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4. Ważniejsze oszacowania i oceny dokonywane w związku z
zastosowaniem zasad rachunkowości
Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia, które mają wpływ na wartości aktywów i zobowiązań
wykazywanych w następnym okresie. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie, oparte są o
doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej
sytuacji wydają się uzasadnione.
Utrata wartości kredytów i pożyczek
Grupa przeprowadza przegląd swojego portfela kredytowego pod kątem utraty wartości przynajmniej raz
na kwartał. Aby ustalić, czy należy wykazać utratę wartości w rachunku zysków i strat, Grupa ocenia czy
istnieją jakiekolwiek dane wskazujące na możliwe do zmierzenia zmniejszenie szacowanych przyszłych
przepływów pieniężnych dotyczących portfela kredytowego. Metodologia i założenia, na podstawie
których określa się szacunkowe kwoty przepływów pieniężnych i okresy, w których one nastąpią, są
poddawane regularnym przeglądom. Gdyby wartość bieżąca szacowanych przepływów pieniężnych dla
portfela kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości uległa zmianie o +/- 10%, to szacowana
wielkość utraty wartości kredytów i pożyczek uległaby odpowiednio zmniejszeniu o 62,73 mln zł, lub
zwiększeniu o 128,2 mln zł. Szacunek ten został przeprowadzony dla portfela kredytów i pożyczek,
w przypadku których utrata wartości rozpoznawana jest w oparciu o indywidualną analizę przyszłych
przepływów pieniężnych z tytułu spłat i odzysków z zabezpieczeń.
Wartość godziwa instrumentów pochodnych
Wartość godziwą instrumentów finansowych nie notowanych na aktywnych rynkach ustala się stosując
techniki wyceny. Wszystkie modele są zatwierdzane przed użyciem, a także kalibrowane w celu
zapewnienia, że otrzymane wyniki odzwierciedlają faktyczne dane i porównywalne ceny rynkowe. W miarę
możliwości w modelach wykorzystywane są wyłącznie dane możliwe do zaobserwowania, pochodzące z
aktywnego rynku. Kwestia wpływu zmiany warunków rynkowych na wycenę księgi handlowej Grupy (do
której zaliczane są między innymi instrumenty pochodne) została przedstawiona w Nocie 3.6.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, które zostały zgłoszone ubezpieczycielowi i dla
których posiadane informacje nie pozwalają na ocenę wysokości odszkodowań i świadczeń, ustalana jest
metodą ryczałtową. Wysokości wskaźników ryczałtowych dla poszczególnych ryzyk ustalone zostały na
bazie informacji o średniej wysokości szkody z danego ryzyka.
Na koniec 2012 roku rezerwa na szkody, które zaistniały, lecz nie zostały jeszcze zgłoszone
ubezpieczycielowi (IBNR), ustalona została metodami aktuarialnymi („Naive loss ratio” oraz BornhuetterFerguson). Oczekiwane współczynniki szkodowości ustalane są na bazie dostępnych opracowań
rynkowych dotyczących szkodowości danej grupy ryzyk.

