
Załącznik nr 5 

do Polityki informacyjnej Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie 

 

 

Ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych 

Tabela 1: Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych: 

(Ekspozycje restrukturyzowane - zgodnie z definicją zawartą w Zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym oraz Zasadach zarządzania ryzykiem inwestycji) 

Częstotliwość raportowania: raz w roku. 

 

 a b c d e F g h 

 Wartość bilansowa brutto (w przypadku ekspozycji w 

bilansie) /kwota nominalna ekspozycji (w przypadku 

ekspozycji pozabilansowych) 

Skumulowana utrata wartości, 

skumulowane ujemne zmiany wartości 

godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i 

rezerw 

Zabezpieczenia 

rzeczowe lub gwarancje 

finansowe otrzymane  

Obsługiwane 

ekspozycje 

restrukturyzowane 

Nieobsługiwane ekspozycje 

restrukturyzowane 

Obsługiwanych 

ekspozycji 

restrukturyzowanych 

Nieobsługiwanych 

ekspozycji 

restrukturyzowanych 

 W tym 

zabezpieczenie i 

gwarancje 

finansowe 

otrzymane z 

powodu 

nieobsługiwanych 

ekspozycji, wobec 

których 

zastosowano 

środki 

restrukturyzacyjne 

 W tym 

ekspozycje, 

których 

dotyczy 

niewykonanie 

zobowiązania 

W tym 

ekspozycje 

dotknięte 

utratą 

wartości 



1 Kredyty i zaliczki         

2 Banki centralne         

3 Instytucje rządowe         

4 Instytucje kredytowe         

5 
Inne instytucje 

finansowe 

        

6 
Przedsiębiorstwa 

niefinansowe 

        

7 
Gospodarstwa 

domowe 

        

8 
Dłużne papiery 

wartościowe 

        

9 

Udzielone 

zobowiązania do 

udzielenia pożyczki 

        

10 Łącznie         

Legenda: 

     pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

  pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

 

 

 

 



Tabela 2: Jakość kredytowa ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby dni przeterminowania 

Częstotliwość raportowania: raz w roku 

Banki powinny wyjaśnić czynniki powodujące wszelkie istotne zmiany kwot w stosunku do poprzedniego okresu objętego ujawnieniem. Banki powinny ujawniać 

wskaźnik NPL brutto obliczony następująco: wielkość z kolumny "d" wiersz "1" dzieli się przez sumę wielkości w kolumnie "d" wiersz "1" oraz w kolumnie "a" 

wiersz "1".   

  

a b c d e f g h i j k l 

  Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna 

Ekspozycje obsługiwane   Ekspozycje nieobsługiwane 

  

Nieprzetermin

owane lub 

przeterminow

ane ≤ 30 dni 

Przetermin

owane > 

30 dni ≤ 

90 dni 

  

Małe 

prawdopodobie

ństwo spłaty 

ekspozycji 

nieprzetermino

wanych albo 

przeterminowan

ych ≤ 90 dni 

Przetermino

wane > 90 

dni ≤ 180 

dni 

Przetermino

wane > 180 

dni ≤ 1 rok 

Przetermino

wane > 1 

rok ≤ 5 lat 

Przetermino

wane  

powyżej 5 

lat 

Przetermino

wane > 5 lat 

≤ 7 lat 

Przetermino

wane > 7 lat 

W tym 

ekspozyc

je, 

których 

dotyczy 

niewykon

anie 

zobowiąz

ania 

1 
Kredyty i 

zaliczki  
                        

2 
Banki 

centralne  
                        

3 
Instytucje 

rządowe  
                        

4 
Instytucje 

kredytowe  
                        

5 

Inne 

instytucje 

finansowe  

                        

6 

Przedsiębi

orstwa 

niefinanso

we  

                        



7 
W tym 

MŚP  
                        

8 

Gospodars

twa 

domowe  

                        

9 

Dłużne 

papiery 

wartościo

we 

                        

10 
Banki 

centralne  
                        

11 
Instytucje 

rządowe  
                        

12 
Instytucje 

kredytowe  
                        

13 

Inne 

instytucje 

finansowe  

                        

14 

Przedsiębi

orstwa 

niefinanso

we  

                        

15 

Ekspozycj

e 

pozabilans

owe  

                        

16 
Banki 

centralne  
                        

17 
Instytucje 

rządowe  
                        

18 
Instytucje 

kredytowe  
                        

19 
Inne 

instytucje 
                        



finansowe  

20 

Przedsiębi

orstwa 

niefinanso

we  

                        

21 

Gospodars

twa 

domowe 

                        

22 Łącznie                         

 

 

Legenda: 

  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

  pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

  

pola zablokowane, zgodnie ze wzorcem zaprezentowanym w  „Wytycznych dotyczących ujawniania w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i 

restrukturyzowanych” (EBA/GL/2018/10) 

 

kolumny „h” oraz „i” -  dostosowano do podziału terminowego obowiązującego w sprawozdawczości FINREP , formularz F.18, w wytycznych 

EBA obowiązują przedziały: kol „h” - przeterminowane >1 rok <=2 lata, kol „i” - przeterminowane >2 lata<=5 lat 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3: Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwy 

 

Częstotliwość raportowania: raz w roku 

    

Wartość bilansowa brutto/kwota 

nominalna 

Skumulowana utrata wartości, 

skumulowane ujemne zmiany wartości 

godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i 

rezerw 

Skumulowane 

odpisania 

częściowe 

Otrzymane zabezpieczenie i gwarancje 

finansowe 

Ekspozycje 

obsługiwane 

Ekspozycje 

nieobsługiwane 

Ekspozycje 

obsługiwane – 

skumulowana utrata 

wartości i rezerwy 

Ekspozycje 

nieobsługiwane – 

skumulowana utrata 

wartości, 

skumulowane 

ujemne zmiany 

wartości godziwej z 

powodu ryzyka 

kredytowego i 

rezerw 

Z tytułu 

ekspozycji 

obsługiwanych 

Z tytułu ekspozycji 

nieobsługiwanych 

  

W 

tym 

etap 

1 

W 

tym 

etap 

2 

  
W tym 

etap 2 

W 

tym 

etap 3 

  
W tym 

etap 1 

W 

tym 

etap 2 

  
W tym 

etap 2 

W 

tym 

etap 3 

      

1 Kredyty i zaliczki                                

2 Banki centralne                                

3 Instytucje rządowe                                

4 Instytucje kredytowe                                

5 
Inne instytucje 

finansowe  
                              

6 
Przedsiębiorstwa 

niefinansowe  
                              

7 W tym MŚP                                

8 
Gospodarstwa 

domowe  
                              

9 Dłużne papiery                               



wartościowe 

10 Banki centralne                                

11 Instytucje rządowe                                

12 Instytucje kredytowe                                

13 
Inne instytucje 

finansowe  
                              

14 
Przedsiębiorstwa 

niefinansowe  
                              

15 
Ekspozycje 

pozabilansowe  
                              

16 Banki centralne                                

17 Instytucje rządowe                                

18 Instytucje kredytowe                                

19 
Inne instytucje 

finansowe  
                              

20 
Przedsiębiorstwa 

niefinansowe  
                              

21 
Gospodarstwa 

domowe 
                              

22 Łącznie                               

 

Legenda:  

  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

   pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

  pola zablokowane, zgodnie z objaśnieniami poniżej nie dotyczy banków stosujących krajowe zasady rachunkowości 

 

pola zablokowane, zgodnie ze wzorcem zaprezentowanym w  „Wytycznych dotyczących ujawniania w zakresie ekspozycji 

nieobsługiwanych i restrukturyzowanych” (EBA/GL/2018/10) 

 

 

 



 

 

Tabela 4: Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie i postępowania egzekucyjne 

Częstotliwość raportowania: raz w roku 

    

Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie 

Wartość w momencie początkowego 

ujęcia 
Skumulowane ujemne zmiany 

 1 Rzeczowe aktywa trwałe      
 

2 Inne niż rzeczowe aktywa trwałe      
 

3 Nieruchomości mieszkalne      
 

4 Nieruchomości komercyjne     
 

5 
Ruchomości (samochody, środki 

transportu itp.) 
    

 

6 Kapitał własny i instrumenty dłużne     
 

7 Pozostałe     
 

8 Łącznie     
 

 

Legenda:  

  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

 


