Narodowy Bank Polski

31 maja 2005 r.

Departament Systemu Finansowego
Instrukcja wypełniania formularzy IRR01-IRR08
Na potrzeby wypełniania formularzy IRR01 – IRR08 obowi zuj nast puj ce definicje:
- termin przeszacowania: najbli sza mo liwa data dostosowania poziomu oprocentowania
instrumentu finansowego do zmiany rynkowych stóp procentowych b d cych umown
podstaw ustalania poziomu oprocentowania. Pomi dzy kolejnymi terminami przeszacowania
oprocentowanie instrumentu nie ulega zmianie.
-

okres

przeszacowania:

okres

pomi dzy dniem

sprawozdawczym

a

terminem

przeszacowania,
- aktywa odsetkowe: pozycje aktywów przynosz ce bankowi przychody odsetkowe (w
formie kuponów lub dyskonta w przypadku instrumentów zerokuponowych), w tym
niezapadłe cz ci wierzytelno ci skupionych,
- pasywa odsetkowe: pozycje pasywów, z których wynika konieczno

zapłaty przez bank

odsetek (w formie kuponów lub dyskonta w przypadku instrumentów zerokuponowych),
- pozycja długa: pozycja, z której wynika prawo do otrzymywania odsetek (w formie
kuponów lub dyskonta w przypadku pozycji o charakterze zerokuponowym) przez bank
sprawozdaj cy,
- pozycja krótka: pozycja, z której wynika obowi zek zapłaty odsetek (w formie kuponów
lub dyskonta w przypadku pozycji o charakterze zerokuponowym) przez bank sprawozdaj cy,
- portfel handlowy i portfel bankowy jest zdefiniowany zgodnie z zapisami par. 2 pkt 2 i 3
uchwały nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dn. 8 wrze nia 2004 r,
- portfel kredytowy definiowany jest jako nale no ci od sektora finansowego (z
wył czeniem banków), sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rz dowych i
samorz dowych, w tym niezapadłe cz ci wierzytelno ci skupionych.
- jako nale no ci nieobsługiwane nale y rozumie

nale no ci, których przekroczenie

umownego terminu spłaty (liczone od daty płatno ci okre lonej umow
sprawozdawczej) wynosi wi cej ni

do daty

3 miesi ce. Jako nale no ci nieobsługiwane nale y

wykazywa całe nale no ci, nawet je li opó nienie w spłacie dotyczy poszczególnych rat
kapitałowych lub spłaty odsetek. Do nale no ci tych nale y zalicza równie te nale no ci, w
przypadku których wyst piło jedynie opó nienie w spłacie odsetek (o wi cej ni 3 miesi ce)
natomiast nie wyst puje przeterminowanie spłat rat kapitałowych.
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IRR01, IRR02, IRR03, IRR04

RYZYKO

STOPY

PROCENTOWEJ

–

ZESTAWIENIE POZYCJI WEDŁUG DŁUGO CI OKRESU PRZESZACOWANIA
1. Na formularzach IRR01 – IRR04 nale y wykaza warto

aktywów i pasywów

wra liwych na zmiany rynkowych stóp procentowych oraz pozycji pierwotnych
wynikaj cych z dekompozycji transakcji pozabilansowych w podziale według
długo ci

okresu

przeszacowania,

w

warto ci

wyznaczonej

według

zasad

zdefiniowanych w punktach 2-7 poni ej.
2. Instrumenty zaliczone do portfela kredytowego i niezaliczone do nale no ci
nieobsługiwanych powinny by wykazywane w warto ci nominalnej pozostaj cej
do spłaty (czyli kwocie stanowi cej podstaw naliczania odsetek).
3. Instrumenty zaliczone do portfela kredytowego i zaliczone do nale no ci
nieobsługiwanych powinny by wykazywane w warto ci nominalnej pozostaj cej
do spłaty pomniejszonej o utworzone rezerwy celowe i odpisy z tytułu utraty
warto ci. Je eli instrument powinien by

wykazany w rozbiciu na przepływy

finansowe wykazywane w kilku komórkach, to rezerwy celowe/odpisy z tytułu utraty
warto ci

nale y

odejmowa

proporcjonalnie

przepływów. Analogicznie nale y post powa

od

wszystkich

wykazanych

w przypadku utraty warto ci

oszacowanej dla portfela ekspozycji.
4. Pozostałe aktywa odsetkowe powinny by

wykazane w warto ci nominalnej

pozostaj cej do spłaty.
5. Pasywa odsetkowe powinny by wykazywane w warto ci nominalnej pozostaj cej
do spłaty.
6. Pozycje pierwotne wynikaj ce z dekompozycji transakcji pozabilansowych
powinny by wykazywane w warto ci nominalnej pozostaj cej do spłaty.
7. W przypadku pozycji walutowych warto ci nale y podawa w tys. zł, stosuj c do
przeliczenia kurs redni NBP na dzie sprawozdawczy.
8. W poszczególnych wierszach formularzy IRR01 – IRR04 wykazuje si :
- wiersze A1-D5 na formularzach IRR01 i IRR02 – pozycje złotowe
- wiersze E1-H5 na formularzach IRR01 i IRR02 – pozycje denominowane w dolarze USA
(lub indeksowane t walut )
- wiersze A1-D5 na formularzach IRR03 i IRR04 – pozycje denominowane w euro (lub
indeksowane t walut )
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- wiersze E1-H5 na formularzach IRR03 i IRR04 – pozycje denominowane w pozostałych
walutach obcych (lub indeksowane tymi walutami)
9. Sposób wypełniania formularzy jest opisany poni ej na przykładzie cz ci formularzy
dotycz cej pozycji złotowych.
10. W kolejnych komórkach wierszy A1-C1 formularzy IRR01 i IRR02 nale y wykaza
(w tys. zł) warto

tych pozycji złotowych aktywów odsetkowych, dla których długo

okresu przeszacowania zawarta jest w przedziale odpowiadaj cym danej kolumnie.
11. W kolejnych komórkach wierszy A1-C1 formularzy IRR01 i IRR02 nale y równie
wykaza aktywa odsetkowe o stałym oprocentowaniu, w rozbiciu uwzgl dniaj cym
harmonogram spłaty rat kapitałowych (ka da rata kapitałowa powinna by
wykazana w przedziale odpowiadaj cym długo ci okresu pozostaj cego do terminu jej
spłaty).
12. W wierszach I1-L5 na formularzach IRR03 i IRR04 nale y wykaza warto

pozycji

zaliczonych do portfela handlowego. W wierszach oznaczonych jako „pozycja długa”
nale y wykazywa sum aktywów oraz długich pozycji pierwotnych wynikaj cych z
dekompozycji

transakcji

pozabilansowych,

dla

których

długo

okresu

przeszacowania zawarta jest w przedziale odpowiadaj cym danej kolumnie. W
wierszach oznaczonych jako „pozycja krótka” nale y wykazywa sum pasywów oraz
krótkich

pozycji

pierwotnych

wynikaj cych

pozabilansowych, dla których długo

z

dekompozycji

transakcji

okresu przeszacowania zawarta jest w

przedziale odpowiadaj cym danej kolumnie. Postanowienia punktu 10 i 11 powy ej
stosuje si odpowiednio.
13. W wierszach M1-P5 na formularzach IRR03 i IRR04 nale y wykaza warto

pozycji

zaliczonych do portfela bankowego w sposób analogiczny jak w wierszach I1-L5
dotycz cych portfela handlowego.

14. Kolumna A1 na formularzach IRR01 i IRR03 – „Instrumenty o stopie zarz dzanej
przez bank” – dotyczy tych pozycji aktywów i pasywów odsetkowych, których
oprocentowanie jest zmienne, ale jego zmiana wynika z decyzji banku i nie jest
okre lony najbli szy mo liwy termin przeszacowania. Oprocentowanie tych pozycji
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nie jest zatem w sposób bezpo redni (umowny) zwi zane z poziomem rynkowych stóp
procentowych.
15. W przypadku instrumentów, których poziom oprocentowania wynika z decyzji banku
i nie jest bezpo rednio zwi zany z poziomem rynkowych stóp procentowych, lecz w
umowie zawarte s ograniczenia dotycz ce terminu zmiany oprocentowania przez
bank (np. bank mo e zmieni oprocentowanie tylko na koniec kwartału), pozycje
takie nale y wykazywa w kolumnie odpowiadaj cej długo ci okresu do najbli szej
mo liwej daty zmiany oprocentowania.
16. Instrumenty, których oprocentowanie zale y bezpo rednio od „pozarynkowych” stóp
procentowych (np. stóp procentowych NBP – przykładowo kredyt o oprocentowaniu
równym „stopa kredytu lombardowego NBP + mar a 50 punktów bazowych”), nale y
wykazywa w kolumnie odpowiadaj cej długo ci okresu do najbli szej mo liwej daty
zmiany oprocentowania. W przypadku instrumentów o oprocentowaniu opartym na
stopach NBP za tak dat nale y przyj

dat najbli szego posiedzenia Rady Polityki

Pieni nej po dniu sprawozdawczym (je li jednak z umowy wynika,

e zmiana

oprocentowania jest mo liwa jedynie w terminach okre lonych w umowie, wtedy
nale y oprze

si

na terminach zawartych w umowie). Instrumenty, których

oprocentowanie powi zane jest z innymi „pozarynkowymi” stopami procentowymi,
nale y wykaza

w kolumnie odpowiadaj cej zało eniom przyj tym przez bank

sprawozdaj cy w jego własnym procesie pomiaru ryzyka stopy procentowej
zwi zanego z tymi instrumentami.
17. W wierszu A5 formularzy IRR01 i IRR02 nale y wykaza

warto

portfela

kredytowego w złotych.
18. W wierszu B1 formularzy IRR01 i IRR02 nale y wykaza kredyty na nieruchomo ci
mieszkaniowe w złotych.
19. W wierszu B5 formularzy IRR01 i IRR02 nale y wykaza kredyty na nieruchomo ci
pozostałe w złotych.
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20. W wierszu C1 formularzy IRR01 i IRR02 nale y wykaza warto

złotowego portfela

papierów warto ciowych wra liwych na ryzyko zmian stóp procentowych.
21. W kolejnych komórkach wiersza C5 formularzy IRR01 i IRR02 nale y wykaza
warto

tych

złotowych

pasywów

odsetkowych,

których

długo

okresu

przeszacowania zawarta jest w przedziale odpowiadaj cym danej kolumnie,
analogicznie jak w przypadku wierszy A1 – C1 formularzy IRR01 i IRR02
22. W kolejnych komórkach wierszy D1 oraz D5 nale y wykaza warto

złotowych

pozycji pierwotnych wynikaj cych z dekompozycji transakcji pozabilansowych, które
s

nara one na ryzyko zmiany stóp procentowych. Dekompozycj

transakcji

pozabilansowych przeprowadza si zgodnie z zasadami okre lonymi w uchwale nr
4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dn. 8 wrze nia 2004 r. W szczególno ci
transakcje te obejmuj :
•

Transakcje, których instrumentem bazowym jest instrument dłu ny, np. kontrakty
FRA, forward, futures, i swap na obligacje lub depozyty

•

Transakcje, których instrumentem bazowym s wszelkie inne przedmioty handlu –
waluty, towary, akcje i inne instrumenty bazowe, w których ryzyko stopy
procentowej wynika z ich terminowego charakteru (np. kontrakty forward, futures,
swap)

•

Opcje, których instrumentem bazowym jest instrument finansowy, którego warto
jest wra liwa na zmiany stóp procentowych (w szczególno ci opcje, których
instrumentem bazowym jest depozyt, dłu ny papier warto ciowy lub transakcja
typu swap) oraz kontrakty typu cap, floor, corridor, równie w przypadku, gdy s
one cz ci instrumentów bilansowych (np. kontrakt typu cap „wbudowany” w
umow kredytow ).

•

Transakcje o charakterze opcyjnym nale y wykazywa poprzez wykazanie w
sprawozdaniu warto ci instrumentu bazowego opcji w sposób wynikaj cy z roli
banku sprawozdaj cego w transakcji o charakterze opcyjnym, przy czym
warto

tego instrumentu nale y przemno y

przez prawdopodobie stwo

wykonania opcji (współczynnik delta opcji).
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•

Współczynnik delta opcji rozumiany jest jako iloraz zmiany warto ci opcji i
implikuj cego t

zmian

dowolnie małego przyrostu warto ci instrumentu

bazowego opcji.
•

W przypadku opcji oferowanych w obrocie giełdowym nale y stosowa
współczynniki delta ustalone przez giełdy tych transakcji.

•

W przypadku opcji oferowanych w obrocie pozagiełdowym oraz opcji
„wbudowanych” w instrumenty bilansowe nale y stosowa współczynniki delta
obliczone na podstawie modeli wyceny tych opcji u ywanych przez bank
sprawozdaj cy w procesie pomiaru i zarz dzania ryzykiem stopy procentowej.

23. Warto

pozycji

pierwotnych

wynikaj cych

z

dekompozycji

transakcji

pozabilansowych nale y wykazywa w kolumnie odpowiadaj cej długo ci ich okresu
przeszacowania, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku pozycji bilansowych
wykazywanych w wierszach A1-C5
24. Na formularzach IRR01-IRR08 nie nale y wykazywa ekspozycji na ryzyko stopy
procentowej wynikaj cych z portfela opcji walutowych banku..
25. Wiersze E1-H5 na formularzach IRR01 i IRR02 oraz wiersze A1-H5 na formularzach
IRR03 i IRR04, dotycz ce pozycji walutowych, nale y wypełnia

w sposób

analogiczny do wierszy dotycz cych pozycji złotowych. Warto ci pozycji nale y
wykazywa w tys. zł., stosuj c jako kurs przeliczeniowy - kurs redni NBP na dzie
sprawozdawczy.
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Przykłady do formularzy IRR01-IRR04:
Wszystkie przykłady dotycz

wykazywania transakcji w sprawozdaniu banku na dzie

30.04.2004
a) nale no

o stałym oprocentowaniu

Dwuletni kredyt dla przedsi biorstwa prywatnego z przeznaczeniem na rozbudow parku
maszynowego, o stałej stopie procentowej, udzielony 01.01.2004 na kwot 200 tys. zł, przy
czym 20 tys. zł stanowi spłacon

dotychczas cz

kapitału. Kredyt jest obsługiwany

terminowo, bank nie utworzył na niego adnych rezerw celowych b d odpisów z tytułu
utraty warto ci. Kredytobiorca spłaci pozostał cz

kapitału w 2 ratach: 80 tys. zł w dniu

15.06.2004 i 100 tys. zł w dniu zapadalno ci kredytu.
Kredyt nale y rozbi na 2 pozycje – według harmonogramu spłaty rat kapitałowych. Okres do
terminu zapadalno ci pierwszej raty (80 tys. zł.) wynosi 1,5 miesi ca, natomiast w przypadku
drugiej raty (100 tys. zł.) wynosi 20 miesi cy (sprawozdanie na dzie 30.04.2003: 2 lata – 4
miesi ce). Kwot pierwszej raty – 80 tys. zł.- nale y zatem wykaza na formularzu IRR01 w
komórce A5.E1 (Portfel kredytowy ogółem w złotych, termin przeszacowania 1-3 miesi ce)
oraz w komórce A1.E1 (Aktywa odsetkowe złotowe, termin przeszacowania 1-3 miesi ce).
Kwot drugiej raty – 100 tys. zł.- nale y wykaza na formularzu IRR02 w komórce A5.C1
(Portfel kredytowy ogółem w złotych, termin przeszacowania 1-2 lata) oraz w komórce
A1.C1 (Aktywa odsetkowe złotowe, termin przeszacowania 1-2 lata).
b) zobowi zanie o oprocentowaniu stało-zmiennym
Depozyt roczny na kwot

100 tys. zł, przyj ty 1.01.2004, odsetki płatne w dniu

wymagalno ci. Oprocentowanie WIBOR3M+0,5 pkt. proc., dostosowanie nast puje
ostatniego dnia ka dego kwartału. Poziom oprocentowania ustalony w dniu dostosowania
pozostaje stały przez najbli szy kwartał.
Okres do najbli szego przeszacowania (nast pi ono 30.06.2004) wynosi dwa miesi ce (dniem
sprawozdawczym jest 30.04.2004), zatem kwot

depozytu (100) nale y wykaza

na

formularzu IRR01 w komórce C5.E1 (pasywa złotowe, termin przeszacowania 1-3 miesi ce).
c) Depozyt walutowy wg stopy zmiennej
Roczny depozyt na kwot 1 000 000 USD został zło ony przez klienta korporacyjnego
02.01.2004. Bank ustalił stop oprocentowania na poziomie LIBOR1Y–0,5 pkt.proc. Wypłata
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odsetek nast pi 02.01.2005 r. wg redniego oprocentowania przez okres trwania depozytu.
redni kurs NBP z dnia 30.04.2004 wynosi dla dolara 3,834.
Depozyt powinien zosta wykazany na formularzu IRR01 w polu G5.B1 (pasywa w USD,
oprocentowanie przeszacowywane ka dego dnia roboczego) w kwocie 3 834 tys. PLN
(=1 000 × 3,834).
d) Nale no

o stopie zarz dzanej przez bank

Roczny kredyt konsumpcyjny na kwot 10 tys. zł udzielony został 01.07.2003 r. Wówczas
stopa tego kredytu ustalona była na poziomie 15%, przy czym bank zastrzegł sobie prawo do
zmiany oprocentowania w dowolnym momencie (skorzystał z tego prawa zmieniaj c
dn. 30.09.2003 r. oprocentowanie na 14,5% oraz 30.01. zmieniaj c do poziomu 14,7%).
Dotychczas kredytobiorca regularne spłacał odsetki i raty kapitałowe, bank nie utworzył na
ten kredyt adnych rezerw celowych b d odpisów z tytułu utraty warto ci, kwota pozostała
do spłacenia wynosi 3 tys. zł. Poniewa okres najbli szego przeszacowania nie jest znany,
warto

nominaln kredytu pozostaj c do spłaty (3 tys. zł) nale y wykaza na formularzu

IRR01 w komórce A1.A1 (aktywa złotowe, stopa zarz dzana przez bank) oraz A5.A1 (portfel
kredytowy ogółem w złotych, stopa zarz dzana przez bank).
e) Forward Rate Agreement
–

Kupno kontraktu: kupno złotowego kontraktu FRA 3×9 – data zawarcia 26.02 (data
rozliczenia 31.05 wg stopy 6-miesi cznej) na kwot 200 tys. zł. Transakcj nale y
wykaza

w postaci dwóch pozycji pierwotnych o tej samej warto ci równej

nominalnej

kwocie

kontraktu

(200

tys.

zł):

jednomiesi cznej

(od

dnia

sprawozdawczego 30.04.2004 do dnia rozliczenia 31.05.2004 pozostał 1 miesi c)
pozycji długiej (depozytu) wykazywanej w komórce D1.D1 na formularzu IRR01
(Transakcje pozabilansowe w złotych – pozycja długa, długo

okresu przeszacowania

– powy ej tygodnia do 1 miesi ca wł cznie) oraz siedmiomiesi cznej pozycji
krótkiej (po yczki), wykazywanej na formularzu IRR02 w komórce D5.B1
(Transakcje

pozabilansowe

w

złotych

–

pozycja

krótka,

długo

okresu

przeszacowania – powy ej 6 miesi cy do 1 roku wł cznie)
–

Sprzeda

kontraktu: b d c drug

stron

omawianego kontraktu, nale y go

przedstawi równie w postaci dwóch pozycji pierwotnych o warto ci 200 tys. zł.,
odpowiednio w komórkach D5.D1 na formularzu IRR01 (Transakcje pozabilansowe
w złotych – pozycja krótka, długo

okresu przeszacowania – powy ej tygodnia do 1
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miesi ca wł cznie) i na formularzu IRR02 w komórce D1.B1 (Transakcje
pozabilansowe w złotych – pozycja długa, długo

okresu przeszacowania – powy ej

6 miesi cy do 1 roku wł cznie)
W analogiczny sposób (odzwierciedlaj cy faktyczn ekspozycj banku sprawozdaj cego na
ryzyko stopy procentowej) wykazywane s kontrakty futures na stop procentow .
f) Interest Rate Swap
Bank zawarł 14.03.2003 trzyletnie zobowi zanie do płacenia stopy stałej (której wysoko
została ustalona w dniu transakcji), w zamian za jednomiesi czny WIBOR+2pp. Rozliczenie
na koniec ka dego roku trwania transakcji wg redniej stopy WIBOR3M za dany okres
rozliczeniowy. Nominał to 100 tys. zł.
Transakcj nale y prezentowa w postaci dwóch pozycji pierwotnych o warto ci 100 tys. zł
ka da. Pierwsz

pozycj

pierwotn

– zobowi zanie do płacenia stopy stałej - nale y

prezentowa na formularzu IRR02 w komórce D5.C1 (Transakcje pozabilansowe w złotych –
pozycja krótka, długo

okresu przeszacowania – 1 roku do 2 lat wł cznie). Drug pozycj

pierwotn – prawo do otrzymywania oprocentowania zmiennego, dostosowanego codziennie
do oprocentowania rynkowego (co jest równoznaczne z otrzymaniem oprocentowania według
redniej stopy rynkowej za dany okres) - nale y wykaza na formularzu IRR01 w polu D1.B1
(Transakcje pozabilansowe w złotych – pozycja długa, długo

okresu przeszacowania – do 1

dnia roboczego wł cznie).
g) Interest Rate Swap
Transakcja jak w f), z tym, e rozliczenie nast puje na pocz tku ka dego miesi ca trwania
transakcji wg stopy WIBOR 1M w dniu rozliczenia.
Transakcj nale y prezentowa w postaci dwóch pozycji pierwotnych o warto ci 100 tys. zł
ka da, na formularzu IRR02 w komórce D5.C1 oraz na formularzu IRR01 w polu D1.D1
(sprawozdanie dokonywane na dzie 30.04.2004, zatem najbli szy termin przeszacowania
zawiera si w przedziale powy ej tygodnia do miesi ca).
h) Forward walutowy
Bank zawarł 31.03.2004 r. kontrakt forward na kupno 100 tys. USD po kursie 3,80 PLN za
USD. Rozliczenie kontraktu nast pi 30.09.2004 r. Kurs redni NBP na dzie sprawozdawczy
wynosi 3,75 PLN za USD Poniewa dniem sprawozdawczym jest 30.04.2004 r., kontrakt ten
wykazywany jest w rozbiciu na 2 pozycje pierwotne – pi ciomiesi czn pozycj dług
9

(zło ony depozyt) o warto ci 100 tys. USD (wykazywan na formularzu IRR02 w polu
H1.A1 w warto ci 100 tys. USD × 3,75 = 375 tys. zł) oraz pi ciomiesi czn złotow pozycj
krótk (przyj ty depozyt) wykazywan w warto ci 380 tys. zł na formularzu IRR02 w polu
D5.A1).
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IRR05, IRR06

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ – ZAKTUALIZOWANY

REDNI OKRES ZWROTU WEDŁUG DŁUGO CI OKRESU PRZESZACOWANIA
1. Formularze IRR05 i IRR06 zobowi zane s wypełnia banki, które do obliczania
wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych stosuj
metod

zaktualizowanego

redniego okresu zwrotu lub metod

warto ci

zagro onej.
2. Zaktualizowany redni okres zwrotu nale y oblicza zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Zał czniku nr 8 do uchwały nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dn. 8
wrze nia 2004 r.
3. W formularzach IRR05 i IRR06 nale y wykaza

redni warto

zaktualizowanego

redniego okresu zwrotu aktywów i pasywów wra liwych na zmiany rynkowych stóp
procentowych oraz pozycji pierwotnych wynikaj cych z dekompozycji transakcji
pozabilansowych, w podziale według długo ci okresu przeszacowania. W wypadku,
gdy pozycja banku wykazywana w danej komórce składa si z wi cej ni jednego
instrumentu (lub pozycji pierwotnej), nale y poda

redni warto

zaktualizowanego

redniego okresu zwrotu pozycji obliczon jako rednia wa ona zaktualizowanego
redniego okresu zwrotu poszczególnych instrumentów, gdzie jako wagi dla
poszczególnych pozycji nale y przyj
nale y przyj

warto

ich warto ci (dla instrumentów bilansowych

według wyceny bilansowej).Wszystkie warto ci nale y

wykazywa w dniach (liczbie dni kalendarzowych).
4. W ka dej komórce kolumny formularzy IRR05-IRR06 nale y poda zaktualizowany
redni okres zwrotu pozycji, wykazanych w odpowiadaj cej jej komórce arkuszy
IRR01, IRR02, IRR03 lub IRR04 (np. w komórce IRR05.C5.A1 nale y poda
zaktualizowany

redni okres zwrotu złotowych pasywów odsetkowych o stopie

zarz dzanej przez bank; ł czna warto

tych pozycji uj ta jest w komórce

IRR01.C5.A1)
5. W komórkach kolumny B1 formularzy IRR05 i IRR06 nale y poda zaktualizowany
redni okres zwrotu pozycji wykazanych w kolumnach B1, C1 i D1 formularzy IRR01
i IRR03. Przykładowo, w komórce IRR05.E1.B1 nale y poda zaktualizowany redni
okres zwrotu aktywów odsetkowych wyra onych w dolarze USA o długo ci okresu
przeszacowania do 1 miesi ca wł cznie, czyli pozycji, których warto

jest wykazana

w komórkach IRR01.E1.B1, IRR01.E1.C1 oraz IRR01.E1.D1.
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6. Analogicznie jak w formularzach IRR01 i IRR03 kolumna A1 -„instrumenty o stopie
zarz dzanej przez bank”- dotyczy tych pozycji aktywów i pasywów odsetkowych,
których oprocentowanie jest zmienne, ale jego zmiana wynika z decyzji banku i nie
jest okre lony najbli szy mo liwy termin przeszacowania. Oprocentowanie tych
pozycji nie jest zatem w sposób bezpo redni (umowny) zwi zane z poziomem
rynkowych stóp procentowych. Zało enia do wyznaczania zaktualizowanego
redniego okresu zwrotu dla tych pozycji mog by oparte na czasie podejmowania
decyzji o zmianie oprocentowania takich produktów w banku sprawozdaj cym i
powinny by spójne z analogicznymi zało eniami dotycz cymi tych instrumentów
przyjmowanymi w procesie pomiaru ryzyka stopy procentowej w banku
sprawozdaj cym.
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IRR07, IRR08

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ – INFORMACJE

DODATKOWE
1. W formularzach IRR07 i IRR08 nale y wykaza

warto

aktywów i pasywów

odsetkowych według waluty oraz charakteru oprocentowania. Warto ci wszystkich
pozycji nale y wykazywa w tys. zł., analogicznie jak na formularzach IRR01-IRR04.
2. W komórce A1.A1 na formularzu IRR07 nale y wykaza warto

złotowych aktywów

odsetkowych oprocentowanych wg zmiennej stopy procentowej, natomiast w
komórce C5.A1 na formularzu IRR07 nale y wykaza

warto

tych aktywów

odsetkowych, które s oprocentowane wg stałej stopy procentowej.
jako

instrumenty

oprocentowane według stałej stopy procentowej nale y rozumie

instrumenty,

3. Na potrzeby wypełniania formularzy IRR07

i

IRR08,

których oprocentowanie pozostaje na stałym, ustalonym w umowie poziomie przez
cały okres „ ycia” instrumentu. Je li instrument w trakcie swojego „ ycia” jest
oprocentowany według kilku stóp stałych, ustalonych w momencie podpisywania
umowy (np. 5 letni kredyt o oprocentowaniu 6% przez pierwszy rok i 5% przez
pozostałe 4 lata), nale y go wykazywa jako oprocentowany według stałej stopy.

4. Pozostałe instrumenty nale y klasyfikowa jako oprocentowane według zmiennej
stopy procentowej. Je li oprocentowanie instrumentu zmienia si

ze stałego na

zmienne lub odwrotnie (np. instrument oprocentowany przez okres 1 roku według
stopy stałej, a pó niej według stopy rynkowej +mar a banku), nale y taki instrument
wykazywa jako oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Podobnie, je li
charakter oprocentowania instrumentu w pewnym okresie w przyszło ci nie jest
okre lony (np. w umowie kredytowej wyst puje klauzula mo liwo ci renegocjacji
oprocentowania), taki instrument nale y na formularzach IRR07 i IRR08 wykaza
jako oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
5. W komórkach A5.A1 i D1.A1 na formularzu IRR07 nale y wykaza całkowit
warto

portfela kredytowego w złotych oprocentowanego odpowiednio wg stałej i
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zmiennej stopy. Portfel kredytowy definiowany jest jako nale no ci od sektora
finansowego (z wył czeniem banków), sektora niefinansowego oraz sektora instytucji
rz dowych i samorz dowych.
6. W komórkach B1.A1 i D5.A1 na formularzu IRR07 nale y wykaza kredyty na
nieruchomo ci mieszkaniowe (w złotych) oprocentowane wg odpowiednio zmiennej i
stałej stopy procentowej.
7. W komórkach B5.A1 i E1.A1 na formularzu IRR07 nale y wykaza kredyty na
nieruchomo ci pozostałe w złotych oprocentowane wg odpowiednio zmiennej i stałej
stopy procentowej.
8. W komórkach C1.A1 i E5.A1 na formularzu IRR07 nale y wykaza warto

portfela

papierów warto ciowych w złotych oprocentowanego wg odpowiednio zmiennej i
stałej stopy procentowej.
9. W komórce F1.A1 na formularzu IRR07 nale y wykaza warto

złotowych pasywów

odsetkowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej.
10. W komórce F5.A1 na formularzu IRR07 nale y wykaza warto

złotowych pasywów

odsetkowych oprocentowanych według stałej stopy procentowej.
11. Kolejne wiersze na formularzu IRR07 oraz cały formularz IRR08 dotycz pozycji
walutowych (wiersze G1 – L5 na formularzu IRR07 oraz wiersze A1 – F5 i G1 – L5
na formularzu IRR08 dotycz odpowiednio pozycji w USD, EUR i pozostałych
walutach). Sposób wykazywania pozycji walutowych jest w pełni analogiczny do
wierszy A1 – F5 na formularzu IRR07 dotycz cych pozycji złotowych. Warto
wszystkich pozycji walutowych nale y wykazywa

w tys. zł, stosuj c jako kurs

przeliczeniowy - kurs redni NBP na dzie sprawozdawczy.
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