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Załącznik nr 22 do uchwały nr 1/2007
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 13 marca 2007 r.
(poz. 3)

ZASADY PRZYPISYWANIA EKSPOZYCJI Z TYTUŁU KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO
DO KATEGORII RYZYKA PRZEZ BANKI STOSUJĄCE METODĘ WEWNĘTRZNYCH RATINGÓW

Część I. Definicje rodzajów kredytowania specjalistycznego
Tytuł I. Definicja finansowania projektów
§ 1.1. Finansowanie projektów jest rozumiane jako metoda finansowania, w której kredytodawca oczekuje przychodów generowanych głównie przez pojedynczy projekt, stanowiący zarówno źródło spłaty oraz zabezpieczenie ekspozycji.
2. Finansowanie projektów dotyczy dużych, złożonych i kosztownych projektów infrastrukturalnych, które mogą
dotyczyć obiektów przemysłowych, infrastruktury transportowej, ochrony środowiska naturalnego lub infrastruktury
telekomunikacyjnej.
3. Finansowanie projektów jest realizowane poprzez finansowanie budowy nowych projektów infrastrukturalnych
lub refinansowanie istniejącej infrastruktury, z modernizacją lub bez.
4. Jeśli spłata ekspozycji zależy głównie od stabilnego, zdywersyfikowanego, posiadającego odpowiednią wiarygodność kredytową, zobowiązanego do spłaty umową, użytkownika końcowego, ekspozycję uznaje się za zabezpieczoną ekspozycję wobec tego użytkownika końcowego.
Tytuł II. Definicja finansowania nieruchomości przychodowych
§ 2.1. Finansowanie nieruchomości przychodowych jest rozumiane jako metoda finansowania, w przypadku której
perspektywy spłaty i odzysku z ekspozycji zależą głównie od przepływów gotówkowych generowanych przez nieruchomość. Pierwotnym źródłem tych przepływów zazwyczaj jest rata leasingowa, czynsz najmu lub sprzedaż nieruchomości.
2. Finansowanie nieruchomości przychodowych dotyczy zapewniania finansowania nieruchomości, w szczególności lokali biurowych przeznaczonych do wynajęcia, powierzchni sklepowych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, powierzchni przemysłowej lub magazynowej, hoteli.
3. Finansowanie nieruchomości przychodowych, w odróżnieniu od ekspozycji wobec przedsiębiorców zabezpieczonych na nieruchomościach, cechuje się silną dodatnią korelacją pomiędzy perspektywą spłaty ekspozycji i perspektywą odzysku z ekspozycji w przypadku niewykonania zobowiązania, przy czym obie zależą od przepływów gotówkowych generowanych przez nieruchomość.
Tytuł III. Definicja finansowanie obiektów
§ 3.1. Finansowanie obiektów jest rozumiane jako metoda finansowania, gdzie spłata ekspozycji zależy od przepływów pieniężnych generowanych przez finansowane aktywa, zastawione u kredytodawcy lub przeniesione na niego.
Podstawowym źródłem tych przepływów pieniężnych mogą być umowy najmu lub leasingu z jednym lub wieloma
kontrahentami.
2. Finansowanie obiektów dotyczy metody finansowania zakupu aktywów, takich jak statki, samoloty, satelity, wagony kolejowe i samochody.
3. Jeśli kondycja finansowa i zdolność obsługi długu przez dłużnika umożliwiają spłatę zadłużenia bez konieczności posiadania wsparcia w postaci zastawionych aktywów, ekspozycja winna być traktowana jako zabezpieczona
ekspozycja korporacyjna.
Tytuł IV. Definicja finansowania towarów
§ 4.1. Finansowanie towarów jest rozumiane jako metoda finansowania, w której ekspozycje spłacane są z przychodów ze sprzedaży towarów, a dłużnik nie posiada niezależnej zdolności do spłaty ekspozycji.
2. Finansowanie towarów dotyczy złożonego kredytowania krótkoterminowego mającego na celu finansowanie
rezerw, zapasów lub należności z tytułu giełdowych kontraktów opartych na towarach.
3. Finansowanie towarów ma miejsce, gdy pożyczkobiorca nie prowadzi innej działalności i nie posiada innych
istotnych aktywów w swoim bilansie. Złożony charakter tego finansowania projektuje się w celu skompensowania niskiej zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Rating ekspozycji bardziej odzwierciedla automatyzm jej rozliczania się
oraz umiejętność projektowania złożonych transakcji przez kredytodawcę, niż wiarygodność kredytową dłużnika.
4. Finansowanie rezerw, zapasów lub należności, kredytobiorców będących przedsiębiorcami, w przypadku których bank jest w stanie oceniać wiarygodność kredytową dłużnika w oparciu o szerszy zakres jego bieżącej działal-
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ności, a wartość towaru służy jako instrument redukcji ryzyka, a nie podstawowe źródło spłaty, nie może być klasyfikowane jako finansowanie towarów.

Część II. Zasady przypisania ekspozycji z tytułu finansowania specjalistycznego
§ 5.1. Bank dokonuje przypisania pozycji z tytułu poszczególnych składowych ryzyka związanego z ekspozycjami,
o których mowa w § 1 – 4, uwzględniając co najmniej:
1) zasady przypisania określone w tabeli 1 dla ekspozycji z tytułu finansowania projektów;
2) zasady przypisania określone w tabeli 2 dla ekspozycji z tytułu nieruchomości przychodowych;
3) zasady przypisania określone w tabeli 3 dla ekspozycji z tytułu finansowania obiektów;
4) zasady przypisania określone w tabeli 4 dla ekspozycji z tytułu finansowania towarów.
2. Bank przypisuje ekspozycję z tytułu kredytowania specjalistycznego do kategorii 5, jeśli ekspozycja te spełnia
przesłanki niewykonania zobowiązania dla ekspozycji należącej do klasy ekspozycji wobec przedsiębiorców.
§ 6.1. Bank może stosować zasady bardziej szczegółowe niż określone w § 5.
2. Bank może wyróżniać inne rodzaje kredytowania specjalistycznego i stosować po uzyskaniu zgody Komisji
Nadzoru Bankowego odmienne zasady przypisywania ekspozycji do kategorii ryzyka niż określone w § 5.
3. Jeśli bank nie uwzględnia charakteru kredytowania specjalistycznego zgodnie z § 29 ust. 2 załącznika nr 5 do
uchwały, a kwota ekspozycji związanych z kredytowaniem specjalistycznym, nie jest w ocenie banku znacząca, bank
może stosować zasady o mniejszym stopniu szczegółowości, niż określone w § 5.
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Tabela
Tabela1 1

Kryterium
Kondycja
finansowa
Uwarunkowania
rynkowe

Kategoria

2

3

4

Niewielu
konkurencyjnych
dostawców lub lepsza od
przeciĊtnej lokalizacja,
koszty lub technologia,
sytuacja ta moĪe jednak
nie byü trwaáa. Popyt jest
silny i stabilny.
WskaĨniki finansowe
bardzo dobre do
dopuszczalnych w relacji
do ryzyka projektu;
solidne zaáoĪenia
ekonomiczne projektu.

Projekt nie posiada
przewagi w zakresie
lokalizacji, kosztów lub
technologii. Istnieje
odpowiedni i stabilny
popyt.

Projekt posiada gorszą od
przeciĊtnej lokalizacjĊ,
koszty lub technologiĊ.
Popyt jest sáaby i nadal
spada.

Projekt jest w stanie
wypeániü związane z nim
zobowiązania w
typowych warunkach
skrajnych w gospodarce
lub sektorze. Zaniechanie
realizacji projektu jest
prawdopodobne tylko w
bardzo niekorzystnych
warunkach
ekonomicznych.

Projekt jest wraĪliwy
na warunki skrajne,
które nie są rzadkie w
trakcie cyklu
gospodarczego, i moĪe
zostaü zaniechany w
typowej recesji.

Okres funkcjonowania
projektu znacznie
przekracza okres
kredytowania.

Okres funkcjonowania
projektu przekracza okres
kredytowania.

Okres funkcjonowania
projektu przekracza
okres kredytowania.

Splata rozáoĪona
wyáącznie na raty.

Splata rozáoĪona
wyáącznie na raty.

Splata rozáoĪona na
raty oraz ograniczoną
spáatĊ koĔcową.

Wyáącznie jednorazowa
spáata koĔcowa lub spáata
rozáoĪona na raty z
wysoką spáatą koĔcową.

Bardzo maáe naraĪenie; w
razie potrzeby, silne
instrumenty redukcji
ryzyka.

Maáe naraĪenie; w razie
potrzeby, zadowalające
instrumenty redukcji
ryzyka.

ĝrednia naraĪenie; w
razie potrzeby,
dostateczne
instrumenty redukcji
ryzyka.

DuĪe naraĪenie; brak lub
sáabe instrumenty redukcji
ryzyka.

1

Niewielu
konkurencyjnych
dostawców lub istotna i
trwaáa przewaga w
zakresie lokalizacji,
kosztów lub technologii.
Popyt jest silny i nadal
wzrasta.
WskaĨniki finansowe Bardzo dobre wskaĨniki
(np. wskaĨnik obsáugi finansowe w relacji do
zadáuĪenia (DSCR – ryzyka projektu; bardzo
solidne zaáoĪenia
[debt service
ekonomiczne.
coverage ratio]),
wskaĨnik pokrycia
okresu kredytowania
(LLCR – [loan life
coverage ratio]),
wskaĨnik pokrycia
cyklu projektu (PLCR
– [project life
coverage ratio]) oraz
wskaĨnik relacji
zadáuĪenia do
kapitaáu [debt-toequity ratio]
Analiza warunków
Projekt jest w stanie
skrajnych
wypeániü związane z nim
zobowiązania finansowe
w utrzymujących siĊ,
bardzo niekorzystnych
warunkach skrajnych w
gospodarce lub sektorze.

Struktura finansowa
Porównanie okresu
kredytowania z
okresem
funkcjonowania
projektu
Harmonogram spáaty
zadáuĪenia

Uwarunkowania
polityczne i prawne
Ryzyko polityczne,
w tym ryzyko
transferu, z
uwzglĊdnieniem
rodzaju projektu i
instrumentów
redukcji ryzyka
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Standardowe wskaĨniki NapiĊte wskaĨniki
finansowe w relacji do finansowe w relacji do
ryzyka projektu.
poziomu ryzyka
projektu.

Bez szybkiej poprawy
uwarunkowaĔ
zewnĊtrznych
prawdopodobne jest
zaniechanie projektu.

Okres funkcjonowania

projektu moĪe byü
krótszy od okresu
kredytowania.
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Ryzyko siáy wyĪszej
(wojna, niepokoje
spoáeczne, itd.)

Maáe naraĪenie

Dopuszczalne naraĪenie.

Standardowa ochrona.

Znaczne ryzyka, nie w
peáni redukowane.

Wsparcie ze strony
rządu oraz
dáugookresowe
znaczenie projektu
dla kraju.

Projekt o strategicznym
znaczeniu dla kraju (w
szczególnoĞci
zorientowany na eksport).
Silne wsparcie ze strony
rządu.

Projekt uznawany za
waĪny dla kraju. Dobry
poziom wsparcia
rządowego.

Projekt nie posiada
kluczowego znaczenia dla
kraju. Brak lub sáabe
wsparcie rządowe.

StabilnoĞü
uwarunkowaĔ
prawnych i
regulacyjnych
(ryzyko zmian
prawnych).
Uzyskanie, na
podstawie
wáaĞciwych
lokalnych przepisów
prawnych,
wszelkiego
niezbĊdnego
wsparcia oraz
zezwoleĔ na
korzystanie z ulg
EgzekwowalnoĞü
kontraktów,
zabezpieczenia
kredytowego i
ochrony kredytowej

Korzystne i stabilne
dáugookresowe
uwarunkowania
regulacyjne.

Korzystne i stabilne
Ğredniookresowe
uwarunkowania
regulacyjne.

Projekt moĪe nie mieü
strategicznego
znaczenia, ale przynosi
krajowi
niekwestionowane
korzyĞci. Wsparcie
rządowe moĪe nie byü
sformalizowane.
Zmiany regulacyjne
mogą byü
przewidywane z
dostatecznym
poziomem pewnoĞci.

Bardzo dobre.

Zadowalające.

Dostateczne.

Sáabe.

Kontrakty, zabezpieczenie
kredytowe i ochrona
kredytowa są
egzekwowalne.

Kontrakty, zabezpieczenie
kredytowe i ochrona
kredytowa są
egzekwowalne.

Kontrakty,
zabezpieczenie
kredytowe i ochrona
kredytowa są uznawane
za egzekwowalne,
pomimo ewentualnego
wystĊpowania pewnych
maáo istotnych
problemów.

Istnieją nierozwiązane
istotne problemy
dotyczące faktycznej
egzekwowalnoĞci
kontraktów,
zabezpieczenia
kredytowego i ochrony
kredytowej.

W peáni sprawdzona
technologia i projekt.

W peáni sprawdzona
technologia i projekt.

Sprawdzona
technologia i projekt –
problemy związane z
rozpoczĊciem projektu
są áagodzone przez
dobry pakiet dotyczący
realizacji.

Niesprawdzona
technologia i projekt;
istnieją problemy
technologiczne i / lub
związane z caáoĞcią
projektu.

Pozwolenia i
lokalizacja

Uzyskano wszystkie
pozwolenia.

Nadal nie uzyskano
niektórych pozwoleĔ, lecz
ich otrzymanie jest bardzo
prawdopodobne.

Nadal nie uzyskano
niektórych pozwoleĔ,
lecz proces ich
uzyskiwania jest dobrze
okreĞlony, a procedura
uznawana za rutynową.

Rodzaj kontraktu
budowlanego

Kontrakt techniczny i
wykonawczy (EPC)
okreĞla cenĊ oraz datĊ
zakoĔczenia budowy i
oddania pod klucz.

Kontrakt okreĞla cenĊ
oraz datĊ zakoĔczenia
budowy i oddania pod
klucz.

Kontrakt okreĞla cenĊ
oraz datĊ zakoĔczenia
budowy i oddania pod
klucz i zostaá zawarty z
jednym lub kilkoma
wykonawcami.

Gwarancje realizacji

Wysoki poziom likwidacji Istotny poziom likwidacji

Nadal nie uzyskano
podstawowych pozwoleĔ,
a procedury ich
uzyskiwania nie moĪna
uznaü za rutynową. Ich
uzyskanie moĪe siĊ
wiązaü ze speánieniem
waĪnych warunków.
Kontrakt w ogóle lub
czĊĞciowo nie okreĞla
ceny, w momencie
zakoĔczenia budowy i
oddania pod klucz a takĪe
napotyka problemy z
licznymi wykonawcami.
Nieodpowiedni poziom
likwidacji szkód lub brak

Cechy transakcji
Ryzyko projektu i
technologii

Ryzyko budowlane
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Odpowiedni poziom

BieĪące lub przyszáe
zagadnienia regulacyjne
mogą wpáywaü na projekt.
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likwidacji szkód
wspierany przez
podstawy finansowe
i / lub gwarancje
realizacji od
inwestorów
posiadających dobrą
pozycjĊ finansową.
Zadowalające

wsparcia przez podstawy
finansowe, albo sáabe
gwarancje realizacji.

szkód wspierany przez
podstawy finansowe
i / lub silne gwarancje
realizacji od inwestorów
posiadających doskonaáą
pozycjĊ finansową.

szkód wspierany przez
podstawy finansowe
i / lub gwarancje realizacji
od inwestorów
posiadających dobrą
pozycjĊ finansową.

DoĞwiadczenie i
kondycja finansowa
wykonawcy w
realizacji podobnych
projektów.
Ryzyko dziaáalnoĞci

Bardzo dobre

Dobre

Zakres i charakter
kontraktów
dotyczących
eksploatacji i
konserwacji (EiK)

Korzystny,
dáugoterminowy kontrakt
EiK, precyzyjnie
okreĞlający elementy
związane z realizacją
umowy, oraz / lub
rezerwy na poczet EiK.
Bardzo wysokie lub
zaawansowana pomoc
techniczna inwestorów.

Dáugoterminowy kontrakt Ograniczony kontrakt
EiK lub utworzono
EiK, oraz / lub rachunki
rezerwy na EiK.
rezerw EiK.

Brak kontraktu EiK:
ryzyko wysokich kosztów
operacyjnych wykracza
poza instrumenty redukcji
ryzyka.

Wysokie

Dopuszczalne

Ograniczone / sáabe, albo
lokalny podmiot
eksploatujący uzaleĪniony
od wáadz lokalnych.

Doskonaáa zdolnoĞü
kredytowa nabywcy;
korzystne warunki
wypowiedzenia; termin
kontraktu znacznie
przekracza termin spáaty
zadáuĪenia.

Dobra zdolnoĞü
kredytowa nabywcy;
korzystne warunki
wypowiedzenia; termin
kontraktu przekracza
termin spáaty zadáuĪenia.

Sáaba kondycja nabywcy;
sáabe warunki
wypowiedzenia; termin
kontraktu nie przekracza
terminu spáaty zadáuĪenia.

Projekt zakáada
wytwarzanie
podstawowych usáug lub
towarów, bĊdących
przedmiotem szerokiego
obrotu na rynku
Ğwiatowym; rynek moĪe
wcháonąü jego produkty
po projektowanych
cenach nawet przy
niĪszych od historycznych
stopach wzrostu rynku.

Projekt zakáada
wytwarzanie
podstawowych usáug lub
towarów, bĊdących
przedmiotem szerokiego
obrotu na rynku
regionalnym, i moĪe je
wcháonąü po
projektowanych cenach
przy historycznych
stopach wzrostu rynku.

Odpowiednia kondycja
finansowa nabywcy;
normalne warunki
wypowiedzenia;
generalnie termin
kontraktu taki sam jak
termin spáaty
zadáuĪenia.
Towar jest
sprzedawany na
ograniczonym rynku,
który moĪe go
wcháonąü jedynie po
cenach niĪszych od
projektowanych.

Dáugoterminowy kontrakt
dostawczy z dostawcą
posiadającym doskonaáą
pozycjĊ finansową.

Dáugoterminowy kontrakt
dostawczy z dostawcą
posiadającym dobrą
pozycjĊ finansową.

Dáugoterminowy
kontrakt dostawczy z
dostawcą posiadającym
dobrą pozycjĊ
finansową – moĪe siĊ
utrzymywaü pewien
poziom ryzyka ceny.

Zbadane przez
niezaleĪnego audytora,
sprawdzone
i zagospodarowane
zasoby powyĪej

Sprawdzone zasoby
mogą w odpowiedni
sposób zaspokajaü
potrzeby projektu aĪ do
terminu spáaty

Krótkoterminowy
kontrakt dostawczy, albo
dáugoterminowy kontrakt
dostawczy z dostawcą
posiadającym sáabą
pozycjĊ finansową –
definitywnie utrzymuje
siĊ pewien poziom ryzyka
ceny.
W pewnym stopniu
projekt opiera siĊ na
potencjalnych
i niezagospodarowanych
zasobach.

Profesjonalizm,
doĞwiadczenie i siáa
finansowa podmiotu
eksploatującego.
Ryzyko odstąpienia
od nabycia
(a) w przypadku
kontraktu „bierz lub
páaü” lub kontraktu z
ustaloną ceną
nabycia.

(b) w przypadku
braku
kontraktu„bierz lub
páaü” lub kontraktu z
ustaloną ceną za
odstąpienie:

Ryzyko dostawy
Ryzyko związane z
ceną, wielkoĞcią i
transportem
materiaáów;
doĞwiadczenie i siáa
finansowa dostawcy.

Ryzyka zasobów (np. Zbadane przez
eksploatacja zasobów niezaleĪnego audytora,
naturalnych)
sprawdzone
i zagospodarowane
zasoby znacznie powyĪej
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Sáabe

Popyt na produkty
projektu istnieje tylko ze
strony jednego lub kilku
nabywców, albo jego
produkty generalnie nie są
sprzedawane na
zorganizowanym rynku.
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wymogów w caáym cyklu
projektu.

wymogów w caáym cyklu
projektu.

zadáuĪenia.

Silny inwestor z
doskonaáą historią
dziaáalnoĞci i dobrą
pozycją finansową.

Dobry inwestor
z zadowalającą historią
dziaáalnoĞci i dobrą
pozycją finansową.

Odpowiedni inwestor
z odpowiednią historią
dziaáalnoĞci i dobrą
pozycją finansową.

Silne. Projekt ma dla
inwestora duĪe znaczenie
strategiczne (podstawowa
dziaáalnoĞü –
dáugoterminowa
strategia).

Dobre. Projekt ma dla
inwestora znaczenie
strategiczne (podstawowa
dziaáalnoĞü –
dáugoterminowa
strategia).

Odpowiednie. Projekt
uznaje siĊ za waĪny dla
inwestora (podstawowa
dziaáalnoĞü).

Wszystkie

Niemal wszystkie

W normie

W ograniczonym zakresie

Zabezpieczenie z prawem
pierwszeĔstwa1 – dotyczy
wszystkich aktywów
projektu, kontraktów,
pozwoleĔ i rachunków
koniecznych do jego
prowadzenia.

Prawo do zabezpieczenia
– dotyczy wszystkich
aktywów projektu,
kontraktów, pozwoleĔ
i rachunków koniecznych
do jego prowadzenia.

Niska ochrona kredytowa
lub zabezpieczenie
kredytowe dla
kredytodawców; sáaba,
niewystarczająca klauzula
dotycząca zabezpieczenia.

Kontrolowanie
przepáywów gotówki
przez kredytodawcĊ
(np. rachunki z
moĪliwoĞcią
inwestowania
nadwyĪek lub
wyrównywania
niedoborów,
niezaleĪne rachunki
powiernicze).
Siáa pakietu umów
(obowiązkowe
przedpáaty,
opóĨnienia spáat,
kaskada páatnoĞci,
ograniczenia
dywidendy...)

Skuteczne.

Zadowalające.

Akceptowalne prawo
do zabezpieczenia –
dotyczy wszystkich
aktywów projektu,
kontraktów, pozwoleĔ
i rachunków
koniecznych do jego
prowadzenia.
Dostateczne.

Pakiet umów jest silny dla
tego rodzaju projektu.
Projekt nie moĪe
przewidywaü zaciągania
dodatkowego zadáuĪenia.

Pakiet umów jest
zadowalający dla tego
rodzaju projektu.
Projekt moĪe
przewidywaü zaciąganie
bardzo ograniczonego
dodatkowego zadáuĪenia.

Pakiet umów nie jest
wystarczający dla tego
rodzaju projektu.
Projekt moĪe

ĝrodki rezerwowe
(obsáuga zadáuĪenia,
eksploatacja i
konserwacja,
wznowienie i
zastąpienie,
nieprzewidziane
zdarzenia, etc.)

DáuĪszy od przeciĊtnego
okres pokrycia, wszystkie
Ğrodki rezerwowe w peáni
sfinansowane gotówką
lub akredytywami banku
o wysokim ratingu.

PrzeciĊtny okres
pokrycia, wszystkie
Ğrodki rezerwowe w peáni
sfinansowane.

Pakiet umów jest
dostateczny dla tego
rodzaju projektu.
Projekt moĪe
przewidywaü
zaciąganie
ograniczongo
dodatkowego
zadáuĪenia.
PrzeciĊtny okres
pokrycia, wszystkie
Ğrodki rezerwowe
w peáni sfinansowane.

Kondycja
finansowa
inwestora
Historia dziaáalnoĞci,
kondycja finansowa
inwestora oraz jego
doĞwiadczenie
w kraju / sektorze.
Wsparcie ze strony
inwestora,
odzwierciedlone
przez zaangaĪowanie
kapitaáowe, klauzulĊ
wáasnoĞci i
zapewnienie
dodatkowego
finansowania w razie
koniecznoĞci
Pakiet
zabezpieczający
Zawarte kontrakty
i otwarte rachunki
Zabezpieczenie
aktywów, z
uwzglĊdnieniem ich
jakoĞci, wartoĞci
i páynnoĞci.
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Sáaby inwestor
charakteryzujący siĊ
brakiem lub wątpliwym
doĞwiadczeniem i / lub
sáabą pozycją finansową.
Ograniczone. Projekt nie
ma podstawowego
znaczenia z punktu
widzenia strategii lub
podstawowej dziaáalnoĞci.

Sáabe.

przewidywaü zaciąganie
ograniczongo
dodatkowego
zadáuĪenia.
Krótszy od przeciĊtnego
okres pokrycia, Ğrodki
rezerwowe sfinansowane
przepáywami gotówki
z dziaáalnoĞci
operacyjnej.
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Tabela 2

Tabela 2.
Kryterium
Kondycja
finansowa
Uwarunkowania
rynkowe

WskaĨniki
finansowe i stopieĔ
zaawansowania

Analiza warunków
skrajnych

PrzewidywalnoĞü
przepáywów
pieniĊĪnych
(a) W przypadku
nieruchomoĞci
ukoĔczonych
i mających zawarte
umowy najmu

Kategoria
1

2

3

4

PodaĪ i popyt dla tego
rodzaju projektu i
lokalizacji znajdują siĊ
obecnie w równowadze.
Liczba wchodzących na
rynek konkurencyjnych
nieruchomoĞci jest równa
lub niĪsza od
przewidywanego popytu.

PodaĪ i popyt dla tego
rodzaju projektu i
lokalizacji znajdują siĊ
obecnie w równowadze.
Liczba wchodzących na
rynek konkurencyjnych
nieruchomoĞci jest mniej
wiĊcej równa
przewidywanemu
popytowi.

WskaĨnik pokrycia
zadáuĪenia (DSCR)
uznaje siĊ za dobry
(DSCR nie jest
odpowiednią miarą w
fazie budowy), a relacja
kredytu do wartoĞci
nieruchomoĞci (LTV])
uznawana jest za niską
dla tego rodzaju
nieruchomoĞci. JeĞli
istnieje rynek wtórny, to
transakcja jest zawarta
zgodnie ze standardami
rynkowymi.
Struktura zasobów,
struktura umów
warunkowych i
zobowiązaĔ umoĪliwia
nieruchomoĞci
zapewnienie obsáugi
wszystkich zobowiązaĔ
finansowych w okresie
bardzo powaĪnych
zakáóceĔ finansowych
(dotyczących np. stóp
procentowych, wzrostu
gospodarczego).

WskaĨniki DSCR (który
nie jest odpowiednią
miarą w fazie budowy
nieruchomoĞci) i LTV są
zadowalające. JeĞli
istnieje rynek wtórny, to
transakcja jest zawarta
zgodnie ze standardami
rynkowymi.

Uwarunkowania
rynkowe znajdują siĊ
mniej wiĊcej
w równowadze.
NieruchomoĞci
konkurencyjne
wchodzą na rynek, a
inne znajdują siĊ
w fazie planowania.
Projekt i moĪliwoĞci
mogą nie byü
najnowoczeĞniejsze w
porównaniu z nowymi
projektami.
Poziom wskaĨnika
DSCR zmalaá, a
wartoĞü nieruchomoĞci
spadáa, co
spowodowaáo wzrost
wskaĨnika LTV.

Uwarunkowania
rynkowe są sáabe. Nie
wiadomo kiedy nastąpi
poprawa warunków
rynkowych i powrót do
równowagi. Projekt traci
najemców po
wygaĞniĊciu umów
najmu. Nowe warunki
najmu są mniej
korzystne niĪ warunki
okreĞlone
w wygasających
umowach.
WartoĞü wskaĨnika
DSCR dla
nieruchomoĞci znacznie
spadáa, a wskaĨnik LTV
jest znacznie wyĪszy od
standardów
obowiązujących przy
udzielaniu nowych
kredytów.

Przychody z
nieruchomoĞci zapewnią
obsáugĊ zobowiązaĔ
finansowych w okresie
utrzymujących siĊ
zakáóceĔ finansowych
(dotyczących np. stóp
procentowych, wzrostu
gospodarczego).

W okresie spadkowego
trendu w gospodarce,
spadną przychody
nieruchomoĞci, co
ograniczy jej zdolnoĞü
do finansowania
nakáadów
kapitaáowych i
znacznie zwiĊkszy
ryzyko niewykonania
zobowiązania.

Kondycja finansowa
nieruchomoĞci jest
napiĊta i wystĊpuje
niebezpieczeĔstwo
niewykonania
zobowiązania, chyba Īe
warunki ulegną szybkiej
poprawie.

Umowy najmu
nieruchomoĞci zawarto
na dáugie okresy
z najemcami o dobrej
zdolnoĞci kredytowej, ich
daty wygaĞniĊcia są
rozáoĪone w czasie.
NieruchomoĞü posiada
historiĊ odnawiania
umów po wygaĞniĊciu
umów najmu. WskaĨnik
pustostanów jest niski.

WiĊkszoĞü umów najmu
nieruchomoĞci zawarto
na dáugie okresy z
najemcami o róĪnej
zdolnoĞci kredytowej.
NieruchomoĞü
charakteryzuje siĊ
normalnym poziomem
rotacji najemców po
wygaĞniĊciu umów
najmu. WskaĨnik
pustostanów jest niski.

WiĊkszoĞü umów
najmu nieruchomoĞci
zawarto raczej na
Ğrednie niĪ dáugie
okresy z najemcami
o róĪnej zdolnoĞci
kredytowej.
NieruchomoĞü
charakteryzuje siĊ
umiarkowanym
poziomem rotacji
najemców po

Umowy najmu
nieruchomoĞci zawarto
na róĪne terminy
z najemcami o róĪnej
zdolnoĞci kredytowej.
NieruchomoĞü
charakteryzuje siĊ
bardzo wysokim
poziomem rotacji
najemców po
wygaĞniĊciu umów
najmu. WskaĨnik
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Wydatki (konserwacja,
ubezpieczenie,
zapewnienie
bezpieczeĔstwa i podatki
od nieruchomoĞci) są
przewidywalne.
(b) W przypadku
nieruchomoĞci
ukoĔczonych, lecz
nie mających
zawartych
wszystkich umów
najmu
(c) W przypadku
nieruchomoĞci w
fazie budowy

Charakterystyka
aktywa
Lokalizacja

Projekt i stan

Wydatki są
przewidywalne.

wygaĞniĊciu umów
najmu. WskaĨnik
pustostanów jest
umiarkowany. Wydatki
są stosunkowo
przewidywalne, lecz
zróĪnicowane w relacji
do przychodów.
WiĊksza czĊĞü usáug
najmu speánia
prognozy, jednak przez
jakiĞ czas stabilizacja
nie zostanie osiągniĊta.

pustostanów jest wysoki.
Ponosi siĊ znaczne
wydatki na
przygotowywanie
miejsca dla nowych
najemców.

PoáoĪenie
nieruchomoĞci nie
zapewnia przewagi
konkurencyjnej.

PoáoĪenie,
uksztaátowanie, projekt i
konserwacja
nieruchomoĞci
przyczyniáy siĊ do
trudnoĞci dotyczących
nieruchomoĞci.
W uksztaátowaniu,
projekcie lub
konserwacji
nieruchomoĞci
wystĊpują
niedogodnoĞci.

Czynsze na rynku
ksztaátują siĊ poniĪej
oczekiwaĔ. Pomimo
osiągniĊcia docelowego
wskaĨnika obáoĪenia,
przepáywy pieniĊĪne są
napiĊte ze wzglĊdu na
niezadowalające
przychody.
Wynajem przebiega
NieruchomoĞü jest w
NieruchomoĞü jest w
JakoĞü nieruchomoĞci
zgodnie z prognozami, ulega pogorszeniu ze
caáoĞci z góry wynajĊta
caáoĞci z góry wynajĊta
ale moĪe wystąpiü
lub z góry sprzedana
przez caáy okres
wzglĊdu na
sytuacja, Īe budynek
kredytowania lub z góry najemcy lub nabywcy,
przekroczenie kosztów,
którzy posiadają zdolnoĞü nie bĊdzie z góry
sprzedana najemcy lub
pogorszenie warunków
wynajĊty, albo moĪe
kredytową, albo bank
nabywcy, którzy
rynkowych, rezygnacjĊ
nie wystĊpowaü
posiada zobowiązanie
posiadają ocenĊ
najemców lub inne
przejĊcie finansowania. czynniki. MoĪe mieü
kredytodawcy
inwestycyjną, albo bank
Bank moĪe byü
posiadającego zdolnoĞü
posiada zobowiązanie
miejsce spór ze stroną
kredytową do ciągáego
kredytodawcy z oceną
ciągáym kredytodawcą. zapewniającą ciągáe
inwestycyjną do przejĊcia finansowania.
finansowanie.
finansowania.
Usáugi najmu speániają
lub przekraczają
prognozy. Projekt
powinien uzyskaü
stabilizacjĊ w krótkim
okresie.

Usáugi najmu speániają
lub przekraczają
prognozy. Projekt
powinien uzyskaü
stabilizacjĊ w krótkim
okresie.

NieruchomoĞü jest
poáoĪona w bardzo
atrakcyjnym poĪądanym
miejscu, które jest
dogodne dla usáug
poĪądanych przez
najemców.
NieruchomoĞü jest
preferowana ze wzglĊdu
na jej projekt,
uksztaátowanie
i konserwacjĊ, jest takĪe
bardzo konkurencyjna w
stosunku do nowych
nieruchomoĞci.

NieruchomoĞü jest
poáoĪona w poĪądanym
miejscu, które jest
dogodne dla usáug
poĪądanych przez
najemców.

NieruchomoĞü jest
odpowiednia pod
wzglĊdem projektu,
uksztaátowania
i konserwacji. Projekt
nieruchomoĞci i
moĪliwoĞci, których
dostarcza, są
konkurencyjne w
stosunku do nowych
nieruchomoĞci.
NieruchomoĞü jest w BudĪet budowy jest
BudĪet budowy jest
trakcie budowy
konserwatywny, a ryzyko konserwatywny, a ryzyko
techniczne ograniczone.
techniczne ograniczone.
Wykonawcy posiadają
Wykonawcy posiadają
wysokie kwalifikacje.
wysokie kwalifikacje.

Siáa inwestora /
dewelopera
Potencjaá finansowy
i wola wspierania
nieruchomoĞci

DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2

Inwestor / deweloper
wniósá znaczny wkáad
gotówkowy w budowĊ
lub nabycie

Uchwaáa nr ……/2007 KNB

Inwestor / deweloper
wniósá istotny wkáad
gotówkowy w budowĊ
lub nabycie

NieruchomoĞü jest
odpowiednia pod
wzglĊdem projektu,
uksztaátowania
i konserwacji.

BudĪet budowy jest
odpowiedni, a
wykonawcy posiadają
przeciĊtne kwalifikacje.

Realizacja projektu
przekroczyáa budĪet,
albo jest nierealna biorąc
pod uwagĊ ryzyko
techniczne. Wykonawcy
mogą nie posiadaü
odpowiednich
kwalifikacji.

Wkáad
inwestor / dewelopera
moĪe byü nieistotny lub
mieü charakter

Inwestorowi /
deweloperowi brakuje
potencjaáu finansowego
lub woli wspierania
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Reputacja i historia
dziaáalnoĞci
w zakresie
podobnych
nieruchomoĞci

DoĞwiadczone
kierownictwo i wysoka
jakoĞü inwestorów.
Bardzo dobra reputacja
oraz dáuga i pozytywna
historia dziaáalnoĞci w
zakresie podobnych
nieruchomoĞci.

nieruchomoĞci. Kondycja
finansowa inwestora /
dewelopera umoĪliwia
mu wspieranie
nieruchomoĞci
w przypadku niedoborów
przepáywów
gotówkowych.
NieruchomoĞci
inwestora / dewelopera są
poáoĪone w kilku
regionach
geograficznych.
Odpowiednia jakoĞü
kierownictwa
i inwestorów. Inwestor
lub kierownictwo
posiadają pozytywną
historiĊ dziaáalnoĞci
w zakresie podobnych
nieruchomoĞci.

Relacje z
odpowiednimi
uczestnikami rynku
nieruchomoĞci

Bardzo dobre relacje
z gáównymi uczestnikami
rynku, takimi jak agencje
wynajmu.

Sprawdzone relacje
z gáównymi uczestnikami
rynku, takimi jak agencje
wynajmu.

nieruchomoĞci. Inwestor /
deweloper posiada
znaczne Ğrodki oraz
ograniczone
zobowiązania
bezpoĞrednie
i warunkowe.
NieruchomoĞci
inwestora / dewelopera są
zdywersyfikowane pod
wzglĊdem geograficznym
i rodzaju nieruchomoĞci.

Pakiet
zabezpieczeĔ
Rodzaj
zabezpieczenia
UpowaĪnienie do
pobierania czynszów
(dotyczy
nieruchomoĞci
wynajmowanych
najemcom
dáugoterminowym)

poz. 3

bezgotówkowy. Zasoby nieruchomoĞci
finansowe inwestora /
dewelopera są
przeciĊtne lub mniej
niĪ przeciĊtne.

Odpowiednie relacje
z agencjami wynajmu
oraz innymi stronami
Ğwiadczącymi waĪne
usáugi dotyczące
nieruchomoĞci.

ĝrednia jakoĞü
kierownictwa
i inwestorów. Historia
dziaáalnoĞci
kierownictwa lub
inwestora nie budzi
powaĪnych zastrzeĪeĔ.

Zabezpieczenie z prawem Zabezpieczenie z prawem Zabezpieczenie z
pierwszeĔstwa1
pierwszeĔstwa1
prawem
pierwszeĔstwa1
Kredytodawca uzyskaá
upowaĪnienie do
pobierania czynszów.
Utrzymuje bieĪące
informacje o najemcach,
które uáatwią
wystosowanie pism
dotyczących
bezpoĞredniego
przekazywania czynszów
kredytodawcy, takie jak
aktualny stan wpáat
czynszów oraz kopie
umów najmu
nieruchomoĞci.

Kredytodawca uzyskaá
upowaĪnienie do
pobierania czynszów.
Utrzymuje bieĪące
informacje o najemcach,
które uáatwią
wystosowanie pism do
najemców dotyczących
bezpoĞredniego
przekazywania czynszów
kredytodawcy, takie jak
aktualny stan wpáat
czynszów oraz kopie
umów najmu
nieruchomoĞci.

Nieefektywne
kierownictwo, jakoĞü
inwestorów poniĪej
standardu. TrudnoĞci
kierownictwa lub
inwestora przyczyniáy
siĊ w przeszáoĞci do
trudnoĞci w zarządzaniu
nieruchomoĞciami.
Sáabe relacje
z agencjami wynajmu
i / lub innymi stronami
Ğwiadczącymi waĪne
usáugi dotyczące
nieruchomoĞci.
ZdolnoĞü kredytodawcy
do przejĊcia wáasnoĞci
zastawu moĪe byü
ograniczona .
Kredytodawca nie
uzyskaá upowaĪnienia do
pobierania czynszów
i nie posiada informacji
koniecznych do
szybkiego wystosowania
pism do najemców
budynku.

Kredytodawca uzyskaá
upowaĪnienie do
pobierania czynszów.
Utrzymuje bieĪące
informacje
o najemcach, które
uáatwią wystosowanie
pism do najemców
dotyczących
bezpoĞredniego
przekazywania
czynszów
kredytodawcy, takie jak
aktualny stan wpáat
czynszów oraz kopie
umów najmu
nieruchomoĞci.
Odpowiednie
PoniĪej standardu

JakoĞü
Odpowiednie
Odpowiednie
ubezpieczenia
1
Kredytodawcy na niektórych rynkach szeroko stosują struktury kredytowania obejmujące zabezpieczenia
podporządkowane. Zabezpieczenia podporządkowane mogą wskazywaü poziom ryzyka, jeĪeli ogólny wskaĨnik LTV,
obejmujący wszystkie pozycje uprzywilejowane, nie przekracza typowego wskaĨnika LTV dla pierwszej poĪyczki.
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Tabela 3

Tabela 3
Kryterium

Kategoria
1

2

3

4

Popyt jest silny i nadal
roĞnie, silne bariery
wejĞcia, niska
wraĪliwoĞü na zmiany
technologiczne i
prognozy gospodarcze.

Popyt jest silny i stabilny.
Pewne bariery wejĞcia
i pewna wraĪliwoĞü na
zmiany technologiczne i
prognozy gospodarcze.

Popyt jest sáaby i
spada, podatnoĞü na
zmiany technologiczne
i prognozy
gospodarcze, bardzo
niestabilne Ğrodowisko.

WskaĨniki finansowe
(wskaĨnik pokrycia
zadáuĪenia i wskaĨnik
relacji kredytów do
wartoĞci)

Dobre wskaĨniki
finansowe biorąc pod
uwagĊ rodzaj aktywa.
Bardzo solidne
zaáoĪenia ekonomiczne.

Analiza warunków
skrajnych

Stabilne,
dáugoterminowe
przychody, pozwalające
na przetrzymanie
powaĪnych warunków
skrajnych w toku cyklu
gospodarczego.

Dobre / dopuszczalne
wskaĨniki finansowe
biorąc pod uwagĊ rodzaj
aktywa. Solidne
zaáoĪenia ekonomiczne
projektu.
Zadowalające przychody
krótkoterminowe. Kredyt
moĪe pozwoliü na
przetrzymanie pewnych
niekorzystnych
uwarunkowaĔ
finansowych.
Zaniechanie realizacji
projektu jest
prawdopodobne jedynie
w bardzo niekorzystnych
warunkach
gospodarczych.

Popyt jest odpowiedni
i stabilny, ograniczone
bariery wejĞcia,
znaczna wraĪliwoĞü na
zmiany technologiczne
i prognozy
gospodarcze.
Standardowe wskaĨniki
finansowe dla tego
rodzaju aktywa.

PáynnoĞü rynku

Rynek ma zasiĊg
ogólnoĞwiatowy;
aktywa cechuje wysoka
páynnoĞü.

Siáa finansowa
Uwarunkowania
rynkowe

Uwarunkowania
polityczne i prawne
Ryzyko polityczne, w Bardzo niskie; jeĞli
tym ryzyko transferu konieczne, silne
instrumenty redukcji
ryzyka.
Ryzyko prawne
Jurysdykcja sprzyja
i regulacyjne
przejmowaniu wáasnoĞci
i egzekwowaniu
kontraktów.

Cechy transakcji
Porównanie okresu
finansowania z
okresem
ekonomicznego Īycia
aktywa
Ryzyko operacyjne
Pozwolenia / licencje

Rynek ma zasiĊg
ogólnoĞwiatowy lub
regionalny; aktywa
cechuje relatywna
páynnoĞü.

Niepewne przychody
krótkoterminowe.
Przepáywy gotówkowe
są podatne na warunki
skrajne, które nie są
zjawiskiem
niezwykáym w toku
cyklu gospodarczego.
Niewykonanie
zobowiązaĔ z tytuáu
umowy kredytowej
moĪe wystąpiü w
warunkach normalnego
spadku koniunktury.
Rynek ma zasiĊg
regionalny i w krótkim
okresie cechuje siĊ
ograniczonymi
perspektywami, co
implikuje niĪszą
páynnoĞü.

Niskie; jeĞli konieczne,
Umiarkowane;
zadowalające instrumenty dostateczne
redukcji ryzyka.
instrumenty redukcji
ryzyka.
Jurysdykcja sprzyja
Jurysdykcja generalnie
przejmowaniu wáasnoĞci sprzyja przejmowaniu
i egzekwowaniu
wáasnoĞci
kontraktów.
i egzekwowaniu
kontraktów, ale
przejĊcie wáasnoĞci
moĪe trwaü dáugo
i / lub byü trudne.

Agresywne wskaĨniki
biorąc pod uwagĊ
rodzaj aktywa.

Przychody
charakteryzują siĊ
znaczną niepewnoĞcią,
aktywa mogą zostaü
zaniechane nawet
w normalnych
warunkach
gospodarczych, chyba
Īe warunki siĊ
poprawią.

Rynek lokalny i / lub
sáabe perspektywy.
Niska páynnoĞü lub
brak páynnoĞci,
szczególnie na rynkach
niszowych.

Wysokie; brak lub
sáabe instrumenty
redukcji ryzyka.
Sáabe lub niestabilne
uwarunkowania
prawne i regulacyjne.
W jurysdykcji przejĊcie
wáasnoĞci
i wyegzekwowanie
kontraktu moĪe trwaü
dáugo lub byü
niemoĪliwe.

Peána spáata w ratach /
minimalna spáata
koĔcowa. Brak okresu
karencji.

Spáata koĔcowa bardziej Znaczna spáata
istotna, ale nadal na
koĔcowa
zadowalającym poziomie. z ewentualnymi
okresami karencji.

Peána lub wysoka
spáata koĔcowa.

Uzyskano wszystkie
pozwolenia; aktywa

Uzyskano wszystkie
pozwolenia lub trwa

WystĊpują problemy
z uzyskaniem
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Zakres i charakter
kontraktów
eksploatacji i
konserwacji (EiK)

Kondycja finansowa
firmy zarządzającej
oraz jej
doĞwiadczenie
w zarządzaniu tego
rodzaju aktywami
i zdolnoĞü do
ponownego wynajmu
aktywa po
wygaĞniĊciu umów
najmu
Cechy aktywa
Porównanie do
innych aktywów na
tym samym rynku
pod wzglĊdem
konfiguracji,
rozmiaru, projektu
i konserwacji
(w przypadku
samolotu wieku
i wielkoĞci)
WartoĞü odsprzedaĪy
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wszystkich
wymaganych
pozwoleĔ. MoĪe
zaistnieü koniecznoĞü
wprowadzenia zmian
dotyczących czĊĞci
planowanej
konfiguracji lub
planowanej
dziaáalnoĞci.
Brak kontraktu EIK:
ryzyko wysokich
kosztów operacyjnych
wykracza poza
czynniki redukcji.

speániają obecne i
przewidywane regulacje
dotyczące
bezpieczeĔstwa.

proces ich uzyskiwania;
aktywa speániają obecne
i przewidywane regulacje
dotyczące
bezpieczeĔstwa.

proces ich
uzyskiwania; uzyskanie
brakujących pozwoleĔ
uznaje siĊ za rutynową
procedurĊ; aktywa
speániają obecne
regulacje dotyczące
bezpieczeĔstwa.

Korzystny,
dáugoterminowy
kontrakt EIK,
precyzyjnie okreĞlający
elementy związane z
realizacją umowy,
oraz / lub rachunki
rezerw EIK (jeĞli
potrzebne).
Doskonaáe
doĞwiadczenie i duĪa
zdolnoĞü do ponownego
wynajmu aktywa.

Dáugoterminowy kontrakt
EIK, oraz / lub rachunki
rezerw EIK (jeĞli
potrzebne).

Ograniczony kontrakt
EIK lub rachunek
rezerw EIK (jeĞli
potrzebny).

Zadowalające
doĞwiadczenie i
zdolnoĞü do ponownego
wynajmu aktywa.

Niewielkie lub krótkie
doĞwiadczenie
oraz niepewna
zdolnoĞü do
ponownego wynajmu
aktywa.

Brak doĞwiadczenia
lub brak informacji na
ten temat oraz brak
zdolnoĞci do
ponownego wynajmu
aktywa.

Projekt i konserwacja
powyĪej przeciĊtnej.
Standardowa
konfiguracja, z bardzo
ograniczonymi
wyjątkami, pozwala
obiektowi speániü
oczekiwania páynnego
rynku.

PrzeciĊtny projekt
i konserwacja.
Konfiguracja jest
trochĊ nietypowa,
przez co moĪe zawĊĪaü
rynek dla obiektu.

Projekt i konserwacja
poniĪej przeciĊtnej.
Aktywo jest bliskie
koĔca swego
ekonomicznego Īycia.
Konfiguracja jest
bardzo nietypowa;
rynek dla obiektu jest
bardzo ograniczony

WartoĞü odsprzedaĪy
w umiarkowanym stopniu
przekracza wartoĞü
zadáuĪenia.
WartoĞü i páynnoĞü
aktywa są wraĪliwe na
cykle gospodarcze.

WartoĞü odsprzedaĪy
nieznacznie przekracza
wartoĞü zadáuĪenia.

WartoĞü odsprzedaĪy
jest niĪsza od wartoĞci
zadáuĪenia.

WartoĞü i páynnoĞü
aktywa są doĞü
wraĪliwe na cykle
gospodarcze.

WartoĞü i páynnoĞü
aktywa są bardzo
wraĪliwe na cykle
gospodarcze.

Zadowalające
doĞwiadczenie i
zdolnoĞü do ponownego
wynajmu aktywa.

Niewielkie lub krótkie
doĞwiadczenie
oraz niepewna
zdolnoĞü do
ponownego wynajmu
aktywa.

Brak doĞwiadczenia
lub brak informacji na
ten temat oraz brak
zdolnoĞci do
ponownego wynajmu
aktywa.

Inwestorzy z dobrym
doĞwiadczeniem i dobrą

Inwestorzy z
odpowiednim

Inwestorzy wykazują
brak lub wątpliwe

DuĪa przewaga pod
wzglĊdem projektu
i konserwacji.
Konfiguracja jest
standardowa i pozwala
obiektowi speániü
oczekiwania páynnego
rynku.

Aktualna wartoĞü
odsprzedaĪy znacznie
przekracza wartoĞü
zadáuĪenia.
WraĪliwoĞü wartoĞci WartoĞü i páynnoĞü
i páynnoĞci aktywa na aktywa są relatywnie
cykle gospodarcze
niewraĪliwe na cykle
gospodarcze.
Kondycja finansowa
inwestora
Kondycja finansowa Doskonaáe
inwestora oraz jego
doĞwiadczenie i duĪa
doĞwiadczenie
zdolnoĞü do ponownego
w zarządzaniu tego
wynajmu aktywa.
rodzaju aktywami
i zdolnoĞü do
ponownego wynajmu
aktywa po
wygaĞniĊciu umów
najmu
DoĞwiadczenie i siáa Inwestorzy z
finansowa
doskonaáym
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inwestorów
Pakiet zabezpieczeĔ
Kontrolowanie
aktywów

BĊdące w dyspozycji
kredytodawcy prawa
i Ğrodki
monitorowania
poáoĪenia i stanu
aktywa
Ubezpieczenie od
szkód
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doĞwiadczeniem i
bardzo dobrą kondycją
finansową.

kondycją finansową.
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doĞwiadczeniem i
dobrą kondycją
finansową.

doĞwiadczenie lub
sáaboĞci finansowe.

Dokumentacja prawna
zapewnia
kredytodawcy
efektywną kontrolĊ
(np. prawo do
zabezpieczenia, albo
struktura leasingu
obejmująca takie
zabezpieczenie)
aktywa, albo spóáki
bĊdącej jego
wáaĞcicielem.
Kredytodawca jest w
Kredytodawca jest w
Kredytodawca jest w
stanie monitorowaü,
stanie monitorowaü,
stanie monitorowaü, w
kaĪdym czasie i miejscu, prawie w kaĪdym czasie i prawie w kaĪdym
poáoĪenie i stan aktywa miejscu, poáoĪenie i stan czasie i miejscu,
poáoĪenie i stan
aktywa.
(regularne
aktywa.
sprawozdania,
moĪliwoĞü prowadzenia
inspekcji).
Dobry zakres
Zadowalający zakres
Dostateczny zakres
ubezpieczenia, które
ubezpieczenia (które nie ubezpieczenia (które
pokrywa takĪe szkody
pokrywa szkód
nie pokrywa szkód
dotyczące instrumentów dotyczących
dotyczących
zabezpieczenia
instrumentów
instrumentów
kredytowego, i zostaáo
zabezpieczenia
zabezpieczenia
zawarte z najlepszej
kredytowego), zawartego kredytowego),
jakoĞci spóákami
z dobrej jakoĞci spóákami zawartego ze spóákami
ubezpieczeniowymi.
ubezpieczeniowymi.
ubezpieczeniowymi o
odpowiedniej jakoĞci.
Dokumentacja prawna
zapewnia kredytodawcy
efektywną kontrolĊ (np.
zabezpieczenie z
prawem pierwszeĔstwa),
albo struktura leasingu
obejmująca takie
zabezpieczenie) aktywa,
albo spóáki bĊdącej jego
wáaĞcicielem.

Uchwaáa nr ……/2007 KNB

Dokumentacja prawna
zapewnia kredytodawcy
efektywną kontrolĊ (np.
prawo do zabezpieczenia,
albo struktura leasingu
obejmująca takie
zabezpieczenie) aktywa,
albo spóáki bĊdącej jego
wáaĞcicielem.

Kontrakt zapewnia
kredytodawcy
niewielkie
zabezpieczenia i
pozostawia miejsce dla
pewnego ryzyka utraty
kontroli nad aktywem.

Kredytodawca posiada
ograniczone
moĪliwoĞci
monitorowania
poáoĪenia i stanu
aktywa.
Sáaby zakres
ubezpieczenia (które
nie pokrywa szkód
dotyczących
instrumentów
zabezpieczenia
kredytowego) albo
ubezpieczenie zawarto
ze spóákami
ubezpieczeniowymi o
sáabej jakoĞci.
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Tabela 4

Tabela 4.
Kryterium

Kategoria
1

2

3

4

Dobra

Zadowalająca

Sáaba

Ograniczona ekspozycja
na ryzyko kraju (w
szczególnoĞci, w
przypadku kraju bĊdącego
wschodzącym rynkiem lokowanie rezerw za
granicą).

NaraĪenie na ryzyko
kraju (w szczególnoĞci,
w przypadku kraju
bĊdącego
wschodzącym rynkiem
- lokowanie rezerw za
granicą).

Bardzo silna redukcja:
Lokowanie rezerw za
granicą;
Towar o znaczeniu
strategicznym;
Nabywca najwyĪszej
klasy.

Silna redukcja:
Lokowanie rezerw za
granicą;

Odpowiednia redukcja:
Lokowanie rezerw za
granicą;

Towar o znaczeniu
strategicznym;
Silny nabywca.

Towar o mniejszym
znaczeniu
strategicznym;
Odpowiedni nabywca.

DuĪe naraĪenie na
ryzyko kraju
(w szczególnoĞci, w
przypadku kraju
bĊdącego
wschodzącym
rynkiem - lokowanie
rezerw w kraju).
Tylko czĊĞciowa
redukcja:
Brak lokowania
rezerw za granicą;
Towar bez znaczenia
strategicznego;
Sáaby nabywca.

Towar jest kwotowany na
gieádzie i moĪe byü
zabezpieczany
kontraktami terminowymi
i instrumentami
pozagieádowymi. Towar
nie jest wraĪliwy na
uszkodzenie.

Towar jest kwotowany na
gieádzie i moĪe byü
zabezpieczany
instrumentami
pozagieádowymi. Towar
nie jest wraĪliwy na
uszkodzenie.

Towar nie jest
kwotowany na gieádzie,
ale cechuje siĊ
páynnoĞcią. Istnieje
niepewnoĞü co do
moĪliwoĞci
zabezpieczania. Towar
nie jest wraĪliwy na
uszkodzenie.

Towar nie jest
kwotowany na
gieádzie. Jego
páynnoĞü jest
ograniczona ze
wzglĊdu na rozmiar i
gáĊbiĊ rynku. Brak
odpowiednich
instrumentów
zabezpieczających.
Towar jest wraĪliwy
na uszkodzenie.

Bardzo dobra w relacji do Dobra
polityki handlowej i ryzyk

Odpowiednia

Sáaba

Szerokie doĞwiadczenie
w zakresie takich
transakcji. Obszerna
historia skutecznego
dziaáania i ograniczania
kosztów.

Wystarczające
doĞwiadczenie w zakresie
takich transakcji. Lepsza
od przeciĊtnej historia
skutecznego dziaáania
i ograniczania kosztów.

Ogólnie ograniczone
lub niepewne
doĞwiadczenie.
Zmienne koszty i
zyski.

Dobre standardy wyboru
kontrahenta,
zabezpieczania
i monitorowania.

Odpowiednie standardy
wyboru kontrahenta,
zabezpieczania
i monitorowania.

Ograniczone
doĞwiadczenie
w zakresie takich
transakcji. PrzeciĊtna
historia skutecznego
dziaáania i ograniczania
kosztów.
Transakcji zawartych
w przeszáoĞci nie
dotknĊáy Īadne, albo
dotknĊáy tylko
niewielkie problemy.
W procesie
przejmowania kontroli
nad aktywami przez
kredytodawcĊ znajduje
siĊ luka. Jest ona

Kontrakt niesie
ryzyko utraty
kontroli nad
aktywem. Naprawa
sytuacji moĪe byü

Siáa finansowa
Wysoka
Poziom nadwyĪki
zabezpieczenia
kredytowego
transakcji handlowej
Uwarunkowania
polityczne i prawne
Ryzyko kraju
Ryzyko kraju nie
wystĊpuje.

Redukcja ryzyka
kraju

Cechy aktywa
PáynnoĞü i
wraĪliwoĞü na
uszkodzenia

Siáa finansowa
inwestora
Siáa finansowa
kontrahenta
handlowego
Historia dziaáalnoĞci,
w tym zdolnoĞü do
zarządzania
procesem
logistycznym
Systemy kontroli
handlu oraz polityka
zabezpieczania

Pakiet zabezpieczeĔ
Kontrola aktywów
W razie koniecznoĞci,
zabezpieczenie z prawem
pierwszeĔstwa zapewnia
kredytodawcy
w dowolnym czasie
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W razie koniecznoĞci,
abezpieczenie z prawem
pierwszeĔstwa zapewnia
kredytodawcy
w dowolnym czasie

Kontrahent poniósá
znaczne straty
z tytuáu transakcji
w przeszáoĞci.
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Ubezpieczenie od
szkód

- 202 -

kontrolĊ prawną nad
aktywami.

kontrolĊ prawną nad
aktywami.

Dobry zakres
ubezpieczenia, które
pokrywa takĪe szkody
dotyczące instrumentów
zabezpieczenia
kredytowego, i zostaáo
zawarte z najlepszej
jakoĞci spóákami
ubezpieczeniowymi.

Zadowalający zakres
ubezpieczenia (które nie
pokrywa szkód
dotyczących
instrumentów
zabezpieczenia
kredytowego), zawartego
z dobrej jakoĞci spóákami
ubezpieczeniowymi.

DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2

áagodzona przez
ewentualną znajomoĞü
procesu handlowego
lub przedsiĊwziĊcia
strony trzeciej.
Dostateczny zakres
ubezpieczenia (które
nie pokrywa szkód
dotyczących
instrumentów
zabezpieczenia
kredytowego),
zawartego ze spóákami
ubezpieczeniowymi o
odpowiedniej jakoĞci.

zagroĪona.

Sáaby zakres
ubezpieczenia (które
nie pokrywa szkód
dotyczących
instrumentów
zabezpieczenia
kredytowego) albo
ubezpieczenie
zawarto ze spóákami
ubezpieczeniowymi
o sáabej jakoĞci.
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