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Merytoryczny zakres prezentacji 

1. Odpowiedzialność członków organów banków spółdzielczych, w tym członków

komitetu audytu za jakość sprawozdania finansowego

2. Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego dotyczące banków

spółdzielczych - zmiany w ustawie o rachunkowości

3. Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego dotyczące banków

spółdzielczych - zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie

szczególnych zasad rachunkowości banków

4. Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego dotyczące banków

spółdzielczych - zmiany w rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad

tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

5. Wpływ zmiany zasad rachunkowości banków spółdzielczych na współczynniki

kapitałowe

6. Wpłaty na Fundusz Pomocowy/ Fundusz Zabezpieczający oraz Minimum

depozytowe/ Depozyt obowiązkowy

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Odpowiedzialność członków organów banków 
spółdzielczych, w tym  członków                                      
komitetu audytu za jakość sprawozdania 
finansowego 

1) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Zgodnie z przepisem art. 4a. ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki

oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są

zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z

działalności spełniały wymagania przewidziane w niniejszej ustawie.

Jednocześnie przepis art. 77 ustawy o rachunkowości reguluje odpowiedzialność

karną za niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z

przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych. W

takich sytuacjach podmiot podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat

2, albo obu tym karom łącznie.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Odpowiedzialność członków organów banków 
spółdzielczych, w tym  członków                                      
komitetu audytu za jakość sprawozdania 
finansowego 

2) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Zgodnie z art. 46 § 1 Prawa spółdzielczego do zakresu działania rady należy m.in.

nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez badanie okresowych sprawozdań

oraz sprawozdań finansowych.

Dodać należy, że zgodnie § 4 w celu wykonania swoich zadań rada może żądać od

zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień,

przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku

spółdzielni.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Odpowiedzialność członków organów banków 
spółdzielczych, w tym  członków                                      
komitetu audytu za jakość sprawozdania 
finansowego 

Członkowie zarządu oraz rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania

przewidziane w ustawie o rachunkowości. Dodać należy, że odpowiadają także

solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem

stanowiącym naruszenie tego obowiązku.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada zarząd, natomiast do

szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań w zakresie ich

zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków

zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu

zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe

5



Odpowiedzialność członków organów banków 
spółdzielczych, w tym  członków                                      
komitetu audytu za jakość sprawozdania 
finansowego 

W myśl przepisu art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych w jednostkach zainteresowania

publicznego działa komitet audytu, który jest komitetem do spraw audytu, o którym

mowa w rozporządzeniu nr 537/2014. Członkowie komitetu audytu są powoływani

przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorczy lub kontrolny spośród członków tego

organu. W przypadku banków spółdzielczych pełnienie funkcji komitetu audytu w

celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w niniejszej ustawie,

ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu nr 537/2014

może zostać powierzone radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub

kontrolnemu jednostki zainteresowania publicznego. W oparciu o pozyskane z

banków spółdzielczych informacje funkcje komitetu audytu z tych bankach pełnią

wybrani członkowie rady nadzorczej.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Odpowiedzialność członków organów banków 
spółdzielczych, w tym  członków                                      
komitetu audytu za jakość sprawozdania 
finansowego 

W przypadkach banków spółdzielczych przepisy art. 129 ww. ustawy dotyczące

składu komitetu audytu, niezależności członków komitetu audytu oraz posiadania

odpowiedniej wiedzy i umiejętności stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku

banków spółdzielczych okresy dotyczące niezależności, o których mowa w art. 129

ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o biegłych, wynoszą rok.

W tym miejscu należy zatem przywołać przepisy art. 129 ust. 1 które wymagają, aby

w skład komitetu audytu wchodziło przynajmniej 3 członków. Przewodniczący

komitetu audytu jest powoływany przez członków komitetu audytu lub radę

nadzorczą, lub inny organ nadzorczy lub kontrolny jednostki zainteresowania

publicznego.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Odpowiedzialność członków organów banków 
spółdzielczych, w tym  członków                                      
komitetu audytu za jakość sprawozdania 
finansowego 

Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w

której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się za

spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i

umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych

zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Przynajmniej jeden

członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości

lub badania sprawozdań finansowych.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa 
bilansowego dotyczące banków spółdzielczych 
- zmiany w ustawie o rachunkowości

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z

dnia 11 stycznia 2017 r. Nr 61) usunęła z art. 41 ustęp 3 w dotychczasowym

brzmieniu „Banki wykazują jako rozliczenia międzyokresowe przychodów również

należne im odsetki od należności zagrożonych - do czasu ich otrzymania lub

odpisania.”

Wraz ze zmienionymi przepisami ustawy o rachunkowości zmieniono także przepisy

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia

wzorcowego planu kont dla banków.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa 
bilansowego dotyczące banków spółdzielczych -
zmiany w ustawie o rachunkowości

Od wejścia tych przepisów w życie banki nie stosują następujących zasad ujmowania

w księgach rachunkowych naliczonych odsetek od ekspozycji kredytowych

zakwalifikowanych do należności zagrożonych:

• DT konto 149 - Odsetki od należności poniżej standardu od podmiotów

finansowych/ CT konto 540 Odsetki zastrzeżone lub 541 Zastrzeżone odsetki

kapitalizowane,

• DT konto 159 - Odsetki od należności wątpliwych od podmiotów finansowych/ CT

konto 540 Odsetki zastrzeżone lub 541 Zastrzeżone odsetki kapitalizowane,

• DT konto 169 - Odsetki od należności straconych od podmiotów finansowych/ CT

konto 540 Odsetki zastrzeżone lub 541 Zastrzeżone odsetki kapitalizowane,

• DT konto 229 - Odsetki od należności poniżej standardu od podmiotów

niefinansowych/ CT konto 540 Odsetki zastrzeżone lub 541 Zastrzeżone odsetki

kapitalizowane,

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych - zmiany w 
ustawie o rachunkowości

• DT konto 239 - Odsetki od należności wątpliwych od podmiotów niefinansowych/

CT konto 540 Odsetki zastrzeżone lub 541 Zastrzeżone odsetki kapitalizowane,

• DT konto 249 - Odsetki od należności straconych od podmiotów niefinansowych/

CT konto 540 Odsetki zastrzeżone lub 541 Zastrzeżone odsetki kapitalizowane,

• DT konto 329 - Odsetki od należności poniżej standardu od instytucji rządowych i

samorządowych/ CT konto 540 Odsetki zastrzeżone lub 541 Zastrzeżone odsetki

kapitalizowane,

• DT konto 339 - Odsetki od należności wątpliwych od instytucji rządowych i

samorządowych/ CT konto 540 Odsetki zastrzeżone lub 541 Zastrzeżone odsetki

kapitalizowane,

• DT konto 349 - Odsetki od należności straconych od instytucji rządowych i

samorządowych/ CT konto 540 Odsetki zastrzeżone lub 541 Zastrzeżone odsetki

kapitalizowane.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa 
bilansowego dotyczące banków spółdzielczych 
- zmiany w ustawie o rachunkowości

2. Przywołaną ustawą o rachunkowości zmieniono także w załączniku nr 2 do

ustawy zasady prezentacji w bilansie (pasywa) naliczonych odsetek od należności

zagrożonych poprzez wyłącznie z poz. IX pasywów „przychodów zastrzeżonych”.

Dotychczasowe zasady prezentacji danych w bilansie obejmowały w pkt IX

pasywów Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone oraz w ppkt 3

Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone.

Aktualne brzmienie pkt IX bilansu Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz ppkt 3

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów odpowiada brzmieniu art. 43

ustawy o rachunkowości i dotyczy wyłącznie rozliczeń międzyokresowych

przychodów.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa 
bilansowego dotyczące banków spółdzielczych -
zmiany w ustawie o rachunkowości

3. Wyłączenie z bilansu odsetek zastrzeżonych i ich włączenie ich do przychodów z

tytułu odsetek wpłynęło także na pozostałe części sprawozdania finansowego tj.

rachunek zysków i strat (wzrost wyniku finansowego), zestawienie zmian w kapitale

własnym (poprzez wzrost wyniku finansowego), rachunek przepływów pieniężnych

(jedynie zmiana prezentacyjna) oraz informację dodatkową.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych - zmiany w 
rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości banków

1. Minister Rozwoju i Finansów rozporządzeniem z dnia 23 czerwca 2017 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2017 r. nr 1271), które miało zastosowanie po raz pierwszy

do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od

dnia 1 stycznia 2017 r., wprowadził do zasad rachunkowości banków zmiany

dotyczące inwentaryzacji, zasad ujmowania odsetek oraz zakresu danych

prezentowanych w informacji dodatkowej.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych - zmiany w 
rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości banków

2. Nowym rozporządzeniem wyłączono w § 22 pkt 5 z obowiązku inwentaryzacji

odsetek odsetki zastrzeżone. Zgodnie z aktualnym brzmieniem tego przepisu

inwentaryzacją w drodze porównania stanu ewidencyjnego z dokumentami i

dokonania weryfikacji wartości tych składników powinny być obejmowane:

wartości niematerialne i prawne; należności i zobowiązania wobec posiadaczy

rachunków bankowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych; należności

zakwalifikowane do kategorii zagrożonych; należności, których opóźnienie w spłacie

wynosi więcej niż 90 dni; odsetki naliczone; roszczenia z tytułu niedoborów i szkód

oraz inne należności i zobowiązania wobec pracowników; rozliczenia

międzyokresowe; fundusze banku, rezerwy oraz zobowiązania pozabilansowe, w

tym z tytułu udzielonych lub otrzymanych gwarancji lub poręczeń.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa 
bilansowego dotyczące banków spółdzielczych -
zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
banków

3. Przywołane powyżej zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości banków objęły także § 41 ust. 2 oraz ust. 3.

Zgodnie nowymi zasadami do wyniku z tytułu odsetek banki zaliczają:

1) nieotrzymane w okresie sprawozdawczym przychody z tytułu należnych bankowi

odsetek, w tym dyskonta oraz odsetek skapitalizowanych oraz otrzymanych w

poprzednich okresach przychodów z tytułu odsetek, w tym dyskonta,

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy;

2) otrzymane w bieżącym okresie sprawozdawczym przychody z tytułu odsetek

przypadające za okres sprawozdawczy, w tym od należności banku;

3) koszty z tytułu odsetek wymagalnych i niewymagalnych od zobowiązań banku

przypadające za okres sprawozdawczy.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych - zmiany w 
rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości banków

Jednocześnie do wyniku z tytułu odsetek nie zalicza się nadpłaconych odsetek

i prowizji dotyczących następnych okresów sprawozdawczych, które powinny

być prezentowane w pozycji pkt IX bilansu Koszty i przychody rozliczane w

czasie oraz ppkt 3 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych - zmiany w 
rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości banków

W związku z opisaną zmianą naliczone odsetki od należności (ekspozycji

kredytowych) należy ujmować w księgach rachunkowych w następujący sposób:

1) DT grupa kont:

• 1190 Odsetki od należności od banku centralnego,

• 1290 Odsetki od należności normalnych od podmiotów finansowych,

• 139 Odsetki od należności pod obserwacją od podmiotów finansowych,

• 149 Odsetki od należności poniżej standardu od podmiotów finansowych,

• 159 Odsetki od należności wątpliwych od podmiotów finansowych,

• 169 Odsetki od należności straconych od podmiotów finansowych,

• 1790 Odsetki od należności od podmiotów finansowych,

CT konto 800 Przychody z operacji z podmiotami finansowymi - Odsetki

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa 
bilansowego dotyczące banków 
spółdzielczych - zmiany w rozporządzeniu 
Ministra Finansów w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości banków

2) DT grupa kont:

• 209 Odsetki od należności normalnych od podmiotów niefinansowych,

• 219 Odsetki od należności pod obserwacją od podmiotów niefinansowych,

• 229 Odsetki od należności poniżej standardu od podmiotów niefinansowych,

• 239 Odsetki od należności wątpliwych od podmiotów niefinansowych,

• 249 Odsetki od należności straconych od podmiotów niefinansowych,

• 2790 Odsetki od należności od podmiotów niefinansowych,

CT konto 810 Przychody z operacji z podmiotami niefinansowymi – Odsetki

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe

19



Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych - zmiany w 
rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości banków

3) DT grupa kont:

•309 Odsetki od należności normalnych od instytucji rządowych i samorządowych,

•319 Odsetki od należności pod obserwacją od instytucji rządowych i

samorządowych,

•329 Odsetki od należności poniżej standardu od instytucji rządowych i

samorządowych,

•339 Odsetki od należności wątpliwych od instytucji rządowych i samorządowych,

•349 Odsetki od należności straconych od instytucji rządowych i samorządowych,

•3790 Odsetki od należności od instytucji rządowych i samorządowych,

CT konto 820 Przychody z operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi –

Odsetki

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych - zmiany w 
rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości banków

Ponownie należy podkreślić, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

prawa banki mają obowiązek ujmowania wszystkich naliczonych odsetek

przyporządkowanych do danego okresu sprawozdawczego do wyniku z tytułu

odsetek. Nadpłacone odsetki i prowizje dotyczące następnych okresów

sprawozdawczych banki ujmują na koncie 531 Przychody pobierane z góry.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych - zmiany w 
rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości banków

4. Kolejną zmianą, na którą należy zwrócić uwagę jest zmiana dokonana w

załączniku do rozporządzenia dotyczącym informacji dodatkowej. Wyłączono

obowiązek ujawniania przez banki kwoty odsetek zastrzeżonych. Zatem w

dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlega wykaz pozycji

czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń

międzyokresowych przychodów.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

Minister Rozwoju i Finansów rozporządzeniem z dnia 12 października 2017 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko

związane z działalnością banków (Dz. U. z dnia 23 października 2017 r. nr 1965)

wprowadził zmiany w zasadach tworzenia rezerw celowych, które to zmiany

polegają na obowiązku tworzenia odpisów aktualizujących na należności z tytułu

odsetek.

Poza zmianami dotyczącymi odsetek zmianami objęto także zabezpieczenia, o

których mowa w ust. 1 i 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, który zawiera listę

przyjmowanych przez banki zabezpieczeń pozwalających na pozostawienie

ekspozycji w kategorii normalnych oraz w listę zabezpieczeń umożliwiających

pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących

należności związanych z ekspozycjami kredytowymi. Część zmian dotyczących

zabezpieczeń weszła od stycznia 2017 r, natomiast pozostałe od stycznia 2018 roku.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

Szczegółowa specyfikacja zmian.

1. W § 1 zawierającym definicje zmieniono:

•definicję ekspozycji kredytowych poprzez usunięcie wyłączanych dotychczas

odsetek i tych ekspozycji od jednostek podporządkowanych, w których bank ma

udziały kapitałowe wyceniane metodą praw własności. Zgodnie z aktualnym ich

brzmieniem przez ekspozycje kredytowe należy rozumieć - bilansowe należności z

tytułu kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, czeków i weksli,

zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelności o podobnym charakterze oraz

udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym;

•dodano definicję odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami

kredytowymi odnoszącymi się do odsetek, także skapitalizowanych;

•wprowadzono definicję rezerwy celowej odnoszącej się do ekspozycji

kredytowych, z wyłączeniem należności z tytułu odsetek, także skapitalizowanych.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

2. W § 2 regulującym zasady podziału ekspozycji kredytowych na kategorie ryzyka

wprowadzono obowiązek tworzenia przez banki zarówno rezerw celowych jak i

odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi w

odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do wszystkich kategorii

ryzyka.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

3. W § 3 dokonano szereg następujących zmian:

•nałożono obowiązek tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane z

ekspozycjami kredytowymi wynikającymi z pożyczek i kredytów detalicznych,

zaklasyfikowanych do kategorii "normalne", oraz odpisów aktualizujących

należności związanych z tymi ekspozycjami kredytowymi - w wysokości co najmniej

wymaganego poziomu rezerw oraz odpisów, stanowiącego 1,5% podstawy

tworzenia rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności związanych z

ekspozycjami kredytowymi;

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

•konsekwentnie nałożono obowiązek tworzenia rezerw celowych na ryzyko

związane z ekspozycjami kredytowymi zaklasyfikowanymi do kategorii "pod

obserwacją", "poniżej standardu", "wątpliwe" i "stracone" oraz odpisów

aktualizujących należności związane z tymi ekspozycjami kredytowymi na

podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego daną ekspozycję, jednak w

wysokości co najmniej wymaganego poziomu rezerw oraz odpisów, stanowiącego w

relacji do podstawy tworzenia rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących

należności związanych z ekspozycjami kredytowymi:

1) 1,5% - w przypadku kategorii "pod obserwacją";

2) 20% - w przypadku kategorii "poniżej standardu";

3) 50% - w przypadku kategorii "wątpliwe";

4) 100% - w przypadku kategorii "stracone".

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji 
oraz rezerwy celowe

27



Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

•Dodano, że zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym stosowania

innych niż 1,5%, 20%, 50% i 100% wag ryzyka, objęte będą także, poza tworzonymi

rezerwami celowymi, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek.

•Zmodyfikowano także przepis dotyczący obowiązku tworzenia, aktualizowania,

rozwiązywania rezerw celowych z częstotliwością kwartalną rozszerzając go o

odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

4.Kolejna ważna zmiana, którą należało wprowadzić w związku z wyłączeniem

odsetek zastrzeżonych dotyczy ustalania, zgodnie z § 4, podstawy tworzenia rezerw

celowych. Zgodnie z nowym przepisem podstawę tworzenia rezerw celowych oraz

odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi

stanowi wartość bilansowa ekspozycji kredytowej bez uwzględnienia utworzonych

rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności związanych z

ekspozycjami kredytowymi, ale z uwzględnieniem przewidywanej w związku z

restrukturyzacją zadłużenia kwoty umorzenia części ekspozycji kredytowej.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

Podstawę tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane z ekspozycjami

kredytowymi, zaklasyfikowanymi do kategorii "pod obserwacją" lub grupy

"zagrożone", oraz odpisów aktualizujących należności związanych z tymi

ekspozycjami kredytowymi można pomniejszyć, o wartość zabezpieczeń

wymienionych w załączniku nr 2 ust. 3 do rozporządzenia. Przeglądów i aktualizacji

wartości zabezpieczeń, o które pomniejszono podstawę tworzenia rezerw celowych

oraz odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi,

bank dokonuje, w trybie obowiązującym dla przeglądów i klasyfikacji ekspozycji

kredytowych.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

Przykład:

1) Kredyt obrotowy przeterminowany o 7 miesięcy udzielony podmiotowi

gospodarczemu na zakup środka transportu,

2) wartość niespłaconej kwoty kredytu (kapitał) - 250.000 zł (pierwotna wysokość

zabezpieczanej kwoty 300.000 zł)

3) wartość naliczonych odsetek od kredytu – 800 zł,

4) wartość pobranej z góry i nierozliczonej prowizji 3.000 zł,

5) wartość zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na samochodzie,

którego wartość rynkowa wynosi 280.000 zł,

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

Przykład –dc.

Podstawa tworzenia rezerwy celowej i odpisu należności związanego z tą

ekspozycją kredytową: (250.000+800-3.000) = 247.800 zł.

Wartość zabezpieczenia stanowiącego pomniejszenie podstawy tworzenia rezerwy

celowej i odpisu aktualizującego: 280.000 x wskaźnik pomniejszenia zabezpieczenia

stosowany przez bank (np. 70%) x 50% = 98.000 zł

Ujęcie w księgach rachunkowych kwoty rezerwy celowej oraz odpisu

aktualizującego należności związanych z tymi ekspozycjami kredytowymi:

DT konto 760 Odpisy z tytułu rezerw celowych na należności/odpisy aktualizujące

wartość/ CT konto 238 Rezerwy celowe na należności wątpliwe od podmiotów

niefinansowych – kwota rezerwy i odpisu aktualizującego należności związanych z

ekspozycją kredytową (247.800 – 98.000 ) x 50% = 74.500 zł

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

5.Zmianami objęto także przepisy regulujące zasady pomniejszenia podstawy

tworzenia rezerw celowych i odpisów aktualizujących należności o przyjęte przez

bank zabezpieczenia ( § 5).

•Zgodnie z aktualnym brzmieniem ust. 1 pkt 1 wartość zabezpieczenia jest możliwa

do uzyskania, w wysokości uwzględnianej do pomniejszenia podstawy tworzenia

rezerw oraz odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami

kredytowymi, podczas ewentualnego postępowania egzekucyjnego, biorąc pod

uwagę ograniczenia prawne, ekonomiczne i faktyczne, mogące wpływać na

rzeczywistą możliwość zaspokojenia się banku z przedmiotu zabezpieczenia.

•Zmodyfikowano brzmienie ustępu 2. Zmiana polega na podwyższeniu wartości

podstawy tworzenia rezerw celowych, która może być pomniejszana o przyjęte

przez bank zabezpieczenia, o należności z tytułu odsetek.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków
•Następna zmiana dotyczy ust. 4 pkt 1 i 2. Zgodnie z aktualnym brzmieniem:

"1)w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych zabezpieczeniami w

postaci hipoteki, o którą można pomniejszyć podstawę tworzenia rezerw celowych

oraz odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi,

nie może być większa niż limit pomniejszenia dla poszczególnych okresów

opóźnienia w spłacie, określony w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;

2)w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych zabezpieczeniami,

wymienionymi w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z wyłączeniem

określonych w pkt 1, kwota, o którą można pomniejszyć podstawę tworzenia

rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności związanych z

ekspozycjami kredytowymi, nie może być większa niż limit pomniejszenia dla

poszczególnych okresów opóźnienia w spłacie, określony w tabeli nr 2 załącznika nr

3 do rozporządzenia.".

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

6. Naturalną konsekwencją wyłączenia odsetek zastrzeżonych są zmiany w § 6 - §

11:

• aktualne brzmienie § 6 - W przypadku gdy bank posiada wobec dłużnika

ekspozycje kredytowe stanowiące zarówno należności bilansowe, jak i udzielone

zobowiązania pozabilansowe, jeżeli warunki umowy nie stanowią inaczej,

posiadane zabezpieczenia uwzględnia się w pierwszej kolejności w ustalaniu

podstawy tworzenia rezerwy celowej na należności bilansowe oraz odpisów

aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

• Aktualne brzmienie § 7 - Wymagany poziom rezerw celowych na ryzyko związane

z ekspozycjami kredytowymi oraz odpisów aktualizujących należności związanych z

tymi ekspozycjami kredytowymi:

1) wynikającymi z pożyczek i kredytów detalicznych, zaklasyfikowanymi do kategorii

"normalne" - pomniejsza się o kwotę równą 25% rezerwy na ryzyko ogólne;

2) zaklasyfikowanymi do kategorii "pod obserwacją" - pomniejsza się o kwotę

równą 25% rezerwy na ryzyko ogólne.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków
•Rezerwy celowe oraz odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami

kredytowymi tworzy się w ciężar kosztów, zgodnie z § 8.

• Rezerwy celowe oraz odpisy aktualizujące należności, w myśl § 9, związane z

ekspozycjami kredytowymi rozwiązuje się po wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia.

Rezerwę celową oraz odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami

kredytowymi zmniejsza się odpowiednio do:

1) zmniejszenia się kwoty ekspozycji kredytowej;

2) zmiany kategorii ekspozycji kredytowej na kategorię o niższym stopniu ryzyka w

wyniku dokonanej klasyfikacji;

3) wzrostu wartości zabezpieczenia pomniejszającego podstawę tworzenia rezerw

celowych oraz odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami

kredytowymi;

4) wzrostu wartości rezerwy na ryzyko ogólne.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

Ekspozycje kredytowe stanowiące należności umorzone, przedawnione lub

nieściągalne odpisuje się w ciężar utworzonych na nie rezerw celowych oraz

odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

•w § 10 dodano zapis mówiący, że w przypadku składania wniosku dotyczącego

stosowania modelu ryzyka kredytowego wniosek ten powinien w szczególności

zawierać zastosowanie przez bank modelu ryzyka kredytowego do klasyfikacji

ekspozycji kredytowych oraz wyznaczania wymaganego poziomu rezerw celowych

oraz odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi za

okres poprzedniego kwartału wraz z wynikami weryfikacji historycznej. Dodano

także zapis, zgodnie z który zezwolenie dotyczące stosowania modelu ryzyka

kredytowego może zostać cofnięte, jeśli bank nie zapewnia właściwego zarządzania

ryzykiem kredytowym, a w szczególności, jeśli na podstawie przeprowadzonej

weryfikacji stwierdzono, że w okresie ostatnich 12 miesięcy rzeczywiste straty są

wyższe od rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności związanych z

ekspozycjami kredytowymi obliczonych na podstawie modelu ryzyka kredytowego.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

• § 11 nakłada na bank obowiązek powiadomienia Komisję Nadzoru Finansowego

o przypadku utworzenia rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności

związanych z ekspozycjami kredytowymi w wysokości niższej niż wymagany poziom

rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności związanych z

ekspozycjami kredytowymi. Zarząd banku powinien zawiadomić Komisję Nadzoru

Finansowego o przyczynach takiego stanu, a także i niezwłocznie uzupełnia

brakujące rezerwy celowe oraz odpisy aktualizujące należności związane z

ekspozycjami kredytowymi, przy czym uzupełnienie nie może nastąpić później niż

do końca danego roku obrotowego.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

W związku z opisaną zmianą tworzone przez banki rezerwy celowe oraz odpisy

aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi (należności z tytułu

odsetek) należy ujmować w księgach rachunkowych w następujący sposób:

1)Tworzenie rezerw celowych i odpisów aktualizujących należności związanych z

ekspozycjami kredytowymi:

DT konto 760 Odpisy z tytułu rezerw celowych na należności/odpisy aktualizujące

wartość / CT grupa kont:

•138 Rezerwy celowe na należności pod obserwacją od podmiotów finansowych,

•148 Rezerwy celowe na należności poniżej standardu od podmiotów finansowych,

•158 Rezerwy celowe na należności wątpliwe od podmiotów finansowych,

•168 Rezerwy celowe na należności stracone od podmiotów finansowych,

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz 
rezerwy celowe

41



Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością 
banków

•208 Rezerwy celowe na należności normalne od podmiotów niefinansowych,

•218 Rezerwy celowe na należności pod obserwacją od podmiotów niefinansowych,

•228 Rezerwy celowe na należności poniżej standardu od podmiotów niefinansowych,

•238 Rezerwy celowe na należności wątpliwe od podmiotów niefinansowych,

•248 Rezerwy celowe na należności stracone od podmiotów niefinansowych,

•178 Rezerwy celowe na należności od podmiotów niefinansowych,

•318 Rezerwy celowe na należności pod obserwacją od instytucji rządowych i

samorządowych,

•328 Rezerwy celowe na należności poniżej standardu od instytucji rządowych i

samorządowych,

•338 Rezerwy celowe na należności wątpliwe od instytucji rządowych i samorządowych,

•348 Rezerwy celowe na należności stracone od instytucji rządowych i samorządowych.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji 
oraz rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

2)Ujmowanie w księgach rachunkowych odpisywanych należności umorzonych,

przedawnionych lub nieściągalnych. Przykład:

DT konto 168 Rezerwy celowe na należności stracone od podmiotów finansowych/ CT

konta grupy kont 16 należności straconych od podmiotów finansowych: 160, 162, 163,

164, 167 oraz 1690 Odsetki od należności straconych od podmiotów finansowych. W

przypadku, gdy kwota utworzonej rezerwy celowej i odpisu aktualizującego jest niższa niż

wartość ekspozycji kredytowej, a bank w całości umorzył dług pozostała kwota powinna

być odpisana w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych konto 773 Koszty spisania

należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych.

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji 
oraz rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

7. Do wykazu zabezpieczeń ekspozycji kredytowych umożliwiających zaklasyfikowanie

ekspozycji kredytowej do kategorii "normalne" dodano:

• gwarancję lub poręczenie podmiotu (ustawa o BGK), którego zobowiązania lub

działalność objęta jest gwarancją, poręczeniem lub innym mechanizmem wsparcia,

udzielonym przez Skarb Państwa na podstawie odrębnych przepisów, spełniającym

wymogi ochrony kredytowej w rozumieniu art. 213-215 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013";",

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji 
oraz rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością 
banków
• umowę ubezpieczenia eksportowego lub gwarancję ubezpieczeniowa Korporacji

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., objętą w sposób bezpośredni lub pośredni

systemem gwarantowania wypłat przez Skarb Państwa, zawarta lub udzielona na

podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach

eksportowych, dla określonej umowy dotyczącej ekspozycji kredytowych - do wysokości

iloczynu procentu, w jakim ryzyko wystąpienia zdarzenia objęte jest ochroną

ubezpieczeniową lub gwarancyjną, i sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji,

jeżeli konieczność tworzenia rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności

związanych z ekspozycjami kredytowymi jest następstwem zdarzeń objętych tym

ubezpieczeniem lub gwarancją;",

Ustawa o rachunkowości, odsetki 
zastrzeżone, zmiany w ewidencji 
oraz rezerwy celowe
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

• zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez:

a) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b) banki centralne lub rządy państw będących członkiem OECD,

c) podmiot (ustawa o BGK), którego zobowiązania lub działalność objęte są gwarancją,

poręczeniem lub innym mechanizmem wsparcia, udzielonym przez Skarb Państwa na

podstawie odrębnych przepisów, spełniającym wymogi ochrony kredytowej w rozumieniu

art. 213-215 rozporządzenia nr 575/2013

- według ich wartości godziwej;

Wyjaśnienia wątpliwości związanych 
ze zmianami przepisów prawa w 
obszarze rachunkowym banków 
spółdzielczych 
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością 
banków

• przeniesienie na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i

prowizją, prawa własności papierów wartościowych emitowanych przez:

a)Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b)banki centralne lub rządy państw będących członkiem OECD,

c)podmiot (ustawa o BGK), którego zobowiązania lub działalność objęte są gwarancją,

poręczeniem lub innym mechanizmem wsparcia, udzielonym przez Skarb Państwa na

podstawie odrębnych przepisów, spełniającym wymogi ochrony kredytowej w rozumieniu

art. 213-215 rozporządzenia nr 575/2013

- według ich wartości godziwej;",

Wyjaśnienia wątpliwości związanych 
ze zmianami przepisów prawa w 
obszarze rachunkowym banków 
spółdzielczych 
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

8. Do wykazu zabezpieczeń umożliwiających pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw

celowych i odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi

wprowadzono zmiany polegające na dodaniu zabezpieczeń objętych różnymi

mechanizmami wsparcia udzielonymi przez Skarb Państwa oraz uzupełniono zapisy o

odpisy aktualizujące, tj:

• gwarancję lub poręczenie podmiotu (ustawa o BGK), którego zobowiązania lub

działalność objęta jest gwarancją, poręczeniem lub innym mechanizmem wsparcia,

udzielonym przez Skarb Państwa na podstawie odrębnych przepisów, spełniającym

wymogi ochrony kredytowej w rozumieniu art. 213-215 rozporządzenia nr 575/2013;",

Wyjaśnienia wątpliwości 
związanych ze zmianami przepisów 
prawa w obszarze rachunkowym 
banków spółdzielczych 
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

•umowę ubezpieczenia eksportowego lub gwarancję ubezpieczeniową Korporacji

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., objętą w sposób bezpośredni lub pośredni

systemem gwarantowania wypłat przez Skarb Państwa, zawartą lub udzieloną na

podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach

eksportowych, dla określonej umowy dotyczącej ekspozycji kredytowych - do wysokości

iloczynu procentu, w jakim ryzyko wystąpienia zdarzenia objęte jest ochroną

ubezpieczeniową lub gwarancyjną, i sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji,

jeżeli konieczność tworzenia rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności

związanych z ekspozycjami kredytowymi jest następstwem zdarzeń objętych tym

ubezpieczeniem lub gwarancją;

Wyjaśnienia wątpliwości 
związanych ze zmianami przepisów 
prawa w obszarze rachunkowym 
banków spółdzielczych 
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

• cesja praw do świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia eksportowego lub cesja

praw wynikających z gwarancji ubezpieczeniowych, objęta w sposób bezpośredni lub

pośredni systemem gwarantowania wypłat przez Skarb Państwa, zawartych lub

udzielonych na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa

ubezpieczeniach eksportowych - do wysokości iloczynu procentu, w jakim ryzyko

wystąpienia zdarzenia jest objęte ochroną ubezpieczeniową lub gwarancyjną, i sumy

odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerw

celowych oraz odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami

kredytowymi jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwarancją;",

Wyjaśnienia wątpliwości związanych 
ze zmianami przepisów prawa w 
obszarze rachunkowym banków 
spółdzielczych 
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Istotne zmiany w przepisach prawa bilansowego 
dotyczące banków spółdzielczych  - zmiany w 
rozporządzeniu ministra Finansów w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków

•przeniesienie na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i

prowizją, prawa własności:

a)papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b)papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy państw

będących członkiem OECD,

c)bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki,

d)papierów wartościowych emitowanych przez podmiot (ustawa o BGK), którego

zobowiązania lub działalność objęte są gwarancją, poręczeniem lub innym mechanizmem

wsparcia, udzielonym przez Skarb Państwa na podstawie odrębnych przepisów,

spełniającym wymogi ochrony kredytowej w rozumieniu art. 213-215 rozporządzenia nr

575/2013

- według ich wartości godziwej;".

Wyjaśnienia wątpliwości związanych 
ze zmianami przepisów prawa w 
obszarze rachunkowym banków 
spółdzielczych 
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Wpływ zmiany zasad rachunkowości banków 
spółdzielczych na współczynniki kapitałowe 

Zgodnie z art. 111 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca

2013 r. (dalej: rozporządzenie CRR) wartością ekspozycji składnika aktywów jest wartość

księgowa tego składnika, która pozostaje po dokonaniu korekt z tytułu szczególnego

ryzyka kredytowego, dodatkowych korekt wartości zgodnie z art. 34 i 110 oraz innych

redukcji funduszy własnych związanych z danym składnikiem aktywów, zatem wartość

bilansową ekspozycji stanowią kapitał oraz naliczone odsetki obniżone o odpowiednie

rezerwy rozumiane jako zarówno rezerwy celowe i odpisy aktualizujące dotyczące

naliczonych odsetek.

Wyjaśnienia wątpliwości 
związanych ze zmianami przepisów 
prawa w obszarze rachunkowym 
banków spółdzielczych 
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Wpływ zmiany zasad rachunkowości banków 
spółdzielczych na współczynniki kapitałowe 

Pamiętać należy, że przez wartość księgową należy rozumieć wartość uwzględniającą

wycenę wg zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.

Pomniejszenia ekspozycji kredytowych z tytułu korekt (art. 111 rozporządzenia CRR)

mogą wystąpić w trzech przypadkach mających wpływ na kapitał Tier I:

a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

b)stwierdzenia wystąpienia bieżącej straty netto w trakcie roku obrotowego,

c)pomniejszenia kapitału Tier I o straty z tytułu ryzyka kredytowego w przypadku istnienia

zysku netto przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za dany okres

sprawozdawczy.

Wyjaśnienia wątpliwości związanych 
ze zmianami przepisów prawa w 
obszarze rachunkowym banków 
spółdzielczych 
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Wpływ zmiany zasad rachunkowości banków 
spółdzielczych na współczynniki kapitałowe 

W ostatnim przypadku należy przytoczyć art. 36 ust. 1 lit. a) rozporządzenia CRR

stanowiący, że instytucje odliczają od pozycji kapitału podstawowego Tier I na bieżąco

wszelkie powstałe „straty” za bieżący rok obrachunkowy.

Ponadto rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 183/2014 z dnia 20 grudnia 2013 r.

wyjaśnia, że straty związane wyłącznie z ryzykiem kredytowym uznawane w ramach

mających zastosowanie standardów rachunkowości w bieżącym roku obrachunkowym

należy uznać jako korekty z tytułu ryzyka kredytowego, pod warunkiem że instytucja

uznaje ich skutki w kapitale podstawowym Tier I. Jest to istotne w przypadku wystąpienia

odnotowanych w trakcie roku obrachunkowego w trakcie roku obrachunkowego odpisów

aktualizujących z tytułu utraty wartości pomimo całkowitych zysków z bieżącego okresu

w ciągu roku lub zysków rocznych, które nie są zatwierdzone zgodnie z art. 2

rozporządzenia CRR.

Wyjaśnienia wątpliwości związanych 
ze zmianami przepisów prawa w 
obszarze rachunkowym banków 
spółdzielczych 
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Wpłaty na Fundusz Pomocowy/ Fundusz 
Zabezpieczający oraz Minimum depozytowe/ 
Depozyt obowiązkowy 

System ochrony (IPS) w bankach spółdzielczych

Fundusz pomocowy, regulowany ustawowo jest jednym ze źródeł pomocy,

funkcjonujących w systemach ochrony pod różnymi nazwami: w jednym IPS rolę funduszu

pomocowego pełni Fundusz Zabezpieczający, w innym IPS – Fundusz Pomocowy. Drugim,

odrębnym źródłem pomocy dla banków, regulowanym umowami IPS jest Minimum

Depozytowe i Depozyt Obowiązkowy, które nie stanowią komponentu funduszu

pomocowego w postaci wkładów pieniężnych. W odróżnieniu od składników funduszu

pomocowego, który ma na celu poprawę wypłacalności banków i zapobieżenie ich

upadłości są to instrumenty mechanizmu pomocy płynnościowej, a więc mające

odmienny charakter i służące innemu celowi.

Wyjaśnienia wątpliwości związanych 
ze zmianami przepisów prawa w 
obszarze rachunkowym banków 
spółdzielczych 
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Wpłaty na Fundusz Pomocowy/ Fundusz 
Zabezpieczający oraz Minimum depozytowe/ 
Depozyt obowiązkowy 

Zgodnie z brzmieniem art. 22h ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (dalej: ufbs) w banku

zrzeszającym albo jednostce zarządzającej tworzy się mechanizmy pomocy płynnościowej

dostosowane do struktury organizacyjnej systemu ochrony. W tym celu na uczestników

systemów ochrony został nałożony obowiązek utrzymywania odpowiedniego poziomu

środków na Rachunku Depozytu Obowiązkowego lub Minimum Depozytowego. Środki te

są deponowane w formie lokat i utrzymywane na rachunkach w Banku Zrzeszającym. Są

one oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej. Zatem środki te dla banków –

uczestników systemu ochrony są składnikiem aktywów.

Wyjaśnienia wątpliwości związanych 
ze zmianami przepisów prawa w 
obszarze rachunkowym banków 
spółdzielczych 
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Wpłaty na Fundusz Pomocowy/ Fundusz 
Zabezpieczający oraz Minimum depozytowe/ 
Depozyt obowiązkowy 

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 22g ust. 1 ufbs w banku zrzeszającym albo

jednostce zarządzającej tworzy się fundusz pomocowy w celu zapewnienia środków na

finansowanie zadań systemu ochrony w zakresie pomocy finansowej dla uczestników

systemu ochrony mającej na celu poprawę ich wypłacalności i zapobieżenie upadłości.

Ustęp 2 powyższego artykułu stanowi dalej, że Fundusz pomocowy jest tworzony z wpłat

uczestników systemu ochrony wnoszonych kwartalnie w wysokości i na zasadach

określonych w umowie systemu ochrony, a także z innych źródeł przewidzianych w tej

umowie.

Wyjaśnienia wątpliwości związanych 
ze zmianami przepisów prawa w 
obszarze rachunkowym banków 
spółdzielczych 
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Wpłaty na Fundusz Pomocowy/ Fundusz 
Zabezpieczający oraz Minimum depozytowe/ 
Depozyt obowiązkowy 

W wykonaniu dyspozycji tego przepisu w jednym z IPS został utworzony Fundusz

Zabezpieczający, który tworzony jest z:

a) składek wnoszonych w tym celu przez uczestników do Spółdzielni

b) nadwyżki bilansowej Spółdzielni w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie

Spółdzielni;

c) wkładów pieniężnych wnoszonych do Spółdzielni przez Uczestników, na zasadach

określonych w Statucie Spółdzielni;

d) wpłat z innych tytułów określonych w Umowie Systemu Ochrony, a w szczególności kar

umownych określonych w Załączniku nr 5 do Umowy.
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Wpłaty na Fundusz Pomocowy/ Fundusz 
Zabezpieczający oraz Minimum depozytowe/ 
Depozyt obowiązkowy 

Natomiast w innym IPS w powyższym celu został utworzony Fundusz Pomocowy, który

składa się z:

a) części składkowej;

b) części wkładów pieniężnych;

c) części dodatkowej.
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Wpłaty na Fundusz Pomocowy/ Fundusz 
Zabezpieczający oraz Minimum depozytowe/ 
Depozyt obowiązkowy 

Statut Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia w §37 określa obowiązki jej członków w

zakresie zasilania Funduszu w formie zapłaty składek i składania wkładów pieniężnych.

Wkłady pieniężne w odróżnieniu od składek mają charakter zwrotny. Ich zwrot może

nastąpić w pełnej wysokości w przypadku ustania członkostwa oraz częściowo w związku

z wystąpieniem nadwyżki środków w wysokości różnicy pomiędzy wartością wkładów

danego uczestnika, a wielkością wymaganą. W przypadku braku wolnych środków

Funduszu Zabezpieczającego Spółdzielnia ma obowiązek się rozliczyć w okresie nie

dłuższym niż 5 lat od daty wystąpienia członka ze spółdzielni. Zgodnie ze Statutem wkłady

są oprocentowane. Odsetki od wniesionych wkładów pieniężnych wypłacane są

uczestnikom systemu ochrony w okresach miesięcznych. Zatem wkłady pieniężne

wnoszone przez banki spółdzielcze biorące udział w systemie ochrony w odróżnieniu od

płaconych składek, nie stanowią kosztu, lecz spełniają definicję aktywów i powinny być

one prezentowane w bilansie.
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Dziękuję Państwu za uwagę

Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych 
i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

tel. +48 22 262 46 66 fax +48 22 262 48 61 drb@knf.gov.pl
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
www.knf.gov.pl
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