałach
wiekowania.

60 dni
po terminie
6%

90 dni
po terminie
10,8%

Ponad 90 dni
22,8%
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Etap 5: Kalkulacja oczekiwanych strat
kredytowych
Oczekiwaną stratę kredytową dla
każdej podgrupy, określonej w etapie 1
opisywanego procesu, oblicza się mnożąc
bieżące saldo należności brutto w danym
przedziale przeterminowania przez
odpowiednią stopę strat (historyczna
stopa skorygowana o dane dotyczące
przyszłości). Skorygowaną stopę
straty kredytowej należy zastosować
do sald należności w poszczególnych
przedziałach dla każdej podgrupy
należności. Po obliczeniu oczekiwanych
strat kredytowych w każdym przedziale
należy zsumować wszystkie oczekiwane
straty kredytowe z każdego przedziału,
by uzyskać łączną oczekiwaną stratę
kredytową dla całego portfela należności
handlowych. Jeżeli przyjmiemy, że na
dzień bilansowy niespłacone saldo
należności handlowych wyniosło
1.652.000 PLN, przy niżej przedstawionej
analizie wiekowania oczekiwana strata
kredytowa wyniesie 55.416 PLN.
Poniższa tabela przedstawia sposób
obliczenia ostatecznej wartości odpisów
z tytułu oczekiwanych strat kredytowych
z wykorzystaniem stopy oczekiwanych
strat kredytowych skalkulowanych
w etapie 4.

Określenie
oczekiwanej straty
kredytowej
Saldo niespłaconych
należności na dzień
bilansowy
Stopa oczekiwanej
straty kredytowej
(skorygowana)
Wysokość odpisu na
oczekiwane straty
kredytowe
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Należy podkreślić, że kalkulacja stopy
oczekiwanej straty kredytowej powinna
być elementem ciągłego procesu, a nie
wyłącznie jednorazowym przeliczeniem
macierzy odpisów przy przejściu na MSSF
9.

mechanizmy zwiększania odpisów
z tytułu utraty wartości, przyjęte zasady
rachunkowości oraz obszary istotnych
subiektywnych ocen stosowanych
w związku z wdrożeniem MSSF 9.

Podsumowanie
Nowe wymogi MSSF 9 dotyczące utraty
wartości dotyczą niemal wszystkich
podmiotów gospodarczych i nie
ograniczają się wyłącznie do instytucji
finansowych. Podmioty, w których
występuje znaczące saldo należności
handlowych, aktywów umownych czy
należności leasingowych muszą dołożyć
starań w celu wdrożenia odpowiednich
procedur umożliwiających kalkulację
oczekiwanych strat kredytowych.
Dodatkowo, na szczególną uwagę
zasługują nowe wymogi dotyczące
ujawnień w obszarze ryzyka kredytowego,
zawarte w MSSF 7 „Instrumenty finansowe:
ujawnianie” w wersji zaktualizowanej
w 2014 roku. Z perspektywy jednostek
istotne jest określenie wymaganego
zakresu odpowiednich ujawnień,
zwłaszcza w pierwszym roku stosowania
MSSF 9. Użytkownicy sprawozdań
finansowych muszą rozumieć

Nieprzeterminowane

1-30 dni
po terminie

31-60 dni po
terminie

61-90 dni po
terminie

Ponad 90 dni
po terminie

875.000 PLN

460.000 PLN

145.000 PLN

117.000 PLN

55.000 PLN

1,2%

2,4%

6%

10,8%

22,8%

10.500 PLN

11.040 PLN

8.700 PLN

12.636 PLN

12.540 PLN

Razem

55.416 PLN
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Wdrożenie nowego standardu MSSF 16
Konsekwencje bilansowe
Kluczowe wyzwanie
Uwzględnienie w bilansie w zasadzie wszystkich
umów leasingowych (z wyjątkiem
krótkoterminowych i niskocennych) po poprawnej
wartości początkowej oraz rozliczenie w kolejnych
latach sprawozdawczych.

Jakie umiejętności trzeba będzie nabyć?

Jakie czynności trzeba będzie wykonać?
• Wyznaczenie, które umowy kwaliﬁkują się jako
umowy leasingowe zgodnie z nowym
standardem,
• Wyznaczanie okresu leasingowego,
• Wycena prawa do użytkowania przedmiotu
leasingowego oraz zobowiązania z tytułu
leasingu
• Kalkulacja płatności leasingowych przy
wykorzystaniu stopy procentowej,

MSSF 16
„Leasing”

• Większy nacisk na deﬁnicję leasingu wymaga
umiejętności rozróżnienia umowy leasingu od
umowy o świadczenie usług. W analizie bierze się
pod uwagę wiele aspektów – w tym znaczące
prawo zastąpienia przedmiotu leasingu na inny
substytut czy prawo do decydowania
o wykorzystaniu przedmiotu umowy,
• Wskazanie kwot kwaliﬁkujących się jako element
kosztów prawa do korzystania ze składnika
aktywów,
• Wyznaczanie okresu leasingowego wymaga
uwzględnienia wszelkich faktów i okoliczności
oraz przeprowadzenie znacznych osądów,

• Odpowiednia prezentacja danych
ﬁnansowych związanych z leasingiem
w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej,
rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych.

• Wyliczenie rat kapitałowych i odsetkowych na
podstawie harmonogramu płatności oraz stopy
procentowej.

Wpływ na

Wskaźniki ﬁnansowe
Kowenanty kredytowe
Zwiększenie poziomu zadłużenia może
doprowadzić do pogorszenia kluczowych
wskaźników ﬁnansowych związanych
z dźwignią, pokryciem odsetek oraz
pokryciem zadłużenia kapitałem
własnym. Podwyższenie bazy aktywów
może doprowadzić również do
zmniejszenia poziomu zwrotu z kapitału.
Kluczowe wskaźniki efektywności
Klasyﬁkacja kosztów odsetkowych
i amortyzacji odpowiednio jako kosztów
ﬁnansowych i operacyjnych wpłynie
zarówno na dochód operacyjny, jak
i zwiększy EBITDA.
Rozkład kosztów leasingowych
Sposób ujmowania kosztów zmieni się
w przypadku umów leasingu
klasyﬁkowanych obecnie jako
operacyjne. W porównaniu do obecnego
leasingu operacyjnego koszty związane
z leasingiem będą większe na początku
okresu leasingu, a mniejsze na koniec
okresu leasingu ze względu na fakt, iż
część kosztów będzie rozliczana metodą
stopy procentowej.

Nowe ujawnienia
Wymagane ujawnienia ilościowe
obejmują:
• odpisy amortyzacyjne od praw do
korzystania z aktywów objętych
umową leasingową w podziale na
klasy aktywów,
• koszty odsetek od zobowiązań
z tytułu leasingu,
• koszty związane z leasingiem
krótkoterminowym,
• koszty związane z leasingiem aktywów
niskowartościowych,
• koszty związane ze zmiennymi
opłatami leasingowymi,
nieuwzględnione w wycenie
zobowiązań leasingowych,
• dochody z podnajmu składników
aktywów objętych umową leasingową,
• sumę wypływów pieniężnych
z tytułu leasingu,
• elementy dodane do aktywów
objętych umową leasingu,
• zyski lub straty z transakcji sprzedaży
i leasingu zwrotnego,
• wartość bilansową aktywów objętych
umową leasingu na koniec okresu
sprawozdawczego,
w podziale na klasy aktywów.

Agregacja, kalkulacja danych
i wycena
Agregacja i przetwarzanie danych
W wielu przypadkach informacje dotyczące
tych umów gromadzi się w arkuszach
kalkulacyjnych lub w dokumentach
sporządzanych ręcznie. Wobec tego
gromadzenie i ﬁltrowanie odpowiednich
danych może być zajęciem angażującym
znaczące zasoby i wymagającym dłuższego
czasu. Ponadto mogą znajdować się
w oddzielnych, rozproszonych systemach,
a do tego mogą nie spełniać wymogów
kalkulacyjnych nowego standardu.
Systemy informatyczne
Nowy standard będzie zapewne wymagał
modyﬁkacji systemów informatycznych, tak
aby spełniały wymagania w zakresie agregacji
danych ﬁnansowych, dokonywania obliczeń
oraz wymogów sprawozdawczych. Warto na
tym etapie rozważyć rozwój funkcjonalność
posiadanego systemu ﬁrmy, wdrożenie
dodatkowych modułów zapewniających
zgodność z nowymi zasadami leasingowymi.
Wycena, kontrola i rozliczanie leasingu
Może się okazać, że proces precyzyjnej
wyceny aktywów, opracowania spójnych
zasad wyceny i zapewnienia bieżącego
wsparcia wymaga zaangażowania
specjalistów z zewnątrz. Działania te
wymagają zaangażowania znaczących
zasobów, a przede wszystkim absorbuje
dużo czasu.
15
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W czym możemy pomóc?
• Wsparcie w klasyﬁkacji umów leasingowych.
• Pomoc w określeniu stopy dyskontowej (IBR).
• Symulacja efektu pierwszego zastosowania MSSF 16 dla wariantu częściowo retrospektywnego.
• Przegląd systemów IT lub wdrożenie prostych narzędzi wspomagających.
• Treściwe i efektywne szkolenia dla pracowników ﬁrmy.
• Przygotowanie wzorów ujawnień.
• Aktualizacja polityki rachunkowości.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Innowacyjne
rozwiązania

Deloitte dostarcza zestaw intuicyjnych rozwiązań najwyższej jakości, w tym szkolenia,
przeglądy umów leasingowych.

Indywidualne
podejście

Deloitte dostarcza intuicyjne oprogramowanie w formie prostych narzędzi wspomagających,
które może być indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta.

Doświadczony
i skuteczny zespół

Zespół Deloitte, posiadający dogłębną wiedzę na temat MSSF16 oraz doświadczenie
w zakresie technologii i procesów, zapewnia przyjazny i profesjonalny poziom usługi.

Jeśli chcesz, abyśmy pomogli w przygotowaniu planu wdrożenia MSSF 16 Leasing, prosimy o wypełnienie ankiety.

ANKIETA
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Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie MSSF
Exante i Finevare to sprawdzone rozwiązania informatyczne Deloitte w zakresie MSSF. Zostały one zbudowane przez
naszych ekspertów i są wynikiem ponad 10 lat doświadczeń we wdrażaniu zasad rachunkowości dla instrumentów
finansowych zgodnie z MSSF, w szczególności: MSR 32, MSR 39, MSR 37, MSR 18, MSSF 9 oraz MSSF 13.
Exante and Finevare are solutions developed by Deloitte that support accounting in accordance with IFRS. They have
been developed by our professionals and are result of over 10 year experience in implementation of financial instruments accounting principles according to IFRS, particularly IAS 32, IAS 39, IFRS 9 and IFRS 13.

Finevare – rozwiązanie MSSF dla banków
Finevare jest rozwiązaniem obsługującym najbardziej
wymagające obszary rachunkowości MSSF w bankach:

Finevare – IFRS solution for banking book
Finevare is a solution for the three most challenging areas
of IFRS accounting for banking book:

• Utrata wartości i rezerwy (MSR 39, MSSF 9, MSR 37),

• Impairment and provisions (IAS 39, MSSF 9, IAS 37,),

• Zamortyzowany koszt (MSR 39, MSR 18),

• Amortized cost (IAS 39, IAS 18),

• Wycena do wartości godziwej (MSR 39, MSSF 9, MSSF
13).

• Fair value measurement (IAS 39, IFRS 9, IFRS 13).
• Leasing (IFRS 16).

• Leasing (MSSF 16).

Adam Kołaczyk
Partner w Dziale Zarządzania
Ryzykiem
odpowiedzialny za Finevare
akolaczyk@deloitteCE.com

Rozwiązanie Finevare wdrażane jest jako dodatek do
istniejącej architektury systemów w banku i zostało
z sukcesem wdrożone w kilkudziesięciu bankach, tak
w krajach Europy jak i globalnie.

Finevare is designed as an add-on to the existing
banking system architecture and has been successfully
implemented in several banks, both in the Europe as well
as globally.

Główne funkcjonalności Finevare:
EIR – Moduł efektywnej stopy procentowej
Moduł dokonuje kalkulacji efektywnej stopy procentowej
(ESP) oraz wartości dyskonta/premii do rozliczenia
w danym okresie raportowym. Moduł jest dostosowany
do uwzględniania wpływu zdarzeń na kontrakcie
powodujących przeliczenie ESP lub korektę amortyzacji.

Finevare - main functionalities:
EIR – Effective interest rate module
The module calculates effective interest rate (EIR) and
discount/premium amortization for a given reporting
period. The module handles specific contract events
which result in an adjustment to the EIR or discount/
premium amortization.

FV – Moduł wyceny do wartości godziwej
Moduł wspiera wycenę do wartości godziwej bazującą na
podejściu DCF. Wbudowane modele do prognozowania
przepływów pieniężnych mogą być oparte na schematach
spłat i przedpłat, modelach
szkodowości, krzywych odzysków, modelach utylizacji
i amortyzacji oraz krzywych dyskontowych.
IMP – Moduł do szacowania utraty wartości
Moduł wspiera proces identyfikacji utraty wartości oraz
wyceny ekspozycji indywidualnie istotnych. Funkcjonalność
modułu w zakresie podejścia kolektywnego do szacowania
utraty wartości (w tym strat oczekiwanych w horyzoncie
życia ekspozycji) oparta jest na szeregu modeli
statystycznych do estymacji parametrów ryzyka (EAD, PD,
LGD, CCF).

Dowiedz się więcej
o Finevare:
www.finevare.com

FV – Fair value module
The module supports fair value valuation based on a DCF
approach. The embedded behavioural cash flows models
may incorporate payment and prepayment patters,
impairment/default patterns, recovery curves, exposure
utilization and amortization models and individual
discount curves.
IMP – Impairment module
The module supports impairment identification process
and further workflow related to evaluation of individually
significant exposures. The module functionality related to
collective assessment of impairment (including exposure
lifetime expected loss) is based on statistical models of
risk parameters estimation (EAD, PD, LGD, CCF).

IRC – Moduł korekty przychodu odsetkowego
Moduł wyznacza korektę przychodów odsetkowych
rozpoznawanych przez bank w systemach transakcyjnorozliczeniowych do wartości przychodów odsetkowych.

IRC – Interest income correction module
The module calculates interest revenue correction of the
interest revenue recognized in the banking system.

ACC – Moduł księgowy
W module utrzymywane są salda oraz generowane są
polecenia księgowań (związane z modułami EIR, FV, IMP,
IRC), które są następnie eksportowane w formie plików
płaskich do systemu centralnego banku/księgi głównej.

ACC – Accounting module
The module keeps track of accounting balances and
generates journal entries (related to EIR, FV, IMP, IRC
modules), which are further exported as data flat files to
the core banking system/General Ledger.

Learn more about
Finevare:
www.finevare.com
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Biuletyn

kacje MSSF i przydatne linki
Biuletyn MSSF

Cykliczna publikacja poruszających tematy związane
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej.

Praktyczny przewodnik po
MSSF / MSR 2012

Przewodnik zawiera streszczenia zapisów wszystkich
MSSF z uwzględnieniem zmian w MSSF wydanych do
końca października 2011 r. oraz porównanie z Ustawą
o rachunkowości (PSR).

Nasze publikacje i przydatne linki
Tytuł
Tytuł

Wzorcowe Skonsolidowane
Biuletyn MSSF Finansowe
Sprawozdanie
2011 według MSSF

Opis
Opis
Wzór skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Cykliczna publikacja
poruszających
tematywymaganych
związane
opracowany
w celu zilustrowania
ujawnień
z Międzynarodowymi
Sprawozdawczości
przez
MiędzynarodoweStandardami
Standardy Sprawozdawczości
Finansowej.(MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię
Finansowej
Europejską, dla sprawozdań finansowych sporządzanych
za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2011 roku
i później.

Lista kontrolna
Praktyczny przewodnik
przewodnik po
Praktyczny
ujawnień wymaganych
po MSSF
20172012
MSSF
/ MSR
w sprawozdaniach finansowych
wg MSSF sporządzonych
według stanu na
31 grudnia 2010 roku

Lista kontrolna stanowiąca podsumowanie wymogów

Przedstawiamy
dwunaste
wydanie
Przewodnika
Przewodnik zawiera
streszczenia
zapisów
wszystkich
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
po
MSSF,
w którym zawarliśmy
główne
obszarydo
MSSF
z uwzględnieniem
zmian w MSSF
wydanych
Finansowej (MSSF) dotyczących ujawnień i prezentacji. Lista
różnic
pomiędzy MSSF,
znowelizowaną
końca października
2011 r.a oraz
porównanie zUstawą
Ustawą
kontrolna jest narzędziem pomagającym użytkownikom
o rachunkowości
Rachunkowości
obowiązującą od 2016 roku.
(PSR).

w stwierdzeniu, czy zostały spełnione wymogi MSSF
dotyczące prezentacji i ujawniania. Nie obejmuje natomiast
wymogów MSSF dotyczących ujęcia i wyceny.

Wzorcowe
PrzewodnikSkonsolidowane
po
Sprawozdanie
Finansowe
znowelizowanych
standardach
2011
MSSF według
3 i MSR MSSF
27

Wzór
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Niniejszy
przewodnik poświęcony
jest przede
wszystkim
opracowany
w celu zilustrowania
ujawnień
wymaganych
sposobom rozliczania
połączeń jednostek
gospodarczych
przez
Międzynarodowe
Sprawozdawczości
zgodnie
z MSSF 3(2008).Standardy
W odpowiednich
miejscach
Finansowej
(MSSF) w kształcie
przez Unię
zawiera on odniesienia
do MSRzatwierdzonym
27(2008) – w szczególności
Europejską,
dlado
sprawozdań
finansowych
sporządzanych
w odniesieniu
definicji kontroli,
rozliczania
udziałów
za
okresy rozpoczynające
się wzmian
dniu 1struktury
stycznia 2011 roku
niesprawujących
kontroli oraz
i później.
własnościowej.

Lista kontrolna
Przewodnik
po MSSF 8
ujawnień wymaganych
Segmenty
Operacyjne
w sprawozdaniach finansowych
wg MSSF sporządzonych
według stanu na
31 grudnia 2010 roku

Lista kontrolna
stanowiąca
podsumowanie
Publikacja
przedstawia
najważniejsze
zasadywymogów
związane
Standardów Sprawozdawczości
zMiędzynarodowych
implementacją i zastosowaniem
MSSF 8, wykorzystując
Finansowej
(MSSF)
dotyczących
ujawnień i prezentacji.
Lista
liczne
przykłady
zastosowania
poszczególnych
rozwiązań
kontrolna jest
narzędziem jak
pomagającym
użytkownikom
zawartych
w standardzie,
również przykładowe
formy
w stwierdzeniu,
czyozostały
spełnione
wymogi MSSF
prezentacji
danych
segmentach
operacyjnych.
dotyczące prezentacji i ujawniania. Nie obejmuje natomiast
wymogów MSSF dotyczących ujęcia i wyceny.

Wszystkie
powyższe
publikacje
można
bezpłatnie
na
stronie
Deloitte:
www.deloitte.com/pl/mssf
Przewodnik
po
Niniejszy
przewodnik
poświęcony
jest przede wszystkim
Wszystkie powyższe
publikacje
można
pobraćpobrać
bezpłatnie
na stronie
Deloitte:
www.deloitte.com/pl/mssf
sposobom rozliczania połączeń jednostek gospodarczych
znowelizowanych standardach
MSSF 3 i MSR 27
zgodnie z MSSF 3(2008). W odpowiednich miejscach
zawiera on odniesienia do MSR 27(2008) – w szczególności
w odniesieniu do definicji kontroli, rozliczania udziałów
niesprawujących kontroli oraz zmian struktury
własnościowej.
Przewodnik po MSSF 8
Segmenty Operacyjne

Publikacja przedstawia najważniejsze zasady związane
z implementacją i zastosowaniem MSSF 8, wykorzystując
liczne przykłady zastosowania poszczególnych rozwiązań
zawartych w standardzie, jak również przykładowe formy
prezentacji danych o segmentach operacyjnych.

Wszystkie powyższe publikacje można pobrać bezpłatnie na stronie Deloitte: www.deloitte.com/pl/mssf
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Przydatne linki
MSSF
www.deloitte.com/pl/MSSF
Publikacje i aktualne informacje dotyczące MSSF
www.iasplus.com
Na tej stronie można znaleźć aktualne informacje
dotyczące zmian w MSSF i KIMSF oraz praktyczne
materiały źródłowe.

US GAAP
www.fasb.org
Amerykańska Rada ds. Standardów
Sprawozdawczości
Finansowej (FASB)
www.sec.gov
Amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych
i Giełd (SEC)

www.ifrs.org
Fundacja MSSF i Rada Międzynarodowych
Standardów
Rachunkowości (RMSR)
www.ifac.org
Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC)
Polskie Standardy Rachunkowości
www.mf.gov.pl
Ministerstwo Finansów (MF)

Unia Europejska
www.europa.eu
Unia Europejska (strona główna)

www.knf.gov.pl
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

www.efrag.org
Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości
Finansowej

www.kibr.org.pl
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR)
www.skwp.org.pl
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)

Deloitte
www.deloitte.com/pl/audyt

www.fee.be
Europejska Federacja Księgowych
www.esma.europa.eu
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych
Dodatkowe informacje dotyczące usług,
programów, szkoleń i publikacji
www.deloitte.com/pl
Deloitte Polska
www.deloitte.com
Deloitte Global
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Kontakt
Członkowie Zespołu Technicznego Deloitte Audyt:

Jarosław Suder
Partner
E-mail: jsuder@deloitteCE.com

Przemysław Zawadzki
Dyrektor
E-mail: pzawadzki@deloitteCE.com

Eksperci Deloitte aktywnie wspierają proces
implementacji MSSF. W tym celu stworzyliśmy
platformę usług skierowanych głównie na kwestie
związane ze sprawozdawczością finansową według
MSSF oraz Krajowych Standardów Rachunkowości.
Doradztwo przy implementacji MSSF Forma
doradztwa i naszego zaangażowania w ten proces
jest w pełni elastyczna, umożliwiając jednostkom
dostosowanie naszej pomocy do ich specyfiki
i indywidualnych wymagań.
Podstawowe usługi, które świadczymy to:
• doradztwo w zakresie opracowania planu
implementacji MSSF,
• pomoc przy identyfikacji i szacowaniu istotnych
różnic wynikających z zastosowania MSSF oraz
ich odzwierciedlenia w księgach,
• opracowanie i modyfikacja planu kont oraz
dostosowanie systemów księgowych, jak
i sprawozdawczości finansowej do zasad
wynikających z MSSF,

Aleksandra Rytko
Starszy Menedżer
E-mail: arytko@deloitteCE.com

Krzysztof Supera
Starszy Menedżer
E-mail: ksupera@deloitteCE.com

• doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych
i obiegu dokumentów spowodowane
implementacją MSSF,
• opracowywanie polityki rachunkowości w oparciu
o przyjęte zasady na gruncie MSSF,
• doradztwo i opracowywanie pakietów
konsolidacyjnych oraz wzorów sprawozdań
finansowych dla podmiotów indywidualnych
i grup kapitałowych,
• doradztwo przy sporządzaniu prospektów
emisyjnych.

Paweł Tendera
Menedżer
E-mail: ptendera@deloitteCE.com

Konsultacje (w tym „hot-line”)
Obejmują one opracowanie przez naszych
ekspertów analiz eksperckich w zakresie
stosowania regulacji MSSF, jak również polskich
standardów rachunkowości. Konsultacje mają za
zadanie wskazanie właściwych - adekwatnych dla
danego zagadnienia - rozwiązań.
Szkolenia i warsztaty

www.deloitte.com/pl

• szkolenia teoretyczne i warsztatowe z zakresu
regulacji MSSF,
• cykliczne szkolenia związane ze zmianami
w regulacjach MSSF,
• szkolenia w zakresie polskich standardów
rachunkowości.
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