Informacja
w sprawie zmiany metodyki wyliczania monetarnej kategorii „Kapitał i rezerwy”

Departament Statystyki informuje, że dane za październik 2015 r., które zostaną
opublikowane w listopadzie br., zawierają zredefiniowaną kategorię „Kapitał i rezerwy”. Zmiana polega na ujęciu w pozycji „Kapitał i rezerwy”, dodatkowo w stosunku do
dotychczasowej definicji, następujących elementów bilansów monetarnych instytucji
finansowych, wchodzących dotąd w skład kategorii „Pozostałe pasywa”:


wynik finansowy roku bieżącego w bankach,



wynik w trakcie zatwierdzania w bankach,



wynik finansowy roku bieżącego w NBP,



strata z lat ubiegłych w NBP,



różnice z wyceny w NBP.
Powyższa zmiana podyktowana została zaleceniem Europejskiego Banku Centralne-

go (EBC) dotyczącym doprecyzowania i ujednolicenia definicji pozycji statystycznej
„Kapitał i rezerwy” tak, aby była w największym możliwym stopniu zbieżna z kategorią „Kapitał i rezerwy” określoną w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
Opisana reklasyfikacja, polegająca na przesunięciu wyżej wymienionych pozycji z
„Pozostałych pasywów” do kategorii „Kapitał i rezerwy”, będzie miała istotny wpływ
na kształtowanie się szeregów czasowych. Dostępne w systemach sprawozdawczych
dane pozwoliły na wyliczenie zmodyfikowanych kategorii wstecz do grudnia 2008 r.
włącznie.
W zależności od sposobu prezentacji i agregacji danych w poszczególnych zestawieniach publikacyjnych udostępnianych na stronie internetowej NBP zmianom ulegną:
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w plikach „Bilans zagregowany pozostałych MIF” oraz „Bilans NBP w ujęciu monetarnym” – kategorie „Kapitał i rezerwy” i wykazywane w tym „Rezerwy” oraz „Pozostałe pasywa”,



w pliku „Bilans skonsolidowany MIF” – kategorie „Kapitał i rezerwy” oraz „Pozostałe pasywa”,



w pliku „Podaż pieniądza M3 i czynniki kreacji” – kategorie „Długoterminowe zobowiązania finansowe”, do których zaliczane są kapitały i rezerwy, „Kapitał i rezerwy” oraz „Saldo pozostałych pozycji netto".
Wielkość zaistniałych zmian zilustrowano w poniższej tabeli i na wykresie.

Tabela. Wartość pozycji wymagających reklasyfikacji (w mld PLN)
Okres
2014-06-30
2014-07-31
2014-08-31
2014-09-30
2014-10-31
2014-11-30
2014-12-31
2015-01-31
2015-02-28
2015-03-31
2015-04-30
2015-05-31
2015-06-30
2015-07-31
2015-08-31
2015-09-30

Kwota reklasyfikacji
16,2
20,2
28,4
30,0
34,4
34,8
39,1
50,8
49,5
53,3
38,1
44,8
41,7
41,6
43,7
44,3
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Wykres. Kapitał i rezerwy oraz saldo pozostałych pozycji netto przed i po reklasyfikacji (w mld PLN)

"Kapitał i rezerwy" oraz "Saldo pozostałych pozycji netto" monetarnego
bilansu skonsolidowanego MIF po reklasyfikacjach
(w mld PLN)
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