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Uwagi: 
1. Wszystkie kwoty, jeśli nie zaznaczono inaczej, zostały wyraŜone w tysiącach Euro; 
2. Dane odnoszą się do norm ostroŜnościowych stosowanych w procesie konsolidacji; 
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Tabela 1 – Wymogi ogólne 

 

Ujawnienie jakościowe 

Grupa UniCredit monitoruje swoje ryzyko i zarządza nim przy uŜyciu rygorystycznych metod i 
procedur, które okazały się skuteczne we wszystkich fazach cyklu ekonomicznego. Zarządzanie 
ryzykiem Grupy i kontrola tego ryzyka naleŜą do zadań Pionu Zarządzania Ryzykiem Grupy 
(Departament CRO Grupy), któremu powierzono następujące funkcje: 

• optymalizacja jakości aktywów poprzez minimalizację kosztów poszczególnych ryzyk, 
zgodnie z celami w zakresie ryzyka oraz stopy zwrotu, przyjętymi dla poszczególnych 
pionów biznesowych;  

• definiowanie w uzgodnieniu z funkcją CFO skłonności Grupy do przyjęcia ryzyka oraz 
ocena jej adekwatności kapitałowej oraz delegowanie tych zadań w dół do poszczególnych 
Pionów Biznesowych/Osób Prawnych zgodnie z wymogami Filara IINUK ;  

• definiowanie zgodnie ze standardami Umowy Bazylejskiej II oraz wymogami Banku Włoch 
- zasad, metodologii, wytycznych, polityki strategii Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem 
oraz we współpracy z Departamentem Organizacyjnym definiowanie właściwych procesów 
i ich wdraŜanie;  

• ustanowienie systemu kontroli ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji, zarówno na 
poziomie jednego kontrahenta jak grup gospodarczych i znaczących klastrów (np.: 
obszarów geograficznych, sektorów gospodarki), monitorowanie i sprawozdawczość 
wcześniej zdefiniowanych limitów;  

• definiowanie i zapewnianie pionom i osobom prawnym kryteriów wyceny, zarządczych, 
monitorowania i komunikacji, dotyczących powołanych rodzajów ryzyka oraz zapewnienie 
spójności systemów i procedur kontroli, zarówno na poziomie Grupy, jak na poziomie 
poszczególnych jednostek Grupy;  

• wspieranie pionów biznesowych dla ułatwienia realizacji ich celów, wniesienie wkładu w 
rozwój produktów i prowadzonej działalności;  

• weryfikowanie przy uŜyciu procesu walidacji wstępnej i bieŜącej adekwatności systemów 
pomiaru ryzyka, przyjętych w skali całej Grupy, sterowanie procesem dokonywania 
wyborów metodologicznych w kierunku wyŜszych i homogenicznych standardów 
jakościowych oraz kontrolowanie spójności wykorzystania powołanych powyŜej systemów 
z tymi procesami;  

• ustanowienie adekwatnego systemu prewencyjnej analizy ryzyka w celu kwantyfikacji 
wpływu szybkiego pogorszenia cyklu ekonomicznego lub innych czynników szokowych 
(tzn. testów warunków skrajnych) na strukturę ekonomiczno-finansową Grupy. PowyŜsze 
jest prawdziwe dla poszczególnych rodzajów ryzyka, a takŜe dla ich integracji i porównania 
do dostępnego kapitału;  

• tworzenie kultury ryzyka w skali całej organizacji. 
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Globalny system bankowy znajduje się pod wpływem zamieszania na rynkach kredytowych od 
drugiej połowy 2007 roku, przyczyniając się do silnego spowolnienia gospodarki światowej. 
Powołany powyŜej scenariusz makroekonomiczny skutkował wzrostem kosztów ryzyka 
kredytowego, spadkiem wartości aktywów, a takŜe wzrostem kosztów wynikających z umorzeń i 
utraty wartości niektórych aktywów w połączeniu ze spadkiem rentowności. Mimo wystarczającego 
poziomu dywersyfikacji portfela, Grupa jest naraŜona na ryzyko w wypadku niewypłacalności 
kontrahentów kredytowych lub ich niezdolności do spłaty zobowiązań. Trudności mogą pojawić się 
w procesie windykacji, gdy wartości aktywów okaŜą się niezgodne z bieŜącymi wycenami. 

W świetle stale zmieniającego się środowiska makroekonomicznego, skuteczne zarządzanie 
ryzykiem otrzymało w ramach Grupy najwyŜszy priorytet. 

Z tej przyczyny CRO Grupy wdroŜył w 2009 roku nowy model ładu korporacyjnego, opartego na 
tej wiodącej zasadzie, którego celem jest: 

• wzmocnienie potencjału sterowania, kontroli i koordynacji niektórymi zagregowanymi 
ryzykami (tzw. „Ryzykami Portfela”) przez specjalistyczne ośrodki zadaniowe 
(„MenedŜerowie Ryzyka Portfela”), całkowicie skoncentrowane i wyspecjalizowane w 
zakresie takich ryzyk, działające z perspektywy grupy i poszczególnych pionów;  

• wzmocnienie spójności z modelem biznesowym Grupy w sposób zapewniający przejrzystą 
specjalizację i koncentrację - z czysto transakcyjnej perspektywy - poszczególnych centrów 
zadaniowych w zakresie ryzyka, stworzonych przez ośrodki "przyjmowania ryzyka" Grupy, 
przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej niezaleŜności takich "ośrodków 
odpowiedzialności" („MenedŜerowie Ryzyka Transakcji”) od ośrodków "przyjmowania 
ryzyka" (jak np. jednostki biznesowe, Skarb, Zarządzanie Aktywami, państwa Europy 
Środkowej i Wschodniej). 

Zgodnie ze zmianami architektury Zarządzania Ryzykiem, zmianom uległ układ, role i zasady 
Komitetów Grupy, odpowiedzialnych za tematy związane z ryzykiem. W celu wzmocnienia 
potencjału niezaleŜnego sterowania, koordynacji i kontroli ryzykami Grupy, poprawy wydajności i 
elastyczności procesu podejmowania decyzji w sprawach ryzyka oraz określenia interakcji 
pomiędzy interesariuszami odpowiedzialnymi za poszczególne ryzyka, ustanowiono trzy oddzielne 
poziomy działania Komitetów ds. Ryzyka: 

• "Komitet Ryzyka Grupy", odpowiadający z strategiczne decyzje Grupy dotyczące ryzyka;  

• "Komitety ds. Ryzyka Portfela Grupy", odpowiadające za rozpatrywanie, kontrolę i 
zarządzanie ryzykami poszczególnych portfeli;  

• "Komitety Transakcyjne Grupy", odpowiadające za ocenę poszczególnych 
klientów/transakcji, wywierających wpływ na ogólny profil ryzyka portfela. 
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Ryzyko kredytowe 

Struktura i organizacja 

Celem Zarządzania Ryzykiem Grupy w nowych ramach jest zapewnienie właściwej równowagi 
pomiędzy "typem ryzyka" a "specjalizacją transakcyjną" przez przyjęcie metody matrycowej. 
Portfele Grupy będą grupowane według typu ryzyka ("ryzyko kredytowe i ponadgraniczne", 
"ryzyka rynkowe" oraz "ryzyka operacyjne i reputacyjne"), które będą krzyŜować się z 
transakcjami, grupowanymi na poziomie pionów (CIB & PB, CEE, Detal, Skarb, Zarządzanie 
Aktywami). 

Przyjęcie takiego podejścia umoŜliwi ustanowienie dwóch róŜnych ośrodków odpowiedzialności w 
zakresie ryzyka kredytowego. Z jednej strony działa departament "Zarządzania Portfelem Ryzyka 
Kredytowego i Transgranicznego”, który nadzoruje i zarządza ogólnym profilem ryzyka 
kredytowego i Transgranicznego Grupy, definiując wszystkie właściwe strategie, metodologie i 
limity. Z drugiej strony działają "MenedŜerowie Ryzyka Transakcyjnego", stanowiący centra 
odpowiedzialności za ryzyka kredytowe, wynikające z funkcji "podejmowania ryzyka" Grupy. 

Poza Portfelem Grupy i MenedŜerami Ryzyka Transakcyjnego, nowy system Zarządzania 
Ryzykiem obejmuje takŜe departament "Zarządzania i Kontroli Ryzyka Strategicznego", który 
odpowiada między innymi za zarządzanie działalnością związaną z Umową Bazylejską II (w tym za 
pomiary kapitału wewnętrznego zgodnie  z Filarem II, definicją apetytu na ryzyko oraz koordynacją 
"ICAAP"), wewnętrzną walidację Grupy w odniesieniu do modeli przewidzianych Filarem I i 
Filarem II, a takŜe centralne funkcje sprawozdawczości i polityki ryzyka dla wszystkich rodzajów 
ryzyka na poziomie Grupy, oraz wyspecjalizowany departament ("Kredyty ZagroŜone)"), 
odpowiedzialny za koordynację, rozpatrywanie, wsparcie oraz - we właściwym zakresie - za 
zarządzanie działalnością restrukturyzacyjną i windykacyjną. 

W celu wzmocnienia potencjału niezaleŜnego sterowania, koordynacji i kontroli ryzykami Grupy, 
poprawy wydajności i elastyczności procesu podejmowania decyzji w sprawach ryzyka oraz 
określenia interakcji pomiędzy interesariuszami odpowiedzialnymi za poszczególne ryzyka, 
ustanowiono następujące, wyspecjalizowane Komitety ds. Ryzyka: 

• "Komitet Ryzyka Grupy", odpowiadający z strategiczne decyzje Grupy dotyczące ryzyka;  

• "Komitet Ryzyka Kredytowego i Transgranicznego Grupy”, odpowiedzialny za kontrolę i 
monitorowanie ryzyka kredytowego i transgranicznego, w tym za zatwierdzanie strategii, 
polityk, metodologii i limitów ryzyka oraz za regularną sprawozdawczość. 

"Komitet Transakcyjno-Kredytowy Grupy", odpowiedzialny za ocenę poszczególnych 
klientów/transakcji, wpływających na ogólny profil ryzyka. 

„Specjalny Komitet Kredytowy Grupy”, odpowiedzialny za ocenę działań restrukturyzacyjnych i 
windykacyjnych oraz monitorowanie ogólnego rozwoju portfela restrukturyzacji i windykacji. 

Spółka Holdingowa ustanowiła i wdroŜyła specjalistyczne struktury, odpowiedzialne za wdroŜenie 
niezaleŜnego potencjału zarządzania i kontroli procesów zarządczych i kontroli w ramach oceny 
wiarygodności kredytowej klientów oraz produktów/transakcji. W ramach tych struktur wdroŜono 
funkcję „Lidera Zespołu Transakcji Globalnych” („Global Transactions Team Leader GTTL”), 
korzystającego z wiedzy fachowej menedŜerów ryzyka, specjalizujących się w 
produktach/transakcjach, takich jak „Finansowanie Przejęć i Lewarowania”, „Finansowanie 
Projektów”, „Finansowanie Obrotu Towarowego” oraz „Produkty Specjalistyczne”, podobną do 
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modelu wdroŜonego w zakresie oceny ryzyka kredytowego klienta, realizowanej przez "Liderów 
Zespołu Przemysłu Globalnego" (Global Industry Team Leaders GITL), specjalizującego się w 
analizie sektorowej. 

Uruchomiono takŜe dedykowany projekt, ukierunkowany na dalszą poprawę w zakresie 
optymalizacji ryzyka w Bankach, innych Instytucjach Finansowych oraz na poziomie krajowym. W 
celu zarządzania ryzykiem tej grupy klientów wprowadzono koncepcję "Zespołów Kompetencji 
Grupy” (Group Competence Teams), które zarządzają działalnością kredytową wszystkich osób 
prawnych na poziomie Grupy UniCredit. 

Grupa UniCredit zrewidowała takŜe globalne podejście do obsługi (zarówno z komercyjnego, jak i 
kredytowego punktu widzenia) w celu zapewnienia najwyŜszej klasy usług na rzecz klientów 
ponadnarodowych, poprawy tworzenia wartości, definiowania skutecznego i spójnego apetytu na 
ryzyko  na poziomie Grupy UniCredit   w odniesieniu do klientów i/lub grup ekonomicznych, które 
utrzymują stosunki z kilkoma jednostkami Grupy, przy minimalizacji kosztów ryzyka i wdroŜeniu 
skutecznego procesu kredytowego. Nowy model usług (Global Account Management GAM) 
zapewnia globalną koordynację strategii komercyjnej oraz umoŜliwia zdefiniowanie globalnego 
apetytu na ryzyko kredytowe w stosunku do zarządzanych klientów. Ustanowiono takŜe 
dedykowanych opiekunów klientów i menedŜerów ryzyka, którzy stanowią unikatowe punkty 
odniesienia dla koordynacji globalnej strategii handlowej i kredytowej wobec grupy klientów w 
celu oceny globalnej pozycji kredytowej i monitorowania jej profilu ryzyka. 

Ład i polityki korporacyjne 

Relacje pomiędzy spółką nadrzędną a jednostkami Grupy, prowadzącymi działalność kredytową 
podlegają przepisom, zawartym w dokumentach dotyczących ładu korporacyjnego, które przypisują 
spółce rodzicielskiej ten sam zakres uprawnień w zakresie ładu korporacyjnego, wsparcia i kontroli 
w następujących obszarach: polityki i strategie kredytowe, rozwój modeli, walidacja systemów 
ratingowych, ryzyko koncentracji kredytów, emisje produktów kredytowych, monitorowanie i 
sprawozdawczość ryzyka portfelu kredytowego. 

W szczególności jednostki Grupy muszą podjąć starania o opinię Departamentu CRO Grupy przed 
przyznaniem kredytodawcy detalicznemu lub instytucjonalnemu kredytu lub linii kredytowej o 
wartości przekraczającej określony limit, ustalony w oparciu o obiektywne parametry, co takŜe 
dotyczy obowiązku spełnienia limitu kontrahenta w odniesieniu do koncentracji ryzyka, które musi 
zostać zmierzone przy uŜyciu kapitału nadzorczego. 

Zgodnie w rolą przydzieloną w tym zakresie jednostce nadrzędnej, a konkretnie Departamentowi 
nadzorowanemu przez CRO w ramach struktury zarządczej Grupy, opracowana została Ogólna 
Polityka Kredytowa Grupy (General Group Credit Policy) – zbiór instrukcji w zakresie 
prowadzenia działalności kredytowej przez wszystkie jednostki Grupy mający na celu wyznaczenie 
i ujednolicenie zasad zarządzania i oceny ryzyka kredytowego oraz zapewnienie ich zgodności z 
zasadami działalności Grupy i najlepszymi praktykami biznesowymi. 

Zasady ogólne są uzupełnione zasadami szczegółowymi, dotyczącymi prowadzenia działalności 
kredytowej wobec róŜnych kontrahentów (np. banków lub rządów suwerennych państw), etapów 
rozpatrywania wniosków (jak np. klasyfikacja i zarządzanie pozycjami o zwiększonym ryzyku lub 
proces windykacji naleŜności i zarządzania rezerwami ogólnymi z wykorzystaniem metody IBNR), 
czy gałęzi gospodarki (w tym polityki finansowania nieruchomości komercyjnych, określającej 
zarówno uniwersalne standardy i metody, jak i szczegółowe parametry dla tego sektora, 
obowiązujące w poszczególnych regionach działalności Grupy), poszczególnych 
produktów/transakcji (w tym polityka "Strukturyzowanego Finansowania Handlu i Eksportu” 
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("Structured Trade and Export Finance” STEF), której celem jest zapewnienie standardowej metody 
zarządzania taką działalnością na poziomie grupy, a takŜe szczegółowe instrukcje dla 
"Finansowania Obrotu Towarowego" (Commodity Trade Finance), "Finansowania NaleŜności" 
(Receivables Finance) oraz "Finansowania Eksportu" (Exports Finance). 

Metoda zarządzania i pomiarów 

Ryzyko Kredytowe reprezentuje ryzyko utraty wartości zaangaŜowania kredytowego, wynikające z 
nieoczekiwanych zmian jakości kredytowej klienta. 

Dla celów pomiaru, ryzyko kredytowe zostało zdefiniowane jako ryzyko poniesienia strat 
wynikających z prawdopodobieństwa niezdolności poŜyczkobiorcy, klienta lub emitenta 
zobowiązań finansowych (obligacji, bonów, leasingu czy kredytu ratalnego) do spłacenia odsetek 
i/lub kapitału lub wszelkich innych kwot przypadających do zapłaty (Ryzyko Niedotrzymania 
Warunków/Default Risk). W szerszym znaczeniu ryzyko kredytowe moŜna takŜe zdefiniować jako 
potencjalne straty wynikające albo z niedotrzymania warunków przez poŜyczkobiorcę/emitenta lub 
zmniejszenie wartości rynkowej zobowiązania finansowego z powodu pogorszenia się jego jakości 
kredytowej (ryzyko migracji). To ostatnie obejmuje nie tylko ryzyko niedotrzymania warunków, ale 
takŜe ryzyko migracji ratingu lub zmiany spreadu kredytowego. W chwili obecnej w zakresie 
pomiarów ryzyka kredytowego Grupa koncentruje się wyłącznie na ryzyku niedotrzymania 
warunków; w przyszłości moŜe będzie stosowana metoda pomiarów ryzyka kredytowego w oparciu 
o rynek. 

Ryzyko kredytowe jest mierzone na poziomie poszczególnych kredytobiorców oraz całego portfela. 
Metody i narzędzia stosowane w odniesieniu do kredytobiorców indywidualnych zarówno w fazie 
zatwierdzania, jak monitorowania kredytu, obejmują proces ratingu kredytowego, prowadzony 
wobec róŜnych segmentów klientów w celu zapewnienia jego maksymalnej efektywności. 

Prowadzona w ramach oceny propozycji kredytowej ocena wiarygodności kredytowej klienta 
rozpoczyna się od analizy sprawozdań finansowych oraz danych jakościowych (pozycjonowanie 
wobec konkurencji, struktura korporacyjna i organizacyjna itp.), czynników regionalnych i 
przemysłowych oraz zachowania klienta w ramach danej spółki czy systemu bankowego (np. 
„Centrale dei rischi”), oraz wyników ratingu, takich jak np. prawdopodobieństwo niedotrzymania 
warunków przez klienta (PD) w rocznej perspektywie czasowej. 

Prowadzony w regularnych odstępach miesięcznych monitoring koncentruje się na zarządzaniu 
wynikami przez kredytobiorcę z wykorzystaniem wszystkich dostępnych informacji wewnętrznych 
i zewnętrznych w celu opracowania oceny punktowej, która obrazuje w skrócie ryzyko, związane z 
kaŜdym z monitorowanych kredytobiorców. Ocena punktowa jest obliczana przy uŜyciu funkcji 
statystycznej, podsumowującej dostępne informacje przy uŜyciu zbioru sprawdzonych zmiennych 
istotnych, umoŜliwiających prognozowanie wystąpienia niedotrzymania warunków w ciągu 
następnych 12 miesięcy. 

Wszystkie dostępne informacje są poddawane obróbce statystycznej i przedstawiane w formie 
wewnętrznego ratingu, uwzględniającego elementy ilościowe i jakościowe, a takŜe informacje na 
temat historii obsługi kredytu przez klienta, pobierane z opisanych powyŜej procedur oceny 
punktowej obsługi kredytu. 

Wewnętrzny rating lub poziom ryzyka przypisywany danemu klientowi/transakcji stanowi część 
procesu podejmowania decyzji kredytowej. Ujmując to innymi słowami, przy stałej kwocie kredytu, 
uprawnienia decyzyjne przyznane poszczególnym organom są odwrotnie proporcjonalne do 
poziomu ryzyka kredytobiorcy. Stosowany model organizacyjny obejmuje takŜe dedykowaną 
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funkcję, która jest oddzielona od funkcji zatwierdzania kredytu i funkcji biznesowych i odpowiada 
za zarządzanie tzw. uchylaniem ratingu, tzn. wszelkimi zmianami ratingu, obliczonego 
automatycznie przez model. 

Rating kredytowy kaŜdego kredytobiorcy jest weryfikowany co najmniej raz w roku na podstawie 
nowo pozyskanych informacji. KaŜdy kredytobiorca jest równieŜ oceniany w kontekście wszelkich 
grup spółek, z którymi jest związany, poprzez uwzględnienie z zasady maksymalnego ryzyka 
teoretycznego dla całej grupy gospodarczej. Poza metodologiami przewidzianymi w systemach 
ratingowych, zarządzanie ryzykiem kredytowym wykorzystuje takŜe modele portfeli przystosowane 
do mierzenia ryzyka kredytowego na podstawie zagregowanego portfela i jednocześnie zdolne do 
identyfikacji wkładu sub-portfela lub jednego osoby zobowiązanej w ogólną pozycją ryzyka. 

Istnieją trzy podstawowe miary ryzyka kredytowego portfela, które są obliczane i następnie 
oceniane w rocznym horyzoncie czasowym oraz bez dyskontowania: 

• Strata oczekiwana EL 

• Wartość ZagroŜona VaR  

• Oczekiwana wartość straty (Niedobór Oczekiwany) ES, powyŜej minimalnego progu VaR 

W celu obliczenia wartości VaR portfela naleŜy określić rozkład strat portfela; rozkład ten jest 
reprezentowany przez prawdopodobieństwa otrzymania róŜnych wartości straty portfela w danym 
horyzoncie czasowym (straty dyskretne). Rozkład taki otrzymuje się przez powiązanie 
prawdopodobieństwa niedotrzymania warunków (PD), strat w przypadku niedotrzymania 
warunków (LGD) oraz ekspozycji kredytowych w momencie niewykonania zobowiązania (EAD) z 
uwzględnieniem korelacji pomiędzy tymi zdarzeniami niedotrzymania warunków. 

Strata oczekiwana (EL) reprezentuje zagregowaną średnią stratę oczekiwaną z portfela, 
spowodowaną potencjalnymi zdarzeniami niedotrzymania warunków przez osoby zobowiązane. EL 
portfela stanowi jedynie sumę takich strat dla poszczególnych dłuŜników, które mogą zostać 
oszacowane jako iloczyn PD × LGD × EAD i które są niezaleŜne od korelacji zdarzeń 
niewywiązania się dla danego portfela. EL jest z reguły naliczana jako element kosztowy marŜy. 

Wartość zagroŜona  VaR reprezentuje maksymalną kwotę, o którą przy danym 
prawdopodobieństwie moŜe zostać przekroczona strata oczekiwana (= Wartość zagroŜona VaR 
przy przedziale ufności α, który dla UniCredit określono na poziomie 99,97%). Wartość ta, zwana 
takŜe Kapitałem Ekonomicznym, stanowi punkt wyjścia do definicji kwoty kapitału, potrzebnego 
do pokrycia potencjalnych strat. 

VaR jest szeroko stosowana jako miara ryzyka portfela, która jednak jest obarczona powaŜnymi 
ograniczeniami. W szczególności nie zapewnia informacji na temat potencjalnych strat w wypadku 
przekroczenia limitu VaR. Informacje takie zapewnia parametr Niedobór Oczekiwany (ES), który 
reprezentuje wartość oczekiwaną strat powyŜej progu VaR. Wartości VaR i ES portfela 
kredytowego są silnie uzaleŜnione od korelacji zdarzeń niedotrzymania warunków i mogą zostać 
ograniczone przez dywersyfikację portfela. 

Modele portfela kredytowego zapewniają takŜe miary kapitału ekonomicznego, realokowanego na 
poszczególnych kredytobiorców, uwzględnionych w analizowanych portfelach i słuŜą jako 
podstawa do obliczenia miary wyników skorygowanych o ryzyko. Miary kapitału ekonomicznego 
(Credit VaR) stanowią takŜe podstawowy punkt wyjścia do opracowania i wykorzystania strategii 
kredytowych oraz analizy limitów kredytowych i koncentracji ryzyka. Oprogramowanie do 
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wyliczania kapitału ekonomicznego jest takŜe stosowane w analizie warunków skrajnych portfela 
kredytowego, począwszy od zmiennych makroekonomicznych, wywierających wpływ na róŜne 
segmenty klientów, jak kraj, wielkość itp. 

Wszystkie powołane powyŜej parametry ryzyka są przedmiotem regularnych działań 
monitorujących i walidacyjnych dla kaŜdego systemu ratingowego i wszystkich jego składników: 
modeli, procesów, architektury IT i jakości danych. Co roku Rada Dyrektorów otrzymuje końcowy 
raport z walidacji, podsumowujący wyniki działań walidacyjnych, prowadzonych przez CRO 
Grupy, zorientowanych takŜe na porównanie róŜnych systemów ratingowych w ramach tego 
samego segmentu. Celem raportu jest przedstawienie dowodów zgodności systemów, podkreślenie 
obszarów ulepszeń, jak moŜliwych niezgodności metodologii, które mogłyby ograniczyć pełną 
porównywalność pomiędzy uzyskanymi miarami ryzyka. Wewnętrzny model kapitału 
ekonomicznego (Credit VaR) podlega takŜe ocenie w kontekście walidacji Filara II. 

Sprawozdawczość i monitoring 

Zasadniczym celem tego działań związanych ze sprawozdawczością i nadzorem, realizowanych 
przez CRO, jest przeprowadzenie analizy głównych czynników i parametrów ryzyka kredytowego 
(zaangaŜowanie na datę niedotrzymania warunków (EAD), strata oczekiwana (EL), migracje, koszt 
ryzyka itp.) w celu niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań odnośnie do portfeli, sub-portfeli 
i poszczególnych klientów. 

CRO Grupy realizuje sprawozdawczość w zakresie ryzyka kredytowego na poziomie portfela i 
poszczególnych klientów oraz opracowuje raporty na poziomie Grupy, zarówno okresowe jak na 
specjalne (na Ŝądanie kierownictwa wysokiego szczebla lub podmiotów zewnętrznych jak np. 
urzędy regulacyjne czy agencje ratingowe) w celu przeprowadzenia analizy głównych czynników 
ryzyka oraz ich zmian w czasie, a więc wykrywania wszelkich oznak pogarszającej się sytuacji juŜ 
na wczesnych etapach zmian oraz wdroŜenia odpowiednich działań korygujących. Kondycja 
portfela kredytowego jest analizowana na podstawie jej głównych parametrów, jak dynamika 
wzrostu i wskaźniki ryzyka, segmenty klientów, sektory branŜowe, regiony oraz obsługa kredytów 
przeterminowanych i ich pokrycie. 

Na poziomie Grupy działania sprawozdawcze dotyczące portfeli są prowadzone w bliskiej 
współpracy z MenedŜerami ds. Ryzyka Transakcyjnego oraz MenedŜerami Portfela Ryzyka 
Kredytowego i Ponadgranicznego w ramach ich zakresów obowiązków sprawozdawczych. 

W pierwszej połowie 2009 roku odnotowano znaczący rozwój działalności sprawozdawczej dzięki 
stopniowej poprawie jakości danych i procesów, wspierających skonsolidowaną sprawozdawczość 
(jak np. opracowanie Raportu z Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa - „ERM Report”). 

Na poziomie centralnym funkcja Sprawozdawczości Ryzyka Grupy korzysta takŜe z narzędzia 
„Credit Tableau de Boards”, które jest opracowywane w skali kwartalnej i zawiera szczegółowe 
informacje na temat trendów w zakresie ryzyka poszczególnych Strategicznych Obszarów 
Biznesowych i słuŜy jako pomoc przy opracowywaniu powołanych powyŜej sprawozdań. 

Ponadto funkcja Zarządzania Portfelem Ryzyka Kredytowego i Ponadgranicznego odpowiada takŜe 
za monitorowanie i zapewnianie niezaleŜnych ocen klientów i indywidualnych transakcji, które 
wykazują wysoki poziom ryzyka kredytowego. Działania związane z monitoringiem kredytowym 
mają na celu szybkie ujawnienie i zarządzanie ekspozycjami, uznanymi za obarczone 
"zwiększonym ryzykiem" w celu szybkiego wykrycia moŜliwego pogorszenia jakości kredytu i 
odpowiedniej reakcji na takie zdarzenie (moŜliwości umorzenia lub wiarygodności kredytowej) 
klienta. Odpowiednio wczesna identyfikacja i spójne zarządzanie ekspozycjami o podwyŜszonym 
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ryzyku umoŜliwia podjęcie interwencji w fazie poprzedzającej potencjalne niewykonanie 
warunków, gdy jeszcze istnieje potencjał spłaty kredytu. 

Strategie kredytowe 

Zgodnie z postanowieniami Filara II Nowej Umowy Kapitałowej II, strategie kredytowe dla portfeli 
kredytowych w skali całej Grupy stanowią jeden z zaawansowanych instrumentów zarządzania 
ryzykiem kredytowym. Zgodnie z procesem budŜetowania oraz ramami Filara II/Apetytu na 
ryzyko, ich celem jest zapewnienie przyjęcia konkretnych celów w tej dziedzinie przez strategiczny 
obszar biznesowy i spółki z uwzględnieniem oczekiwanej wraŜliwości portfeli kredytowych Grupy 
na niekorzystny rozwój sytuacji gospodarczej oraz kwantyfikacji ryzyka koncentracji branŜowej. 
Strategie ryzyka kredytowego są podejmowane dla osiągnięcia następujących trzech celów: 

• zdefiniowanie optymalnego składu portfela kredytowego, minimalizującego ogólny wpływ 
ryzyka kredytowego, od wspólnej skłonności do podejmowania ryzyka po alokację kapitału 
Grupy oraz kryteria i ramy tworzenia wartości; 

• zapewnienie wsparcia dla odpowiednich funkcji oraz strategicznych obszarów biznesowych 
na poziomie spółki holdingowej i spółek, gdy te ostatnie podejmują działania w celu 
optymalnej reorganizacji portfela poprzez plany strategiczne i inicjatywy biznesowe; 

• opracowanie zbioru wytycznych i zapewnienie wsparcia przy opracowywaniu budŜetów 
kredytowych i biznesowych, zgodnie z wizją strategiczną Grupy. 

Strategie kredytowe są opracowywane w drodze syntezy analizy odgórnej ryzyka z przeglądem 
funkcji biznesowych na poziomie portfela, w ścisłej współpracy z pomiędzy Departamentami 
Zarządzania Ryzykiem na poziomie centralnym i poszczególnych pionów oraz specjalistami 
branŜowymi/produktowymi na poziomie spółki rodzicielskiej. 

Strategie kredytowe wdraŜane są z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków pomiaru 
ryzyka kredytowego, w szczególności modelu kredytowego VaR, który umoŜliwia właściwe i 
ostroŜne zarządzanie ryzykiem portfela, wykorzystującym zaawansowane metodologie i narzędzia. 
Jednocześnie w zmiennych wejściowych dla modeli optymalizacji portfela kredytowego wdraŜane 
są i transformowane zbiory informacji jakościowych, pochodzących ze struktur poszczególnych 
pionów i uwzględniających róŜne cechy terytorialne. 

Ujmując to bardziej ogólnie, analizy strategii kredytowej, wraŜliwości i adekwatności kapitałowej 
są prowadzone poprzez testy warunków skrajnych (Filar I i Filar II). Zarządzanie ryzykiem portfela 
odbywa się ze zwróceniem szczególnej uwagi na koncentrację ryzyka kredytowego w świetle jego 
znaczenia dla sumy bilansowej. 

Zgodnie z definicją określoną w Nowej Umowie Kapitałowej II, powyŜsze ryzyko koncentracji 
składa się z pojedynczego zaangaŜowania lub grupy skorelowanych zaangaŜowań, które 
potencjalnie mogą stać się źródłem strat w skali, uniemoŜliwiającej Grupie kontynuowanie jej 
normalnej działalności gospodarczej. 

W celu zidentyfikowania, zarządzania, pomiaru i monitorowania ryzyka koncentracji, właściwe 
jednostki spółki rodzicielskiej określają limity kredytowe i je monitorują przy wykorzystaniu 
róŜnych procedur operacyjnych dla dwóch róŜnych typów ryzyka koncentracji:  

• związanego z duŜym zaangaŜowaniem wobec jednego podmiotu lub grupy wzajemnie 
powiązanych podmiotów ("ryzyko hurtowe"), lub  
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• wynikającego z wielu zaangaŜowań wobec kontrahentów, naleŜących do tego samego 
sektora gospodarki ("ryzyko branŜowe"). 

Symulacje testów warunków skrajnych stanowią wszechstronny element definicji strategii ryzyka 
kredytowego. Procedura testów warunków skrajnych umoŜliwia ponowne oszacowanie niektórych 
parametrów ryzyka, takich jak PD, Strata Oczekiwana (EL), Kapitał Ekonomiczny oraz RWA przy 
załoŜeniu ekstremalnego, ale moŜliwego scenariusza ekonomicznych i finansowych warunków 
skrajnych. Warunki skrajne są stosowane nie tylko dla celów regulacyjnych (wymogi dla Filara I i 
Filara II), ale takŜe jako menedŜerskie wskaźniki wraŜliwości portfela na poszczególne spółki, linie 
biznesowe, branŜe/regiony, grupy klientów oraz inne, istotne klastry, odczuwające pogorszenie 
warunków ekonomicznych. 

Zgodnie z wymogami przewidzianymi obowiązującymi przepisami, testy warunków skrajnych są 
prowadzone na bieŜąco, zgodnie ze zaktualizowanymi scenariuszami warunków skrajnych, a ich 
wyniki są przedstawiane zarówno kierownictwu wysokiego szczebla, jak władzom nadzoru. Poza 
regularnymi testami warunków skrajnych prowadzone są takŜe symulacje testów warunków 
skrajnych ad hoc, realizowane na Ŝądanie władz nadzoru. 

Techniki redukcji ryzyka kredytowego 

Grupa UniCredit, działając zgodnie z zasadami "Międzynarodowej Konwergencji Pomiarów 
Kapitału i Standardów Kapitałowych" (Nowa Umowa Kapitałowa Bazylea II), jest zdecydowana 
spełnić wymogi związane z uznaniem technik Redukcji Ryzyka Kredytowego (Credit Risk 
Mitigation CRM) dla celów kapitału regulacyjnego zgodnie z róŜnymi przyjętymi metodami 
(Standardowa lub A-IRB). 

W tej mierze zrealizowano róŜne projekty i działania, ukierunkowane na wprowadzenie technik 
redukcji ryzyka (CRM) do wewnętrznych regulacji Grupy oraz skorelowania procesów i 
wspomagających je systemów IT. Mając na uwadze międzynarodowe usytuowanie Grupy 
UniCredit, działania te były realizowane zgodnie z systemem prawnym kaŜdego kraju i 
obowiązującymi wymogami krajowych władz nadzoru. W szczególności, na podstawie wymogów 
określonych w "Międzynarodowej Konwergencji Pomiarów Kapitału i Standardów Kapitałowych" 
oraz "Dyrektywy 2006/48/EC Parlamentu Europejskiego i Rady" oraz piśmie okólnym Banku 
Włoch nr 263/2006 opracowane zostały wewnętrzne wytyczne w celu: 

• zapewnienia spójności praktyk CRM w skali całej Grupy; 

• zapewnienia optymalnego zarządzania zabezpieczeniami i gwarancjami w skali całej Grupy; 

• maksymalizacji mechanizmów ochronnych ograniczających potencjalne straty zabezpieczeń 
i gwarancji w działalności kredytowej; 

• wywarcia pozytywnego wpływu na Wymogi Kapitałowe Grupy, w celu zapewnienia, aby 
Krajowe Praktyki CRM spełniały co najmniej wymogi Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea 
II; 

W szczególności opracowano ogólne zasady klasyfikacji, wyceny, monitoringu oraz zarządzania 
zabezpieczeniami i gwarancjami. Określono takŜe szczegółowe wymogi i zasady dotyczące 
określonych rodzajów zabezpieczeń. 

Zabezpieczenia lub gwarancje przyjmowane są wyłącznie jako wsparcie dla kredytów i nie mogą 
zastępować zdolności kredytobiorcy do spełnienia zobowiązań. Z tego powodu naleŜy dokonać ich 
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oceny w aplikacji kredytowej wraz z oceną zdolności kredytowej i moŜliwości finansowych 
kredytobiorcy. 

W odniesieniu do oceny techniki redukcji ryzyka kredytowego, Grupa UniCredit zwraca uwagę na 
szczególne znaczenie wymogu pewności prawnej dla wszystkich technik ochrony kredytowej, 
rzeczywistej i nierzeczywistej, oraz ich dopasowania. Podmioty prawne realizują wszelkie 
niezbędne działania aby: 

• spełnić wszelkie określone wymogi umowne oraz prawne i podejmują wszelkie działania 
niezbędne do zapewnienia realizacji zabezpieczeń/ gwarancji zgodnie z obowiązującym 
prawem; 

• przeprowadzić odpowiednią prawną analizę potwierdzającą realizację zabezpieczenia/ 
gwarancji w odniesieniu do wszystkich jej uczestników/ stron i we wszystkich określonych 
systemach prawnych. 

Odpierwszej połowy 2009 roku główne podmioty podlegające włoskiej jurysdykcji  w odniesieniu 
do wzajemnie udzielonych gwarancji stosują rozbudowane procesy ich ścisłej weryfikacji prawnej 
oraz kontrolę wypełnienia wymogów regulacyjnych , co było juŜ stosowane w odniesieniu do 
innych gwarancji i zabezpieczeń finansowo/rzeczowych. Podmioty prawne wdroŜyły przejrzysty i 
skuteczny system technik redukcji ryzyka kredytowego, obsługi całego procesu wyceny, 
monitoringu i zarządzania ryzykiem. Wymagało to ustanowienia środków kontroli, zapewniających 
skuteczność zabezpieczeń i gwarancji przez cały okres do daty zapadalności powiązanego z nimi 
zaangaŜowania. Wszelkie zabezpieczenia/ gwarancje mogą być uznane za adekwatne jeśli 
odpowiadają powiązanemu z nimi zaangaŜowaniu kredytowemu, a w odniesieniu do gwarancji, gdy 
po stronie gwaranta nie występuje ryzyko. 

Grupa UniCredit wdroŜyła przejrzysty i skuteczny system technik redukcji ryzyka kredytowego, 
obsługi całego procesu wyceny, monitoringu i zarządzania ryzykiem. Ogólne i szczegółowe 
wymogi dotyczące kwalifikowalności muszą zostać spełnione w momencie ustanowienia ochrony 
kredytowej i warunek ten musi zostać spełniony do terminu zapadalności. Z tej przyczyny 
zabezpieczenia muszą być wyceniane w sposób precyzyjny i regularny, z zastosowaniem limitów 
przy przyjmowaniu zabezpieczenia, by w wypadku likwidacji nie wystąpiły nieoczekiwane straty. 
Wartość zabezpieczenia bazuje na bieŜącej cenie rynkowej bądź teŜ wartości szacowanej, wg której 
dany środek mógłby być sprzedany (tj. Wartość Godziwa instrumentu finansowego lub 
nieruchomości). Ceny rynkowe papierów wartościowych będących przedmiotem zastawu są 
korygowane przez zastosowanie limitów cen rynkowych i zmienności kursów walutowych zgodnie 
z wymogami Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II. W wypadku zastosowania róŜnych walut 
pomiędzy kredytem a zabezpieczeniem stosuje się dodatkowy haircut. W korygowanej wartości 
zabezpieczenia uwzględniane są równieŜ potencjalne róŜnice pomiędzy datami wymagalności 
ekspozycji i zabezpieczenia. 

Modele obecnie stosowane w Grupie opierają się głównie o predefiniowane limity ostroŜnościowe. 
Limity (haircuts) wewnętrzne dla kaŜdego instrumentu oparte o metodologię wartości naraŜonej na 
ryzyko VaR słuŜącej ocenie ryzyka zastawów finansowych są w trakcie wprowadzania w skali 
Grupy. Niektóre jednostki Grupy juŜ stosują tę metodologię. Zgodnie z tą metodologią, wartość 
zabezpieczenia musi zostać oszacowana dla kaŜdego instrumentu finansowego na podstawie jego 
wartości rynkowej (tzw. mark-to-market), skorygowana o limit, uwzględniający wbudowane ryzyko 
zgodnie z róŜnymi czynnikami (ryzykowność ceny oraz okres posiadania i ryzyko płynności). 

Główne jednostki Grupy równieŜ dysponują narzędziami do automatycznej wyceny "mark to 
market" zastawionych papierów, co zapewnia stały monitoring wartości zabezpieczeń finansowych. 
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W wypadku wyceny zabezpieczeń na nieruchomościach, przygotowanie wyceny danej 
nieruchomości przez niezaleŜnego rzeczoznawcę na poziomie wartości rynkowej lub niŜszej 
gwarantowane jest przez odpowiednie procesy i procedury. W wypadku jednostek Grupy 
działających w Austrii, Niemczech i Włoszech, stosowane są systemy okresowego monitoringu i 
aktualizacji wyceny nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia, wykorzystujące metody 
statystyczne oraz wewnętrzne bazy danych bądź teŜ zostały dostarczone przez zewnętrznych 
dostawców informacji.       

Instrumenty nierzeczywistej ochrony kredytowej mogą zostać zakwalifikowane jako redukujące 
ryzyko kredytowe o ile spełniają wymogi ogólne, przewidziane przepisami nadzorczymi oraz 
szczegółowymi wymogami, które róŜnią się w zaleŜności do metod przyjętych dla celów kapitału 
nadzorczego danego klienta/ekspozycji (Standardowa, A-IRB) zgodnie z prawodawstwem danego 
kraju. Wykaz akceptowanych podmiotów zabezpieczających zaleŜy od podejścia zastosowanego 
przez kaŜdą z jednostek Grupy. 

W szczególności jednostki Grupy posługujące się metodą A-IRB mogą uznawać gwarancje, pod 
warunkiem spełnienia minimalnych obowiązujących wymogów oraz, w szczególności, pod 
warunkiem, Ŝe taka jednostka będzie w stanie ocenić profil ryzyka zapewniającego ochronę w 
czasie od ustanowienia gwarancji do jej pełnej zapadalności. 

Więcej szczegółowych informacji na temat Redukcji Ryzyka Kredytowego moŜna znaleźć w Tabeli 
8 - Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego - Informacje Jakościowe w odniesieniu do polityki 
pokrycia i redukcji ryzyka. 

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe wynika z wpływu zmian czynników rynkowych (stopy procentowe, ceny 
papierów wartościowych, kursy wymiany itp.) na wartość ekonomiczną portfela Grupy, w tym na 
aktywa przechowywane w księdze handlowej oraz w księdze bankowej, a takŜe na działalność 
prowadzoną w ramach bankowości komercyjnej czy na wybór inwestycji strategicznych. 
Zarządzanie ryzykiem rynkowym Grupy UniCredit obejmuje więc wszystkie działania, związane z 
transakcjami gotówkowymi i zarządzaniem strukturą kapitału, zarówno w spółce nadrzędnej, jak i 
w poszczególnych jednostkach Grupy. Spółka nadrzędna monitoruje pozycje ryzyka na poziomie 
Grupy. Poszczególne jednostki Grupy mają szczególny obowiązek zarządzania ich własnymi 
pozycjami ryzyka zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem Grupy oraz informowania spółki 
dominującej o ekspozycjach, wynikających z monitorowanego ryzyka. Jednostki Grupy generują 
szczegółowe raporty dzienne, dotyczące trendów biznesowych i powiązanych z nimi ryzyk i 
przekazują je spółce dominującej. 

Odpowiedzialność za zbieranie takich informacji oraz opracowywanie informacyjnych 
dokumentów na temat ogólnego ryzyka rynkowego naleŜy do zadań Departamentu Zarządzania 
Portfelem Ryzyka Rynkowego i Bilansowego spółki nadrzędnej, który zapewnia porównywalność 
modeli pomiaru ryzyka rynkowego na poziomie oddziałów oraz jednolitość metod zarządzania. 
Powołany powyŜej departament spółki nadrzędnej kontroluje takŜe pozycje spółki nadrzędnej oraz 
zagregowane pozycje jednostek podporządkowanych w celu monitorowania łącznej ekspozycji. 
KaŜda spółek Grupy odpowiada więc bezpośrednio za kontrolę swojego ryzyka, zgodnie z 
wytycznymi, dostarczonymi przez spółkę nadrzędną. 

Podsumowując, spółka rodzicielska zapewnia limity i politykę inwestycyjną dla całej Grupy i jej 
poszczególnych jednostek w sposób zgodny z procesem alokacji kapitału podczas opracowywania 
budŜetu rocznego. Departament Ryzyka Rynkowego i Bilansowego odpowiada takŜe za 
zarządzanie ryzykiem księgi handlowej i księgi bankowej na poziomie Grupy oraz za zapewnienie 
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jednolitej polityki ryzyka rynkowego, metodologii i praktyk, stosowanych we wszystkich pionach i 
spółkach. Monitoring zapewnia struktura organizacyjna składająca się z trzech jednostek, którym 
przydzielono następujące obowiązki: 

• Ryzyko Rynkowe: ryzyko rynkowe związane z transakcjami lub ryzyko rynkowe związane 
z odpowiednimi liniami biznesowymi w ramach Grupy, które zostały upowaŜnione do 
zarządzania pozycjami handlowymi (podejmowania ryzyka); 

• Ryzyko Bilansowe: ryzyko skarbu lub ryzyko rynkowe, wynikające z odpowiednich ksiąg 
bankowych w skali całej Grupy; 

• Ryzyko płynności: ryzyko płynności lub ryzyko, Ŝe bank nie będzie w stanie spełnić swoich 
zobowiązań płatniczych, związanych z gotówką lub planowanym/nieplanowanym 
wykonaniem zobowiązań; 

Architektura i Metodologie Ryzyka: odpowiedzialność za technologie, metody (w tym Testowanie 
Modeli) oraz Proces Nowych Produktów. 

Po niedawnej reorganizacji Zarządzania Ryzykiem Grupy, zakres monitorowania ryzyka 
rynkowego obejmuje: 

• Komórkę ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (Corporate & Investment Banking 
CIB), stanowiącą element Departamentu Ryzyka CIB & PB, która we współpracy z 
komórką ds. Zarządzania Portfelem Ryzyka Rynkowego i Bilansowego nadzoruje tego 
rodzaju ryzyka w imieniu jednostek Grupy, wchodzących w skład segmentu biznesowego 
Banku Inwestycyjnego. 

• Departament Ryzyka Skarbu, który działając w koordynacji z komórką ds. Zarządzania 
Portfelem Ryzyka Rynkowego i Bilansowego nadzoruje tego rodzaju ryzyka na rzecz Spółki 
Holdingowej oraz grupy spółek, wchodzących w skład segmentu Detalicznego. 

Działająca w spółce nadrzędnej komórka ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALM), w 
porozumieniu z poszczególnymi regionalnymi centrami płynności zarządza strategicznymi i 
operacyjnymi procesami w ramach ALM, w celu utrzymania równowagi pomiędzy strukturami 
kapitałowymi a trwałością ekonomiczną i finansową polityk Grupy na rynku kredytowym, 
optymalizując przy tym ryzyko kursów wymiany, stóp odsetkowych i profilu ryzyka płynności. 

Odpowiedzialność za realizację Procesu Nowych Produktów (New Products Process NPP) w skali 
lokalnej, tworzenie infrastruktury, walidację rachunku zysków i strat oraz kontrolę "Desk Control" 
nadal jest przypisywana poszczególnym spółkom i/lub oddziałom. 

Ryzyko Operacyjne 

Ryzyko operacyjne to ryzyko powstania strat w wyniku błędów, naduŜyć, awarii, szkód powstałych 
w efekcie procesów wewnętrznych, z winy personelu lub systemów, lub spowodowane 
przyczynami zewnętrznymi. Ta definicja uwzględnia równieŜ ryzyka prawne i ryzyka zgodności z 
prawem, natomiast nie obejmuje ryzyka strategicznego oraz ryzyka reputacji. 

Za przykład mogą słuŜyć mogą być straty określane jako operacyjne, spowodowane następującymi 
zdarzeniami: naduŜycia wewnętrzne lub zewnętrzne, praktyki pracownicze oraz bezpieczeństwo w 
miejscu pracy, roszczenia klientów, dystrybucja produktów, grzywny i kary naleŜne z powodu 
naruszenia prawa, uszkodzenia środków trwałych spółki, zakłócenia działalności biznesowej, 
awarie systemu lub niewłaściwe zarządzanie. 
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Na poziomie Grupy UniCredit opracowano Zbiór Wytycznych dot. Ryzyka Operacyjnego, który 
stanowi połączenie polityk i procedur w zakresie kontroli, pomiaru i łagodzenia ryzyka 
operacyjnego Grupy i jej spółek zaleŜnych. 

Polityki ryzyka operacyjnego, obowiązujące wszystkie podmioty Grupy, zapewniają podstawowe 
zasady, definiujące role poszczególnych organów spółek oraz funkcje zarządzania ryzykiem 
operacyjnym i relacjami z innymi funkcjami, zaangaŜowanymi w monitorowanie i zarządzanie 
ryzykiem operacyjnym. 

Spółka dominująca koordynuje działalność spółek zaleŜnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i 
regulaminem kontroli ryzyka operacyjnego Grupy. Poszczególne komitety ds. ryzyka (jak np. 
Komitet ds. Ryzyka, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, Komitet ds. Ryzyka 
Operacyjnego) mają za zadanie monitorowanie naraŜenia na ryzyko, działań łagodzących ryzyko 
oraz metod kontroli. 

Metodologia klasyfikacji i kompletowania danych, analiza scenariuszy i wskaźników ryzyka, 
sprawozdawczość i pomiary kapitału naraŜonego na ryzyko są ustalane przez departament ds. 
Zarządzania Portfelem Ryzyka Operacyjnego i Reputacyjnego spółki nadrzędnej i mają 
zastosowanie do wszystkich jednostek Grupy. Nowy departament powstał w miejsce komórki ds. 
Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym, który do roku ubiegłego odpowiadał za powołane powyŜej 
działania. Kluczowym elementem struktury kontroli ryzyka jest aplikacja zarządzania ryzykiem 
operacyjnym, umoŜliwiająca gromadzenie danych, potrzebnych do wdroŜenia procesów kontroli 
ryzyka operacyjnego i pomiaru kapitału. 

W marcu 2008 roku Grupa UniCredit została uprawniona do stosowania metody pomiaru 
wewnętrznego AMA (Advanced Measurement Approach) przy obliczaniu kapitału ryzyka 
operacyjnego. Z czasem zastosowanie tej metody zostanie rozszerzone na główne podmioty Grupy. 

Kierownictwo wysokiego szczebla odpowiada za zatwierdzanie wszystkich aspektów, związanych 
ze strukturą ryzyka operacyjnego Grupy oraz za weryfikację adekwatności systemu pomiarów i 
kontroli, a takŜe jest stale informowane o zmianach profilu ryzyka i ekspozycji na ryzyko 
operacyjne, w razie konieczności przy wsparciu właściwych komitetów ds. ryzyka. 

Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego Grupy, któremu przewodzi kierujący departamentem 
Zarządzania Ryzykiem Grupy (CRO Grupy) składa się z członków stałych i tymczasowych. Wykaz 
uczestników Komitetu został zaktualizowany w 2009 roku, częściowo w świetle zmian struktury 
organizacyjnej departamentu CRO Grupy. 

Misją Komitetu ds. Ryzyka Operacyjnego jest definiowanie propozycji i opinii dla Komitetu ds. 
Ryzyka Grupy w kwestii: 

• skłonności Grupy do podejmowania ryzyka, w tym celów i kryteriów alokacji kapitału 
ryzyka operacyjnego w ramach Grupy;  

• Struktury i definicji limitów ryzyka operacyjnego oraz ich alokacji na Jednostki Biznesowe 
oraz Spółki Grupy;  

• modelu wewnętrznego, stosowanego do pomiaru ryzyka operacyjnego dla celów kapitału 
regulacyjnego;  

• poszczególnych strategii ryzyka operacyjnego. 

Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego Grupy spotyka się natomiast w celu zatwierdzenia decyzji w 
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następujących obszarach:  

• wytyczne i polityki specjalne dotyczące określonych kwestii ryzyka operacyjnego;  

• działania korekcyjne związane z bilansowaniem pozycji ryzyka operacyjnego Grupy, w tym 
działania łagodzące;  

• strategie Grupy, w tym strategie zabezpieczeń ubezpieczeniowych na podstawie wspólnych 
propozycji przedstawianych przez funkcję Zarządzania Ubezpieczeniami Globalnymi oraz 
departament Zarządzania Portfelem Ryzyka Operacyjnego i Reputacyjnego;  

• wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka operacyjnego, zarówno dla celów kapitału 
ekonomicznego, jak prowadzenia testów warunków skrajnych. 

Działający na poziomie Spółki Holdingowej departament Zarządzania Portfelem Ryzyka 
Operacyjnego i Reputacyjnego , wchodzącego w skład departamentu Zarządzania i Kontroli 
Ryzyka Strategicznego odpowiada za nadzór i zarządzanie ogólnym profilem ryzyka operacyjnego i 
reputacyjnego Grupy przez definiowanie strategii, metodologii i limitów. 

W odniesieniu do funkcji zarządzania ryzykiem operacyjnym, departament ten składa się z dwóch 
jednostek organizacyjnych. Jednostka ds. Zarządzania Metodologią i Kontroli Ryzyka 
Operacyjnego odpowiada za metodologie, model obliczeniowy kapitału operacyjnego naraŜonego 
na ryzyko Grupy oraz wytyczne dla funkcji kontroli ryzyka operacyjnego; do jej zadań naleŜy takŜe 
zapewnienie wsparcia i kontroli funkcji Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym ORM spółek w celu 
weryfikacji spełnienia standardów Grupy w procesie wdraŜania procesów i metodologii kontroli. 

Jednostka ds. Strategii i Łagodzenia Ryzyka Operacyjnego odpowiada za definiowanie i 
monitorowanie limitów ryzyka oraz identyfikację strategii i działań łagodzących, a takŜe za 
monitorowanie ich wdroŜenia. 

Funkcje Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym spółek kontrolowanych zapewniają szczegółowe 
szkolenie pracowników w zakresie ryzyka operacyjnego, takŜe z wykorzystaniem programów 
szkoleniowych w intranecie i odpowiadają za właściwe wdroŜenie elementów struktury Grupy. 
Departament Zarządzania Portfelem Ryzyka Operacyjnego i Reputacyjnego spółki holdingowej 
opracowuje regularne aktualizacje aspektów regulacyjnych i zarządczych ryzyka operacyjnego, 
które są następnie wysyłane do funkcji, odpowiedzialnych za kontrolę i zarządzanie ryzykiem 
operacyjnym. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w spółce holdingowej i odpowiednich spółkach Grupy 
ustanowiono wewnętrzne procesy walidacji (samooceny) systemu zarządzania i kontroli ryzyka 
operacyjnego w celu weryfikacji zgodności z przepisami oraz ze standardami Grupy. 

Funkcje Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w spółkach muszą opracować podsumowanie 
realizowanych działań, a takŜe ocenić, czy działają one zgodnie z regulacjami i standardami Grupy. 
W wypadku stwierdzenia obszarów wymagających ulepszeń naleŜy wskazać proponowane 
działania wraz z przewidywanym harmonogramem ich wdroŜenia, o ile jest to moŜliwe. Spółki 
spełniające zaawansowane wymogi (AMA) oraz spółki włoskie, stosujące standardową metodę 
(TSA) muszą opracowywać dokument walidacyjny i wysyłać go do spółki rodzicielskiej. Dokument 
walidacyjny jest przedkładany Radzie Nadzorczej spółki holdingowej, natomiast raport Audytu 
Wewnętrznego jest przedkładany do zatwierdzenia Radzie Dyrektorów takiej spółki. 

Następnie opracowany zostaje dokument walidacyjny Grupy, który zostaje przedłoŜony Radzie 
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Dyrektorów UniCredit do zatwierdzenia wraz z raportem Audytu Wewnętrznego. 

System raportowania został opracowany w celu informowania kierownictwa wyŜszego szczebla 
oraz właściwych organów spółki o ekspozycji Grupy na ryzyko operacyjne oraz o podejmowanych 
działaniach ograniczających to ryzyko. 

W szczególności obejmuje to opracowywanie kwartalnych aktualizacji na temat strat operacyjnych, 
szacowanie wartości kapitału naraŜonego na ryzyko, odpowiednich zdarzeń zewnętrznych oraz 
zasadniczych inicjatyw, podejmowanych w celu złagodzenia ryzyka operacyjnego w róŜnych 
pionach biznesowych. NajwaŜniejsze wskaźniki ryzyka są opisywane w raportach miesięcznych. 

Wyniki analiz scenariuszy, prowadzonych na poziomie Grupy oraz właściwe działania 
ukierunkowane na łagodzenie ryzyka są takŜe przedkładane Komitetowi ds. Ryzyka Operacyjnego 
Grupy. 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym wymaga reorganizacji procesów redukcji naraŜenia na ryzyko z 
uwzględnieniem zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, definiowania właściwych moŜliwości 
odliczeń oraz limitów polityk. 

Regularne testowanie planów zachowania ciągłości operacyjnej zapewni takŜe zarządzanie 
ryzykiem operacyjnym w wypadku zakłócenia głównej działalności operacyjnej. 

Komitet ds. Ryzyka (lub inny organ, działający na mocy przepisów miejscowych) analizuje ryzyko, 
monitorowane przez funkcje Ryzyka Operacyjnego spółek zaleŜnych we współpracy z funkcjami, 
zaangaŜowanymi w codzienną kontrolę ryzyka oraz monitoruje działania podejmowane w celu 
złagodzenia ryzyka. 

Inne ryzyka i agregacja ryzyka 

Opisane powyŜej ryzyka są ryzykami głównymi. Grupa określiła i zredefiniowała rodzaje ryzyka, 
rozszerzając ich zakres, w celu poprawy dokładności oceny profilu ryzyka. 

Jednocześnie opracowano procedury agregacji, umoŜliwiające pomiar ogólnego poziomu ryzyka, 
przez agregację kaŜdego rodzaju w celu uzyskania kapitału wewnętrznego. 

Niniejsze opracowanie powstało w celu lepszego zrozumienia czynników wzrostu wartości kaŜdej 
linii biznesowej, umoŜliwiającego jednostkom Zarządzania Ryzykiem odegrania skutecznej roli w 
procesie decyzyjnym. 

Drugim celem jest udoskonalenie systemu kontroli wewnętrznej, w którym Zarządzanie Ryzykiem 
odgrywa jedną z zasadniczych ról. 

Proces redefinicji i rozszerzenia zakresu rodzajów ryzyka, które będą zarządzane przez Grupę, 
zostanie zrealizowany w dwóch etapach. 

Pierwszy etap polega na rozpoznaniu ryzyka, wbudowanego w istniejące aktywa i zobowiązania 
oraz w prowadzonej działalności operacyjnej. W drugim etapie zdefiniowane zostaną metody 
pomiaru. 

W pierwszym etapie Grupa określiła następujące rodzaje ryzyka poza rodzajami wspomnianymi 
powyŜej: 

• ryzyko biznesowe; 



 19 

• ryzyko nieruchomości; 

• ryzyko inwestycji kapitałowych; 

• ryzyko strategiczne; 

• ryzyko reputacji. 

Ryzyka te są definiowane jako: 

Ryzyko biznesowe 

Definiowane jako niekorzystne, nieoczekiwane zmiany w wolumenie obrotów i/lub marŜ, które 
mogą skutkować powaŜnymi stratami dochodów nie ze względu na Ryzyko Kredytowe, Rynkowe i 
Operacyjne, lecz ze względu na pogorszenie środowiska rynkowego, zmiany sytuacji 
konkurencyjnej lub zachowanie klientów. 

Ryzyko biznesowe jest obliczane jako indywidualny rodzaj ryzyka w celu obliczenia wbudowanej 
zmienności dochodów oraz jako punkt wyjścia dla zagregowanego kapitału ekonomicznego. 

Dane dotyczące ekspozycji są pozyskiwane z Rachunku Wyników dla kaŜdej spółki Grupy jako 
dane wyjściowe dla modelu Ryzyka Biznesowego. Definicja przychodów i wydatków zostaje 
podana w celu uniknięcia pokrywania się z innymi rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko kredytowe, 
rynkowe i operacyjne. Zmienności i korelacje są szacowane na podstawie miesięcznych szeregów 
czasowych z rachunku wyników głównych spółek, pogrupowanych według pionów. Parametr EaR 
(Earnings at Risk – zysk zagroŜony) wyliczony jest dla przedziału ufności 99,97% w jednorocznym 
horyzoncie czasowym (metoda wariancji – kowariancji) i następnie zostaje przekształcony na VaR 
przy uŜyciu współczynnika, otrzymanego jako funkcja horyzontu czasowego i stopy odsetkowej. 
Ryzyko Biznesowe jest mierzone na poziomie Grupy, segmentów biznesowych, podgrup oraz 
spółek, zarówno pod względem stałego, jak zróŜnicowanego Kapitału Ekonomicznego. Korzyści z 
wewnętrznej dywersyfikacji ryzyka są alokowane do spółek według metody proporcjonalnej. 

Ryzyko Biznesowe jest obliczane kwartalnie dla celów monitoringu lub w wypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych ze względu na zmiany w strukturze Grupy lub warunków rynkowych. Dla celów 
budŜetowych ryzyko to jest obliczane perspektywicznie w ramach wsparcia procesu planowania i 
alokacji kapitału 

Ryzyko nieruchomości 

Definiowane jako potencjalne straty, wynikające z wahań wartości rynkowej portfeli nieruchomości 
banku. Portfele te obejmują portfele poszczególnych spółek zaleŜnych, nieruchomości w 
powiernictwie i spółek celowych (ale nie majątek klientów, obciąŜony zobowiązaniami lub 
hipoteką). 

Ryzyko nieruchomości jest mierzone oddzielnie w celu uzyskania wbudowanej zmienności 
potencjalnych strat nieruchomości oraz jako dane wyjściowe do obliczenia kapitału 
ekonomicznego. 

Dane są zbierane kwartalnie, w formacie ustalonym przez spółkę holdingową i stosowanym przez 
wszystkie spółki zaleŜne Grupy do opracowywania informacji ogólnych, dotyczących posiadanego 
przez nie majątku oraz określania jego wartości księgowej. W sytuacji, gdy przy wyliczaniu ryzyka 
nieruchomości nie moŜna posłuŜyć się wartością rynkową, wartość ta moŜe zostać czasowo 
zastąpiona wartością księgową. KaŜda jednostka jest ponadto zobowiązana do przedstawienia 
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wskaźników regionalnych dla kaŜdej nieruchomości według miast i regionów 

Ocena ryzyka nieruchomości jest prowadzona metodą wariancji-kowariancji (przy załoŜeniu 
rozkładu normalnego), która jest definiowana dla przedziału ufności 99,97% i rocznego horyzontu 
czasowego. Wartość naraŜoną na ryzyko VaR oblicza się na podstawie własności wartości 
rynkowej i historycznej zmienności odpowiednich wskaźników cen nieruchomości. Wartość ta jest 
mierzona na poziomie Grupy, segmentów biznesowych, podgrup i poszczególnych spółek, zarówno 
pod względem stałego, jak zdywersyfikowanego Kapitału Ekonomicznego. Korzyści z 
dywersyfikacji wewnętrznej są alokowane do spółki proporcjonalnie do ich krańcowej korzyści z 
dywersyfikacji. Dla celów monitoringu, ryzyko nieruchomości jest wyliczane w skali kwartalnej 
lub w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych, spowodowanych zmianami w strukturze Grupy lub 
warunków rynkowych. 

Dla celów budŜetowania wartość ta jest wyliczana prospektywnie w celu wsparcia procesu 
planowania i alokacji kapitału. 

Ryzyko inwestycji kapitałowych 

Ryzyko wynikające z udziałów kapitałowych w spółkach nie naleŜących do Grupy i nie 
uwzględnionych w księdze handlowej. 

Ryzyko inwestycji finansowych jest mierzone zarówno jako ryzyko indywidualne w celu uzyskania 
wbudowanej ryzykowności udziałów kapitałowych, jak jako jedna z danych wyjściowych przy 
obliczaniu zagregowanego kapitału ekonomicznego. 

Portfel udziałów kapitałowych obejmuje głównie akcje (dopuszczone do obrotu publicznego i 
niedopuszczone), instrumenty pochodne na udziałach kapitałowych, prywatne udziały kapitałowe, 
udziały w funduszach - zarówno inwestycyjnych jak hedgingowych oraz w funduszach prywatnych. 

Docelowy model oceny ryzyka finansowego Grupy UCI jest modelem złoŜonym: dla wszystkich 
udziałów kapitałowych posiadanych przez Grupę, obciąŜenie dla udziałów kapitałowych moŜna 
obliczyć na podstawie metody PD/LGD lub przy uŜyciu metody rynkowej. Metoda PD/LGD jest 
stosowana w przypadku spółek pozagiełdowych, w tym takŜe bezpośrednich pozycji Private Equity; 
metoda rynkowa jest stosowana w przypadku udziałów kapitałowych w obrocie publicznym wraz z 
ich zabezpieczeniami, wszystkich funduszy inwestycyjnych, hedgingowych i private equity poprzez 
mapowanie na wskaźnikach rynkowych. 

Dane dotyczące ekspozycji zostają z reguły dostarczone przez departament Struktury Udziałowej i 
Rachunkowości Grupy i wzmocnione wkładem ze strony LE (np. kontrole jakości). Zmienności i 
korelacje w przypadku zastosowania metody rynkowej są pozyskiwane z szeregów czasowych 
wskaźników regionalnych i branŜowych lub specjalnych wskaźników cenowych dla inwestycji w 
spółki giełdowe - ocena ryzyka inwestycji finansowych opiera się na Longnormal VaR, 
zdefiniowanej dla przedziału ufności 99,97% i horyzontu czasowego 1 rok. Wartość ta jest 
mierzona na poziomie Grupy, segmentów biznesowych, podgrup i poszczególnych spółek, zarówno 
pod względem stałego, jak zdywersyfikowanego Kapitału Ekonomicznego. Korzyści z 
dywersyfikacji wewnętrznej są alokowane do spółki proporcjonalnie do ich krańcowej korzyści z 
dywersyfikacji. 

Ryzyko inwestycji finansowych jest obliczane kwartalnie dla celów monitoringu lub w wypadku 
zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych zmianami w strukturze Grupy lub warunków 
rynkowych. Dla celów budŜetowych ryzyko to jest obliczane perspektywicznie w ramach wsparcia 
procesu planowania i alokacji kapitału 
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Ryzyko strategiczne 

Ryzyko strategiczne wynika z nieoczekiwanych warunków rynkowych, nieprawidłowego 
rozpoznania trendów w sektorze bankowym lub niewłaściwej oceny tych trendów. Ryzyko to 
obejmuje rozbieŜne decyzje, podejmowane w celu osiągnięcia celów długoterminowych, które 
później bardzo trudno jest odwrócić. 

Ryzyko reputacji 

Grupa UniCredit zdefiniowała ryzyko reputacji jako bieŜące lub przyszłe ryzyko spadku zysków 
lub kapitału w wyniku negatywnego postrzegania wizerunku banku przez klientów, kontrahentów, 
udziałowców banku, inwestorów lub urząd regulacyjny. 

W związku z powyŜszym w lipcu 2009 roku w szerszym kontekście restrukturyzacji obszaru CRO 
formalnie ustanowiono nową jednostkę Pomiaru i Kontroli Ryzyka Reputacji, działającą w ramach 
departamentu Portfela Ryzyka Operacyjnego i Reputacji. 

Główne zadania Pomiaru i Kontroli Ryzyka Reputacji obejmują: 

opracowanie metodologii umoŜliwiającej identyfikację, ocenę i pomiar ryzyka reputacji; 

zdefiniowanie limitów ryzyka reputacji oraz sugerowanie działań łagodzących to ryzyko, 
wspierających właściwe Jednostki Biznesowe i Spółki w monitorowaniu ich wdroŜenia. 

Ponadto specjalnie ustanowiono Komitet ds. Ryzyka Reputacji Grupy, podlegający Komitetowi ds. 
Ryzyka Grupy, którego obowiązki obejmują opracowywanie polityk ryzyka reputacji, zapewnienie 
spójności praktyk stosowanych w zakresie ryzyka reputacji przez róŜne Jednostki Biznesowe i 
Spółki oraz kontrolę i monitorowanie portfela Ryzyka Reputacji Grupy. Ponadto Komitety Ryzyka 
Transakcji Grupy odpowiadają za rozwiązywanie problemów związanych z reputacją, 
występujących w pojedynczych przypadkach, na podstawie specjalnych polityk ryzyka reputacji. 

W lipcu 2009 roku Komitet Ryzyka Grupy zatwierdził zaktualizowaną wersją Polityki Specjalnej 
Ryzyka Reputacji Energetyki Jądrowej oraz Polityki Specjalnej Ryzyka Reputacji Przemysłu 
Zbrojeniowego, przewidujące inicjatywy biznesowe podejmowane w tych sektorach przemysłu. 

Metody pomiaru ryzyka 

Ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne, biznesowe, nieruchomości i inwestycji kapitałowych 
moŜe być mierzone ilościowo przy uŜyciu następujących metod: 

• szacunkowego kapitału ekonomicznego; oraz  

• testów warunków skrajnych. 

Grupa mierzy ryzyko biznesowe, nieruchomości i inwestycji kapitałowych przy uŜyciu modelu 
ilościowego, poniewaŜ wyznaczona w taki sposób wartość kapitału jest zazwyczaj stosowana do 
pokrycia potencjalnych strat. Z drugiej strony, ryzyko strategiczne jest analizowane przy uŜyciu 
metody analizy scenariuszy, która w niektórych sytuacjach umoŜliwia oszacowanie potencjalnych 
strat, ale ryzyko to nie zostaje uwzględniane w szacowaniu ryzyka zagregowanego, poniewaŜ w tej 
sytuacji kapitał nie będzie stanowić efektywnego zabezpieczenia przed skutkami popełnionych 
błędów strategicznych. 

Jedynie średniej wielkości i duŜe spółki zaleŜne są zobowiązane do pełnego wdroŜenia tego 
modelu; niewielkie spółki zaleŜne są zwolnione z tego wymogu, poniewaŜ w ich wypadku ogólny 
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profil ryzyka jest wyliczany przy uŜyciu procedury "odgórnej". 

Wielowymiarowa natura ryzyka wywołuje konieczność prowadzenia pomiarów kapitału 
ekonomicznego równolegle z testami warunków skrajnych, nie tylko w celu oszacowania 
potencjalnych strat dla poszczególnych scenariuszy, ale równieŜ w celu wyznaczenia poziomu 
wpływu ich determinantów. Testy warunków skrajnych przeprowadzane są zarówno indywidualnie 
dla poszczególnych rodzajów ryzyka, jak równieŜ dla ryzyka zagregowanego w drodze symulacji 
zmian z uwzględnieniem czynników ryzyka w celu zapewnienia spójnych metod kalkulacji 
zagregowanego kapitału ekonomicznego. Połączone testy warunków skrajnych pozwalają na 
oszacowanie zarówno kwoty poszczególnych rodzajów ryzyka, jak korzyści wynikające ze 
zmniejszenia dywersyfikacji w warunkach kryzysowych. 

Zagregowany kapitał ekonomiczny i kapitał wewnętrzny 

Zagregowany kapitał ekonomiczny jest definiowany jako kapitał odłoŜony przez Grupę jako bufor 
ochronny przed potencjalnymi stratami, występującymi w kaŜdego rodzaju działalności 
gospodarczej. Zagregowany kapitał ekonomiczny Grupy uwzględnia  wszystkie rodzaje ryzyka, 
określone przez Grupę jako materialne i kwantyfikowalne dla Grupy UniCredit zgodnie z 
wymogami Filara II; w chwili obecnej są to: ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne, biznesowe, 
nieruchomości, inwestycji kapitałowych, a takŜe wzajemne zaleŜności pomiędzy nimi, zarówno 
wynikające z róŜnic wewnętrznych, jak róŜnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

Obecnie wartość ta jest obliczana przy uŜyciu metody wariancji-kowariancji dla rocznego 
horyzontu czasowego i przedziału ufności 99,97% zgodnie z docelowym ratingiem Grupy. Matryca 
korelacji obejmująca wzajemne zaleŜności pomiędzy róŜnymi rodzajami ryzyka zostaje 
opracowana jako połączenie ocen ekspertów (analiza benchmarków) oraz empirycznych 
współczynników korelacji liniowej, oszacowanych na podstawie konkretnych driverów ryzyka. W 
ciągu następnych kilku miesięcy planowane jest usprawnienie modelu agregacji przy uŜyciu 
metody Copula oraz szacunków bayesowskich matrycy korelacji wewnętrznej ryzyka. 

Kapitał wewnętrzny, wyznaczony zgodnie ze skłonnością Grupy do podejmowania ryzyka, zostaje 
wyliczony przez dodanie bufora do zagregowanego kapitału ekonomicznego w celu uwzględnienia 
wpływu cyklu ekonomicznego oraz  składnika niepewności modelu. Kapitał wewnętrzny jest 
zasadniczym elementem, uwzględnianym przy ocenie adekwatności kapitałowej Grupy poprzez 
porównanie z dostępnymi zasobami finansowymi, określającymi Potencjał Podejmowania Ryzyka 
Grupy. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Regulaminie Projektu Bazylea II, spółka holdingowa 
odpowiada za opracowanie metodologii pomiaru ryzyka na poziomie Grupy i poszczególnych 
segmentów biznesowych oraz za opracowanie i wdroŜenie procesów pomiaru zagregowanego 
kapitału ekonomicznego i kapitału wewnętrznego Grupy. KaŜda spółka naleŜąca do Grupy jest 
zobowiązana do samodzielnego opracowania procesów pomiaru ryzyka zgodnych z wymogami, 
sformułowanymi przez spółkę dominującą. 

Dla celów monitoringu, kapitał ekonomiczny Grupy, spółki dominującej i poszczególnych 
segmentów biznesowych oraz kapitał wewnętrzny LE są obliczane kwartalnie, lub jeŜeli zostanie to 
uznane za zasadne ze względu na istotne zmiany zachodzące na odnośnym rynku. Dla celów 
budŜetowania wartość ta jest wyliczana prospektywnie w celu wsparcia procesu alokacji kapitału. 

Zagregowany kapitał ekonomiczny oraz wynikający z niego kapitał wewnętrzny stanowią istotne 
informacje na temat profilu ryzyka banku i powinny być przekazywane organom zarządczym i 
decyzyjnym organizacji (jak np. Komitet ds. Ryzyka lub Rada Nadzorcza). 
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Ponadto prowadzone są takŜe regularne testy warunków skrajnych w celu uwzględnienia wpływu 
makroekonomicznych scenariuszy warunków skrajnych na kapitał wewnętrzny, zarówno pod 
względem strat spowodowanych sytuacjami skrajnymi, wpływającymi na wszystkie ekspozycje na 
ryzyko, jak pod względem zagregowanego kapitału ekonomicznego w warunkach skrajnych. 

Wewnętrzny proces oceny adekwatności kapitałowej (Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) 

Zgodnie z zaleceniami Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II, pomiar profilu ryzyka stanowi 
podstawowy element procesu adekwatności kapitałowej. 

Badanie adekwatności kapitałowej Grupy odbywa się w następujących pięciu etapach: 

• Identyfikacja ryzyka w opisany powyŜej sposób; 

• Pomiar profilu ryzyka 

• Planowanie kapitału i określanie skłonności do podjęcia ryzyka 

• Monitoring i sprawozdawczość; 

• Zarządzanie ryzykiem. 

Pomiar profilu ryzyka jest prowadzony na podstawie kapitału wewnętrznego, który zostaje 
określony przez zagregowanie kapitału ekonomicznego, związanego z opisanymi powyŜej 
rodzajami ryzyka po odliczeniu korzyści wynikających z dywersyfikacji i dodaniu bufora, 
uwzględniającego istotne elementy związane z określeniem profilu ryzyka, takich jak zmienność 
cyklu ekonomicznego oraz model ryzyka z odniesieniem do jakości danych i dokładności modeli. 

Profil ryzyka zostaje zdefiniowany w wypadku spółek duŜych lub średniej wielkości na podstawie 
kapitału wewnętrznego, natomiast w wypadku spółek małych na podstawie metody syntetycznej, 
stosowanej dla umoŜliwienia skutecznego procesu pomiaru na poziomie skonsolidowanym. 

Proces planowania kapitału obejmuje alokację kapitału do segmentów biznesowych i spółek w celu 
spełnienia celów kreacji wartości na bazie skłonności do podejmowania ryzyka. Grupa postawiła 
sobie za cel długoterminowy wygenerowanie dochodów wykraczających poza poziom 
równowaŜący podjęte ryzyko (koszt kapitału naraŜonego na ryzyko) oraz wytworzenie wartości 
umoŜliwiającej maksymalizację stopy zysku dla swoich udziałowców. 

Skłonność do podejmowania ryzyka moŜna zdefiniować jako krótko- lub długoterminową 
zmienność wyników, którą kierownictwo wysokiego szczebla jest skłonne zaakceptować w ramach 
wsparcia dla konkretnej strategii. 

Grupa UniCredit przyjęła podejście ramowe, podzielone na następujące trzy obszary: 

• Adekwatność kapitałowa; 

• Rentowność i ryzyka; 

• Płynność i finansowanie; 

Adekwatność kapitałowa stanowi równowagę pomiędzy kapitałem i przyjętym ryzykiem, pod 
względem zarówno Filara I, jak Filara II i jest mierzona odpowiednio wartością współczynnika 
zasadniczego kapitału podstawowego, współczynnika kapitału całkowitego oraz wskaźnika 
potencjału podjęcia ryzyka. Ten ostatni wskaźnik jest definiowany jako stosunek kapitału 
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dostępnego (Available Financial Resources, AFR) do kapitału wewnętrznego. 

Metoda AFR moŜe być teŜ stosowana w celu ochrony banku przed niewypłacalnością. Zasoby te są 
przydzielane i definiowane na podstawie umowy, aby moŜna było na nich polegać w wypadku 
wystąpienia kryzysu. Ze względu na wpływ strat na AFR, mogą one takŜe zostać zdefiniowane jako 
kwota strat, jakie mogą zostać zaabsorbowane przez bank zanim bank stanie się niewypłacalny. 

W tabeli poniŜej przedstawiono wyniki pomiarów kapitału ekonomicznego oraz wartości 
wynikającego z nich potencjału przyjęcia ryzyka. 

Kapitał wewnętrzny został następnie sklasyfikowany na poziomie skonsolidowanym zgodnie ze 
strukturą pionów, która jest kluczową koncepcją strategii biznesowej Grupy. 

 

Adekwatność kapitałowa Grudzień 2009 (mld €) 

Kapitał wewnętrzny 43,9 

Dostępne zasoby finansowe (AFR) 64,0 

Potencjał przyjęcia ryzyka 145,9% 

 

Testy warunków skrajnych są prowadzone w warunkach adekwatności kapitałowej przez integrację 
wartości ryzyka z wpływem scenariusza na kapitał dostępny, który reprezentuje potencjał Grupy w 
zakresie wytrzymania dalszych strat w warunkach skrajnych. 

Skłonność do przyjęcia ryzyka i konsekwentnie przyjęte cele są następnie poddawane 
monitoringowi i sprawozdawczości pod względem zarówno profilu ryzyka, jak rentowności. 

Dane słuŜące określeniu skłonności do podjęcia ryzyka zostają obliczone na poziomie 
skonsolidowanym i głównych spółek. 

W celu poprawy wydajności procesu decyzyjnego, wyniki monitoringu zostają ujęte w postaci 
regularnego raportu dla najwyŜszego kierownictwa, zarówno na poziomie Grupy jak 
poszczególnych spółek. Ponadto bank rodzicielski musi składać skonsolidowane sprawozdanie 
rachunkowe zgodnie z wytycznymi Centralnego Banku Włoch wraz z tabelami dla głównych 
spółek. Zasady ładu korporacyjnego w odniesieniu do procesu adekwatności kapitałowej dzielą się 
na następujące dwa obszary: 

• dla kaŜdej spółki, w tym banku dominującego; 

• relacje pomiędzy bankiem dominującym(wraz z funkcjami przewodnictwa, wsparcia i 
nadzoru), pionami, sub-holdingami i spółkami. 

Proces adekwatności kapitałowej ma podstawowe znaczenie wewnątrz Grupy i dlatego wymaga 
stosowania adekwatnego systemu zarządzania ryzykiem, zapewniającego zaangaŜowanie 
kierownictwa najwyŜszego szczebla oraz właściwej alokacji działań ICAAP na funkcje 
organizacyjne. 

W rzeczywistości ostateczna odpowiedzialność spoczywa na barkach Rady Dyrektorów, poniewaŜ 
proces adekwatności kapitałowej wymaga określenia skłonności do podejmowania ryzyka oraz 
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zdefiniowania właściwej alokacji dostępnych zasobów kapitałowych. Kierownictwo wysokiego 
szczebla określa właściwe organy/struktury, które będą uczestniczyć w procesie i podejmuje 
decyzje w sprawie działalności sprawozdawczej na rzecz organów decyzyjnych (jak np. Komitet ds. 
Ryzyka Grupy). 

Sprawozdawczość 

Jednostka Sprawozdawczości i Monitoringu Grupy, działająca w ramach Departamentu CRO 
Grupy opracowuje raporty i sprawuje nadzór nad portfelem obarczonym ryzykiem kredytowym 
przy regularnych i jednorazowych raportów miesięcznych i kwartalnych. Zasadniczym celem tego 
nadzoru jest przeprowadzenie analizy głównych czynników i parametrów ryzyka kredytowego 
(zaangaŜowanie na datę niedotrzymania warunków (EAD), strata oczekiwana (EL), rezerwy celowe 
na kredyty w sytuacji nieregularnej LLP, pokrycie, koszt ryzyka itp.), głównie na poziomie Grupy i 
pionów oraz w celu zapewnienie ogólnych informacji na temat ogólnego ryzyka Grupy UniCredit. 
Sprawozdania mają na celu zapewnienie wsparcia przy podejmowaniu we właściwym czasie 
działań zarządczych i łagodzących. 

Jednostka ds. Sprawozdawczości Ryzyka Grupy odpowiada takŜe za zapewnienie spójności 
definicji i miar ryzyka oraz skuteczności i wydajności całego zbioru raportów, opracowywanych 
zgodnie z zakresem kompetencji CRO zarówno na poziomie holdingu, jak poszczególnych spółek. 

W 2009 roku Jednostka Sprawozdawczości Grupy kontynuowała poprawę jakości danych i 
usprawnianie procesów sprawozdawczych przez prowadzenie przeglądu istniejących raportów i 
pogłębionej analizy danych, takŜe z uwzględnieniem zmian, zachodzących w środowisku 
rynkowym. 

Jednostki sprawozdawcze na poziomie pionów (Detaliczny, Bankowości Korporacyjnej i 
Inwestycyjnej oraz Bankowości Prywatnej, Rynków Europy Środkowej i Wschodniej i Rynku 
Polskiego) takŜe przyczyniły się do monitorowania pozycji ryzyka kredytowego w ramach 
przydzielonych im zakresów kompetencji. 
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Tabela 2 – Zakres stosowania 

 

Ujawnienie jakościowe 

W niniejszej części dokumentu Filara 3 opisane zostały normy ostroŜnościowe dla procesu 
konsolidacji Grupy UniCredit, przy czym definicja pojęcia  "Grupa Bankowa” obejmuje spółki o 
następujących cechach: 

• banki, spółki finansowe i inne instytucje oferujące towarzyszące usługi bankowe, 
kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio, w wypadku których stosowaną metodą 
konsolidacji jest metoda bezpośrednia (line-by-line);  

• Banki, spółki finansowe i inne instytucje oferujące towarzyszące usługi bankowe, 
posiadające pośrednie lub bezpośrednie zaangaŜowanie w wysokości co najmniej 20% 
udziałów, kontrolowane wspólnie z innymi podmiotami, w wypadku których stosowaną 
metodą konsolidacji jest metoda praw własności.  

• Następujące podmioty podlegają konsolidacji metodą praw własności: 

- banki lub spółki finansowe, posiadające bezpośrednio lub pośrednio udział 20% lub 
wyŜszy lub w inny sposób podlegające znaczącemu wpływowi; 

- spółki inne niŜ banki, spółki finansowe i inne instytucje oferujące usługi bankowe, 
kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio wyłącznie lub wspólnie lub podlegające 
znaczącemu wpływowi; 

Inne normy ostroŜnościowe, zdefiniowane w tej regulacji to: odpis wartości spółki zaleŜnej od 
kapitału i dodanie tej wartości do pozycji Aktywa WaŜone Ryzykiem. NaleŜy podkreślić, Ŝe normy 
ostroŜnościowe odnoszące się do procesów konsolidacji zostały przyjęte w celu spełnienia 
wymogów regulacyjnych w zakresie wypłacalności, innych niŜ normy MSR/MSSF stosowane w 
odniesieniu do sprawozdań finansowych; sytuacja taka moŜe skutkować rozbieŜnościami pomiędzy 
informacjami ujawnianymi w niniejszym dokumencie, a podobnymi informacjami zawartymi w 
sprawozdaniach finansowych. 
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Nazwa spółki Typ Siedziba spółki 
Ujęcie w 
sprawozdawczo
ści nadzorczej 

Ujęcie w 
sprawozdawczo
ści finansowej  

 
 

 
 

 
Konsolidacj
a  

Konsolidacj
a  

 
 

 
 

Miasto Kraj 

          

UNICREDIT SPA BANKI RZYM WŁOCHY X    X    

AI BETEILIGUNG GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

ALINT 458 
GRUNDSTUCKVERWALTUNGGESELL
SCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BAD 
HOMBURG 

NIEMCY X    X    

ALLEGRO LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

ALLIB LEASING S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

ALLIB NEKRETNINE D.O.O. 
ZAPOSLOVANJENEKRETNINAMA 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

ALLIB ROM S.R.L. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUKARESZT RUMUNIA X    X    

ALMS LEASING GMBH. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SALISBURGO AUSTRIA X    X    

ALPINE CAYMAN ISLANDS LTD. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

GEORGE 
TOWN 

KAJMANY   X    X    

ALV IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

ANI LEASING IFN S.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUKARESZT RUMUNIA X    X    

ANTARES IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

ARANY PENZUGYI LIZING ZRT. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

ARNO 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGS 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

AS UNICREDIT BANK BANKI RYGA ŁOTWA X    X    

ASPRA FINANCE SPA 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

ATF BANK KYRGYZSTAN OJSC BANKI BISZKEK KIRGISTAN X    X    

ATF CAPITAL B.V. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

ROTTERDAM HOLANDIA X    X    

AUSTRIA LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

AUTOGYOR INGATLANHASZNOSITO 
KORLATOLT FELELOSSEGU 
TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

BA- ALPINE HOLDINGS, INC. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTO
N 

USA X    X    

BA CA LEASING (DEUTSCHLAND) 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BAD 
HOMBURG 

NIEMCY X    X    

BA CA SECUND LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BA CREDITANSTALT BULUS EOOD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

BA EUROLEASE 
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BA/CA-LEASING BETEILIGUNGEN 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BA/CA-LEASING FINANZIERUNG 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BAC FIDUCIARIA SPA 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DOGANA SAN MARINO X    X    

BA-CA ANDANTE LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BACA BARBUS LEASING DOO 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LJUBLJANA SŁOWENIA X    X    

BACA CENA IMMOBILIEN LEASING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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BACA CHEOPS LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BA-CA CONSTRUCTION LEASING 
OOO 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SANKT 
PETERSBURG 

ROSJA X    X    

BA-CA FINANCE (CAYMAN) II 
LIMITED 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

GEORGE 
TOWN 

KAJMANY   X    X    

BA-CA FINANCE (CAYMAN) LIMITED 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

GEORGE 
TOWN 

KAJMANY   X    X    

BACA HYDRA LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BACA KOMMUNALLEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BACA LEASING ALFA S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

BACA LEASING CARMEN GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BA-CA LEASING DREI GARAGEN 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BACA LEASING GAMA S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

BA-CA LEASING MAR IMMOBILIEN 
LEASING GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BA-CA LEASING MODERATO D.O.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LJUBLJANA SŁOWENIA X    X    

BA-CA LEASING POLO, LEASING 
D.O.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LJUBLJANA SŁOWENIA X    X    

BACA LEASING UND 
BETEILGUNGSMANAGEMENT GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BA-CA MARKETS & INVESTMENT 
BETEILIGUNG GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BACA MINOS LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BACA NEKRETNINE DOO 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BANJA LUKA 
BOŚNIA I 
HERCEGOWINA 

X    X    

BA-CA PRESTO LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BACA ROMUS IFN S.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUKARESZT RUMUNIA X    X    

BACAL ALPHA DOO 
ZAPOSLOVANJENEKRETNINAMA 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

BACAL BETA NEKRETNINE D.O.O. 
ZAPOSLOVANJE NEKRETNINAMA 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

BACA-LEASING AQUILA 
INGATLANHASNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

BACA-LEASING GEMINI 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

BACA-LEASING HERKULES 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASA 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

BACA-LEASING NERO 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

BACA-LEASING OMIKRON 
INGATLANHASZNOSTO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

BACA-LEASING URSUS 
INGATLANHASZNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

BA-CREDITANSTALT LEASING 
ANGLA SP. Z O.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

BA-CREDITANSTALT LEASING 
DELTA SP. Z O.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

BAL CARINA IMMOBILIEN LEASING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BAL DEMETER IMMOBILIEN 
LEASING GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BAL HESTIA IMMOBILIEN LEASING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BAL HORUS IMMOBILIEN LEASING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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BAL HYPNOS IMMOBILIEN LEASING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BAL LETO IMMOBILIEN LEASING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BAL OSIRIS IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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Nazwa spółki Typ Siedziba spółki 
Ujęcie w 
sprawozdawczo
ści nadzorczej 

Ujęcie w 
sprawozdawczo
ści finansowej  

 
 

 
 

 
Konsolidacj
a  

Konsolidacj
a  

 
 

 
 

Miasto Kraj 

          

BAL PAN IMMOBILIEN LEASING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BAL SOBEK IMMOBILIEN LEASING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BALEA SOFT GMBH & CO. KG 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

HAMBURG NIEMCY X    X    

BALEA SOFT 
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

HAMBURG NIEMCY X    X    

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE 
DELLA R.S.M. S.P.A. 

BANKI 
BORGO 
MAGGIORE 

SAN MARINO X    X    

BANCO DI SICILIA SPA BANKI PALERMO WŁOCHY X    X    
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT 
LEASINGIMMOBILIENANLAGEN 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BANK AUSTRIA GLOBAL 
INFORMATION SERVICESGMBH 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BANK AUSTRIA HUNGARIA BETA 
LEASING KORLATOLT FELELOSSEGU 
TSRSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

BANK AUSTRIA LEASING ARGO 
IMMOBILIEN LEASINGGMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BANK AUSTRIA LEASING 
HERAIMMOBILIENLEASING GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BANK AUSTRIA LEASING IKARUS 
IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BANK AUSTRIA LEASING MEDEA 
IMMOBILIEN LEASING GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BANK AUSTRIA REAL INVEST GMBH BANKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG BANKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
BANK PEKAO SA BANKI WARSZAWA POLSKA X    X    
BANKHAUS NEELMEYER AG BANKI BREMA NIEMCY X    X    
BARODA PIONEER ASSET 
MANAGEMENT COMPANYLTD 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MUMBAI INDIE X    X    

BAULANDENTWICKLUNG GDST 
1682/8 GMBH &COOEG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BDR ROMA PRIMA IRELAND LTD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DUBLIN IRLANDIA X    X    

BETEILIGUNGS-UND 
HANDELSGESELLSCHAFT IN 
HAMBURG MIT BESCHRANKTER 
HAFTUNG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HAMBURG NIEMCY X    X    

BETEILIGUNGSVERWALTUNGSGESE
LLSCHAFT DER BANK AUSTRIA 
CREDITANSTALT LEASING GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BLUE CAPITAL EQUITY GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HAMBURG NIEMCY X    X    

BLUE CAPITAL FONDS GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HAMBURG NIEMCY X    X    

BORDER LEASING 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGS-
GESELLSCHAFTM.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

BREAKEVEN SRL 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WERONA WŁOCHY X    X    

BREWO SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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GRUNDSTUCKSVERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT M.B.H. 

FINANSOWE 

BULBANK AUTO LEASING EOOD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

BULBANK LEASING EAD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

CA IB INVEST D.O.O 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

CA IB SECURITIES (UKRAINE) AT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

KIJÓW UKRAINA X    X    

CABET-HOLDING-
AKTIENGESELLSCHAFT 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CABO 
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CAC REAL ESTATE, S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

CAC-IMMO SRO 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

CESKE 
BUDEJOVICE 

REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

CA-LEASING ALPHA 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

CA-LEASING BETA 
2INGATLANHASZNOSITOKORLATOL
T FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

CA-LEASING DELTA 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

CA-LEASING EPSILON 
INGATLANHASZNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

CA-LEASING EURO, S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

CA-LEASING KAPPA 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

CA-LEASING LAMBDA 
INGATLANHASZNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

CA-LEASING OMEGA 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

CA-LEASING OVUS S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

CA-LEASING PRAHA S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

CA-LEASING SENIOREN PARK GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CA-LEASING TERRA POSLOVANJE Z 
NEPREMICNINAMI D.O.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LJUBLJANA SŁOWENIA X    X    

CA-LEASING YPSILON 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

CA-LEASING ZETA 
INGATLANHASZNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

CALG 307 MOBILIEN LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG 443 
GRUNDSTUCKVERWALTUNG GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG 451 
GRUNDSTUCKVERWALTUNG GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG ALPHA 
GRUNDSTUCKVERWALTUNGGMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG ANLAGEN LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG ANLAGEN LEASING GMBH & 
CO GRUNDSTUCKVERMIETUNG UND 
-VERWALTUNG KG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

CALG DELTA 
GRUNDSTUCKVERWALTUNGGMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG GAMMA SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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GRUNDSTUCKVERWALTUNG GMBH FINANSOWE 
CALG 
GRUNDSTUCKVERWALTUNGGMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG IMMOBILIEN LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG IMMOBILIEN LEASING GMBH 
& CO1050WIEN, 
SIEBENBRUNNENGASSE 10-21 OG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG IMMOBILIEN LEASING GMBH 
& CO1120WIEN, SCHONBRUNNER 
SCHLOSS-STRASSE 38-42 OG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG IMMOBILIEN LEASING GMBH 
& COPROJEKT ACHT OG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG IMMOBILIEN LEASING GMBH 
& COPROJEKT FUNF OG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG IMMOBILIEN LEASING GMBH 
& COPROJEKT VIER OG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG IMMOBILIEN LEASING GMBH 
& COPROJEKT ZEHNOG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CALG MINAL 
GRUNDSTUCKVERWALTUNG GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CAL-PAPIER INGATLANHASZNOSITO 
KORLATOLTFELELOSSEGU 
TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    
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CAMERON GRANVILLE2ASSET 
MANAGEMENT INC 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

TAGUIG PHILIPPINES X    X    

CAMERON GRANVILLE3ASSET 
MANAGEMENT INC. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

TAGUIG PHILIPPINES X    X    

CAMERON GRANVILLE ASSET 
MANAGEMENT (SPV-AMC), INC 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

TAGUIG PHILIPPINES X    X    

CARD COMPLETE SERVICE BANK AG BANKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
CDM CENTRALNY DOM MAKLERSKI 
PEKAO SA 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

CEAKSCH VERWALTUNGS GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CENTRUM KART SA 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

CHARADE LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CHEFREN LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CIVITAS IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CJSC BANK SIBIR BANKI OMSK   ROSJA X    X    
CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 
UNICREDIT SECURITIES 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MOSCOW ROSJA X    X    

COMMUNA-LEASING 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGSGESE
LLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CONTRA LEASING-GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA 
PER AZIONI 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

DAB BANK AG BANKI MONACHIUM NIEMCY X    X    

DEBO LEASING IFN S.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUKARESZT RUMUNIA X    X    

DINERS CLUB CEE HOLDING AG 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

DINERS CLUB POLSKA SP.Z.O.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

DIREKTANLAGE.AT AG BANKI SALISBURGO AUSTRIA X    X    

DLB LEASING, S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

DLV IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

DOMUS BISTRO GMBH 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

DOMUS CLEAN REINIGUNGS GMBH 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

DOMUS FACILITY MANAGEMENT 
GMBH 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

DUODECZ IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

EK MITTELSTANDSFINANZIERUNGS 
AG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

ENTASI SRL SPÓŁKI RZYM WŁOCHY X    X    
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FINANSOWE 
EPSSILON 
LIEGENSCHAFTSDEVELOPMENT 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

EUROFINANCE 2000 SRL 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

RZYM WŁOCHY X    X    

EUROLEASE AMUN IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

EUROLEASE ANUBIS IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

EUROLEASE ISIS IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

EUROLEASE MARDUK IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

EUROLEASERAIMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

EUROLEASE RAMSES IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

EUROLEASE RAMSES IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H.& CO 
OEG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

EUROPA FACILITY MANAGEMENT 
LTD. 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

EUROPA FUND MANAGEMENT 
(EUROPA BEFEKTETESI 
ALAPKEZELO RT) 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

EUROVENTURES-AUSTRIA-CA-
MANAGEMENT GESMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

EXPANDA IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

FACTORBANK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

BANKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

FAMILY CREDIT NETWORK SPA 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

FIDES IMMOBILIEN TREUHAND 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

FINANSE PLC. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LONDYN 
WIELKA 
BRYTANIA 

X    X    

FINECO CREDIT S.P.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

FINECO LEASING S.P.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BRESCIA WŁOCHY X    X    

FINECO VERWALTUNG AG 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

FINECOBANK SPA BANKI MEDIOLAN WŁOCHY X    X    
FMC LEASING 
INGATLANHASZNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

FMZ SAVARIA SZOLGALTATO KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

FMZ SIGMA 
PROJEKTENTWICKLUNGS GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

FOLIA LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

FONDO SIGMA BANKI RZYM WŁOCHY X    X    
FUGATO LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

G.N.E. GLOBAL 
GRUNDSTUCKSVERWERTUNG 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

GALA GRUNDSTUCKVERWALTUNG 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

GBS 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGSGESE
LLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

GEBAUDELEASING 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGSGESE
LLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

GEMEINDELEASING SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    



 35 

GRUNDSTUCKVERWALTUNG 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

FINANSOWE 

GLAMAS 
BETEILIGUNGSVERWALTUNGS 
GMBH&COALPHA KEG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT 
SIMON BESCHRANKT HAFTENDE 
KOMMANDITGESELLSCHAF 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

GRUNDSTUCKSVERWALTUNG LINZ-
MITTE GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

GRUNDSTUCKSVERWALTUNGSGESE
LLSCHAFT M.B.H.& CO. KG. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BREGENZ AUSTRIA X    X    

GYOR BEVASARLOKOZPONT 
INGATLANBERUHAZO ES 
UZEMELTETO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TAESASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

H.F.S. HYPO-FONDSBETEILIGUNGEN 
FUR SACHWERTE GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

HERKU LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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Nazwa spółki Typ Siedziba spółki 
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sprawozdawczo
ści nadzorczej 
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a  

 
 

 
 

Miasto Kraj 

          

HOKA LEASING-GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

HONEU LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

HVB -LEASING PLUTO KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB ALTERNATIVE ADVISORS LLC 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NEW YORK U.S.A. X    X    

HVB ASIA LIMITED 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SINGAPORE SINGAPORE X    X    

HVB ASSET MANAGEMENT HOLDING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

HVB AUTO LEASING EOOD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

HVB CAPITAL ASIA LIMITED 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HONG KONG CHINA X    X    

HVB CAPITAL LLC 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

HVB CAPITAL LLC II 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

HVB CAPITAL LLC III 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

HVB CAPITAL LLC VI 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

HVB CAPITAL LLC VIII 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

HVB CAPITAL PARTNERS AG 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

HVB FIERO LEASING OOD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

HVB FINANCE LONDON LIMITED 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

LONDYN 
WIELKA 
BRYTANIA 

X    X    

HVB FUNDING TRUST I 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

HVB FUNDING TRUST II 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

HVB FUNDING TRUST III 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

HVB FUNDING TRUST VIII 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

HVB GESELLSCHAFT FUR GEBAUDE 
MBH & CO KG 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

HVB GLOBAL ASSETS COMPANYL.P. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NEW YORK U.S.A. X    X    

HVB HONG KONG LIMITED 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HONG KONG CHINA X    X    

HVB IMMOBILIEN AG 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

HVB INVESTMENTS (UK) LIMITED 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

KAJMANY   KAJMANY   X    X    

HVB LEASING CZECH REPUBLIC 
S.R.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

HVB LEASING MAX 
INGATLANHASZNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB LEASING OOD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

HVB LEASING SLOVAKIA S.R.O. SPÓŁKI BRATYSŁAWA SŁOWACJA X    X    
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FINANSOWE 

HVB PROJEKT GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

HVB SUPER LEASING EOOD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

HVB TECTA GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

HVB U.S. FINANCE INC. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NEW YORK U.S.A. X    X    

HVB VERWA4GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

HVB VERWA 4.4 GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

HVB-LEASING AIDA 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING 
ATLANTISINGATLANHASZNOSITO 
KORLATOLT FELELOSSEGU 
TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING DANTE 
INGATLANHASZNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING FIDELIO 
INGATLANHASNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING FORTE 
INGATLANHASNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING GARO KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING HAMLET 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING JUPITER KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING LAMOND 
INGATLANHASZNOSITO KFT. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING MAESTOSO 
INGATLANHASZNOSITO KFT. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING NANO KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING OTHELLO 
INGATLANHASNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING ROCCA 
INGATLANHASZNOSITO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING RUBIN KFT. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING SMARAGD KFT. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING SPORT 
INGATLANHASZNOSITOKOLATPOT 
FEOEOASSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVB-LEASING ZAFIR KFT. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

HVZ GMBH&CO. OBJEKT KG 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

HYPOVEREINS IMMOBILIEN EOOD 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

HYPOVEREINSFINANCE N.V. 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

AMSTERDAM HOLANDIA X    X    
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IMMOBILIENLEASING 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

INPROX CHOMUTOV, S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

INPROX KARLOVY VARY, S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

INPROX KLADNO, S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

INPROX POPRAD, SPOL. S.R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BRATYSŁAWA SŁOWACJA X    X    

INPROX SR I., SPOL. S R.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BRATYSŁAWA SŁOWACJA X    X    

INTERKONZUM DOO SARAJEVO 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SARAJEWO 
BOŚNIA I 
HERCEGOWI
NA 

X    X    

INTERNATIONALES IMMOBILIEN-
INSTITUT GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

INTRO LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA 
SICILIA S.P.A. 

BANKI PALERMO WŁOCHY X    X    

JAUSERN-LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 
FORSOCIALDEVELOPMENT 
UKRSOTSBANK 

BANKI KIJÓW UKRAINA X    X    
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JSC ATF BANK BANKI AŁMA ATA 
KAZACHSTA
N 

X    X    

KADMOS IMMOBILIEN LEASING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

KINABALU FINANCIAL PRODUCTS 
LLP 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LONDYN 
WIELKA 
BRYTANIA 

X    X    

KINABALU FINANCIAL SOLUTIONS 
LTD 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LONDYN 
WIELKA 
BRYTANIA 

X    X    

KUNSTHAUS LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

KUTRA 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LAGERMAX LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LAGEV IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LARGO LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LASSALLESTRASSE BAU-, 
PLANUNGS-, ERRICHTUNGS- UND 
VERWERTUNGSGESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LEASFINANZ BANK GMBH BANKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LEASFINANZ GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LEGATO LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LELEV IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LF BETEILIGUNGEN GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LIMITED LIABILITY COMPANY B.A. 
REAL ESTATE 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MOSCOW ROSJA X    X    

LINO HOTEL-LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LIPARK LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LIVA IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

LOCALMIND SPA 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

LOCAT CROATIA DOO 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

LOWES LIMITED 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NIKOZJA CYPR X    X    

M.A.V.7,, BANK AUSTRIA LEASING 
BAUTRAGER GMBH &CO.OHG. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

MARKETING ZAGREBACKE 
BANKEDOO 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

MBC IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

MENUETT 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGS-

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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GESELLSCHAFT M.B.H. 

MERKURHOF 
GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT MIT 
BESCHRANKTER HAFTUNG 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

HAMBURG NIEMCY X    X    

MEZZANIN FINANZIERUNGS AG BANKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
MIK BETA INGATLANHASZNOSITO 
KORLATOLT FELELOSSEGU 
TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

MIK INGATLANHASZNOSITO 
KORLATOLT FELELOSSEGU 
TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

MM OMEGA 
PROJEKTENTWICKLUNGS GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

MOBILITY CONCEPT GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

UNTERHACHIN
G 

NIEMCY X    X    

MOGRA LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

NAGE 
LOKALVERMIETUNGSGESELLSCHAF
T M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

NATA IMMOBILIEN-LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Nr. HYPO LEASING ASTRICTA 
GRUNDSTUCKVERMIETUNGS 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

OCT Z IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

OLG HANDELS- UND 
BETEILIGUNGSVERWALTUNGSGESE
LLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

OLG INDUSTRIEGUTER LEASING 
GMBH& CO. KG. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

OOO UNICREDIT LEASING 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MOSCOW ROSJA X    X    

OPEN ACCUMULATIVE PENSIOON 
FUNDOTAN JSC 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

AŁMA ATA 
KAZACHSTA
N 

X    X    

OPEN JOINT STOCK COMPANY 
UNICREDIT BANK 

BANKI LUCK UKRAINA X    X    

ORESTOS IMMOBILIEN-
VERWALTUNGS GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

PALAIS ROTHSCHILD VERMIETUNGS 
GMBH & CO OG 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

PARZHOF-ERRICHTUNGS- UND 
VERWERTUNGSGESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

PAZONYI'98 INGATLANHASZNOSITO 
KORLATOLT FELELOSSEGU 
TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. BANKI WARSZAWA POLSKA X    X    

PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LUBLIN POLSKA X    X    

PEKAO FINANCIAL SERVICES SP. Z 
O.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

PEKAO FUNDUSZ KAPITALOWY SP. Z 
O.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

PEKAO LEASING HOLDING S.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

PEKAO LEASING SP ZO.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

PEKAO PIONEER P.T.E. SA 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

PELOPS LEASING 
GESELLSCHAFTM.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

PESTSZENTIMREI SZAKORVOSI 
RENDELO KFT. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

PIANA LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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PIONEER ALTERNATIVE 
INVESTMENT MANAGEMENT 
(BERMUDA) LIMITED 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HAMILTON BERMUDY X    X    

PIONEER ALTERNATIVE 
INVESTMENT MANAGEMENT LTD 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DUBLIN IRLANDIA X    X    

PIONEER ALTERNATIVE 
INVESTMENT MANAGEMENT SGR PA 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

PIONEER ALTERNATIVE 
INVESTMENTS (ISRAEL) LTD 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HERTZELIA 
PITUACH 

IZRAEL X    X    

PIONEER ALTERNATIVE 
INVESTMENTS (NEW YORK) LTD 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DOVER U.S.A. X    X    

PIONEER ASSET MANAGEMENT AS 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. 
S.A. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUKARESZT RUMUNIA X    X    

PIONEER ASSET MANAGEMENT SA 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LUKSEMBURG 
LUKSEMBUR
G 

X    X    

PIONEER CZECH FINANCIAL 
COMPANYSROINLIQUIDATION 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

PIONEER FUNDS DISTRIBUTOR INC 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BOSTON U.S.A. X    X    

PIONEER GLOBAL ASSET 
MANAGEMENTSPA 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    
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PIONEER GLOBAL FUNDS 
DISTRIBUTOR LTD 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HAMILTON BERMUDY X    X    

PIONEER GLOBAL INVESTMENTS 
(AUSTRALIA) PTY LIMITED 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SYDNEY AUSTRALIA X    X    

PIONEER GLOBAL INVESTMENTS 
(HK) LIMITED 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HONG KONG CHINA X    X    

PIONEER GLOBAL INVESTMENTS 
(TAIWAN) LTD. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

TAIPEI TAIWAN X    X    

PIONEER GLOBAL INVESTMENTS 
LIMITED 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DUBLIN IRLANDIA X    X    

PIONEER INSTITUTIONAL ASSET 
MANAGEMENT INC 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

PIONEER INVESTMENT COMPANY AS 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

PIONEER INVESTMENT FUND 
MANAGEMENT LIMITED 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

PIONEER INVESTMENT 
MANAGEMENT INC 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

PIONEER INVESTMENT 
MANAGEMENT LIMITED 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DUBLIN IRLANDIA X    X    

PIONEER INVESTMENT 
MANAGEMENT LLC 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MOSCOW ROSJA X    X    

PIONEER INVESTMENT 
MANAGEMENT SHAREHOLDER 
SERVICES INC. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BOSTON U.S.A. X    X    

PIONEER INVESTMENT 
MANAGEMENT SOC.DIGESTIONE 
DEL RISPARMIO PER AZ 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

PIONEER INVESTMENT 
MANAGEMENT USA INC. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

PIONEER INVESTMENTS AG 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BERNO SZWAJCARIA X    X    

PIONEER INVESTMENTS AUSTRIA 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

PIONEER INVESTMENTS 
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT 
MBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

PIONEER PEKAO INVESTMENT FUND 
COMPANYSA(POLISH NAME: 
PIONEER PEKAO TFI SA) 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

PIONEER PEKAO INVESTMENT 
MANAGEMENT SA 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

POMINVEST DD 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

SPLIT CHORWACJA X    X    

PORTIA GRUNDSTUCKS-
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH 
& CO. OBJEKT KG 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

POSATO LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

PRELUDE 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

PRIMZIMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 
FERROTRADE INTERNATIONAL 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

KIJÓW UKRAINA X    X    

PROJEKT-LEASE 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    



 43 

PRVA STAMBENA 
STEDIONICADDZAGREB 

BANKI ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

QUADECZIMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

QUARTZIMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

QUERCIA FUNDING SRL 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WERONA WŁOCHY X    X    

QUERCIA SOFTWARE SPA 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WERONA WŁOCHY X    X    

QUINTZIMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

REAL ESTATE MANAGEMENT 
POLAND SP.ZO.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

REAL-LEASE 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

REAL-RENT LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

REGEV 
REALITATENVERWERTUNGSGESELL
SCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

RONDO LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

RSB ANLAGENVERMIETUNG 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

RWF REAL -WERT 
GRUNDSTUCKSVERMIETUNGSGESEL
LSCHAFTM.B.H. & CO. OBJEKT 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

S+R INVESTIMENTI E GESTIONI 
(S.G.R.) SPA 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

SALVATORPLATZ-
GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT 
MBH& CO. OHG 
VERWALTUNGSZENTRUM 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

SCHOELLERBANK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

BANKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

SECA-LEASING GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

SEDECZIMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

SEXT Z IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

SHS LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

SIA UNICREDIT LEASING 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

RYGA  X    X    

SIGMA LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

SOFIGERE SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEE 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

PARYś FRANCJA X    X    

SOFIPA SOCIETA' DI GESTIONE DEL 
RISPARMIO (SGR) S.P.A. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

RZYM WŁOCHY X    X    

SOLOS IMMOBILIEN- UND 
PROJEKTENTWICKLUNGS 
GMBH&CO. SIRIUS BETEILIGUNGS 
KG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

SONATA LEASING-GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

SPECTRUMGRUNDSTUCKSVERWALT
UNGS-GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

SRQ FINANZPARTNER AG 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BERLIN NIEMCY X    X    

STEWEGRUNDSTUCKSVERWALTUNG
S-GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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STRUCTURED LEASE GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HAMBURG NIEMCY X    X    

TELEDATA CONSULTING UND 
SYSTEMMANAGEMENT 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

TERZZIMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

TIME TRUCKS LASTWAGEN- UND 
AUFLIEGER VERMIETUNGS- UND 
LEASINGGES.M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

TIVOLI GRUNDSTUCKS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

TREDEC ZIMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

TREUCONSULT 
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT 
M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

TREVI FINANCE N. 2 S.P.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

CONEGLIANO 
(TREVISO) 

WŁOCHY X    X    

TREVI FINANCE N. 3 S.R.L. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

CONEGLIANO 
(TREVISO) 

WŁOCHY X    X    

TREVI FINANCE S.P.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

CONEGLIANO 
(TREVISO) 

WŁOCHY X    X    

UCL NEKRETNINE D.O.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SARAJEWO 
BOŚNIA I 
HERCEGOWINA 

X    X    

UFFICIUM IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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UNI IT SRL 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

LAVIS WŁOCHY X    X    

UNICOM IMMOBILIEN LEASING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT LUXEMBOURG S.A. BANKI LUKSEMBURG LUKSEMBURG X    X    
UNICREDIT (SUISSE) BANK SA BANKI LUGANO SZWAJCARIA X    X    

UNICREDIT AUDIT SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

UNICREDIT AUTO LEASING E.O.O.D. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

UNICREDIT BANCADIROMA SPA BANKI RZYM WŁOCHY X    X    
UNICREDIT BANCA SPA BANKI BOLONIA WŁOCHY X    X    

UNICREDIT BANCASSURANCE 
MANAGEMENT & ADMINISTRATION 
SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

UNICREDIT BANK ADBANJA LUKA BANKI BANJA LUKA 
BOŚNIA I 
HERCEGOWINA 

X    X    

UNICREDIT BANK AG BANKI MONACHIUM NIEMCY X    X    
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG BANKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC 
A.S. 

BANKI PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

UNICREDIT BANK DD BANKI MOSTAR 
BOŚNIA I 
HERCEGOWINA 

X    X    

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. BANKI BUDAPESZT WĘGRY X    X    
UNICREDIT BANK IRELAND PLC BANKI DUBLIN IRLANDIA X    X    
UNICREDIT BANK SERBIA JSC BANKI BELGRAD SERBIA X    X    
UNICREDIT BANK SLOVAKIA AS BANKI BRATYSŁAWA SŁOWACJA X    X    
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. BANKI LJUBLJANA SŁOWENIA X    X    

UNICREDIT BPC MORTGAGE S.R.L. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WERONA WŁOCHY X    X    

UNICREDIT BULBANK AD BANKI SOFIA BUŁGARIA X    X    

UNICREDIT BUSINESS PARTNER 
GMBH 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT BUSINESS PARTNER 
S.R.O. 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

UNICREDIT BUSINESS PARTNER 
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

COLOGNO 
MONZESE 

WŁOCHY X    X    

UNICREDITCAIB ROMANIA SRL 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUKARESZT RUMUNIA X    X    

UNICREDIT CAIB AG BANKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
UNICREDIT CAIB CZECH REPUBLIC 
AS 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

UNICREDIT CAIB HUNGARY LTD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT CAIB POLAND S.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

UNICREDIT CAIB SECURITIES UK SPÓŁKI LONDYN WIELKA X    X    
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LTD. FINANSOWE BRYTANIA 
UNICREDIT CAIB SERBIA LTD 
BELGRADE 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BELGRAD SERBIA X    X    

UNICREDIT CAIB SLOVAKIA, A.S. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BRATYSŁAWA SŁOWACJA X    X    

UNICREDIT CAIB SLOVENIJA DOO 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LJUBLJANA SŁOWENIA X    X    

UNICREDIT CAIB UK LTD. IN 
LIQUIDATION 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LONDYN 
WIELKA 
BRYTANIA 

X    X    

UNICREDIT CAPITAL MARKETS INC. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NEW YORK U.S.A. X    X    

UNICREDIT CONSUMER FINANCING 
AD 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

UNICREDIT CONSUMER FINANCING 
IFN S.A. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUKARESZT RUMUNIA X    X    

UNICREDIT CORPORATE BANKING 
SPA 

BANKI WERONA WŁOCHY X    X    

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT 
BANK SPA 

BANKI WERONA WŁOCHY X    X    

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT 
IMMOBILIARE S.P.A. 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

RZYM WŁOCHY X    X    

UNICREDIT DELAWARE INC 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DOVER U.S.A. X    X    

UNICREDIT FACTORING PENZUGYI 
SZOLGALTATOZRT 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT FACTORING EAD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

UNICREDIT FACTORING SPA 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

UNICREDIT FAMILY FINANCING 
BANK SPA 

BANKI MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

UNICREDIT FLEET MANAGEMENT 
S.R.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

X    X    

UNICREDIT FLEET MANAGEMENT 
S.R.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BRATYSŁAWA SŁOWACJA X    X    

UNICREDIT GARAGEN ERRICHTUNG 
UND VERWERTUNGGMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT GLOBAL 
INFORMATIONSERVICES SOCIETA 
CONSORTILE PER AZIONI 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY X    X    

UNICREDIT GLOBAL 
LEASINGEXPORT GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT GLOBAL 
LEASINGPARTICIPATION 
MANAGEMENT GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT INGATLANLIZING ZRT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT INTERNATIONAL BANK 
(LUXEMBOURG) SA 

BANKI LUKSEMBURG LUKSEMBURG X    X    

UNICREDIT IRELAND FINANCIAL 
SERVICES LTD (IN LIQUIDATION) 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DUBLIN IRLANDIA X    X    

UNICREDIT JELZALOGBANK ZRT. BANKI BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT KFZ LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT LEASING (AUSTRIA) 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT LEASING AD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SOFIA BUŁGARIA X    X    

UNICREDIT LEASING 
AVIATIONGMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HAMBURG NIEMCY X    X    

UNICREDIT LEASING BAUTRAGER 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT LEASING CORPORATION 
IFN S.A. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUKARESZT RUMUNIA X    X    

UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. 
ZA LEASING 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

UNICREDIT LEASING CZ, A.S. SPÓŁKI PRAGA REPUBLIKA X    X    
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FINANSOWE CZESKA 

UNICREDIT LEASING D.O.O. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

SARAJEWO 
BOŚNIA I 
HERCEGOWINA 

X    X    

UNICREDIT LEASING FINANCE GMBH BANKI HAMBURG NIEMCY X    X    
UNICREDIT LEASING FLEET 
MANAGEMENTS.R.L. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUKARESZT RUMUNIA X    X    

UNICREDIT LEASING 
FUHRPARKMANAGEMENT GMBH 

SOCIETA' 
FINANZIARIA 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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UNICREDIT LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HAMBURG NIEMCY X    X    

UNICREDIT LEASING HUNGARY ZRT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK 
ZRT. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT LEASING KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT LEASING LUNA KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT LEASING MARS KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT LEASING REAL ESTATE 
S.R.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BRATYSŁAWA SŁOWACJA X    X    

UNICREDIT LEASING ROMANIA IFN 
S.A. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUKARESZT RUMUNIA X    X    

UNICREDIT LEASING S.P.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BOLONIA WŁOCHY X    X    

UNICREDIT LEASING SLOVAKIA A.S. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BRATYSŁAWA SŁOWACJA X    X    

UNICREDIT LEASING SRBIJA D.O.O. 
BEOGRAD 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BELGRAD SERBIA X    X    

UNICREDIT LEASING TOB 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

KIJÓW UKRAINA X    X    

UNICREDIT LEASING URANUS KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT LEASING, LEASING, 
D.O.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LJUBLJANA SŁOWENIA X    X    

UNICREDIT LONDON INVESTMENTS 
LIMITED 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LONDYN 
WIELKA 
BRYTANIA 

X    X    

UNICREDIT LUNA LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT LUXEMBOURG FINANCE 
SA 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LUKSEMBURG LUKSEMBURG X    X    

UNICREDIT MEDIOCREDITO 
CENTRALE S.P.A. 

BANKI RZYM WŁOCHY X    X    

UNICREDIT MERCHANT S.P.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

RZYM WŁOCHY X    X    

UNICREDIT MOBILIEN 
LEASINGGMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT PARTNER LLC INNE SPÓŁKI KIJÓW UKRAINA X    X    
UNICREDIT PEGASUS LEASING 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT POLARIS LEASING GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA BANKI TURYN WŁOCHY X    X    

UNICREDIT REAL ESTATE ADVISORY 
SRL 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

WERONA WŁOCHY X    X    

UNICREDIT REAL ESTATE SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

GENUA WŁOCHY X    X    

UNICREDIT RENT D.O.O. BEOGRAD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BELGRAD SERBIA X    X    

UNICREDIT SECURITIES 
INTERNATIONAL LIMITED 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NIKOZJA CYPR X    X    

UNICREDIT TECHRENT 
LEASINGGMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. BANKI BUKARESZT RUMUNIA X    X    
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UNICREDIT ZEGA LEASING-
GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

UNICREDIT-LEASING 
HOMONNAINGATLNHASZNOSITO 
KFT 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT-LEASING HOSPES KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT-LEASING MIDAS 
INGATLANHASZNOSITOKARLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT-LEASING NEPTUNUS KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT-LEASING ORION 
INGATLANHASZNOSITOKORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDIT-LEASING SATURNUS KFT 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BUDAPESZT WĘGRY X    X    

UNICREDITO ITALIANO CAPITAL 
TRUST I 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NEWARK U.S.A. X    X    

UNICREDITO ITALIANO CAPITAL 
TRUST II 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NEWARK U.S.A. X    X    

UNICREDITO ITALIANO CAPITAL 
TRUST III 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NEWARK U.S.A. X    X    

UNICREDITO ITALIANO CAPITAL 
TRUST IV 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NEWARK U.S.A. X    X    

UNICREDITO ITALIANO FUNDING 
LLC I 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DOVER U.S.A. X    X    

UNICREDITO ITALIANO FUNDING 
LLC II 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DOVER U.S.A. X    X    

UNICREDITO ITALIANO FUNDING 
LLC III 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DELAWARE U.S.A. X    X    

UNICREDITO ITALIANO FUNDING 
LLC IV 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DELAWARE U.S.A. X    X    

UNIMANAGEMENT SRL 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

TURYN WŁOCHY X    X    

UPI POSLOVNI SISTEM DOO 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

SARAJEWO 
BOŚNIA I 
HERCEGOWINA 

X    X    

VANDERBILT CAPITAL ADVISORS 
LLC 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A. X    X    

VAPE COMMUNA 
LEASINGGESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

WEALTH MANAGEMENT CAPITAL 
HOLDINGGMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

WEALTHCAP INITIATOREN GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HAMBURG NIEMCY X    X    

WEALTHCAP 
INVESTORENBETREUUNG GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

WEALTHCAP PEIA MANAGEMENT 
GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

WEALTHCAP REAL ESTATE 
MANAGEMENT GMBH 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY X    X    

WOMGRUNDSTUCKSVERWALTUNGS
-GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

XELION DORADCY FINANSOWI SP. Z 
O.O. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA X    X    

Z LEASING ALFA IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING ARKTUR IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING AURIGA IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING CORVUS IMMOBILIEN 
LEASINGGESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING DORADO IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING DRACO IMMOBILIEN SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. FINANSOWE 
Z LEASING GAMA IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING GEMINI IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING HEBE IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING HERCULES IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING IPSILON IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING ITA IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    
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Z LEASING JANUS IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING KALLISTO IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING KAPA IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING LYRA IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING NEREIDE IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING OMEGA IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING PERSEUS IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING POLLUX IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING RIGEL IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING SCORPIUS IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING SIRIUS IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING TAURUS IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING VENUS IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

Z LEASING VOLANS IMMOBILIEN 
LEASING GESELLSCHAFT M.B.H. 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WIEDEŃ AUSTRIA X    X    

ZAGREB NEKRETNINE DOO 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

ZAGREBACKA BANKA DD BANKI ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

ZANE BHDOO 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

SARAJEWO 
BOŚNIA I 
HERCEGOWINA 

X    X    

ZAO IMB-LEASING 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MOSCOW ROSJA X    X    

ZAO LOCAT LEASING RUSSIA 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MOSCOW ROSJA X    X    

ZAO UNICREDIT BANK BANKI MOSCOW ROSJA X    X    

ZB INVEST DOO 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA X    X    

INFORMATIONS-TECHNOLOGIE 
AUSTRIA GMBH 

SOCIETA' 
STRUMENTAL
E 

WIEDEŃ AUSTRIA  X    X   

KOC FINANSAL HIZMETLER AS 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

STAMBUŁ TURCJA  X    X   

ORBIT ASSET MANAGEMENT 
LIMITED 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

HAMILTON BERMUDY  X    X   

STICHTING CUSTODY SERVICES KBN 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

AMSTERDAM HOLANDIA  X    X   

UNICREDIT MENKUL DEGERLER AS 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

STAMBUŁ TURCJA  X    X   

YAPI KREDI AZERBAIJAN BANKI BAKU AZERBEJDśAN  X    X   
YAPI KREDI BANK NEDERLAND NV BANKI AMSTERDAM HOLANDIA  X    X   

YAPI KREDI FAKTORING AS 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

STAMBUŁ TURCJA  X    X   

YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA 
AO 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

STAMBUŁ TURCJA  X    X   
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YAPI KREDI HOLDING BV 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

AMSTERDAM HOLANDIA  X    X   

YAPI KREDI MOSCOW BANKI MOSCOW ROSJA  X    X   

YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI AS 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

BARBAROS TURCJA  X    X   

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL 
DEGERLERAS 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

STAMBUŁ TURCJA  X    X   

YAPI KREDI YATIRIM ORTAKLIGI AS 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

STAMBUŁ TURCJA  X    X   

YAPIVEKREDI BANKASI AS BANKI STAMBUŁ TURCJA  X    X   
A&T-PROJEKTENTWICKLUNGS 
GMBH& CO. POTSDAMER PLATZ 
BERLIN KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

ACIS IMMOBILIEN- UND 
PROJEKTENTWICKLUNGSGMBH & 
CO. OBERBAUM CITY KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

ACIS IMMOBILIEN- UND 
PROJEKTENTWICKLUNGSGMBH & 
CO. PARKKOLONNADEN KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

ACIS IMMOBILIEN- UND 
PROJEKTENTWICKLUNGSGMBH & 
CO. STUTTGART 
KRONPRINZSTRASSE KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

AGROB IMMOBILIEN AG INNE SPÓŁKI ISMANING NIEMCY   X  X    
AIRPLUS AIR TRAVEL CARD 
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. 

BANKI WIEDEŃ AUSTRIA   X    X  

ALLIANZZB D.O.O. DRUSTVO ZA 
UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA   X    X  

ALLIANZ ZB D.O.O. DRUSTVO ZA 
UPRAVLJANJIE OBVEZNIM 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

ZAGRZEB CHORWACJA   X    X  

ARGENTAURUS IMMOBILIEN-
VERMIETUNGS-UNDVERWALTUNGS 
GMBH 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

ARRONDA 
IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

ARTIST MARKETING 
ENTERTAINMENT GMBH 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    

ATLANTERRA 
IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

AUFBAU DRESDEN GMBH INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

AVIVA SPA 

SPÓŁKI 
UBEZPIECZEN
IOWE 
(odliczenia od 
kapitału 
regulacyjnego) 

MEDIOLAN WŁOCHY   X    X  

AWT HANDELS 
GESELLSCHAFTM.B.H. 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    

AWT INTERNATIONAL TRADEAG INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    
BA-CA INFRASTRUCTURE FINANCE 
ADVISORY GMBH 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    

BA-CA WIEN MITTE HOLDINGGMBH INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    
BANK FUR TIROL UND VORARLBERG 
AKTIENGESELLSCHAFT 

BANKI INNSBRUCK AUSTRIA   X    X  

BANQUEDECOMMERCEET DE 
PLACEMENTS SA 

BANKI GENEWA SZWAJCARIA   X    X  

BDK CONSULTING INNE SPÓŁKI LUCK UKRAINA   X  X    
BKS BANK AG (EHEM.BANK FUR 
KARNTEN UND STEIERMARK AG) 

BANKI KLAGENFURT AUSTRIA   X    X  

BLUE CAPITAL EQUITY 
MANAGEMENT GMBH 

INNE SPÓŁKI HAMBURG NIEMCY   X  X    

BLUE CAPITAL EUROPA 
IMMOBILIENGMBH & CO. ACHTE 
OBJEKTE GROBRITANNIEN KG 

INNE SPÓŁKI HAMBURG NIEMCY   X  X    

BLUE CAPITAL USA IMMOBILIEN 
VERWALTUNGS GMBH 

INNE SPÓŁKI HAMBURG NIEMCY   X  X    

BOX 2004 S.P.A. INNE SPÓŁKI RZYM WŁOCHY   X  X    
CA IMMOBILIEN ANLAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X    X  

CAPITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. 
SPÓŁKI 
UBEZPIECZEN
IOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY   X    X  
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(odliczenia od 
kapitału 
regulacyjnego) 

CENTAR KAPTOL DOO INNE SPÓŁKI ZAGRZEB CHORWACJA   X  X    

CENTRAL POLAND FUND LLC 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DELAWARE U.S.A.   X    X  

CHRISTOPH REISEGGER 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    
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Nazwa spółki Typ Siedziba spółki 
Ujęcie w 
sprawozdawczo
ści nadzorczej 

Ujęcie w 
sprawozdawczo
ści finansowej  

 
 

 
 

 
Konsolidacj
a  

Konsolidacj
a  

 
 

 
 

Miasto Kraj 

          

CNP UNICREDIT VITA S.P.A. 

SPÓŁKI 
UBEZPIECZEN
IOWE 
(odliczenia od 
kapitału 
regulacyjnego) 

MEDIOLAN WŁOCHY   X    X  

COMPAGNIA ITALPETROLI S.P.A. INNE SPÓŁKI RZYM WŁOCHY   X    X  
CONSORZIO SE.TEL. SERVIZI 
TELEMATICI IN LIQUIDAZIONE 

INNE SPÓŁKI NAPLES WŁOCHY   X    X  

CREDITRAS ASSICURAZIONI SPA 

SPÓŁKI 
UBEZPIECZEN
IOWE 
(odliczenia od 
kapitału 
regulacyjnego) 

MEDIOLAN WŁOCHY   X    X  

CREDITRAS VITA SPA 

SPÓŁKI 
UBEZPIECZEN
IOWE 
(odliczenia od 
kapitału 
regulacyjnego) 

MEDIOLAN WŁOCHY   X    X  

DA VINCI S.R.L. INNE SPÓŁKI RZYM WŁOCHY   X    X  
DBC SP. Z O.O. INNE SPÓŁKI WARSZAWA POLSKA   X  X    
DELPHA IMMOBILIEN- UND 
PROJEKTENTWICKLUNGS GMBH & 
CO. GROSSKUGEL BAUABSCHNITT 
ALPHA MANAGEMENT KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

DELPHA IMMOBILIEN- UND 
PROJEKTENTWICKLUNGS GMBH & 
CO. GROSSKUGEL BAUABSCHNITT 
BETA MANAGEMENT KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

DELPHA IMMOBILIEN- UND 
PROJEKTENTWICKLUNGS GMBH & 
CO. GROSSKUGEL BAUABSCHNITT 
GAMMA MANAGEMENT KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

DIRANA 
LIEGENSCHAFTSVERWERTUNGSGES
ELLSCHAFT MBH 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    

DRITTE UNIPRO IMMOBILIEN-
PROJEKTIERUNGSGES.M.B.H. 

INNE SPÓŁKI BERLIN NIEMCY   X  X    

ENDERLEIN & CO. GMBH INNE SPÓŁKI BIELEFELD NIEMCY   X  X    
ERSTE UNIPRO IMMOBILIEN-
PROJEKTIERUNGSGESELLSCHAFTM.
B.H. 

INNE SPÓŁKI BERLIN NIEMCY   X  X    

EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

RZYM WŁOCHY   X    X  

FIDIA SGR SPA 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MEDIOLAN WŁOCHY   X    X  

G.B.S. - GENERAL BROKER SERVICE 
S.P.A. 

INNE SPÓŁKI RZYM WŁOCHY   X    X  

GIMMO IMMOBILIEN-VERMIETUNGS- 
UND VERWALTUNGSGMBH 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

GOLF- UND COUNTRY CLUB 
SEDDINER SEE IMMOBILIEN GMBH 

INNE SPÓŁKI BERLIN NIEMCY   X  X    

GROSSKUGEL IMMOBILIEN-
UNDPROJEKTENTWICKLUNGS GMBH 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

GRUNDSTUCKSAKTIENGESELLSCHA
FT AM POTSDAMER PLATZ (HAUS 
VATERLAND) 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

GRUWAGRUNDBAU UND 
WASSERBAU GMBH 

INNE SPÓŁKI BERLIN NIEMCY   X  X    

H.F.S. IMMOBILIENFONDS GMBH INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    
HOLDING SP.Z.O.O. INNE SPÓŁKI WARSZAWA POLSKA   X  X    
HYPO-BANK INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    
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VERWALTUNGSZENTRUMGMBH& 
CO. KG OBJEKT ARABELLASTRASSE 
HYPO-REAL HAUS- &GRUNDBESITZ 
GESELLSCHAFT MBH & CO. 1. 
VERMIETUNGS KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

HYPO-REAL HAUS- 
&GRUNDBESITZGESELLSCHAFT DES 
BURGERLICHEN RECHTS NR. 1 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

I-FABER SPA INNE SPÓŁKI MEDIOLAN WŁOCHY   X  X    
IMMOBILIENFONDS 
UNIVERSALE4GBR 

INNE SPÓŁKI BERLIN NIEMCY   X  X    

IMMOBILIENFONDS 
UNIVERSALEWITTENBERGE GBR 

INNE SPÓŁKI BERLIN NIEMCY   X  X    

ISB UNIVERSALE BAUGMBH INNE SPÓŁKI BRANDENBURG NIEMCY   X  X    
ISTRA D.M.C. DOO INNE SPÓŁKI UMAG CHORWACJA   X  X    
INTERRA 
GESELLSCHAFTFURIMMOBILIENVER
WALTUNGMBH 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

IPSE 2000 S.P.A. INNE SPÓŁKI RZYM WŁOCHY   X  X    
ISTRATURIST UMAG, 
HOTELIJERSTVO TURIZAM I 
TURISTICKA AGENCIJA DD 

INNE SPÓŁKI UMAG CHORWACJA   X  X    

JOHA GEBAUDE-ERRICHTUNGS-UND 
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT MBH 

INNE SPÓŁKI LEONDING AUSTRIA   X  X    

KHR 
PROJEKTENTWICKLUNGSGESELLSC
HAFT MBH & CO.OBJEKT 
BORNITZSTRASSE IKG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SA 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WARSZAWA POLSKA   X    X  

LLC UKROTSBUD INNE SPÓŁKI KIJÓW UKRAINA   X  X    
MALGARA FINANZIARIA SRL INNE SPÓŁKI TREVISO WŁOCHY   X    X  
MC MARKETING GMBH INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    
MC RETAIL GMBH INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    
MEDIOBANCA BANCADICREDITO 
FINANZIARIO SPA 

BANKI MEDIOLAN WŁOCHY   X    X  

MOC VERWALTUNGS GMBH&CO. 
IMMOBILIEN KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

MOLL HOLDING GESELLSCHAFT 
MBH 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X    X  

MY BETEILIGUNGS GMBH INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    
NOTARTREUHANDBANK AG BANKI WIEDEŃ AUSTRIA   X    X  
NUOVA TEATRO ELISEO S.P.A. INNE SPÓŁKI RZYM WŁOCHY   X    X  
NXP CO-INVESTMENT PARTNERS VIII 
L.P. 

INNE SPÓŁKI LONDYN 
WIELKA 
BRYTANIA 

  X  X    

OAK RIDGE INVESTMENT LLC 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

WILMINGTON U.S.A.   X    X  

OBERBANK AG BANKI LINZ AUSTRIA   X    X  
OESTERREICHISCHE 
CLEARINGBANKAG 

BANKI WIEDEŃ AUSTRIA   X    X  

OESTERREICHISCHE 
KONTROLLBANKAKTIENGESELLSCH
AFT 

BANKI WIEDEŃ AUSTRIA   X    X  

OMNIA GRUNDSTUCKS-GMBH & CO. 
OBJEKT OSTRAGEHEGE KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

OSTERREICHISCHE HOTEL- UND 
TOURISMUSBANK GESELLSCHAFT 
M.B.H. 

BANKI WIEDEŃ AUSTRIA   X    X  

OTHMARSCHEN PARK HAMBURG 
GMBH& CO. CENTERPARK KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

OTHMARSCHEN PARK HAMBURG 
GMBH& CO. GEWERBEPARK KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

PAYLIFE BANK GMBH BANKI WIEDEŃ AUSTRIA   X    X  
PEKAO TELECENTRUM SP. Z O.O. INNE SPÓŁKI KRAKÓW POLSKA   X  X    
PIRELLI PEKAO REAL ESTATE SP. Z 
O.O. 

INNE SPÓŁKI WARSZAWA POLSKA   X    X  

PMG BAUPROJEKTMANAGEMENT 
GESELLSCHAFT M.B.H. & CO 
FINANZIERUNGS OEG 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    

PLANETHOME AG INNE SPÓŁKI UNTERFOHRING NIEMCY   X  X    
PLANETHOME GMBH INNE SPÓŁKI MANNHEIM NIEMCY   X  X    
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RAMIUS LLC 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

NEW YORK U.S.A.   X    X  

RANA-
LIEGENSCHAFTSVERWERTUNGGMB
H 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    

RONCASA IMMOBILIEN-
VERWALTUNGS GMBH 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

S.S.I.S. - SOCIETA SERVIZI 
INFORMATICI SAMMARINESE SPA 

INNE SPÓŁKI 
BORGO 
MAGGIORE 

SAN MARINO   X    X  
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Nazwa spółki Typ Siedziba spółki 
Ujęcie w 
sprawozdawczo
ści nadzorczej 

Ujęcie w 
sprawozdawczo
ści finansowej  

 
 

 
 

 
Konsolidacj
a  

Konsolidacj
a  

 
 

 
 

Miasto Kraj 

          

SE.TE.SI. SERVIZI TELEMATICI SICILIANI 
S.P.A. 

INNE SPÓŁKI PALERMO WŁOCHY   X    X  

SIRIUS IMMOBILIEN- 
UNDPROJEKTENTWICKLUNGS GMBH 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

SOCIETA' GESTIONE PER IL REALIZZO SPA 
IN LIQUIDAZIONE 

INNE SPÓŁKI RZYM WŁOCHY   X    X  

SOLARIS VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
MBH & CO.VERMIETUNGS KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

SVILUPPO GLOBALE GEIE INNE SPÓŁKI RZYM WŁOCHY   X    X  
T&PFRANKFURT DEVELOPMENT B.V. INNE SPÓŁKI AMSTERDAM HOLANDIA   X  X    
T&PVASTGOED STUTTGART B.V. INNE SPÓŁKI AMSTERDAM HOLANDIA   X  X    
TERRENO 
GRUNDSTUCKSVERWALTUNGGMBH & 
CO.ENTWICKLUNGS-UND 
FINANZIERUNGSVERMITTLUNGS-KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    

TORRE SGR S.P.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

RZYM WŁOCHY   X    X  

UIB UNIVERSALE BAU HOLDING 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

INNE SPÓŁKI 
BRANDENBUR
G 

NIEMCY   X  X    

UNICREDIT (SUISSE) TRUST SA 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LUGANO SZWAJCARIA   X    X  

UNICREDIT (U.K.) TRUST SERVICES LTD 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LONDYN 
WIELKA 
BRYTANIA 

  X    X  

UNICREDIT AUDIT (IRELAND) LTD 

SPÓŁKI 
ŚWIADCZĄCE 
DODATKOWE 
USŁUGI 
BANIOWE 

DUBLIN IRLANDIA   X    X  

UNICREDIT TURN-AROUND MANAGEMENT 
GMBH 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    

UNIVERSALE BUCHHOLZ GBR INNE SPÓŁKI BERLIN NIEMCY   X  X    
UNIVERSALE INTERNATIONAL 
REALITATEN GMBH 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    

UNIVERSALE INTERNATIONAL 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    

UNIVERSALE INTERNATIONAL POLAND 
SP.ZO.O. 

INNE SPÓŁKI WARSZAWA POLSKA   X  X    

UNIVERSALE INTERNATIONAL 
PROJEKTMANAGEMENT GMBH 

INNE SPÓŁKI BERLIN NIEMCY   X  X    

UNIVERSALE INTERNATIONAL 
PROJEKTSZERVEZESI KFT. 

INNE SPÓŁKI BUDAPESZT WĘGRY   X  X    

UNIVERSALE INTERNATIONAL SPOL S.R.O., 
PRAG 

INNE SPÓŁKI PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

  X  X    

V.M.G. VERMIETUNGSGESELLSCHAFT MBH INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY   X  X    
WEDDONAU- CITY GMBH INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    
WEDHOLDING GESELLSCHAFT M.B.H. INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    
WEDWIENER 
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT FUR DEN 
DONAURAUM AKTIENGESELLSCHAFT 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    

YAPI KREDI EMEKLILIK AS 

SPÓŁKI 
UBEZPIECZEN
IOWE 
(odliczenia od 
kapitału 
regulacyjnego) 

STAMBUŁ TURCJA   X   X   

YAPI KREDI KORAY 
GAYRIMENKULYATIRIM ORTAKLIGI AS 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

STAMBUŁ TURCJA   X    X  

YAPI KREDI SIGORTA AS 

SPÓŁKI 
UBEZPIECZEN
IOWE 
(odliczenia od 
kapitału 
regulacyjnego) 

STAMBUŁ TURCJA   X   X   

ZABA TURIZAM DOO INNE SPÓŁKI ZAGRZEB CHORWACJA   X  X    
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ZETA FUNF HANDELS GMBH INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA   X  X    
ZWEITE UNIPRO IMMOBILIEN-
PROJEKTIERUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. 

INNE SPÓŁKI BERLIN NIEMCY   X  X    

ALTUS ALPHA INNE SPÓŁKI DUBLIN IRLANDIA    X X    

ARABELLA FINANCE LTD. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DUBLIN JERSEY    X X    

BA-CA LEASING VERSICHERUNGSSERVICE 
GMBH 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA    X X    

BAVARIA UNIVERSAL FUNDING 
CORP.(BUFCO) 

SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DELAWARE U.S.A.    X X    

BLACK FOREST FUNDING CORP. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DELAWARE U.S.A.    X X    

EUROPEAN-OFFICE-FOND 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM NIEMCY    X X    

GEMMA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
MBH & CO. VERMIETUNGS KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY    X X    

GELDILUX-TS-2005 S.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LUKSEMBURG LUKSEMBURG    X X    

GELDILUX-TS-2007 S.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LUKSEMBURG LUKSEMBURG    X X    

GELDILUX-TS-2008 S.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LUKSEMBURG LUKSEMBURG    X X    

GELDILUX-TS-2009 S.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LUKSEMBURG LUKSEMBURG    X X    

GRAND CENTRAL FUNDING INNE SPÓŁKI NEW YORK U.S.A.    X X    
H.F.S. LEASINGFONDS 
DEUTSCHLAND7GMBH & CO.KG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY    X X    

H.F.S. LEASINGFONDS DEUTSCHLAND 1 
GMBH& CO. KG (IMMOBILIENLEASING) 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY    X X    

MARTIANEZ COMERCIAL, SOCIEDAD 
ANONIMA 

INNE SPÓŁKI 
PUERTO 
DELACRUZ 

HISZPANIA    X X    

OCEAN BREEZE ENERGY GMBH&CO. KG INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY    X X    

OCEAN BREEZE FINANCE S.A. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LUKSEMBURG LUKSEMBURG    X X    

PENSIONSKASSE DER HYPO VEREINSBANK 
VVAG 

INNE SPÓŁKI MONACHIUM NIEMCY    X X    

REDSTONE 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

LONDYN 
WIELKA 
BRYTANIA 

   X X    

ROSENKAVALIER 2008 GMBH 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

MONACHIUM LUKSEMBURG    X X    

SALOME FUNDING LTD. 
SPÓŁKI 
FINANSOWE 

DUBLIN IRLANDIA    X X    

SIA UNICREDIT INSURANCE BROKER INNE SPÓŁKI RYGA LITWA    X X    
SOFIMMOCENTRALE S.A. INNE SPÓŁKI BRUKSELA BELGIA    X X    
SVIF UKRSOTSBUD INNE SPÓŁKI KIJÓW UKRAINA    X X    
TENDER OPTION BONDS INNE SPÓŁKI NEW YORK USA    X X    
UNICREDIT BROKER DOO SARAJEVO ZA 
BROKERSKE POSLOVEU OSIGURANJU 

INNE SPÓŁKI SARAJEWO 
BOŚNIA I 
HERCEGOWINA 

   X X    

UNICREDIT BROKER S.R.O. INNE SPÓŁKI BRATYSŁAWA SŁOWACJA    X X    
UNICREDIT FUGGETLEN 
BIZTOSITASKOZVETITOKFT 

INNE SPÓŁKI BUDAPESZT WĘGRY    X X    

UNICREDIT GLOBAL 
LEASINGVERSICHERUNGSSERVICE GMBH 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA    X X    

UNICREDIT INSURANCE BROKER EOOD INNE SPÓŁKI SOFIA BUŁGARIA    X X    
UNICREDIT INSURANCE BROKER SRL INNE SPÓŁKI BUKARESZT RUMUNIA    X X    
UNICREDIT LEASING 
VERSICHERUNGSSERVICE GMBH& COKG 

INNE SPÓŁKI WIEDEŃ AUSTRIA    X X    

UNICREDIT PARTNER D.O.O INNE SPÓŁKI ZAGRZEB CHORWACJA    X X    
UNICREDIT PARTNER D.O.O BEOGRAD INNE SPÓŁKI BELGRAD SERBIA    X X    
UNICREDIT POIJIST'OVACI MAKLERSKA 
SPOL. S R.O. 

INNE SPÓŁKI PRAGA 
REPUBLIKA 
CZESKA 

   X X    

UNICREDIT ZAVAROVALNO ZASTOPINSKA 
DRUZBA DOO 

INNE SPÓŁKI LJUBLJANA SŁOWENIA    X X    
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 Tabela 3 – Struktura kapitału nadzorczego 

 

Ujawnienie jakościowe 

Instrumenty kapitałowe ujęte w kapitale podstawowym  

 

STOPA 
PROCENTOWA 

ZAPADA
LNOŚŚ 

DATA  
ROZPOC
ZĘCIA 
OPCJI 
PRZEDPŁ
ATY 

KWOTA W  
WALUCIE 
ORYGINAL
NEJ 
(mln) 

KWOTA 
UWZGL ĘDN
IONA 
W 
KAPITALE 
REGULACY
JNYM (euro 
'000) 

POSTĄPI
ENIE 

OPCJA 
ZAWIESZEN
IA 
PŁATNOŚCI 
ODSETEK 

EMISJA 
POPRZEZ 
SPÓŁKĘ 
CELOW” 

8,05% ciągły paźdz.-10 EUR 540 530 780 tak tak tak 
9,20% ciągły paźdz.-10 USD 450 276 167 tak tak tak 
4,03% ciągły paźdz.-15 EUR 750 750 000 tak tak tak 
5,40% ciągły paźdz.-15 GBP 300 304 262 tak tak tak 
8,59% 31-gru-50 Czer-18 GBP 350 357 598 tak tak tak 
7,055% ciągły Mar-12 EUR 600 506 943 tak nie tak 
8,125% 31-gru-50 gru-19 EUR 750 749 949 tak nie nie 
12m L + 1,25% 2011-06-07 (*) EUR 300 299 765 nie nie nie 
12m L + 1,25% 2011-06-07 (*) EUR 200 200 000 nie nie nie 
8,741% 2031-06-30 Czer-29 USD 300 187 422 nie tak tak 
7,76% 2036-10-13 Paźdz.-34 GBP 100 101 340 nie tak tak 
9,00% 2031-10-22 Paźdz.-29 USD 200 124 948 nie tak tak 
3,50% 31-gru-31 Gru-29 JPY 25 000 187 744 nie tak tak 
10y CMS (**) 
+0,10%, cap 8,00 % 

ciągły Paźdz.-11 EUR 245 244 777 nie nie nie 

10y CMS (**) 
+0,15%, cap 8,00 % 

ciągły Mar-12 EUR 147 145 179 nie nie nie 

RAZEM     4 966 874    

(*) Opcja wcześniejszej spłaty niedostępna  
(**) Constant Maturity Swap 

Kapitał poziomu 2 - Instrumenty poziomu 2, stanowiące ponad 10% całkowitej wartości emisji 

 

STOPA 
PROCENTO
WA 

ZAPADAL
NOŚŚ 

DATA 
ROZPOCZĘCIA 
OPCJI 
PRZEDPŁATY 

KWOTA W  
WALUCIE 
ORYGINALNE
J (mln) 

KWOTA 
UWZGL ĘDNI
ONA 
W KAPITALE  
REGULACYJ
NYM (euro 
'000) 

POSTĄPIENIE  

OPCJA 
ZAWIESZENI
A 
PŁATNOŚCI 
ODSETEK 

3,95% 2016-02-01 nie dotyczy EUR 900 890 008 nie dotyczy Tak (*) 
5,00% 2016-02-01 nie dotyczy GBP 450 506 092 nie dotyczy Tak (*) 
6,70% 2018-06-05 nie dotyczy EUR 1 000 998 462 nie dotyczy Tak (*) 
6,10% 2012-02-28 nie dotyczy EUR 500 498 669 nie dotyczy Tak ( *) 

(*) -- jeŜeli dywidenda nie jest wypłacana, płatność odsetek zostaje zawieszona (odsetki odroczone) 
-- jeŜeli straty skutkują spadkiem kapitału udziałowego i rezerw poniŜej progu, przyjętego przez Bank Włoch, 
warunkującego zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, to konieczne jest proporcjonalne pomniejszenie 
wartości nominalnej i odsetek 

Kapitał krótkoterminowy 

Brak wartości do ujawnienia. 
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Ujawnienie ilościowe 

 
Podział kapitału regulacyjnego   
 KAPITAŁ REGULACYJNY 12.31.2009 12.31.2008 
A. Kapitał podstawowy przed filtrami ostroŜnościowymi   
A.1 Pozycje dodatnie kapitału podstawowego:   
A.1.1 - Kapitał 8 735 405 7 120 979 
A.1.2 - Share premium account 38 338 920 35 911 729 
A.1.3 - Rezerwy 15 052 546 11 069 255 
A.1.4 - Nieinnowacyjne instrumenty kapitałowe 1 491 175 1 564 127 
A.1.5 - Innowacyjne instrumenty kapitałowe 3 475 699 2 893 760 
A.1.6 - Roczny dochód netto/Zysk okresowy 1 326 502 4 555 336 
A.2 Pozycje ujemne kapitału podstawowego:   
A.2.1 - Akcje własne -6 019 -6 325 
A.2.2 - Reputacja firmy -22 029 201 -20 689 177 
A.2.3 - Inne wartości niematerialne i prawne -4 150 675 -4 339 602 
A.2.4 - Roczna strata netto/Strata okresowa   
A.2.5 - Inne ujemne pozycje:   
 * Korekty wartości, obliczone dla nadzorczej księgi handlowej   
 * Inne   
B. Filtry ostroŜnościowe kapitału podstawowego   
B.1 Dodatnie filtry ostroŜnościowe MSF/MSSF (+)   
B.2 Ujemne filtry ostroŜnościowe MSF/MSSF (+) -875 106 -1 453 169 
C. Kapitał podstawy brutto z pozycjami do odliczenia (A+B) 41 359 246 36 626 913 
D. Pozycje do odliczenia 2 325 299 1 784 288 
E. Razem kapitał podstawowy (C-D) 39 033 947 34 842 625 
F. Kapitał uzupełniający przed filtrami ostroŜnościowymi   
F.1 Pozycje dodatnie kapitału uzupełniającego:   
F.1.1 - Rezerwy na wycenę środków trwałych   
F.1.2 - Rezerwy na wycenę papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŜy 191 800  

F.1.3 
- Nieinnowacyjne instrumenty kapitałowe nie spełniające warunków wpisania do 
kapitału podstawowego 

  

F.1.4 
- Innowacyjne instrumenty kapitałowe nie spełniające warunków wpisania do kapitału 
podstawowego 

  

F.1.5 - hybrydowe instrumenty kapitałowe 3 915 367 4 143 189 
F.1.6 - Zobowiązania podporządkowane zaliczone do kapitału uzupełniającego 15 507 852 18 313 456 
F.1.7 - NadwyŜka korekt wartości razem w stosunku do oczekiwanych strat   
F.1.8 - Zysk netto z udziałów   
F.1.9 - Inne pozycje dodatnie 277 863 277 545 
F.2 Pozycje ujemne kapitału uzupełniającego:   
R.2.1 - Straty kapitału netto z udziałów   
F.2.2 - Kredyty   
F.2.3 - Inne pozycje ujemne  -970 535 -771 640 
G. Filtry ostroŜnościowe kapitału uzupełniającego   
G.1 Dodatnie filtry ostroŜnościowe MSF/MSSF (+)   
G.2 Ujemne filtry ostroŜnościowe MSF/MSSF (+) -95 900  
H. Kapitał uzupełniający brutto z pozycjami do odliczenia (A+B) 18 826 447 21 962 550 
I. Pozycje do odliczenia 2 325 299 1 784 288 
L. Razem kapitał uzupełniający (H-I) 16 501 148 20 178 262 
M. Odpisy z kapitału podstawowego i kapitału uzupełniającego 1 163 273 1 067 940 
N.  Kapitał do celów regulacyjnych (E+L-M) 54 371 822 53 952 947 
O. Kapitał krótkoterminowy  591 494 
P Kapitał do celów regulacyjnych w tym kapitał krótkoterminowy (N+O) 54 371 822 54 544 441 

Niektóre dane liczbowe według stanu na 31 grudnia 2008 roku zostały reklasyfikowane w celu uzyskania 
porównywalności. 

Według stanu na 31 grudnia 2008 roku kapitał regulacyjny został poddany reklasyfikacji po uwzględnieniu w kapitale 
uzupełniającym rezerwy z przeliczenia, związanej z zagranicznymi inwestycjami netto, powtórnym obliczeniem 
odpisów z tytułu zmian wartości godziwej, spowodowanych zmianami we własnym ratingu kredytowym oraz 
powtórnym obliczeniem elementów kredytów podporządkowanych na rzecz podmiotów stowarzyszonych. 
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Szczegółowe dane na temat pozycji do odpisania (50% kapitału podstawowego - 50% kapitału uzupełniającego) 
 12.31.2009 12.31.2008 
Udziały w bankach i spółkach finansowych na poziomie powyŜej 10% 1 999 528 2 188 519 
Udziały w spółkach ubezpieczeniowych, nabyte po 20 lipca 2006 roku 14 010 43 909 
Odpisy na ekspozycje związane z sekurytyzacją 810 488 838 938 
Odpisy na oczekiwane straty/rezerwy (modele IRB) 1 826 572 492 506 
Odliczenia związane z ryzykiem rozliczenia w odniesieniu do transakcji nie-DVP - 4 704 
Razem odliczenia (50% kapitału podstawowego - 50% kapitału uzupełniającego) 4 650 598 3 568 576 

 
Szczegółowe dane na temat pozycji odliczanych od kapitału uzupełniającego i kapitału uzupełniającego 
 12.31.2009 12.31.2008 
Udziały w spółkach ubezpieczeniowych, nabyte po 20 lipca 2006 roku 1 163 273 1 067 940 
Razem pozycje odliczone od kapitału podstawowego i kapitału uzupełniającego 1 163 273 1 067 940 
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Tabela 4 – Adekwatność kapitałowa.  

 

Ujawnienie jakościowe 

Grupa UniCredit uczyniła jednym ze swoich priorytetów zarządzanie kapitałem i jego alokację (w 
odniesieniu do kapitału regulacyjnego i wewnętrznego) na podstawie ryzyka podejmowanego w 
celu rozszerzenia zakresu działalności operacyjnej Grupy i tworzenia wartości. PowyŜsze czynności 
stanowią część procesu planowania i monitorowania Grupy i obejmują: 

• procesy planowania i budŜetowania: 

- Propozycje dotyczące skłonności do podejmowania ryzyka i celów kapitalizacji; 

- analiza ryzyka związanego z czynnikami kreowania wartości i alokacja kapitału 
w poszczególnych obszarach i komórkach biznesowych; 

- określenie celów działalności, skorygowanych o ryzyko; 

- analiza wpływu na wartość Grupy i czynniki tworzenia wartości dla 
udziałowców; 

- opracowanie i propozycje w zakresie planu finansowego i polityki i wypłacania 
dywidendy; 

• procesy monitorowania 

- analiza wyników, osiągniętych na poziomie Grupy oraz poszczególnych 
jednostek biznesowych oraz opracowywanie raportów zarządczych na potrzeby 
wewnętrzne i zewnętrzne organizacji; 

- analiza i monitorowanie limitów; 

- analiza i monitorowanie wskaźników kapitałowych Grupy oraz poszczególnych 
spółek zaleŜnych. 

Grupa postawiła sobie za cel wygenerowanie przychodów wykraczających poza poziom 
równowaŜący podjęte ryzyko (koszt kapitałów własnych) oraz wytworzenie wartości, 
umoŜliwiającej maksymalizację stopy zysku dla swoich udziałowców w postaci dywidendy oraz 
zysków kapitałowych (całkowity zwrot na kapitale). Cel ten zostaje osiągnięty przez alokację 
kapitału w poszczególnych obszarach i jednostkach biznesowych. 

Kapitał i jego alokacja są więc szczególnie waŜnymi elementami strategii, poniewaŜ kapitał jest 
przedmiotem oczekiwanego przez inwestorów zwrotu z ich inwestycji oraz jest takim zasobem, 
który podlega zewnętrznym restrykcjom regulacyjnym narzucanym przez organy nadzoru. 

W procesie alokacji kapitału stosowane są następujące definicje kapitału: 

• Kapitał na podwyŜszone ryzyko: jest to składnik kapitału zapewniany przez 
udziałowców spółki (kapitał zainwestowany), dla którego naleŜy osiągnąć zwrot co 
najmniej równy lub wyŜszy od oczekiwanego (koszt kapitału własnego); 

• Kapitał naraŜony na ryzyko: jest to taka część kapitału i rezerw, jaka została lub 
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zostanie wykorzystana (lub przewidziana w budŜecie czy alokowana) do pokrycia 
ryzyka (na zakończenie okresu - jako kapitał wchłonięty) w celu realizacji przyjętych 
załoŜeń dotyczącej tworzenia wartości. 

Wartość kapitału zagroŜonego zaleŜy od skłonności do ryzyka i jest uzaleŜniona od poziomu 
docelowej kapitalizacji, który z kolei jest określany z uwzględnieniem ratingu kredytowego Grupy. 

JeŜeli kapitał naraŜony na ryzyko jest mierzony przy uŜyciu metod zarządzania ryzykiem, to jest on 
definiowany jako kapitał wewnętrzny, natomiast jeŜeli jest mierzony na podstawie przepisów 
regulacyjnych, to jest definiowany jako kapitał regulacyjny. W szczególności: 

• kapitał wewnętrzny jest to ta część kapitału własnego, która jest faktycznie naraŜona na 
ryzyko i jest mierzona przy uŜyciu modeli prawdopodobieństwa w konkretnym przedziale 
ufności;  

• kapitał regulacyjny jest to taka część kapitału całkowitego, jaką reprezentuje kapitał własny 
udziałowców naraŜony na ryzyko (kapitał podstawowy), mierzony zgodnie z przepisami 
regulacyjnymi. 

ZaleŜność pomiędzy tymi dwoma definicjami kapitału zagroŜonego moŜna wyznaczyć poprzez 
skonfrontowanie wynikających z nich pomiarów z docelowym ratingiem kredytowym Grupy (AA- 
wykonanym przez S&P), co z kolei koresponduje ze wskaźnikiem PD (prawdopodobieństwo 
niedotrzymania umowy kredytu) na poziomie 0,03%. Kapitał wewnętrzny zostaje więc ustalony na 
poziomie pokrywającym niekorzystne zdarzenia z prawdopodobieństwem 99.97% (przedział 
ufności), podczas gdy kapitał regulacyjny jest kwantyfikowany na podstawie docelowego 
wskaźnika Kapitału Podstawowego (Tier 1) zgodnie z jego wartością dla międzynarodowych grup 
bankowych o przynajmniej takim samym ratingu docelowym . 

W ten sposób, w procesie aplikacji wykorzystywana jest metoda „podwójnej ścieŜki”, która 
zakłada, Ŝe alokowany kapitał jest wyŜszy od kapitału wewnętrznego i kapitału regulacyjnego 
(kapitał podstawowy) zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak na poziomie obszaru 
biznesowego lub jednostek biznesowych. 

JeŜeli kapitał wewnętrzny jest wyŜszy, to istnieje moŜliwość alokacji faktycznie posiadanego 
kapitału naraŜonego na ryzyko, którego regulatorzy jeszcze nie byli w stanie uwzględnić, natomiast 
jeŜeli kapitał regulacyjny jest wyŜszy, to istnieje moŜliwość alokacji kapitału w zgodzie z 
wymogami regulacyjnymi. Proces alokacji kapitału rozpoczyna się od konsolidacji kapitału na 
poziomie całej Grupy. 

Celem funkcji zarządzania kapitałem realizowanej przez Jednostkę ds. Alokacji Kapitału, działającą 
w Departamencie Planowania, Finansów i Administracji jest zdefiniowanie docelowego poziomu 
kapitalizacji Grupy oraz poszczególnych spółek Grupy w zgodzie z wymogami regulacyjnymi i 
skłonnością do podejmowania ryzyka. 

Zarządzanie kapitałem odbywa się w sposób dynamiczny: Jednostka ds. Alokacji Kapitału 
opracowuje plan finansowy, monitoruje w cyklu miesięcznym współczynniki kapitałowe na 
potrzeby wymagań regulacyjnych oraz przewiduje działania, właściwe dla osiągnięcia przyjętych 
celów. 

Z jednej strony monitoring prowadzony jest w relacji zarówno do kapitału akcyjnego, jak i 
struktury tego kapitału z punktu widzenia regulacyjnego (zasadniczy kapitał podstawowy, kapitał 
podstawowy, dolny i górny próg kapitału uzupełniającego oraz kapitał krótkoterminowy), natomiast 
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z drugiej strony - w relacji do planowania oraz wyników, osiąganych na aktywach waŜonych 
ryzykiem RWA. 

Metoda dynamicznego zarządzania kapitałem ma na celu identyfikację instrumentów 
inwestycyjnych, instrumentów pozyskiwania kapitału, a takŜe hybryd tych instrumentów, które 
będą najbardziej odpowiednie z punktu widzenia celów Grupy. Jeśli mamy do czynienia z 
niedoborem kapitału, naleŜy wskazać luki, których wypełnienie jest konieczne, a takŜe sposoby 
wygenerowania potrzebnego kapitału; koszt i skuteczność takiego przedsięwzięcia są mierzone przy 
pomocy współczynnika RAPM (risk-adjusted performance measurement – wynik skorygowany o 
ryzyko). W tym kontekście, analiza wartości jest wzmocniona dzięki wspólnemu działaniu 
jednostki Zarządzania Kapitałem w obszarze regulacji, rachunkowości, finansowym, podatkowym, 
zarządzania ryzykiem i innych obszarach, a takŜe w wyniku zmian regulacji, mających wpływ na 
wszystkie wyŜej wymienione aspekty, dzięki czemu duŜo bardziej efektywny jest proces oceny 
sytuacji ogólnej i opracowywania instrukcji dla wszystkich jednostek Centrali Grupy oraz jej spółek 
zaleŜnych. 

 

Etapy wzmacniania kapitału 

W celu wzmocnienia kapitału zakładowego, na początku 2009 roku podjęto następujące działania, 
zatwierdzone przez Radę Dyrektorów w październiku 2008 roku: 

• Zrealizowano podwyŜszenie kapitału, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
UniCredit, które odbyło się 14 listopada 2008 roku: w okresie 5-23 stycznia 2009 roku 
właścicielom akcji zwykłych i oszczędnościowych UniCredit zaoferowano 972 225 376 
nowych akcji zwykłych w stosunku 4 akcje zwykłe za kaŜdych 55 posiadanych akcji 
zwykłych lub oszczędnościowych, po jednostkowej cenie emisyjnej 3,083 euro/akcję z 
premią w wysokości 2,583 euro. 

• W dniu 23 lutego 2009 roku - na zakończenie okresu oferty niewykonanych praw na 
giełdzie - podwyŜszenie kapitału zostało zakończone subskrypcją przez Mediobanca 
967 578 184 akcji zwykłych UniCredit zgodnie z zawartą umową gwarancji, na mocy której 
bank zobowiązał się objąć wszystkie nowo wyemitowane akcje, do których prawa nie 
zostały wykonane. Niemal wszystkie akcje objęte przez Mediobanca zostały wykorzystane 
do emisji instrumentów finansowych zwanych CASHES. 

• W ten sposób zakończono podwyŜszenie kapitału w kwocie 2 997 370 834,21 euro - w tym 
486 112 688 euro na kapitał i 2 511 258 146,21 euro na premię. 

• W konsekwencji w dniu 17 marca 2009 roku Rada Dyrektorów UniCredit postanowiła 
wykonać nową emisję w postaci dywidendy wypłaconej w formie weksla 
krótkoterminowego na mocy postanowień art. 2442 włoskiego kodeksu cywilnego, przy 
uŜyciu rezerwy zawiązanej na ten cel przy rozwiązaniu rezerwy na zysk netto za 2008 rok. 

• W konsekwencji w dniu 29 kwietnia 2009 roku akcjonariusze uchwalili na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu emisję praw do 2 435 097 842 akcji zwykłych oraz 2 532 431 akcji 
oszczędnościowych o wartości nominalnej 0,50 euro i łącznej wartości 1 218 815 136,50 
euro, na mocy której 29 nowych akcji zwykłych przyznawano za kaŜde 159 posiadanych 
akcji zwykłych lub 7 nowych akcji oszczędnościowych za kaŜdych 60 akcji 
oszczędnościowych. Akcje te zostały udostępnione akcjonariuszom w dniu 21 maja 2009 
roku (i zarejestrowane jako wynikające z dywidendy od 18 maja 2009 roku). 
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W celu utrzymania naszych wskaźników kapitałowych na poziomie zgodnym z poziomem 
wykazywanym przez podobne instytucje w Europie i innych częściach świata, a więc i zapewnienia 
korzystnej pozycji Grupy na rynku oraz umoŜliwienia osiągnięcia korzyści z przyszłego wzrostu 
gospodarczego, w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 
16 listopada 2009 roku uchwalono co następuje: 

• wzrost kapitału zakładowego o maksimum 4 mld euro, z uwzględnieniem wszelkich premii 
od akcji przez emisję akcji zwykłych z dywidendą o wartości nominalnej 0,50 euro/akcję 
zgodnie z postanowieniami art. 2441 włoskiego kodeksu cywilnego.  

• udzielenie Radzie Dyrektorów wszystkich koniecznych uprawnień do ustalenia metody i 
warunków emisji praw, w tym w szczególności - w krótkim okresie przed ofertą publiczną 
oraz na podstawie aktualnych warunków rynkowych - ceny subskrypcji z uwzględnieniem 
premii, a więc i liczby akcji, jakie zostaną wyemitowane oraz parytetu na mocy którego 
prawa zostaną przydzielone akcjonariuszom. 

W dniu 7 stycznia 2010 roku Rada Dyrektorów UniCredit zatwierdziła ostateczne warunki i 
postanowienia emisji praw, uchwalonej przez akcjonariuszy w czasie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 16 listopada 2009 roku. Nowe akcje zwykłe były 
oferowane od 11 do 29 stycznia 2010 roku we Włoszech i Niemczech oraz od 14 do 29 stycznia 
2010 roku w Polsce. Objęto 98,23% oferowanych akcji, tzn. 2 472 338 679 nowych akcji zwykłych 
UniCredit [ani w ofercie polskiej, ani niemieckie nie doszło do odwołania jakichkolwiek 
subskrypcji]. 

W ciągu okresu obowiązywania oferty nie wykonano 297 005 168 praw, przysługujących 
subskrypcji 44 550 771 akcji zwykłych UniCredit, które zostały sprzedane na Mercato Telematico 
Azionario (ekranowy rynek giełdowy), zorganizowanym i zarządzanym przez Borsa Italiana SpA 
na mocy postanowień art. 2441 (3) włoskiego kodeksu cywilnego poprzez UniCredit Bank AG, 
Oddział w Mediolanie, w ciągu dni giełdowych od 8 do 12 lutego 2010 roku. W dniu 24 lutego 
2010 zakończono więc podwyŜkę kapitału, uchwaloną podczas powołanego powyŜej 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 16 listopada 2009 
roku. 
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Ujawnienie ilościowe 

 
Adekwatność kapitałowa 

12.31.2009 12.31.2008 
Kategorie/Pozycje Aktywa 

niewaŜone 
Aktywa 
waŜone  

Aktywa 
niewaŜone 

Aktywa 
waŜone  

A. Aktywa obarczone ryzykiem     
A.1 Ryzyko kredytowe i kontrahenta     
1. Metoda Standardowa 487 048 600 221 614 924 632 100 917 269 519 162 
2. Metody IRB      
2.1 Podstawowa     
2.2 Zaawansowana 546 498 019 174 989 926 518 250 458 170 499 950 
3. Sekurytyzacja 28 336 474 5 760 929 74 187 689 10 294 419 
B. Wymogi kapitałowe     
B.1 Ryzyko kredytowe i kontrahenta  32 189 262  36 025 082 
B.2 Ryzyko rynkowe     
1. Metoda Standardowa  256 024  283 017 
2. Modele wewnętrzne  463 102  1 335 477 
3. Ryzyko koncentracji     
B.3 Ryzyko operacyjne     
1. Metoda wskaźnika podstawowego (Basic Indicator Approach - 
BIA) 

 253 423  269 280 

2. Metoda standardowa tradycyjna (TSA)  1 154 357  1 375 178 
3. Zaawansowana Metoda Pomiaru (AMA)  1 874 899  1 714 534 
B.4 Inne wymogi kapitałowe     
B.6 Razem wymogi kapitałowe  36 191 067  41 002 568 
C. Aktywa obciąŜone ryzykiem i wskaźniki kapitałowe     
C.1 WaŜone aktywa obciąŜone ryzykiem  452 388 342  512 532 105 
C.2 Kapitał podstawowy/WaŜone aktywa obciąŜone ryzykiem 
(wskaźnik kapitału podstawowego) 

 8,63  6,80 

C.3 Kapitał do celów regulacyjnych (uwzględniony w kapitale 
krótkoterminowym)/WaŜone aktywa obciąŜone ryzykiem 
(współczynnik kapitału razem) 

 12,02  10,64 

Według stanu na 31 grudnia 2008 roku wskaźniki te zostały zrewidowane po uwzględnieniu w 
kapitale uzupełniającym części rezerwy z przeliczenia na walutę sprawozdawczą, związanej z 
zagranicznymi inwestycjami netto. 

 
wymóg kapitałowy ryzyka rynkowego 
 12.31.2009 12.31.2008 
Ryzyko pozycji 689 354 1 573 446 
ryzyko rozliczeniowe dla transakcji DVP 7 997 11 531 
Ryzyko kursowe 21 775 33 517 
wymóg kapitałowy ryzyka rynkowego 719 126 1 618 494 
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Powtórna klasyfikacja aktywów finansowych 

W Rozporządzeniu 1004 z 15 października 2008 roku, Komisja Europejska transponowała zmiany 
do MSR 39 i MSSF 7 „Instrumenty finansowe: "Reklasyfikacja aktywów finansowych", 
zatwierdzone przez IAS Board. Zmiany te, które obowiązują wstecznie od 1 lipca 2008 roku 
umoŜliwiają reklasyfikację niektórych aktywów finansowych po ich wstępnym ujęciu z portfela 
HfT do portfela AfS. 

W szczególności reklasyfikacji podlegały: 

• aktywa finansowe HfT lut AfS, które mogły spełnić definicję portfela kredytowego 
określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości (jeŜeli takie aktywa nie zostały 
sklasyfikowane odpowiednio jako HfT lub AfS prze wstępnym ujęciu) o ile dany podmiot 
zamierza i jest w stanie przetrzymywać je w moŜliwej do przewidzenia przyszłości lub do 
terminu zapadalności. 

• "jedynie w rzadkich okolicznościach" te aktywa finansowe HfT, które w czasie ich 
ewidencjonowania nie spełniały definicji kredytu. 

Przedstawione poniŜej tabele (przedstawione w podziale na aktywa bazowe i portfel) przedstawiają 
wartość księgową i godziwą według stanu na 31 grudnia 2009 roku tych aktywów, które podlegały 
reklasyfikacji w drugiej połowie 2008 roku i w pierwszej połowie 2009 roku. 

Przedstawiono takŜe przychody/koszty, które mogłyby zostać ujawnione w wypadku, gdyby do 
takich reklasyfikacji nie doszło, a takŜe te, które zostały skutecznie ujawnione w rachunku zysków i 
strat lub w kapitale własnym. 

Powołane powyŜej przychody/koszty przed opodatkowaniem zostały przedstawione w dwóch 
kategoriach: wynikające z „pomiaru” (w tym umorzenia) oraz „inne” (obejmujące odsetki oraz 
zyski/straty ze zbycia przenoszonych aktywów. 

W konsekwencji ogólny wpływ przed opodatkowaniem, który mógłby zostać ujęty w rachunku 
wyników według stanu na 31 grudnia 2009 roku, stanowiłby zysk w kwocie 1 574 604 tysięcy euro 
gdyby te aktywa nie zostały poddane reklasyfikacji, ale faktyczny zysk wyniósł 580 550 tysięcy 
euro. 
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Reklasyfikowane aktywa finansowe: wartość księgowa, wartość godziwa i wpływ na dochód ogólnego (€ '000) 

Typ 
instrumentu (1) 

Portfel 
rachunkowy 

przed 
powtórną 

klasyfikacją 
(2) 

Portfel 
rachunkowy 

po 
powtórnej 
klasyfikacji 

(3) 

Warto ść 
księgowa 
według 

stanu na 
12.31.2009 

(4) 

Warto ść 
godziwa 
Według 
stanu na 

dzień 
12.31.2009 

(5) 

Przychód/koszty bez 
powtórnej klasyfikacji 

(przed opodatkowaniem) 

Przychód/koszty ujęte w 
trakcie okresu (przed 

opodatkowaniem) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Od 
pomiaru 

(6) 
Inne (7) 

Od 
pomiaru 

(8) 
Inne (9) 

A. DłuŜne 
papiery 
wartościowe 

  18 554 347 17 235 622 1 053 649 520 449 (64 840) 651 195 

Do obrotu Do sprzedaŜy 117 784 117 784 474 (3 009) 1 054 (3 774) 

Do obrotu 
do 
zapadalności 

195 811 190 440 (2 808) 6 253  7 000 

Do obrotu 
Kredyty dla 
Banków 

7 377 433 7 406 792 534 940 97 528  129 093 

Do obrotu 
PoŜyczki i 
zaliczki dla 
klientów 

10 094 293 8 772 714 542 693 382 177 (65 894) 483 316 

Do sprzedaŜy 
Kredyty dla 
Banków 

311 084 310 921 (465) 13 782  13 596 

 

Do sprzedaŜy 
PoŜyczki i 
zaliczki dla 
klientów 

457 942 436 971 (21 185) 23 718  21 964 

B. Kapitałowe 
papiery 
wartościowe 

  - - - - - - 

 
Aktywa 
finansowe do 
obrotu 

Aktywa 
finansowe 
dostępne do 
sprzedaŜy 

- - - - - - 

C. Kredyty   1 590 465 1 567 699 507 (1) - (5 805) 
do obrotu do sprzedaŜy       

do obrotu 
przechowywan
e do 
zapadalności 

      

do obrotu 
Kredyty dla 
banków 

711 018 692 049 6 472 257  95 

do obrotu 
PoŜyczki i 
zaliczki dla 
klientów 

879 447 875 650 (5 965) (258)  (5 900) 

do sprzedaŜy 
PoŜyczki i 
zaliczki dla 
Banków 

      

 

do sprzedaŜy 
PoŜyczki i 
zaliczki dla 
klientów 

      

D. Jednostki w 
funduszach 
inwestycyjnych 

  - - - - - - 

 
Aktywa 
finansowe do 
obrotu 

Aktywa 
finansowe 
dostępne do 
sprzedaŜy 

- - - - - - 

Razem 20 144 812 18 803 321 1 054 156 520 448 (64 840) 645 390 

DłuŜne papiery wartościowe, reklasyfikowane w portfelu kredytowym klientów obejmują 
strukturyzowane produkty kredytowe (inne niŜ kontrakty pochodne i instrumenty finansowe z 
wbudowanymi instrumentami pochodnymi) na kwotę 7 412 829 tysięcy euro w dniu 31 
grudnia 2009 roku. 

Ponadto w odniesieniu do aktywów powtórnie klasyfikowanych w pierwszej połowie 2009 
roku, głównie obejmujących obligacje pokryte, Pfandbriefe oraz w mniejszym stopniu dłuŜne 
papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty publiczne na łączną wartość księgową 
7 743 979 tysięcy euro według stanu na koniec 2009 roku, w tabeli poniŜej przedstawiono 
zyski/straty kapitałowe przed opodatkowaniem, ujęte odpowiednio w rachunku zysków i strat 
oraz w zestawieniu kapitału udziałowego w latach 2009 i 2008 do daty transferu. 
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Powtórnie klasyfikowane aktywa finansowe: wpływ na dochód ogólny przed 
powtórną klasyfikacją 

  (€ '000) 

Zyski/straty uj ęte w rachunku 
zysków i strat (przed 

opodatkowaniem) 

Zyski/straty uj ęte w OCI (przed 
opodatkowaniem) Typ instrumentu 

(1) 

Portfel 
rachunkowy 

przed 
powtórną 

klasyfikacją 
(2) 

Portfel 
rachunkowy 

po 
powtórnej 

klasyfikacji 
(3) 

2009 (4) 2008 (5) 2009 (6) 2008 (7) 

A. DłuŜne papiery 
wartościowe 

  22 639 44 504 - (27 398) 

Aktywa finansowe 
do obrotu 

Aktywa finansowe 
dostępne do 
sprzedaŜy 

192 (718) X X 

Aktywa finansowe 
do obrotu 

Aktywa finansowe 
przechowywane do 
zapadalności 

  X X 

Aktywa finansowe 
do obrotu 

Kredyty dla Banków (18 106) 45 368 X X 

Aktywa finansowe 
do obrotu 

PoŜyczki i zaliczki 
dla klientów 

40 553 (146) X X 

Aktywa finansowe 
dostępne do 
sprzedaŜy 

Kredyty dla Banków     

 

Aktywa finansowe 
dostępne do 
sprzedaŜy 

PoŜyczki i zaliczki 
dla klientów 

   (27 398) 

B. Kapitałowe 
papiery wartościowe 

  - -   

 
Aktywa finansowe 
do obrotu 

Aktywa finansowe 
dostępne do 
sprzedaŜy 

- - X X 

C. Kredyty   - - - - 

Aktywa finansowe 
do obrotu 

Aktywa finansowe 
dostępne do 
sprzedaŜy 

  X X 

Aktywa finansowe 
do obrotu 

Aktywa finansowe 
przechowywane do 
zapadalności 

  X X 

Aktywa finansowe 
do obrotu 

Kredyty dla Banków   X X 

Aktywa finansowe 
do obrotu 

PoŜyczki i zaliczki 
dla klientów 

  X X 

Aktywa finansowe 
dostępne do 
sprzedaŜy 

Kredyty dla Banków     

 

Aktywa finansowe 
dostępne do 
sprzedaŜy 

PoŜyczki i zaliczki 
dla klientów 

    

D. Jednostki w 
funduszach 
inwestycyjnych 

  - -   

 
Aktywa finansowe 
do obrotu 

Aktywa finansowe 
dostępne do 
sprzedaŜy 

- - X X 

  Razem 22 639 44 504 - (27 398) 
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Przeniesienie aktywów finansowych do obrotu 

Stosując postanowienia art. 2 powołanego Rozporządzenia KE 1004/2008, na mocy którego 
"bieŜący kryzys finansowy zostaje uznany za taką rzadko występującą okoliczność, jaka 
uzasadnia wykorzystanie tej moŜliwości [reklasyfikacji] przez spółki" w drugiej połowie 2008 
roku i pierwszej połowie 2009 roku Grupa przeprowadziła reklasyfikację aktywów 
finansowych HfT, składających się ze strukturyzowanych produktów kredytowych (innych 
niŜ instrumenty pochodne) oraz innych instrumentów dłuŜnych wyemitowanych przez rządy, 
podmioty publiczne, spółki i instytucje finansowe oraz obligacji  typu „cover bonds” oraz 
„Pfandbriefe”, innych niŜ kontrakty na instrumentach pochodnych i finansowych zawierające 
wbudowane instrumenty pochodne o łącznej wartości księgowej 19 375 786 tys. euro według 
stanu na 31 grudnia 2009 roku. 

Efektywne oprocentowanie i przepływy gotówkowe oczekiwane z reklasyfikowanych 
aktywów 

Według stanu na datę reklasyfikacji, przepływy gotówkowe oczekiwane do zapadalności z 
aktywów reklasyfikowanych w ciągu 2009 roku wyniosły 9 605 840 tysięcy euro, przy 
średnim dorozumianym oprocentowaniu 2,4%. 
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Tabela 5 – Ryzyko kredytowe: zasady ogólne ujawnień dla wszystkich 
banków 

 

Ujawnienie jakościowe 

Definicja zaangaŜowań zagroŜonych i przeterminowanych 

ZagroŜone kredyty i naleŜności zostały podzielone na następujące kategorie: 

• kredyty niepracujące – kredyty formalnie zagroŜone, stanowiące ekspozycję na 
niewypłacalnych kredytobiorców, nawet w wypadku nieuznania niewypłacalności 
przez sąd, lub kredytobiorcy znajdujący się w podobnej sytuacji; pomiar odbywa się 
poprzez analizę poszczególnych kredytów (loan-by loan) lub całego portfela; 

• kredyty wątpliwe – zaangaŜowania wobec klientów doświadczających przejściowych 
trudności, które w opinii Grupy mogą zostać przezwycięŜone w rozsądnym czasie. 
Kredyty wątpliwe obejmują takŜe kredyty nie sklasyfikowane jako niepracujące, 
udzielone kredytobiorcom innym niŜ podmioty rządowe, które spełniają następujące 
warunki: 

- Przypadały do spłaty lub pozostały niespłacone przez okres dłuŜszy niŜ 270 dni 
(lub dłuŜszy niŜ 150 dni lub 180 dni w wypadku kredytów konsumpcyjnych o 
oryginalnej zapadalności odpowiednio poniŜej 36 miesięcy lub co najmniej 36 
miesięcy); 

- Kwota powyŜszego zaangaŜowania w odniesieniu do tego samego 
kredytobiorcy i innych niewykonanych płatności jest przeterminowana o mniej 
niŜ 270 dni wynosi co najmniej 10% łącznego zaangaŜowania w stosunku do 
takiego kredytobiorcy. 

Kredyty wątpliwe są wyceniane analitycznie jeŜeli specjalne elementy za tym przemawiają, a 
w pozostałych przypadkach przez zastosowanie analitycznie stałych odsetek na bazie 
historycznej lub stochastycznej. 

• Kredyty restrukturyzowane - zaangaŜowania wobec klientów, z którymi bank zawarł 
umowę restrukturyzacyjną, obejmującą renegocjowane stopy odsetkowe poniŜej 
wartości rynkowych, zamianę części kredytu na udziały i/lub redukcję kapitału 
kredytu; pomiar poprzez analizę poszczególnych kredytów (loan-by loan) z 
uwzględnieniem wartości zaktualizowanej strat z powodu spadku stóp odsetkowych 
poniŜej kosztów finansowania. 

• Kredyty przeterminowane (past-due) – całkowite zaangaŜowanie wobec wszystkich 
kredytobiorców nie ujętych w innych kategoriach, którzy na dzień sporządzenia 
bilansu posiadają zadłuŜenie lub nieautoryzowane debety przeterminowane o ponad 
90 dni. Kredyty detaliczne na rzecz podmiotów sektora publicznego oraz spółek 
posiadających siedzibę lub ustanowionych we Włoszech zostają uznane za 
podlegające utracie wartości w wypadku wystąpienia zaangaŜowań 
przeterminowanych lub debetów nieautoryzowanych przez okres ponad 180 dni 
zamiast 90 dni. Łączne zaangaŜowanie jest ujawniane w tej kategorii w wypadku 
wystąpienia w dniu bilansowym jednego z następujących zdarzeń: 
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- przeterminowane zadłuŜenie lub nieautoryzowane debety;  

lub: 

- średnia dzienna kwota przeterminowanych zadłuŜeń lub nieautoryzowanych 
debetów w ostatnim poprzedzającym kwartale jest równa co najmniej 5% całkowitego 
zaangaŜowania. ZaangaŜowania przeterminowane są wyceniane według stałego 
oprocentowania na bazie historycznej lub stochastycznej przez zastosowanie tam, 
gdzie jest to moŜliwe, ratingu ryzyka odnoszącego się do LGD – straty w warunkach 
niedotrzymania warunków zgodnie z postanowieniami Nowej Umowy Kapitałowej 
Bazylea 2. 

Zbiorcza ocena stosowana jest w wypadku grup kredytów, dla których nie istnieją 
indywidualne wskaźniki utraty wartości, ale moŜna przypisać im ukryte ryzyko, między 
innymi na podstawie czynników ryzyka określonych w dyrektywach bazylejskich – Bazylea 
II.  

 

Opis metodologii stosowanej do określenia umorzeń 

PoŜyczki i naleŜności są aktywami finansowymi nie będącymi instrumentami pochodnymi, ze 
stałymi lub moŜliwymi do określenia określonymi płatnościami, które nie są kwotowane na 
rynku aktywnym. Kredyty i naleŜności są ujawniane w dniu podpisania umowy, którego data 
zazwyczaj pokrywa się z datą wypłaty środków na rzecz klienta. 

Pozycje te obejmują instrumenty dłuŜne o tych samych cechach, lub które są przedmiotem 
reklasyfikacji portfela zgodnie z zasadami MSR 39 oraz wartości netto leasingu finansowego 
środków trwałych w budowie lub oczekujących na leasing, pod warunkiem, Ŝe leasing taki ma 
cechy umowy przewidującej przeniesienie ryzyka. 

Po wstępnym ujawnieniu według wartości godziwej, którą zazwyczaj jest zapłacona cena, w 
tym koszty transakcji i dochód, który jest bezpośrednio związany z nabyciem lub emisją 
aktywów finansowych (nawet niespłaconych), dany kredyt lub naleŜność zostaje wyceniany 
na podstawie kosztu zamortyzowanego przy uŜyciu metody efektywnej stopy procentowej 
(effective interest method), po czym - o ile pomiary wskazują na taką konieczność - 
realizowane są księgowania lub wyksięgowania kapitału z aktualizacji wyceny. 

Zyski lub straty na kredytach i naleŜnościach, które nie są częścią zabezpieczeń 
hedgingowych, są wykazywane w pozycjach zyski lub straty: 

• gdy kredyt lub naleŜność zostaje wyksięgowana: w pozycji 100 (a) „Zyski (straty) ze 
zbycia”; 

lub: 

• gdy kredyt lub naleŜność podlega utracie wartości: w pozycji 130 (a) „Odpisy na 
straty (a) z tytułu kredytów i naleŜności”. 

Odsetki od kredytów i naleŜności ujawniane są jako zyski/straty narastająco w pozycji 10 
"Przychody z tytułu odsetek i podobne przychody”. 

Przeterminowane odsetki przenoszone są do rachunku wyników w momencie pobrania lub 
otrzymania. 
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Utrata wartości kredytu lub naleŜności zostaje ujawniona w momencie pojawienia się 
prawdopodobieństwa niemoŜności odzyskania całości wszystkich naleŜnych kwot zgodnie z 
warunkami umowy, czy teŜ ich wartości ekwiwalentnej. 

Kapitały z aktualizacji wyceny kredytów i naleŜności wylicza się na podstawie wartości 
zaktualizowanej oczekiwanych przepływów gotówkowych kapitału i odsetek, pomniejszonej 
o koszty windykacji i wszelkie otrzymane przedpłaty; najwaŜniejszymi elementami procesu 
ustalania wartości zaktualizowanej przepływów gotówkowych jest określenie szacowanych 
windykacji, harmonogram spłat oraz zastosowane stopy odsetkowe. 

Kwota strat poniesionych z zaangaŜowań zagroŜonych sklasyfikowanych jako niepracujące, 
wątpliwe, czy restrukturyzowane zgodnie z kategoriami wymienionymi poniŜej, stanowi 
róŜnicę pomiędzy wartością księgową a wartością zaktualizowaną szacunkowych 
przepływów gotówkowych, zdyskontowanych według pierwotnej stopy odsetkowej dla 
danego aktywa finansowego. 

W pierwszym roku przejścia na MSR/MSSF (2005) i w latach następnych, jeŜeli oryginalna 
stopa odsetkowa dyskontowanego aktywa finansowego jest nieznana, lub jeŜeli stwierdzenie 
tej wartości będzie wyjątkowo uciąŜliwe, stosowana jest stopa średnia, zarejestrowana dla 
pozycji o podobnej charakterystyce, która nie uległa pogorszeniu w roku, w którym nastąpiło 
właściwe pogorszenie takiego aktywa. Dla wszystkich pozycji ze stałym oprocentowaniem 
stopa odsetkowa zostaje określona zgodnie z metodą, która pozostanie niezmieniona w latach 
następnych. 

Czas odzyskiwania naleŜności zagroŜonych jest szacowany na podstawie harmonogramów 
spłat, uzgodnionych z kredytobiorcami lub zawartych w biznesplanach, czy prognozowanych 
na podstawie doświadczenia windykacyjnego, zdobytego w odniesieniu do podobnej klasy 
kredytów, z uwzględnieniem rodzaju naleŜności, lokalizacji geograficznej, rodzaju 
zabezpieczenia oraz wszelkich innych istotnych czynników. 

Kredyty i naleŜności są poddawane analizie w celu określenia, które z nich z powodu zdarzeń 
zaistniałych w momencie ich wstępnego ujawnienia wykazują obiektywne symptomy 
moŜliwej utraty wartości. Kredyty problemowe tego rodzaju są poddawane regularnym 
przeglądom i ocenom okresowym, prowadzonym przynajmniej raz w roku. Wszelkie dalsze 
zmiany w stosunku do pierwotnych oczekiwań, dotyczące kwot czy terminów oczekiwanych 
przepływów gotówkowych, zarówno kapitałowych jak i odsetkowych, powodują zmiany 
wartości kapitału z aktualizacji wyceny i stanowią zysk lub stratę, zaksięgowaną w pozycji 
130(a) „Strata z tytułu utraty wartości (a) kredytów i naleŜności”. 

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów są klasyfikowane jako specjalne w odpowiedniej 
pozycji rachunku wyników, nawet jeŜeli obliczenie jest ryczałtowe lub statystyczne zgodnie z 
postanowieniami poniŜej. 

Jeśli jakość kredytu lub naleŜności poprawia się i zaistnieją uzasadnione podstawy by uznać, 
Ŝe zarówno kapitał jak odsetki zostaną odzyskane w pierwotnie zakładanym terminie 
wynikającym z warunków umowy, to następuje wyksięgowanie takiej pozycji zysków lub 
strat w kwocie kosztu zamortyzowanego, który pojawiłby się w wypadku braku utraty 
wartości. 

Wyksięgowanie kredytu lub naleŜności w całości dokonuje się w sytuacji, gdy dany kredyt 
lub naleŜność zostaną uznane za nieściągalne lub umorzone. Takie umorzenia są ujmowane 
bezpośrednio w pozycji zyski/straty - 130(a) „Straty z tytułu utraty wartości (a) kredytów lub 
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naleŜności" i redukują kwotę kapitału kredytu lub naleŜności. Wyksięgowanie wcześniej 
wykazanych strat z tytułu utraty wartości w całości lub części zostaje ujawnione w tej samej 
pozycji. 

Kredyty renegocjowane obejmujące swap instrumenty dłuŜne/kapitałowe są wyceniane przed 
finalizacją transakcji swap na podstawie umów konwersji, zawartych w dniu bilansowym. 

Wszelkie ujemne róŜnice pomiędzy wartością kredytów a wartością udziałów są ujmowane w 
rachunku zysków i strat jako odpisy. 



 75

Ujawnienie ilościowe 
Ryzyko kredytowe i kontrahenta 
RYZYKO KREDYTOWE I KONTRAHENTA Kwoty według stanu na 31.12.2009 Kwoty według stanu na 31.12.2008 
 
 

Kapitał niewaŜony Kapitał waŜony 
Kwoty Kwoty Wymóg 

Kwoty 
niewaŜone 

Kwoty 
waŜone 

Wymóg 
kapitałowy 

A. RYZYKO KREDYTOWE I KONTRAHENTA     
A.1 METODA STANDARDOWA - AKTYWA 
OBCIĄśONE RYZYKIEM 

487 048 600 221 614 924
 17 729 194 

632 100 917 269 519 162 21 561 533 

A.1.1 Ekspozycje wobec rządów państw lub banków 
centralnych lub przez nie zabezpieczone 

87 008 339 4 610 192 368 815 97 575 662 4 818 601 385 488 

A.1,2. Ekspozycje wobec administracji regionalnych i 
lokalnych lub przez nie zabezpieczone 

38 983 968 1 673 962 133 917 36 036 969 1 313 288 105 063 

A.1.3 Ekspozycje wobec organów administracji i 
przedsięwzięć niekomercyjnych lub przez nie 
zabezpieczone 

12 939 544 2 769 677 221 574 12 224 322 2 608 825 208 706 

A.1.4 Ekspozycje wobec międzynarodowych banków 
rozwoju lub przez nie zabezpieczone 

335 869 1 300 104 534 326 12 976 1 038 

A.1.5 Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych 
lub przez nie zabezpieczone 

- - - 170 160 - - 

A.1.6 Ekspozycje wobec instytucji podlegających 
nadzorowi lub przez nie zabezpieczone 

30 735 766 5 949 062 475 925 82 646 152 10 643 128 851 450 

A.1.7 Ekspozycje wobec korporacji lub przez nie 
zabezpieczone  

174 920 562 
125 560 55

9 
10 044 845 228 385 740 156 814 603 12 545 168 

A.1,8. Ekspozycje detaliczne 64 838 625 32 050 534 2 564 043 76 131 999 37 206 750 2 976 540 
A.1,9. Ekspozycje z zabezpieczeniem w postaci 
nieruchomości  

32 473 740 16 039 700 1 283 176 50 525 594 22 141 817 1 771 345 

A.1.10 Ekspozycje przeterminowane 8 826 877 10 205 254 816 420 8 337 504 8 790 170 703 214 
A.1.11 Ekspozycje wysokiego ryzyka 1 688 822 1 835 594 146 847 1 696 716 1 897 476 151 798 
A.1.12 Ekspozycje w postaci gwarantowanych obligacji 
bankowych (obligacje pokryte) 

1 893 095 504 092 40 327 2 115 995 229 131 18 330 

A.1.13 Ekspozycje krótkoterminowe wobec klientów 
korporacyjnych 

829 946 534 070 42 726 2 099 346 1 387 935 111 035 

A.1.14 Ekspozycje w postaci Wspólnych Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych (CIU) 

3 570 986 3 465 077 277 206 1 464 702 1 007 242 80 579 

A.1.15 Inne ekspozycje 28 002 461 16 415 851 1 313 268 32 155 730 20 647 220 1 651 778 
A.2 METODA IRB - AKTYWA OBCIĄśONE 
RYZYKIEM 

546 020 042 173 929 583
 13 914 367 

517 062 654 167 797 949 13 423 836 

A.2.1 Ekspozycje wobec Jednostek Administracji 
Państwowej i Banków Centralnych lub przez nie 
zabezpieczone 

2 727 984 213 731 17 098 4 872 741 249 776 19 982 

A.2.2 Ekspozycje wobec nadzorowanych instytucji, 
rządów regionalnych, urzędów publicznych i innych 
podmiotów lub przez nie zabezpieczone 

90 275 560 16 167 525 1 293 402 106 906 137 22 695 002 1 815 600 

A.2,3. Ekspozycje wobec korporacji lub przez nie 
zabezpieczone 

292 242 903 
120 300 90

6 
9 624 072 278 413 317 113 859 554 9 108 764 

A.2.4 Ekspozycje detaliczne z zabezpieczeniem w postaci 
nieruchomości mieszkaniowych 

95 049 224 16 704 196 1 336 336 73 394 377 12 758 664 1 020 693 

A.2.5 Kwalifikowane detaliczne ekspozycje 
rewolwingowe 

6 772 938 1 699 760 135 981 7 323 499 1 949 432 155 955 

A.2.6 Inne ekspozycje detaliczne 51 432 360 14 271 352 1 141 708 40 085 295 12 806 003 1 024 480 
A.2.7 Zakupione naleŜności: ryzyko rozwodnienia - - - - - - 
A.2.8 Inne aktywa 2 903 056 1 446 529 115 722 2 081 864 1 016 316 81 305 
A.2.9 Kredytowanie specjalistyczne - kryteria grupowania 4 543 952 3 053 519 244 282 3 985 424 2 463 202 197 056 
A.2.10 Alternatywna obsługa kredytów hipotecznych - - - - - - 
A.2.11 Ryzyko rozliczeń: ekspozycje związane z 
transakcjami nie-DVP z nadzorczymi współczynnikami 
waŜenia 

72 065 72 065 5 765 - - - 

A.3 METODA IRB - EKSPOZYCJE W 
INSTRUMENTACH KAPITAŁOWYCH 

477 977 1 060 342 84 827 1 187 804 2 702 001 216 160 

A.3.1 Metoda PD/LGD: aktywa waŜone ryzykiem 107 682 311 374 24 910 247 009 122 291 9 783 
A.3.2 Metoda prostego waŜenia ryzykiem: aktywa waŜone 
ryzykiem 

      

- Ekspozycje na akcje prywatne w dostatecznie 
zdywersyfikowanych portfelach 

344 826 655 167 52 413 500 684 951 300 76 104 

- Ekspozycje na akcje w obrocie giełdowym 545 1 580 126 - - - 
- Inne ekspozycje na akcje 24 924 92 221 7 378 440 111 1 628 410 130 273 
A.3.3 Metoda modeli wewnętrznych: aktywa waŜone 
ryzykiem 

- - - - - - 
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Ryzyko kredytowe: informacje bilansowe/pozabilansowe dla banków 

Ekspozycje/Portfel Kwoty według stanu na 31.12.2009 
 
 Ekspozycje bilansowe Ekspozycje pozabilansowe 

 
 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa finansowe 
wyceniane według 

wartości godziwej do 
rachunku zysków i 

strat 

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaŜy 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu zapadalności 

PoŜyczki i naleŜności w 
bankach 

Aktywa 
nieobrotowe oraz 
grupy środków 

trwałych do 
zbycia, 

sklasyfikowane 
jako przeznaczone 

do sprzedaŜy 

 
 

 
 

Ekspozycj
a brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozycja 
brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozycja 
brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozycja 
brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozycja 
brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozy
cja brutto 

Średnia 
ekspozyc

ja 

Ekspozycja 
brutto 

Średnia 
ekspozycja 

A. Ekspozycje bilansowe               
a) Kredyty niepracujące - 43 - - 5 478 44 402 - - 422 483 396 677 - - - - 
b) Kredyty wątpliwe - - - - - 727 - - 43 321 51 101 - - - - 
c) ZaangaŜowania 
restrukturyzowane 

- - - - - - - - 274 954 217 451 - - - - 

d) Ekspozycje 
przeterminowane 

- - - - - - - - - - - - - - 

e) Inne aktywa 17 427 736 24 078 770 4 719 880 4 594 151 4 727 399 5 808 598 1 736 201 3 956 646 78 054 983 83 775 085 - 333 251 - - 
Razem A 17 427 736 24 078 813 4 719 880 4 594 151 4 732 877 5 853 727 1 736 201 3 956 646 78 795 741 84 440 314 - 333 251 - - 
B. Ekspozycje 
pozabilansowe 

              

a) Odpis z tytułu utraty 
wartości 

- - - - - - - - - - - - 12 794 25 180 

b) Inne - - - - - - - - - - - - 104 783 155 156 380 504 
Razem B - - - - - - - - - - - - 104 795 949 156 405 684 
RAZEM A+B 12.31.2009 17 427 736 24 078 813 4 719 880 4 594 151 4 732 877 5 853 727 1 736 201 3 956 646 78 795 741 84 440 314 - 333 251 104 795 949 156 405 684 
RAZEM A+B 12.31.2008 35 983 680 48 469 837 4 580 118 6 824 396 6 410 287 7 350 538 5 069 955 3 066 758 81 139 335 100 751 575 8 397 565 225 295 046 171 368 182 
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Ryzyko kredytowe: informacje bilansowe i pozabilansowe dla klientów 
Ekspozycje/Portfel Kwoty według stanu na 31.12.2009 

 
 Ekspozycje bilansowe  

 
 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa finansowe 
wyceniane według 

wartości godziwej do 
rachunku zysków i 

strat 

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaŜy 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu zapadalności 

PoŜyczki i naleŜności od 
klientów 

Aktywa nieobrotowe 
oraz 

grupy środków 
trwałych do zbycia, 

sklasyfikowane 
jako przeznaczone do 

sprzedaŜy 

Ekspozycje pozabilansowe 

 
 

Ekspozycj
a brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozycj
a brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozycja 
brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozycja 
brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozycja 
brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozyc
ja brutto 

Średnia 
ekspozycja 

Ekspozycja 
brutto 

Średnia 
ekspozycja 

A. Ekspozycje bilansowe               
a) Kredyty niepracujące - 882 37 502 12 501 96 529 435 345 47 813 38 368 32 648 558 30 707 070 102 400 94 223 - - 
b) Kredyty wątpliwe - - - - - 4 083 - - 16 430 334 12 292 007 53 026 46 135 - - 
c) ZaangaŜowania 
restrukturyzowane 

- - - - 872 885 - - 4 435 787 3 528 418 - 8 - - 

d) Ekspozycje 
przeterminowane 

353 144 - - 2 219 22 545 - 23 3 931 819 3 023 922 2 085 12 411 - - 

e) Inne aktywa 35 623 539 40 894 177 9 301 410 10 207 770 33 957 290 25 951 266 8 783 605 9 890 083 537 069 551 561 981 719 430 125 992 013 - - 
Razem A 35 623 892 40 895 203 9 338 912 10 220 271 34 056 910 26 414 124 8 831 418 9 928 474 594 516 049 611 533 136 587 636 1 144 790 - - 
B. Ekspozycje 
pozabilansowe 

              

a) Odpis z tytułu utraty 
wartości 

- - - - - - - - - - - - 2 082 886 1 971 515 

b) Inne - - - - - - - - - - - - 193 056 486 206 566 419 
Razem B - - - - - - - - - - - - 195 139 372 208 537 934 
RAZEM A+B 12.31.2009 35 623 892 40 895 203 9 338 912 10 220 271 34 056 910 26 414 124 8 831 418 9 928 474 594 516 049 611 533 136 587 636 1 144 790 195 139 372 208 537 934 
RAZEM A+B 12.31.2008 47 696 535 68 947 296 10 867 305 8 541 672 21 904 877 23 956 129 11 659 474 10 260 326 631 849 285 617 783 428 966 744 2 641 547 221 930 640 224 762 027 
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Rozkład ekspozycji bilansowych i pozabilansowych wobec banków według obszarów geograficznych 

Kwoty według stanu na 31.12.2009 
Włochy Inne państwa europejskie Ameryka Azja Reszta świata Ekspozycje/Obszary 

geograficzne Ekspozycja 
brutto 

Ekspozycja 
netto 

Ekspozycja 
brutto 

Ekspozycja 
netto 

Ekspozycja 
brutto 

Ekspozycja 
netto 

Ekspozycja 
brutto 

Ekspozycja 
netto 

Ekspozycja 
brutto 

Ekspozycja 
netto 

A. Ekspozycje bilansowe           
a) Kredyty niepracujące 918 918 216 513 74 504 122 153 49 623 69 977 40 213 18 400 10 438 
b) Kredyty wątpliwe 395 384 9 187 2 267 7 238 3 238 5 447 4 109 21 054 21 054 
c) ZaangaŜowania 
restrukturyzowane 

- - 24 938 5 238 - - 250 016 235 917 - - 

d) Ekspozycje przeterminowane - - - - - - - - - - 
e) Inne ekspozycje 12 960 347 12 950 628 82 460 215 82 438 479 5 862 122 5 859 747 2 251 292 2 248 825 3 132 223 3 132 141 
Razem A 12 961 660 12 951 930 82 710 853 82 520 488 5 991 513 5 912 608 2 576 732 2 529 064 3 171 677 3 163 633 
B. Ekspozycje pozabilansowe           
a) Kredyty niepracujące 1 1 201 11 - - - - - - 
b) Kredyty wątpliwe - - 781 781 - - - - - - 
c) Inne aktywa o obniŜonej 
jakości 

232 232 - - - - 11 579 11 579 - - 

d) Inne ekspozycje 4 167 191 4 167 123 90 838 054 90 832 073 5 574 530 5 574 338 1 766 815 1 766 241 2 436 565 2 435 883 
Razem B 4 167 424 4 167 356 90 839 036 90 832 865 5 574 530 5 574 338 1 778 394 1 777 820 2 436 565 2 435 883 
Razem A+B 12.31.2009 17 129 084 17 119 286 173 549 889 173 353 353 11 566 043 11 486 946 4 355 126 4 306 884 5 608 242 5 599 516 
Razem 12.31.2008 26 756 195 26 751 038 226 504 946 226 410 385 16 485 454 16 356 858 8 059 220 8 054 722 8 350 680 8 296 933 
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Rozkład ekspozycji bilansowych i pozabilansowych wobec klientów według obszarów geograficznych 
Kwoty według stanu na 31.12.2009 

Włochy Inne państwa europejskie Ameryka Azja Reszta świata Ekspozycje/Obszary 
geograficzne Ekspozycja 

brutto 
Ekspozycja 

netto 
Ekspozycja 

brutto 
Ekspozycja 

netto 
Ekspozycja 

brutto 
Ekspozycja 

netto 
Ekspozycja 

brutto 
Ekspozycja 

netto 
Ekspozycja 

brutto 
Ekspozycja 

netto 
A. Ekspozycje bilansowe           
a) Kredyty niepracujące 19 379 116 7 116 733 11 524 643 4 601 333 366 313 216 314 1 030 272 560 591 632 458 185 911 
b) Kredyty wątpliwe 11 517 405 8 191 725 3 998 631 2 821 896 20 656 15 522 848 887 524 987 97 781 38 494 
c) ZaangaŜowania 
restrukturyzowane 

2 110 837 2 029 320 1 923 405 1 081 662 189 991 119 541 8 976 - 203 450 75 827 

d) Ekspozycje przeterminowane 3 460 893 3 119 080 420 773 337 913 13 121 9 676 4 012 3 320 37 677 36 391 
e) Inne ekspozycje 278 594 739 277 087 554 313 818 572 312 534 579 12 572 100 12 528 546 6 972 281 6 868 151 13 207 828 13 047 362 
Razem A 315 062 990 297 544 412 331 686 024 321 377 383 13 162 181 12 889 599 8 864 428 7 957 049 14 179 194 13 383 985 
B. Ekspozycje pozabilansowe           
a) Kredyty niepracujące 282 529 253 305 515 842 376 290 5 081 4 977 94 835 88 456 - - 
b) Kredyty wątpliwe 495 351 483 279 75 194 43 927 9 927 8 553 3 595 3 135 - - 
c) Inne aktywa o obniŜonej 
jakości 

352 658 351 382 186 181 64 396 8 658 3 687 155 92 52 880 7 701 

d) Inne ekspozycje 57 469 743 56 920 397 121 957 584 121 906 333 8 844 444 8 842 426 3 329 765 3 327 598 1 454 950 1 454 169 
Razem B 58 600 281 58 008 363 122 734 801 122 390 946 8 868 110 8 859 643 3 428 350 3 419 281 1 507 830 1 461 870 
Razem A+B 12.31.2009 373 663 271 355 552 775 454 420 825 443 768 329 22 030 291 21 749 242 12 292 778 11 376 330 15 687 024 14 845 855 
Razem A+B 12.31.2008 368 739 964 354 165 574 519 968 502 510 464 273 37 449 256 37 066 676 18 197 190 17 506 425 16 699 113 16 381 464 
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Rozkład ekspozycji bilansowych i pozabilansowych wobec klientów według sektorów biznesowych (I część) 

Kwoty według stanu na 31.12.2009 
Rządy państw Inne urzędy publiczne Spółki finansowe Ekspozycje/Sektor biznesowy 

Ekspozycja 
brutto 

Razem 
umorzenia 

Ekspozycja 
netto 

Ekspozycja 
brutto Umorzenia Ekspozycja 

netto 
Ekspozycja 

brutto 
Razem 

umorzenia 
Ekspozycja 

netto 
A. Ekspozycje bilansowe          
a) Kredyty niepracujące 6 645 1 609 5 036 71 199 44 407 26 792 1 304 291 730 279 574 012 
b) Kredyty wątpliwe - - - 135 600 52 678 82 922 195 832 42 887 152 945 
c) ZaangaŜowania 
restrukturyzowane 

872 467 405 67 1 66 216 767 122 744 94 023 

d) Ekspozycje przeterminowane 704 138 566 3 932 1 488 2 444 105 015 14 088 90 927 
e) Inne ekspozycje 57 091 503 66 934 57 024 569 25 872 131 17 029 25 855 102 65 172 496 301 650 64 870 846 
Razem A 57 099 724 69 148 57 030 576 26 082 929 115 603 25 967 326 66 994 401 1 211 648 65 782 753 
B. Ekspozycje pozabilansowe          
a) Kredyty niepracujące - - - 40 - 40 29 803 4 207 25 596 
b) Kredyty wątpliwe - - - 22 848 1 675 21 173 28 118 16 28 102 
c) Inne aktywa o obniŜonej 
jakości 

- - - 3 871 121 3 750 3 333 - 3 333 

d) Inne ekspozycje 5 166 803 762 5 166 041 9 546 786 1 213 9 545 573 40 428 841 540 324 39 888 517 
Razem B 5 166 803 762 5 166 041 9 573 545 3 009 9 570 536 40 490 095 544 547 39 945 548 
RAZEM A+B 12.31.2009 62 266 527 69 910 62 196 617 35 656 474 118 612 35 537 862 107 484 496 1 756 195 105 728 301 
RAZEM A+B 12.31.2008 58 937 682 56 809 58 880 873 28 441 913 112 318 28 329 595 119 634 879 752 022 118 882 857 
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Rozkład ekspozycji bilansowych i pozabilansowych wobec klientów według sektorów biznesowych (II część) 
Kwoty według stanu na 31.12.2009 

Spółki ubezpieczeniowe Spółki niefinansowe Inne podmioty Ekspozycje/Sektor biznesowy 
Ekspozycja 

brutto 
Razem 

umorzenia 
Ekspozycja 

netto 
Ekspozycja 

brutto 
Razem 

umorzenia 
Ekspozycja 

netto 
Ekspozycja 

brutto 
Razem 

umorzenia 
Ekspozycja 

netto 
A. Ekspozycje bilansowe          
a) Kredyty niepracujące 40 490 20 989 19 501 21 679 329 13 373 378 8 305 951 9 830 848 6 081 258 3 749 590 
b) Kredyty wątpliwe 5 401 1 693 3 708 10 603 557 3 019 146 7 584 411 5 542 970 1 774 332 3 768 638 
c) ZaangaŜowania 
restrukturyzowane 

17 800 357 17 443 4 106 536 986 564 3 119 972 94 617 20 176 74 441 

d) Ekspozycje przeterminowane 5 830 333 5 497 3 120 669 258 917 2 861 752 700 326 155 132 545 194 
e) Inne ekspozycje 2 282 489 4 896 2 277 593 312 471 338 1 789 516 310 681 822 162 275 563 919 303 161 356 260 
Razem A 2 352 010 28 268 2 323 742 351 981 429 19 427 521 332 553 908 178 444 324 8 950 201 169 494 123 
B. Ekspozycje pozabilansowe          
a) Kredyty niepracujące 265 73 192 829 262 164 192 665 070 48 925 11 131 37 794 
b) Kredyty wątpliwe 11 6 5 513 296 32 363 480 933 9 910 932 8 978 
c) Inne aktywa o obniŜonej 
jakości 

16 4 12 591 065 178 143 412 922 2 123 843 1 280 

d) Inne ekspozycje 2 155 272 263 2 155 009 121 394 058 55 339 121 338 719 14 364 726 7 662 14 357 064 
Razem B 2 155 564 346 2 155 218 123 327 681 430 037 122 897 644 14 425 684 20 568 14 405 116 
RAZEM A+B 12.31.2009 4 507 574 28 614 4 478 960 475 309 110 19 857 558 455 451 552 192 870 008 8 970 769 183 899 239 
RAZEM A+B 12.31.2008 3 780 075 37 185 3 742 890 530 674 493 15 867 150 514 807 343 219 584 983 8 644 129 210 940 854 
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Podział według czasu pozostałego do terminu zapadalności aktywów finansowych        

    Kwoty według stanu na 
31.12.2009     

Pozycje/Zapadalności 
A vista 1 do 7 dni 7 do 15 dni 15 do 1 

miesiąca 
1 do 3 

miesięcy 
3 do 6 

miesięcy 
od 6 miesięcy 

do 1 roku 
od 1 do 5 lat PowyŜej 5 lat 

Nieokreślony 
termin 

zapadalności 
Aktywa bilansowe 107 987 878 30 916 397 14 478 672 34 944 772 49 277 043 39 403 434 55 815 308 194 222 306 200 809 160 43 901 438 
a) Papiery rządowe 215 945 717 416 1 337 125 50 581 1 466 481 5 880 254 8 768 064 20 781 624 15 817 883 3 424 
c) Inne dłuŜne papiery wartościowe 254 588 65 437 1 722 967 1 519 890 3 503 524 2 952 650 4 597 619 27 416 233 27 003 114 7 887 316 
d) Jednostki w funduszach 
inwestycyjnych 

205 665 30 115 - 62 5 62 125 261 913 136 384 4 467 779 

e) Kredyty 107 311 680 30 103 429 11 418 580 33 374 239 44 307 033 30 570 468 42 449 500 145 762 536 157 851 779 31 542 919 
- Banki 30 492 231 11 206 901 4 008 029 6 740 011 11 344 247 2 499 192 4 173 577 1 558 467 1 526 310 3 334 576 
- Klienci 76 819 449 18 896 528 7 410 551 26 634 228 32 962 786 28 071 276 38 275 923 144 204 069 156 325 469 28 208 343 
Transakcje pozabilansowe           
a) Finansowe instrumenty pochodne z 
wymianą kapitału 

          

- długie pozycje 210 081 29 759 489 14 233 147 14 580 110 32 073 057 12 437 258 5 478 208 23 791 950 5 519 155 2 
- krótkie pozycje 209 983 32 319 392 12 206 275 14 541 348 34 338 471 8 967 166 5 662 425 24 830 775 6 369 364 1 
a) Finansowe instrumenty pochodne bez 
wymiany kapitału 

          

- długie pozycje 84 333 638 1 962 633 3 062 563 5 261 826 7 037 954 4 746 851 9 881 770 18 198 721 12 275 169 566 
- krótkie pozycje 94 737 548 1 994 724 2 953 891 5 212 538 6 626 697 4 090 383 8 884 407 15 098 418 9 742 550 566 
b) Przyszłe depozyty i poŜyczki           
- długie pozycje 767 624 1 202 896 - 198 1 149 51 064 1 337 212 - - 
- krótkie pozycje 896 1 433 678 22 538 144 203 290 133 109 892 22 929 212 - - 
c) Nieodwołalne zobowiązania wypłaty 
kredytu 

          

- długie pozycje 11 969 420 12 207 243 749 792 5 276 974 5 005 604 3 751 404 15 838 203 29 024 430 9 804 348 4 868 226 
- krótkie pozycje 40 063 299 2 761 306 449 467 3 771 281 2 113 385 2 879 501 14 178 694 19 259 582 3 992 266 4 583 831 
e) Gwarancje kredytowe 2 636 825 23 902 79 420 96 180 206 635 335 655 509 259 1 425 560 448 069 3 163 232 
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Ekspozycje bilansowe: zmiana odpisów z tytułu utraty wartości 
         

Źródło/Kategorie Kwoty według stanu na 31.12.2009 
 
 Ekspozycje wobec banków Ekspozycje wobec klientów 

 
 

Kredyty 
niepracujące 

Kredyty 
wątpliwe 

ZaangaŜowania 
restrukturyzowane 

Ekspozycje 
przeterminowane 

Razem 
Kredyty 

niepracujące 
Kredyty 
wątpliwe 

ZaangaŜowania 
restrukturyzowane 

Ekspozycje 
przeterminowane 

Razem 

A. Bilans otwarcia 284 165 40 448 117 065 - 441 678 18 380 721 2 778 937 593 218 284 577 22 037 453 
B. Zwiększenia 207 503 12 681 33 799 - 253 983 7 496 398 4 149 962 1 092 502 555 369 13 294 231 
B.1 Utworzenie odpisów 48 922 10 023 33 799 - 92 744 6 272 303 3 211 261 413 759 332 602 10 229 925 
B.2 Transfery z innych kategorii 155 415 920 - - 156 335 1 087 865 596 183 135 555 22 034 1 841 637 
B.3 Inne zwiększenia 3 166 1 738 - - 4 904 136 230 342 518 543 188 200 733 1 222 669 
C. Zmniejszenia 239 403 40 860 117 065 - 397 328 5 625 199 2 038 163 555 411 409 850 8 628 623 
C.1 Rozwiązanie odpisów 142 - - - 142 726 076 348 287 69 388 47 068 1 190 819 
C.2 Odzyski 42 476 753 - - 43 229 791 055 151 029 107 093 13 356 1 062 533 
C.3 Umorzenia 127 307 15 - - 127 322 2 469 580 239 049 85 573 2 408 2 796 610 
B.4 Transfery do innych kategorii 921 38 349 117 065 - 156 335 266 703 1 089 477 211 010 274 447 1 841 637 
C.5 Inne zmniejszenia 68 557 1 743 - - 70 300 1 371 785 210 321 82 347 72 571 1 737 024 
D. Bilans zamknięcia 252 265 12 269 33 799 - 298 333 20 251 920 4 890 736 1 130 309 430 096 26 703 061 

Ogólna kwota umorzeń, w tym „Inne zaangaŜowania”, zaksięgowanych w pierwszej połowie 2009 roku: 

Kredyty dla banków 69 387 

PoŜyczki i zaliczki dla klientów 7 988 815 
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Tabela 6 – Ryzyko kredytowe: ujawnienia dla  portfeli dla których 
stosowana jest metoda standardowa oraz kredytowania specjalistycznego i 
ekspozycji kapitałowych w świetle metody IRB 

Ujawnienie jakościowe 

Ryzyko kredytowe – Metoda standardowa 

Lista instytucji ECAI (External Credit Assessment Institution – Zewnętrzna 
Instytucja Ocen Kredytowych) i ECA (Export Credit Agency – Agencja 
Kredytów Eksportowych), których ratingi są stosowane są w metodzie 
standardowej oraz w stosunku do portfeli kredytowych, których dotyczą ratingi 
dostarczone przez powołane powyŜej podmioty. 

Ryzyko kredytowe 

 

Portfele ECA / ECAI Charakterystyka 
ratingów(1) 

Ekspozycje wobec rządów  
i banków centralnych 

Ekspozycje wobec 
organizacji 
międzynarodowych  

Ekspozycje wobec  
Międzynarodowych 
Banków Rozwoju (MDB)  

Ekspozycje wobec 
korporacji i innych 
podmiotów gospodarczych  

- Fitch Ratings; 

- Moody's Investor 
Services; 

- Standard and Poor's 
Rating Services 

Zlecone i niezlecone 

Ekspozycje z tytułu  
Przedsięwzięć Zbiorowego 
Inwestowania (CIU) 

  

 

                                                           

• (1) ratingi zlecone: oznacza ratingi wykonane odpłatnie na wniosek podmiotu ocenianego. Ratingi wykonane bez 
takiego zlecenia zostaną uznane za jednoznaczne z ratingami zleconymi, jeŜeli dany podmiot wcześniej uzyskał 
rating zlecony od tej samej instytucji lub agencji ratingowej ECAII. 

• niezlecone ratingi: ratingi wykonane bez zlecenia ze strony podmiotu ocenianego i bez wniesienia przez taki 
podmiot jakichkolwiek opłat. 
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 Sekurytyzacja 

 
Portfele ECA / ECAI 
Pozycja na sekurytyzacjach z ratingiem 
krótkoterminowym  
Pozycja na sekurytyzacjach innych niŜ 
te z ratingiem krótkoterminowym  

- Fitch Ratings; 
- Moody's Investor Services; 
- Standard and Poor's Rating 

Services 

 
Ujawnienie ilościowe 
 
Kredytowanie specjalistyczne    

 Ekspozycje według stanu na 31.12.2009  
 Kategorie regulacyjne  Pozostała zapadalność/Ocena 

1 - silna 2 - dobra 3 - zadowalająca 4 - słaba 5 - default 
Czas pozostały do zapadalności poniŜej 2,5 
roku 

64 834 730 331 30 185 354 146 000 

Czas pozostały do zapadalności równy lub 
większy od 2,5 roku 

456 716 2 189 061 218 724 82 343 625 404 

Razem kredytowanie specjalistyczne według 
stanu na 31.12.2009 

521 550 2 919 392 248 909 82 697 771 404 

Razem kredytowanie specjalistyczne według 
stanu na 31.12.2008 

520 468 2 443 646 258 577 14 607 748 126 

 
Ekspozycje kapitałowe - uproszczona metoda wagi ryzyka 
Kategorie Wagi 12.31.2009 12.31.2008 
Ekspozycje na akcje prywatne w dostatecznie zdywersyfikowanych 
portfelach 

190% 344 826 500 684 

Ekspozycje na akcje w obrocie giełdowym 290% 545 - 
Inne ekspozycje na akcje 370% 24 924 440 111 
Inne ekspozycje na akcje razem  370 295 940 795 
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Metoda standardowa - ryzyka waŜone ryzykiem 
Klasy ekspozycji Kwoty według stanu na 31.12.2009 Kwoty według stanu na 31.12.2008 
 
 

Kwota 
ekspozycji Ekspozycje zabezpieczone Kwota 

ekspozycji Ekspozycje zabezpieczone 

 
 

 
 

Zabezpiecze
nia 

Gwarancje 
i 

inne 
podobne 

kontrakty 

Derywaty 
kredytow

e 

 
 

Zabezpieczen
ia 

Gwarancje 
i 

inne 
podobne 

kontrakty 

Derywaty 
kredytowe 

Ekspozycje wobec rządów 
państw i banków centralnych lub 
przez nie zabezpieczone 

 769 332 11 967 177 -  4 137 10 197 175 - 

- jakość kredytu etap 1 79 218 944    89 740 361    
- jakość kredytu etap 2 807 133    997 085    
- jakość kredytu etap 3 3 195 113    3 175 226    
- jakość kredytu etap 4 i 5 3 787 149    3 662 990    
- jakość kredytu etap 6 -    -    
Ekspozycje wobec administracji 
regionalnych i lokalnych lub 
przez nie zabezpieczone 

 35 496 5 116 674 50 300  17 373 4 962 503 27 187 

- jakość kredytu etap 1 38 368 028    35 516 431    
- jakość kredytu etap 2 387 081    452 889    
- jakość kredytu etap 3 -    -    
- jakość kredytu etap 4 i 5 228 859    67 649    
- jakość kredytu etap 6 -    -    
Ekspozycje na rzecz organów 
administracji lub przez nie  
zabezpieczone oraz 
przedsięwzięcia niekomercyjne  

 421 938 1 469 577 -  603 162 1 182 560 - 

- jakość kredytu etap 1 10 508 935    9 017 321    
- jakość kredytu etap 2 439 158    219 048    
- jakość kredytu etap 3 -    -    
- jakość kredytu etap 4 i 5 1 991 451    2 987 953    
- jakość kredytu etap 6 -    -    
Ekspozycje wobec 
międzynarodowych banków 
rozwoju lub przez nie 
zabezpieczone 

 - - -  - - 451 

- jakość kredytu etap 1 333 461    516 038    
- jakość kredytu etap 2 -    -    
- jakość kredytu etap 3 2 408    18 288    
- jakość kredytu etap 4 i 5 -    -    
- jakość kredytu etap 6 -    -    
Ekspozycje wobec organizacji 
międzynarodowych lub przez nie 
zabezpieczone 

- - - - 170 160 - 88 353 - 

Ekspozycje wobec instytucji 
podlegających nadzorowi lub 
przez nie zabezpieczone 

 19 092 707 760 515 962 506  33 229 766 7 098 725 474 186 

- jakość kredytu etap 1 26 708 337    75 220 599    
- jakość kredytu etap 2 2 944 289    4 234 018    
- jakość kredytu etap 3 -    -    
- jakość kredytu etap 4 i 5 1 082 289    3 188 696    
- jakość kredytu etap 6 851    2 839    
Ekspozycje wobec korporacji lub 
przez nie zabezpieczone  

 10 927 190 3 572 383 -  15 163 442 3 949 956 - 

- jakość kredytu etap 1 4 541 877    7 530 657    
- jakość kredytu etap 2 8 419 196    5 983 225    
- jakość kredytu etap 3 i 4 160 294 562    214 737 225    
- jakość kredytu etap 5 i 6 1 664 927    134 633    
Ekspozycje detaliczne 64 838 625 12 033 314 232 400 - 76 131 999 17 145 151 9 179 - 
Ekspozycje z zabezpieczeniem w 
postaci nieruchomości  

32 473 740 2 651 508 485 - 50 525 594 3 461 419 469 - 

Ekspozycje przeterminowane 8 826 877 466 074 12 570 - 8 337 504 35 322 299 279 - 
Ekspozycje wysokiego ryzyka 1 688 822 100 - - 1 696 716 8 000 - - 
Ekspozycje w postaci 
gwarantowanych obligacji 
bankowych  

1 893 095 - 60 226 - 2 115 995 - 270 000 - 

Ekspozycje krótkoterminowe 
wobec klientów korporacyjnych 

 - 350 -  - 434 - 

- jakość kredytu etap 1 105 407    854 044    
- jakość kredytu etap 2 418 361    406    
- jakość kredytu etap 3 306 178    1 244 896    
- jakość kredytu etap 4 i 6 -    -    
Ekspozycje w postaci 
Wspólnych Przedsięwzięć 

 - - -  - - - 
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Inwestycyjnych (CIU) 
- jakość kredytu etap 1 12    389 706    
- jakość kredytu etap 2 79 269    257 059    
- jakość kredytu etap 3 i 4 3 491 381    817 502    
- jakość kredytu etap 5 i 6 324    435    
Inne ekspozycje 28 002 461 331 342 26 960 - 32 155 730 840 637 25 014 - 
Razem bilansowe aktywa 
obciąŜone ryzykiem 

354 927 682 7 947 023 21 146 785 513 973 413 878 664 12 082 763 20 772 407 472 321 

Razem gwarancje i linie 
udzielone 

114 480 260 1 781 912 2 072 532 498 833 155 791 643 2 361 925 7 311 240 29 503 

Razem kontrakty na 
instrumentach pochodnych 

13 832 912 310 675 - - 20 930 693 676 248 - - 

Razem transakcje SFT i długie 
transakcje rozliczeniowe 

3 696 135 36 689 391 - - 41 499 917 55 387 473 - - 

Razem z nettingu produktów 
kontraktowanych 

111 611    - - - - 

Razem 487 048 600 46 729 001 23 219 317 1 012 806 632 100 917 70 508 409 28 083 647 501 824 
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Tabela 7 – Ryzyko kredytowe: ujawnienia dla portfeli dla których 
stosowana jest metoda IRB 

 

Ujawnienie jakościowe 

Na mocy decyzji nr 365138 z 28 marca 2008 roku, Bank Włoch upowaŜnił Grupę 
UniCredit do stosowania metody zaawansowanej przy obliczaniu wymogu 
kapitałowego dla ryzyka kredytowego i operacyjnego. 

W pierwszym etapie metoda ta została przyjęta przez spółkę rodzicielską, 
niektóre z jej włoskich spółek zaleŜnych, HypoVereinsbank (HVB AG) oraz 
Bank Austria (BA AG). W konsekwencji oczekuje się, Ŝe pozostałe podmioty 
Grupy przyjmą tę metodę na mocy planu rozszerzenia, zatwierdzonego przez 
Grupę i przedstawionego urzędom regulacyjnym. 

W odniesieniu do ryzyka kredytowego, Grupa została upowaŜniona do 
wykorzystania wewnętrznych obliczeń PD i LGD dla portfeli kredytowych w 
skali całej Grupy (transakcje z rządami państw, bankami, korporacjami 
międzynarodowymi oraz w ramach globalnego finansowania projektów) oraz dla 
portfeli kredytowych w bankach włoskich (średnie przedsiębiorstwa i detaliczne). 
W odniesieniu do powołanych powyŜej portfeli obecnie stosowane są wartości 
podstawowe EAD. W wypadku HVB i BA jest odwrotnie, a wartości EAD są 
szacowane wewnętrznie przy uŜyciu modeli, zatwierdzonych przez lokalne 
urzędy regulacyjne oraz przez PD i LGD. 

Ogólnie rzecz ujmując, w tabeli poniŜej przedstawiono systemy ratingowe 
stosowane przez Grupę ze wskazaniem podmiotów, w których są stosowane oraz 
odpowiednie klasy aktywów. 

System ratingowy Podmiot Portfel aktywów 
Państwa (PD, LGD,EAD*) UCI, HVB, BA, 

UCCB, UCB, 
BDR, 
BDS, UCFIN 

Rządy centralne i banki 
centralne 

Banki (PD, LGD,EAD*) UCI, HVB, BA, 
UCCB, UCB, 
BDR, 
BDS, UCFIN 

Instytucje podlegające 
nadzorowi 

Korporacje wielonarodowe 
(PD, LGD,EAD*) 

UCI, UCCB, HVB, 
BA 
 

Korporacyjny 

Finansowanie Projektów 
Globalnych (PD, LGD,EAD*) 

HVB, UCCB, 
MCC 

Korporacyjny 

Zintegrowany Rating Klientów 
Korporacyjnych (RIC) PD 

UCCB Korporacyjni 

RIC LGD UCCB, 
Aspra Finance 

Korporacyjni 

Średni Klienci Korporacyjni 
(PD, LGD, EAD) 

HVB Korporacyjni 

Finansowanie nieruchomości 
komercyjnych (PD, LGD, 
EAD) 

HVB 
ZaangaŜowania 
korporacyjne/detaliczne  

Finansowanie nieruchomości 
komercyjnych (PD, LGD, 
EAD) 

HVB Pozycje sekurytyzacyjne 

Bony komercyjne 
zabezpieczone aktywami (PD, 

HVB Korporacyjni 
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LGD, EAD) 
Nieruchomości generujące 
dochód (IPRE), kryteria 
segmentacji 

HVB Korporacyjni 

Nabycie i Finansowanie 
Lewarowe (PD, LGD,  

HVB Korporacyjni 

EAD)  BA Korporacyjni 
Globalny Transport (PD, LGD, 
EAD) 

BA Korporacyjni 

Średni Klienci Korporacyjni 
(PD, LGD, EAD) 

BA Korporacyjni 

IPRE (PD, LGD, EAD) UCB, BDR, BDS ZaangaŜowania detaliczne 
Firmy nie nastawione na zysk 
(PD, LGD, EAD) 

UCB, BDR, BDS, Aspra 
Finance 

ZaangaŜowania detaliczne 

Zintegrowany Rating Małych 
Przedsiębiorstw (RISB) PD 

UCB, BDR, BDS, UCFIN ZaangaŜowania detaliczne 

RISB LGD UCB BDR, BDS, Aspra 
Finance, UCFIN 

ZaangaŜowania detaliczne 

Zintegrowany Rating Prywatny 
(RIP) Mutui Ipotecari LGD** 

HVB ZaangaŜowania detaliczne 

Zintegrowany Rating Prywatny 
(RIP) Mutui Ipotecari LGD** 

HVB ZaangaŜowania detaliczne 

Małe Przedsiębiorstwa (PD, 
LGD, EAD) 

BA ZaangaŜowania detaliczne 

* Oczekiwana zgoda Banku Włoch 
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W 2009 roku postępy we wdraŜaniu metod IRB umoŜliwiły Grupie 
wnioskowanie o zgodę na stosowanie podstawowej metoda wewnętrznych 
ratingów (Foundation Internal Rating Based F-IRB), przyjętej w siedmiu róŜnych 
spółkach zaleŜnych (Unicredit Bank Serbia, UniCredit Bank Slovakia, UniCredit 
Bank Slovenia, UniCredit Bank Hungary, UniCredit Bank Czech Republic, 
Zagrebacka Banka, UniCredit Bank Ireland) oraz zaawansowanej metody 
wewnętrznych ratingów (Advanced IRB A-IRB), stosowanej w dwóch 
zagranicznych spółkach zaleŜnych (UniCredit Bank Luxembourg, Bank Pekao) 
oraz w UniCredit Leasing Italy. W tabeli poniŜej przedstawiono systemy 
ratingowe ujęte w tych wnioskach skierowanych do Banku Włoch w 2009 roku 
oraz odpowiednie klasy aktywów. 

Podmiot gospodarczy System ratingowy Klasa aktywów 
UniCredit Bank Serbia Średni Klienci Korporacyjni 

(PD) 
Korporacyjne 

Banki GW (PD) Banki 
Wielonarodowe GW (PD) 
Średni Klienci Korporacyjni 
(PD) 

Korporacyjni 
UniCredit Bank Slovakia 

Nieruchomości generujące 
dochód (PD) 

 

Banki GW (PD) Banki 
Model ratingowy GW (PD) 

UniCredit Bank Slovenia 

Średni Klienci Korporacyjni 
(PD) 

Korporacyjni 

Banki GW (PD) Banki 
Wielonarodowe GW (PD) 

UniCredit Bank Hungary 

Średni Klienci Korporacyjni 
(PD) 

Korporacyjni 

GW państw (PD) Rządy państw 
Banki GW (PD) Banki 
Wielonarodowe GW (PD) 
Finansowanie Projektów 
Globalnych GW (PD) 
Nieruchomości generujące 
dochód (PD) 

UniCredit Bank Czech 
Republic 

Średni Klienci Korporacyjni 
(PD) 

Korporacyjne 

Rządy państw GW (PD) Rządy państw 
Banki GW (PD) Banki 
Średni Klienci Korporacyjni 
(PD) 

Zagrebacka Banka (Croatia) 

Małe Przedsiębiorstwa (PD) 

Korporacyjne 

Wielonarodowe GW (PD, 
LGD, EAD) 
Średnie Przedsiębiorstwa (PD, 
LGD, EAD) 
Małe Przedsiębiorstwa (PD, 
LGD, EAD) 

Korporacyjne UniCredit Bank Pekao 

Osoby fizyczne (PD, LGD, 
EAD) 

Detaliczne 

Banki GW (PD, LGD, EAD) Banki 
Wielonarodowe GW (PD, 
LGD, EAD) 
Średnie Przedsiębiorstwa (PD, 
LGD, EAD) 
Finansowanie nieruchomości 
komercyjnych (PD, LGD, 
EAD) 

UniCredit Bank Luxembourg 

Finansowanie wykupów i 

Korporacyjne 
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lewarowania (PD, LGD, EAD) 
Osoby fizyczne (PD, LGD, 
EAD) 

Detaliczne 

UniCredit Bank Ireland Banki GW (PD, LGD, EAD) Banki 
Transakcje leasingowe z 
klientami korporacyjnymi (PD, 
LGD, EAD) 

UniCredit Leasing 

Transakcje leasingowe z 
klientami MIS (PD, LGD, 
EAD) 

Korporacyjne 
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Działania prowadzone w ramach wdraŜania metod zaawansowanych w 
pozostałych portfelach były kontynuowane w 2009 roku, umoŜliwiając Grupie 
złoŜenie wniosku do Banku Włoch o zgodę na pięć nowych systemów 
ratingowych: trzech w klasie aktywów detalicznych włoskich spółek zaleŜnych 
(karty kredytowe i kredyty w rachunku bieŜącym, kredyty osobiste i kredyty na 
wynagrodzenia) oraz dwóch w klasie aktywów korporacyjnych HVB: 

 
System ratingowy Podmiot gospodarczy Klasa/Portfel Aktywów 
Kredyt w rachunku 
bieŜącym/karta 
kredytowa 

UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, 
Banco di Sicilia 

Kwalifikowane linie rewolwingowe 

Kredyty osobiste UniCredit Family Financing Inne detaliczne 
Kredyty na 
wynagrodzenia 

UniCredit Family Financing Inne detaliczne 

Finansowania 
projektu elektrowni 
wiatrowych 

HVB Korporacyjni 

Zagraniczne MIS HVB Korporacyjni 

 

Systemy ratingowe wyszczególnione na ostatnich dwóch tabelach nie są 
stosowane obecnie do obliczania kapitału bieŜącego w ramach wymogów Filara 
II: działania związane z wyceną, wymagane do wyraŜenia zgody przez 
regulatorów, zostaną przeprowadzone w 2010 roku. 

Ponadto zakres zastosowania niektórych systemów ratingowych A-IRB został 
rozszerzony: stosowane w skali całej Grupy systemy ratingowe Banków i MNC 
zostały rozszerzone na Sektor Papierów Wartościowych i Skarbiec 
Korporacyjny/Narzędzia Finansowania, a ogólnogrupowe ramy LGD zostały 
wzbogacone o szczególny moduł podporządkowanych zaangaŜowań 
niezabezpieczonych (dług podporządkowany). We Włoszech lokalne systemy 
ratingowe (RIC, RISB i Hipoteki RIP zostały rozszerzone na klientów byłej 
Grupy Capitalia; System ratingu RIP został takŜe rozszerzony na kredyty 
hipoteczne, udzielone pracownikom UniCredit. 

Wszystkie systemy ratingu wewnętrznego, przyjęte przez Grupę UniCredit, 
stanowią podstawowy składnik procesów decyzyjnych i ładu korporacyjnego. 
Wewnętrzne systemy ratingowe są najczęściej stosowane w następujących 
obszarach: 

• RóŜne fazy procesów kredytowych: 

- Akceptacja/odnowienie. Wyznaczenie ratingu wewnętrznego jest 
kluczowym momentem przy dokonywaniu oceny kredytowej 
kontrahenta /transakcji i stanowi wstępną fazę procesu 
przyznawania/odnawiania linii kredytowych. Rating, który jest 
wyznaczany przed akceptacją, jest udostępniany jako część procesu 
akceptacji, który w duŜej mierze jest zintegrowany z oceną i 
omawiany w propozycji kredytowej. Tym samym, obok 
zaangaŜowania kredytowego, rating jest kluczowym czynnikiem 
wskazującym na odpowiedni organ podejmujący decyzję. 

- Monitorowanie. Celem procesu monitorowania kredytów jest 
wykrywanie i szybkie reagowanie na wstępne symptomy 
potencjalnego pogorszenia wiarygodności kredytowej klienta, co 
umoŜliwia podjęcie interwencji zanim nastąpi faktyczny brak spłaty 
zobowiązania (tj., kiedy istnieje jeszcze moŜliwość odzyskania 



 93

zaangaŜowania kredytowego). Działanie to skupia się głównie na 
monitorowaniu zmian zaangaŜowania prowadząc do całkowitego 
zakończenia relacji z klientem, o ile jest to konieczne. Oprócz 
wywierania pozytywnego wpływu pod względem EAD, proces 
monitorowania umoŜliwia optymalizację warunków dla potencjalnej, 
kolejnej fazy odzyskiwania naleŜności w drodze wniosku o 
zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia, skutkującego redukcją 
LGD. 

- Odzyskiwanie naleŜności kredytowych. Proces oceny strategii, jaka 
ma być zastosowana dla kredytów sklasyfikowanych jako pozycje 
zagroŜone, prowadzony na poziomie klienta/transakcji, ma na celu 
symulację obliczenia Wartości Zaktualizowanej Netto (Net Present 
Value NPV) odzyskanych kwot netto oraz LGD na podstawie 
definicji LGD. JeŜeli istnieje kilka alternatywnych strategii 
odzyskiwania naleŜności, to wybierana jest ta z najniŜszym LGD. 
LGD stanowi takŜe podstawę wyceny przypisywanej kredytom 
niepracującym, przeniesionym do Aspra Finance. 

- Strategie tworzenia rezerw. Dla klientów spłacających kredyty 
pracujące przyjęto metodologię „szkód poniesionych, ale jeszcze nie 
zgłoszonych” (Incurred But Not Reported – IBNR). Podejście to 
wykorzystuje do obliczania rezerw kwoty przewidywanych strat przy 
pomocy parametru Okres Potwierdzenia Straty (Loss Confirmation 
Period – LCP). Dla klientów zaliczonych do kategorii zagroŜonych, 
tworzenie rezerw na straty odbywa się na podstawie oceny profilu 
ryzyka zaangaŜowania i LGD. 

- Zarządzanie i alokacja kapitału. Rating jest równieŜ istotnym 
elementem w procesie określania ilościowego, zarządzania i 
przydzielania kapitału. W szczególności, dane wyjściowe z systemów 
ratingowych są integrowane, na poziomie Spółki dominującej całej 
Grupy, w procesach mających na celu z jednej strony pomiar i 
zarządzanie (w aspekcie prawnym i ekonomicznym) kapitałem, a z 
drugiej w procesach mających na celu określenie wskaźnika 
oceniającego rentowność przy uwzględnieniu podejmowanego 
ryzyka, oraz skorygowanego rachunku wyników dla celów 
planowania strategicznego. 

- Planowanie strategiczne. Ryzyko klienta jest kluczowym 
czynnikiem w obszarze planowania strategicznego, budŜetowania i 
tworzenia rezerw dla określania ilościowego aktywów waŜonych 
ryzykiem, odpisów aktualizacyjnych ujętych w rachunku wyników, 
oraz kredytów ujętych w bilansie. 

-  Sprawozdawczość. Poszczególne raporty są sporządzane dla 
kierownictwa wyŜszego szczebla, na poziomie skonsolidowanym, 
regionalnym i na poziomie pionu, a takŜe dla poszczególnych 
podmiotów. Raporty te przedstawiają zachowania portfela ryzyka 
kredytowego i dostarczają informacje na temat ekspozycji na 
niedotrzymanie warunków, przewidywanych strat, PD oraz średnich 
wartości LGD dla róŜnych segmentów klienta, zgodnie z wdroŜonymi 
wewnętrznymi systemami ratingowymi. Ratingi są równieŜ 
wykorzystywane do ustalania cen i MBO, które mają być przypisane 
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doradcom klienta, oraz do identyfikowania klientów z negatywną 
ekonomiczna wartością dodaną (EVA), dla których przyjmowane są 
ukierunkowane strategie.  

Aby uzyskać zgodność z tak zwanymi regulacjami Nowej Umowy Kapitałowej 
Bazylea 2, Grupa UniCredit przeprowadziła określone działania mające na celu 
ustalenie i spełnienie wszelkich wymogów potrzebnych do zastosowania procedur 
ObniŜania Ryzyka Kredytowego (CRM). Działania te obejmują: 

• Opracowanie procedur odzwierciedlających wdroŜenie, interpretację i 
rozpowszechnienie wymogów prawnych CRM w ramach Grupy. 

Istniało kilka powodów dla sporządzenia tej dokumentacji, powołanej w 
Piśmie Okólnym Banku Włoch nr 263 z 27 grudnia 2006 roku oraz 
kolejnych aktualizacjach, dyrektywach UE 2006/48/WE i 2006/49/WE 
oraz dokumencie „International Convergence of the Measurement of 
Capital and Capital Ratios, New Regulatory Framework” Bazylejskiego 
Komitetu Nadzoru Bankowego. Jej celem było wzmocnienie 
optymalizacji zarządzania zabezpieczeniami oraz ustalenie zasad 
akceptowalności, oceny, monitorowania i zarządzania gwarancjami i 
zabezpieczeniami, zgodnie z wymogami ogólnymi i szczegółowymi. 

• Definiowanie nowych procesów, odzwierciedlających stosowanie 
procedur zarządzania zabezpieczeniami w ramach Grupy. W oparciu o 
analizę luk pomiędzy „stanem bieŜącym” a modelem docelowym, Grupa 
wdroŜyła nowe procesy zarządzania zabezpieczeniami zgodnie z 
wymogami regulacji Banku Włoch oraz wytycznymi Grupy. PoniewaŜ 
Grupa UniCredit podkreśla istotność wymogu uzyskania pewności 
prawnej w ocenie procedur CRM, szczególny nacisk połoŜono na 
wdroŜenie procesów potrzebnych do spełnienia tego wymogu. 

• WdroŜenie narzędzi informatycznych, umoŜliwiających automatyzację 
procesu zarządzania zabezpieczeniami. W szczególności Grupa UniCredit 
opracowała niezawodny i skuteczny system stosowania procedur CRM, 
począwszy od oceny i pozyskania zabezpieczenia, a skończywszy na 
monitorowaniu i realizacji zabezpieczenia. WdroŜenie systemu 
informatycznego umoŜliwiło zarządzanie, gromadzenie i archiwizowanie 
danych potrzebnych do weryfikacji spełnienia wymogów odnośnie 
akceptowalności oraz do obliczania wskaźników ryzyka. Dane te są 
stosowane do określania, czy dane zabezpieczenie jest aktualne dla celów 
CRM oraz do stosowania odpowiednich marginesów ostroŜności 
wymaganych przepisami Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea 2 (marŜe 
określane wewnętrznie, w oparciu o metodologię wskaźnika wartości 
naraŜonej na ryzyko VaR zostały ustalone do oceny wskaźnika 
zmienności). 

 

 

____________________________ 

(1) Patrz Tabela 8 „Procedury Ograniczania Ryzyka Kredytowego – Informacje jakościowe”, która zawiera dodatkowe 
informacje odnośnie do zarządzania procesem ustalania procedur w zakresie redukcji ryzyka kredytowego. 
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Ponadto, w oparciu o nową strukturę regulacyjną, opracowanie zaawansowanych 
systemów ratingowych i ich wprowadzenie do procesów korporacyjnych 
wywołało potrzebę utworzenia, zarówno w Spółce Dominującej jak i w 
poszczególnych podmiotach, procesu walidacji systemów ratingowych oraz 
spowodowało nasilenie działań, które jednostka Audytu Wewnętrznego musi 
zbadać w odniesieniu do tych systemów. 

Celem procesu walidacji jest wyraŜenie opinii, dotyczącej właściwego działania, 
moŜliwości prognozowania i ogólnej skuteczności przyjętych systemów IRB oraz 
ich zgodności z wymogami ustawowymi, w szczególności poprzez: 

• ocenę procesu opracowania modelu ze szczególnym naciskiem na dane 
podejście i kryteria metodologiczne wspierające oszacowanie parametrów 
ryzyka; 

• ocenę dokładności oszacowań wszystkich głównych komponentów 
ryzyka, wykonaną dzięki analizie skuteczności systemu, kalibracji 
parametrów i analizie porównawczej; 

• weryfikację, czy system ratingowy jest faktycznie wykorzystywany w 
róŜnych obszarach zarządzania; 

• analizę procesów operacyjnych, monitorowanie zabezpieczeń, 
dokumentacji i środków informatycznych, związanych z systemami 
ratingowymi. 

Proces walidacji utworzony w Grupie wymaga przede wszystkim rozróŜnienia 
między walidacją wstępną a walidacją bieŜącą. 

Celem walidacji wstępnej jest ocena pozycji systemów ratingowych Grupy w 
odniesieniu do minimalnych wymogów ustawowych oraz wytycznych i 
standardów Spółki Dominującej, dotyczących metodologii, procesów, jakości 
danych, procedur walidacji ilościowej i jakościowej, a takŜe zarządzania 
wewnętrznego i środowiska technologicznego, poprzez wyszukiwanie wszelkich 
luk lub obszarów krytycznych związanych z tymi wymogami. 

Z drugiej strony, celem bieŜącej walidacji jest ciągła ocena prawidłowego 
działania wszystkich komponentów systemu ratingowego i monitorowanie jego 
zgodności z wymogami wewnętrznymi i ustawowymi. 

Po drugie, proces ten wymaga przydzielenia konkretnych obowiązków 
związanych z walidacją tak zwanych systemów Grupy i systemów lokalnych. 

Dla systemów Grupy, dla których metodologia ta ma zastosowanie tylko na 
poziomie Grupy, odpowiedzialność spoczywa na Spółce Dominującej, podczas 
gdy podmioty indywidualne są odpowiedzialne za lokalne systemy ratingowe. 
Spółka Dominująca nadal odpowiada za wstępne i bieŜące monitorowanie 
właściwego wykonania prowadzonych lokalnie prac programistycznych i 
walidacyjnych oraz prawidłowego działania systemu ratingowego, takŜe poprzez 
poddawanie sugestii, generowanych poprzez wewnętrzną i zewnętrzna analizę 
porównawczą, mających na celu realizowanie najlepszych praktyk. W oparciu o 
proces rewalidacji, Spółka Dominująca wydaje niewiąŜącą opinię na temat 
lokalnych systemów ratingowych podczas fazy wstępnej, przed uzyskaniem 
akceptacji odpowiednich organów, oraz w dalszym okresie – w wypadku 
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dokonywana wszelkich istotnych zmian. 

Jednostka odpowiedzialna za procedury walidacji jest niezaleŜna od jednostek 
odpowiedzialnych za opracowywanie modeli oraz od obszaru audytu 
wewnętrznego, który kontroluje proces i wynik walidacji. 

Jednostka, która ustaliła wytyczne dla dokonywania walidacji systemów 
ratingowych miała na celu uzyskanie zgodności ze standardowymi procedurami 
walidacji pod kątem zarówno treści jak i narzędzi, zapewniając tym samym, iŜ 
kryteria oceny wyników są wspólne, miedzy innymi poprzez wprowadzenie 
standardowych wartości granicznych oraz sprzyjanie dokonywaniu porównań 
pomiędzy róŜnymi systemami. Wykorzystanie wyzwalaczy umoŜliwia 
zobrazowanie wyników testu przy uŜyciu systemu sygnalizacji świetlnej, którego 
kolory kojarzone są z róŜnymi poziomami istotności zgłoszonych zjawisk. 

Szczególny nacisk połoŜono na ustalenie standardowego podejścia do modeli 
walidacji poprzez określenie minimalnych wymogów testowych oraz metod 
przedstawiania odnośnych wyników. Testy podzielone są na analizy jakościowe i 
ilościowe. 

• Część jakościowa jest wykorzystywana do oceny skuteczności 
metodologii stosowanej w celu opracowania danego modelu, w tym z 
wszelkimi istotnymi czynnikami oraz zdolnością przedstawienia danych 
wykorzystywanych podczas fazy ich opracowywania; 

• Część ilościowa jest wykorzystywana do oceny skuteczności, stabilności i 
kalibracji modelu ogólnego, a takŜe poszczególnych jego komponentów i 
czynników indywidualnych. 

Ustalono hierarchię powyŜszych analiz, zapewniającą szczegółowe informacje w 
funkcji konkretnej walidacji (wstępnej lub bieŜącej) lub fazy bieŜącego 
monitorowania oraz uzyskanych wyników. W istocie rezultaty określonych 
testów zaleŜą od tego, czy przy wykonywaniu analiz na następnym najwyŜszym 
poziomie wykryto obszary krytyczne. 

Dane i dokumenty związane z procedurami walidacji, sporządzone do tej pory, są 
przechowywane w specjalnych obszarach pamięci, zapewniających szybki dostęp 
i bezpieczeństwo informacji oraz zdolność reprodukowania wykonanych analiz. 

Ponadto Grupa posiada narzędzie walidacji, umoŜliwiające obliczanie 
wskaźników wymaganych przez Komitet Bazylejski w Dokumencie Roboczym 
(Working Paper) 14, „Analiza Walidacji Wewnętrznych Systemów 
Ratingowych,” dla dokonywania walidacji modeli ryzyka kredytowego. 
Narzędzie to odpowiada wymogom informatycznym Banku Włoch i jest w pełni 
zintegrowane ze środowiskiem pracy. Z czasem zastosowanie tej metody zostanie 
rozszerzone na główne podmioty Grupy. 

Wyniki walidacji wewnętrznej odnoszą się do jednego modelu sprawozdawczego 
(ram) w celu przypisania analizy róŜnych komponentów systemu ratingowego 
jednostkom biznesowym. Celem rocznego raportu jest przedstawienie poziomu 
zgodności systemów ratingowych IRB w Grupie, wykazujących główne obszary 
ulepszeń. 

Obszary analiz związane z wymogami organizacyjnymi, określonymi w Piśmie 
Okólnym obejmują projekt modelu, zastosowanie wewnętrzne i 
sprawozdawczość, IT/jakość danych i ład korporacyjny. 
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Podczas audytu wewnętrznych systemów ratingowych, Audyt Wewnętrzny ma na 
celu sprawdzenie funkcjonalności całego systemu kontroli nad tymi systemami. 
czynnościach mających na celu nabycie udziałów 

• Sprawdzenie, czy systemy IRB są zgodne z przepisami 

• Upewnienie się, czy systemy ratingowe są wykorzystywane do celów 
biznesowych oraz 

• Adekwatności i kompletności procesów walidacyjnych systemów 
ratingowych. 

W celu udzielenia podmiotom Grupy pomocy w zapewnieniu jakości 
(funkcjonalność i adekwatność) ich Systemów Kontroli Wewnętrznej oraz w 
modyfikacji ich metod audytu wewnętrznego, zgodnie ze zmianami w ich 
scenariuszach biznesowych, Departament Kontroli Wewnętrznej Spółki 
Dominującej (UC IAD) skoordynował proces opracowywania wspólnego zestawu 
wewnętrznych metod kontrolnych. 

Metody te zostały opracowane w celu oceny dokładności wniosków 
wyciągniętych przez działy kontroli ryzyka, a takŜe zgodności z wymogami 
ustawowymi, szczególnie w odniesieniu do procesu walidacji wewnętrznej 
wewnętrznych systemów ratingowych i kontroli ryzyka. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe 
działy kontroli wewnętrznej nie są bezpośrednio zaangaŜowane w projektowanie 
czy wybór modelu. 

Zgodnie ze swoją misją, UC IAD kontroluje bezpośrednio UniCredit SpA oraz - 
w razie potrzeby - podmioty gospodarcze Grupy, koordynując takŜe działalność 
jednostek audytu wewnętrznego spółek zaleŜnych. Audyty potrzebne do oceny 
funkcjonalności systemów ratingowych zajmują odpowiednie miejsce w procesie 
planowania audytów Grupy, organizowanym przez UC IAD, który uzgadnia z 
podmiotami Grupy kwestie włączenia ich do planów audytu wewnętrznego. 
Następnie UC IAD monitoruje wyniki tych audytów poprzez określoną funkcję i 
w razie potrzeby kontaktuje się z podmiotem, w którym nastąpiły odchylenia od 
planu. 

 

Ponadto UC IAD opracowuje okresowe skrócone raporty roczne, przedstawiające 
ocenę ogólnej funkcjonalności Systemu Kontroli, opisujące między innymi 
wyniki audytów i podkreślające główne braki i niedobory, których istnienie 
wykryto i zawierające zalecenia co do działań naprawczych. 

UC IAD sporządza równieŜ regularne raporty dotyczące jego działalności i 
uzyskanych wyników dla Rady Audytorów Ustawowych zarządu spółki 
dominującej, Komitetu ds. Kontroli Wewnętrznej i Ryzyka oraz dla Rady 
Dyrektorów. 

Na podstawie wyników działań walidacyjnych i prowadzonych przez Audyt 
Wewnętrzny, podsumowanych w powołanym powyŜej dokumencie „Basel II – 
Credit Risk Validation Functions and Internal Audit’s Annual Reports”, a takŜe 
na podstawie planu działań, związanych z obszarami wymagającymi ulepszeń, 
wskazanymi przez Kontrolę Wewnętrzną, Radę Audytorów Ustawowych oraz 
Radę Dyrektorów, w ciągu pierwszych miesięcy 2009 roku urząd regulacyjny 
otrzymał potwierdzenie, Ŝe wymogi systemów IRB stosowanych przez Grupę 
UniCredit są nadal spełniane. 
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Modele w skali Grupy 

Wstęp 

W związku z zatwierdzeniem przez władze nadzoru oraz s celu zakończenia prac 
nad modelami LGD, opracowanymi dla portfeli kredytowych Grupy, w 2009 roku 
opracowano nowy moduł LGD dla podporządkowanych niezabezpieczonych 
zaangaŜowań (Junior Debt). Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami 
ostroŜnościowymi, niezabezpieczony LGD długu podporządkowanego wynosi 
maksymalną wartość pomiędzy 75%, która jest wartością standardową zgodnie z 
metodą F-IRB Bazylea II - a wartością niezabezpieczonego LGD dla 
niepodporządkowanych pracujących zaangaŜowań tego samego klienta. 

PoniŜej przedstawiono opis modeli juŜ stosowanych- 

Model ratingowy dla rządów państw 

Przy opracowywaniu modelu ratingu krajowego przyjęto metodę ratingu 
alternatywnego („shadow rating”), umoŜliwiającego podjęcie próby 
zduplikowania moŜliwości rankingowych ratingów zewnętrznych (ECAI) przy 
uŜyciu czynników makroekonomicznych i jakościowych. 

W celu uzyskania modelu końcowego podjęto następujące działania: 

• Wybór Próby: Określenie państw uwzględnionych w próbie;  

• Analiza Jednoczynnikowa: Wyliczenie potencjału wyjaśniającego 
kaŜdego czynnika jakościowego i ilościowego;  

• Analiza Wieloczynnikowa: Określenie optymalnego podzbioru czynników 
przy uŜyciu technik etapowych, wspieranych doświadczeniem analityków;  

• Połączenie modułów jakościowego i ilościowego;  

• Kalibracja: Ocena modelu końcowego jest wyliczana na podstawie 
parametrów w celu odtworzenia faktycznych PD;  

• Testy Modelu: Mapowanie wyników modelu z zatwierdzonym PD.  

Dla krajów rozwijających się (wschodzących) i rozwiniętych zaprojektowano 
dwa oddzielne modele. 

Moduł ilościowy, przeznaczony dla krajów rozwiniętych, wykorzystuje zmienne 
dotyczące bilansu handlowego, stóp procentowych, znaczenia systemu 
bankowego, PKB na osobę oraz poziomu długu publicznego. Moduł jakościowy 
obejmuje zmienne związane z rozwojem systemu finansowego, warunkami 
społeczno-politycznymi oraz warunkami ekonomicznymi. 

Moduł ilościowy dla krajów rozwijających się wykorzystuje następujące 
zmienne: eksport jako procent produktu krajowego brutto (PKB); dług 
zewnętrzny; kwota zagranicznych rezerw walutowych; poziom bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych jako procent PKB; obsługa długu w stosunku do 
eksportu; stopa inflacji oraz PKB na osobę. Moduł jakościowy obejmuje zmienne 
dotyczące stabilności systemu finansowego, elastyczności systemu 
ekonomicznego, warunków społeczno-politycznych, warunków ekonomicznych i 
obsługi długu. Jednostka weryfikująca sprawdziła na bieŜąco projekt modelu, 
właściwą definicję niedotrzymania warunków, jakościowe i ilościowe cechy 
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modelu, metody przełamywania (override methods), kalibrację, segmentację na 
dwie grupy (kraje rozwijające się i wchodzące) oraz próbę opracowania, a takŜe 
przeprowadziła typowe testy spłacalności i stabilności. 

Model LGD dla rządów państw 

Model ten, opracowany w listopadzie 2006 roku, wykorzystuje podejście 
regresywne z zaangaŜowaniem ekspertów, począwszy od większego zestawu 
zmiennych makroekonomicznych, z których sześć zostało ujętych w wersji 
końcowej. Zmienna zaleŜna (LGD) została obliczona przy uŜyciu danych 
wewnętrznych i zewnętrznych. Model, który został zaprojektowany w celu 
obliczania LGD dla bezpośredniego zaangaŜowania wobec kontrahentów 
rządowych, dostarcza LGD tylko dla zaangaŜowania niezabezpieczonego. 

Wybrano następujące zmienne wyjaśniające: PKB jako procent całkowitego 
światowego PKB; zadłuŜenie zewnętrzne jako procent eksportu; wskaźnik 
pozycji debetowej w odniesieniu do Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
(IMF); wskaźnik zmienności eksportu; przeciętna stopa inflacji w Grupie G7; 
oraz czas pozostawania w zwłoce (okres poprzedzający niewywiązanie się z 
płatności). 

Poza przeprowadzeniem zwykłych testów spłacalności i stabilności, jednostka 
weryfikująca sprawdziła takŜe spójność definicji niedotrzymania warunków, 
segmentacji i przełamywania (override); wykorzystanie wewnętrznych i 
zewnętrznych źródeł odzyskiwania naleŜności; szacunki kosztów i metodologię 
dyskontowania odzyskiwanych naleŜności; a takŜe potrzebę wprowadzenia 
ostroŜnych korekt odnośnie do negatywnych faz cyklu ekonomicznego. 

Poza stosowaną metodologią, działania oceniające obejmują takŜe cechy IT i 
jakość danych - zarówno na etapach opracowywania modelu jak bieŜących – oraz 
cechy procesów, ze specjalnym uwzględnieniem prawidłowego wdroŜenia 
systemu ratingowego dla państw oraz wykorzystania dla celów zarządczych 
wewnętrznie szacowanych parametrów ryzyka. 

Model ratingowy dla banków 

Podejście stosowane dla opracowania ratingów banków, zdefiniowane jako rating 
alternatywny, umoŜliwia zduplikowanie moŜliwości rankingowych ratingów 
zewnętrznych przy uŜyciu kombinacji czynników jakościowych i ilościowych. 

Podjęto decyzję o skonstruowaniu dwóch róŜnych modeli – jeden dla banków 
krajów rozwiniętych (DC) i jeden dla banków na rynkach wschodzących (EM) – 
gdyŜ uwaŜa się, Ŝe istnieją róŜne czynniki powodujące ryzyko dla tych dwóch 
segmentów. 

Korekty, jakie naleŜy wykonać w odniesieniu do PD, wynikające z modeli EM i 
DC, wprowadzono w celu uwzględnienia następujących aspektów: 

• Czynnik środowiskowy: Poprawa ratingu dla banków o wysokich 
standardach środowiskowych;  

• Wsparcie ze strony rządu oraz branŜowych funduszy gwarancyjnych: 
Wprowadzono róŜne korekty, uwzględniające wsparcie udzielane bankom 
przez rządy oraz specjalne branŜowe fundusze gwarancyjne;  

• Ryzyko transferowe: Model uwzględnia ryzyko polegające na tym, iŜ 
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dłuŜnik nie jest w stanie uzyskać waluty obcej, aby wywiązać się ze 
swych zobowiązań, mimo iŜ posiada odpowiednią walutę lokalną. 
Końcowy model ilościowy dla banków-rezydentów w krajach 
rozwiniętych obejmuje kilka kategorii czynników: rentowność, profil 
ryzyka, wielkość i finansowanie. 

Sytuacja jest podobna jak w wypadku banków działających na rynkach 
wschodzących z róŜnymi wagami dla następujących kategorii czynników: 
rentowność, profil ryzyka, wielkość, kapitalizacja i finansowanie. 

W 2009 roku do ramowego systemu ratingowego dla banków dodano specjalny 
model ratingu dla sektora papierów wartościowych (SI)2 w celu adekwatnego 
pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym, szczególnie w obecnej sytuacji 
rynkowej oraz dla segmentu klienta, który poprzednio był tylko częściowo 
pokryty wewnętrznymi systemami ratingowymi. Podejście przyjęte w odniesieniu 
do tego modelu szacunków wewnętrznych jest podobne do przyjętego przez banki 
komercyjne poniewaŜ polega na dodaniu specjalnego modułu, który uwzględnia 
potencjalne wsparcie Grupy, szczególnie istotne w przypadku segmentu SI. 

Ponadto w 2009 roku przeprowadzono przegląd systemu ratingowego Banku i 
usprawniono działanie modelu PD dla banków komercyjnych w świetle 
wprowadzenia w Ŝycie modułu Sektora Papierów Wartościowych. Przegląd 
modelu został przeprowadzony głównie w celu poprawy jego potencjału 
prognozowania przez integrację informacji zwrotnych, zbieranych od 
uŜytkowników w ciągu ostatnich trzech lat uŜytkowania systemów ratingowych 
oraz usuwania słabych punktów, zgłaszanych przez kontrolę wewnętrzną i audyt 
wewnętrzny. NajwaŜniejsze ulepszenia były związane z wyborem domyślnych 
stawek leŜących u podstaw ratingów zewnętrznych (empiryczne stawki domyślne 
były filtrowane w celu uwzględnienia jedynie tych nazw, które dotyczą instytucji 
finansowych) oraz z szacunkami statystycznymi współczynnika ryzyka 
krajowego w module kalibracji. Model uwzględnia takŜe róŜnego rodzaju 
moŜliwe wsparcie - rządowe, grupy ekonomicznej, Funduszu Ochrony 
Instytucjonalnej - które jest brane pod uwagę osobno, ale w sposób konsekwentny 
(wyłącznie najsilniejsza pomoc jest uwzględniana). 

Jednostka ds. walidacji zbadała nową wersję tego modelu, w tym jego 
rozszerzenie na segment papierów wartościowych. Działania walidacyjne zostały 
przeprowadzone na podstawie oficjalnych wytycznych walidacyjnych Grupy, 
obejmujących aspekty projektowania, działania, kalibracji i analizy stabilności 
modelu, zarówno na podstawie wyników końcowych, jak poszczególnych 
czynników i składników. 

Model LGD dla banków 

Model opracowano w oparciu o zdobyte doświadczenie. Metodologia ta jest 
obecnie stosowana tylko w odniesieniu do uprzywilejowanych (senior), 
niezabezpieczonych, niezagroŜonych zaangaŜowań kredytowych, które stanowią 
większość zaangaŜowania banków. Zastosowanie zaawansowanych metodologii 
w sytuacji ekspozycji na niedotrzymanie warunków lub niezabezpieczonego 
zaangaŜowania podporządkowanego (junior) jest planowane na rok 2009. 

                                                           
2 Segment SI składa się z banków prowadzących działalność brokerską/dealerską oraz w zakresie 
bankowości inwestycyjnej/handlowej, finansów korporacyjnych, fuzji i przejęć oraz zarządzania majątkiem, 
co obejmuje zarówno "czyste" podmioty SI, prowadzące głównie tego rodzaju działalność i dla których nie 
istnieje obowiązujący system ratingowy, jak banki "hybrydowe", działające w dziedzinie bankowości 
komercyjnej, w odniesieniu do których stosowano model A-IRB w skali całej Grupy. 
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Indywidualna wartość LGD została obliczona zaczynając od analizy sprawozdań 
finansowych poprzez symulowanie rozpadu i sprzedaŜy aktywów banku po 
spłaceniu wierzycieli z wyŜszym poziomem uprzywilejowania (seniority). 

W celu uzyskania realistycznej i konserwatywnej wyceny aktywów banku, dla 
kaŜdego rodzaju aktywów wprowadzono wskaźnik korygujący („haircut”), 
uwzględniający prawdopodobne pogorszenie, występujące przed 
niewywiązaniem się z zobowiązań (default), róŜnice pomiędzy wartością 
rynkową a księgową oraz pomiędzy wartością rynkową a wpływami ze 
sprzedaŜy. 

Ponadto, opierając się na fakcie, Ŝe powodzenie fazy odzyskiwania naleŜności 
zaleŜy w duŜej mierze od danego środowiska prawnego/ustawowego, dla kaŜdo 
kraju wprowadzono określone wskaźniki korygujące („haircut”)”, uwzględniające 
ryzyko, wynikające z uregulowań prawnych. 

Na koniec wprowadzono wskaźniki korygujące, odzwierciedlające koszty procesu 
odzyskiwania naleŜności w oparciu o ocenę ekspertów ds. windykacji. PoniewaŜ 
wartość aktywów banku-kredytobiorcy jest wyraŜana w walucie lokalnej, podczas 
gdy wartość odzyskiwanych naleŜności naleŜy oszacować w walucie wierzyciela, 
wskaźnik korygujący stosuje się do aktywów w walucie lokalnej, w powiązaniu 
ze wskaźnikiem zmienności kursów wymiany w celu uwzględnienia ryzyka 
deprecjacji. 

W 2009 roku w ramach procesu ulepszania i aktualizacji systemu IRB 
przedstawiono nową wersję modelu LGD dla banków, obejmującą zarówno banki 
komercyjne, jak inwestycyjne (segment papierów wartościowych). Nowy model 
LGD zachował strukturę poprzedniego modelu, przy jedno czesnym 
usprawnieniu procedury dotyczącej depozytów (z uwzględnieniem przepisów 
prawa miejscowego) i zwiększając limity (haircuts) dla kredytów hipotecznych, 
wliczonych do aktywów Banku. 

Jednostka weryfikująca sprawdziła projekt modelu oraz zakres zastosowania 
modelu, jego komponenty, poprawki wniesione na podstawie doświadczenia oraz 
decyzje override. Przeprowadzono takŜe moŜliwie najdalej idące badania 
benchmarków zewnętrznych; ponadto poświęcono szczególną uwagę analizie 
oceny korekt, związanych z róŜnymi kategoriami aktywów. 

Poza stosowaną metodologią, działania ocenne obejmują takŜe cechy IT i jakość 
danych - zarówno na etapach opracowywania modelu jak bieŜących – oraz cechy 
procesów, ze specjalnym uwzględnieniem prawidłowego wdroŜenia systemu 
ratingowego dla państw oraz wykorzystania dla celów zarządczych wewnętrznie 
szacowanych parametrów ryzyka. 

Model ratingowymiędzynarodowych klientów korporacyjnych  

Model ten jest stosowany w odniesieniu do spółek międzynarodowych, 
definiowanych jako spółki ze skonsolidowanymi przychodami  

lub przychodem z działalności operacyjnej w wysokości ponad 500 milionów 
euro w ciągu co najmniej 2 ostatnich lat. 

Zgodnie z metodologią ratingu alternatywnego („shadow rating”), model ten 
składa się z komponentu ilościowego i jakościowego. Sekcja ilościowa została 
opracowana na podstawie analizy wieloczynnikowej elementów takich jak 
wskaźniki finansowe dla kapitału, rentowność, pokrycie odsetkowe i wielkość. 
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Moduł ten przedstawia prawdopodobieństwo niedotrzymania warunków (default). 

Moduł jakościowy składa się z zestawu kwestionariuszy, które analizują aspekty 
korporacyjne, takie jak jakość zarządzania, struktura organizacyjna, udział w 
rynku, itp. 

Moduł jakościowy zapewnia wartość, wyraŜoną w punktach bazowych, która jest 
stosowana do modyfikacji ratingu ilościowego; maksymalna zmiana w 
odniesieniu do ratingu jakościowego została wyznaczona przez ekspertów. Wynik 
z tych dwóch modułów jest następnie zwiększany (upgraded) lub zmniejszany 
(downgraded) dla odzwierciedlenia włączenia spółki do grupy. 

Wybór wieloczynnikowy prowadzi do uwzględnienia następujących zmiennych, 
które zostały odpowiednio zmienione: zwykłe przepływy gotówkowe w stosunku 
do wartości produkcji (ordinary cash flows over value of production), dochód 
przed opodatkowaniem w stosunku do wartości produkcji (earnings before taxes 
over value of production), EBITDA kosztów odsetkowych, skorygowana wartość 
netto w stosunku do zaangaŜowanego kapitału i wartości produkcji (adjusted net 
worth over capital employed and value of production). Regresja tych zmiennych 
odbywa się według logarytmu względnej częstotliwości niedotrzymania 
warunków, przedstawionego przez agencję Standard & Poor's. 

W 2008 roku rozszerzono zastosowanie Systemu Ratingowego Korporacji 
Ponadnarodowych na segment DuŜych Korporacji Włoskich (Italian Large 
Corporates ILC). Segment ten obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, osiągające 
obroty lub przychody operacyjne o wartości od 250 milionów do 500 milionów. 
Mając na uwadze ograniczoną liczbę niewywiązań się w portfelu oraz wysoki 
poziom analogii z Ponadnarodowymi Korporacjami (Multinational Corporate 
MNC) podjęto decyzję zapewnienia adekwatności metodologii juŜ stosowanej w 
segmencie MNC przez opracowanie modelu opartego o spójne standardy i etapy 
procesów. Zapotrzebowanie na model słuŜący wewnętrznym szacunkom wartości 
parametrów ryzyka PD i LGD dla segmentu DuŜych Korporacji Włoskich (ILC) 
w pionie Bankowości Korporacyjnej UniCredit (UniCredit Corporate Banking 
UCCB) jest z jednej strony uzasadnione zgodnością z wymogami zaawansowanej 
metody IRB, przewidzianej Nową Umową Kapitałową Bazylea II, a z drugiej 
strony wolą usprawnienia pełnej i szczegółowej kontroli pomiarów parametrów 
ryzyka kredytowego. 

W drugiej połowie 2009 roku w ramach bieŜącego procesu ulepszania i walidacji 
system ratingu MNC został zaktualizowany w celu rozwiązania problemów, 
wskazanych przez audyt wewnętrzny i walidację oraz przez urzędy regulacyjne, z 
uwzględnieniem sugestii pochodzących od uŜytkowników, korzystających z 
modelu przez dwa lata. WdroŜono specjalny moduł kalibracji (obejmujący w 
odniesieniu do banków takŜe współczynnik ryzyka krajowego). Do systemu 
wprowadzono takŜe czynniki miękkie w postaci statystycznie opracowanej karty 
wyników (z wycofaniem metody notch-up/down). Ponadto zmieniono definicję 
segmentu na skutek decyzji wyłączenia spółek leasingowych i faktoringowych z 
zakresu zastosowań systemu ratingowego MNC. Powołane powyŜej segmenty 
zostaną objęte specjalnymi modelami ratingowymi, które zostaną opracowane w 
przyszłości. 

Jednostka walidacji zweryfikowała nową wersję modelu zgodnie z oficjalnymi 
wytycznymi walidacji Grupy, obejmującymi nie tylko projektowanie modelu, ale 
takŜe jego działanie, kalibrację i stabilność zarówno w odniesieniu do wyników 
końcowych, jak do poszczególnych czynników i składników. 
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Model LGD dla międzynarodowych klientów korporacyjnych  

Agencje ratingowe przeprowadziły ostatnio ocenę poziomów odzyskiwania 
naleŜności dla podmiotów z ratingiem spekulacyjnym. PoniewaŜ agencje nie 
dysponowały historycznym szeregiem wewnętrznych wskaźników odzysku 
naleŜności dla spółek międzynarodowych (gdyŜ jest to portfel o niskim ryzyku 
niedotrzymania warunków), model opracowano na podstawie ocen agencji 
ratingowych oraz od tych ocen i opracowały model, oparty o metodę „ratingu 
alternatywnego”, uzupełnioną opiniami ekspertów. 

Budowa modelu składa się z kilku faz: 

1. Wykorzystanie średnich branŜowych, w których róŜnice mogą być 
interpretowane przez ekspertów (heurystycznie przedstawiają one części 
wspólne w modelu regresji); 

2. Określenie listy czynników dostarczonych przez ekspertów; 

3. Eliminacja wartości skrajnych; 

4. Projekcja czynników na poziomie niedotrzymania warunków, definiująca 
czas od wystąpienia niedotrzymania warunków jako Log(100%) – 
Log(PD). UmoŜliwia to porównanie spółek z róŜnymi ratingami; 

5. Wybór czynników na poziomie jednoczynnikowym w oparciu o moc 
dyskryminującą; 

6. Regresja wieloczynnikowa; weryfikacja wpływu; 

7. Kalibracja i korekta spadkowa; 

8. Zastosowanie wskaźnika korygującego dla ryzyka wynikającego z 
regulacji prawnych i kosztów odzyskiwania naleŜności w oparciu o kraj 
zamieszkania drugiej strony. 

Zaprojektowany w ten sposób model reprezentuje wartość LGD, pozyskaną z 
bazy danych dla obligacji dłuŜnych i jako taki wywiera negatywny wpływ, 
poniewaŜ nie uwzględnia prawdopodobieństwo skutków restrukturyzacji 
zadłuŜenia, typowych dla kredytów bankowych i podobnych produktów, które 
stanowią najbardziej reprezentatywną część portfela Grupy UniCredit. 
Zastosowano więc „wskaźnik sanacji”, zdefiniowany przez ekspertów na 
podstawie wyników, uzyskanych w modelach lokalnych przy wykorzystaniu 
korporacji (Włochy, Austria i RFN). Parametr ten umoŜliwia przejście od tak 
zwanej obligacji LGD do kredytu LGD. 

Podobnie jak w wypadku parametru PD, w 2008 roku rozszerzono takŜe 
stosowanie metody "straty w przypadku niedotrzymania warunków" LGD na 
segment duŜych włoskich klientów korporacyjnych. 

W drugiej połowie 2009 roku w ramach procesu ciągłego usprawniania i 
walidacji systemów ratingowych wdroŜono nową wersję modelu LGD. Nowa 
wersja została opracowana na danych dotyczących strat, zaobserwowanych na 
podstawie transakcji w których doszło do niewykonania warunków i uwzględnia 
czynniki jakościowe i ilościowe. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny mając 
na uwadze trudności z osiągnięciem wystarczającej trwałości i ziarnistości 
szacunków przy uŜyciu wyłącznie informacji ilościowych. 
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Jednostka weryfikująca sprawdziła na bieŜąco projekt modelu i jego moduły: 
moduł akceptacji kredytu, spłacalności i jakościowy. Jednostka ta przeprowadziła 
równieŜ analizę porównawczą odzyskiwania naleŜności przy uŜyciu danych 
zewnętrznych oraz danych z agencji ratingowych w związku z rosnącą ilością 
opracowań na ten temat.  

Poza stosowaną metodologią, działania ocenne obejmują takŜe cechy IT i jakość 
danych - zarówno na etapach opracowywania modelu jak bieŜących – oraz cechy 
procesów, ze specjalnym uwzględnieniem prawidłowego wdroŜenia systemu 
ratingowego dla państw oraz wykorzystania dla celów zarządczych wewnętrznie 
szacowanych parametrów ryzyka. 

Rating skarbu i finansowania pojazdów korporacyjnych (CTFV) 

W pierwszej połowie 2009 roku podjęła decyzję rozszerzenia ram systemu 
ratingu banków i korporacji ponadnarodowych na ich spółki zaleŜne, które 
prowadzą korporacyjną działalność skarbową (taką jak koncentracja gotówki, 
zarządzanie walutami i finansowanie) lub specjalizują się w finansowaniu 
pojazdów i których wiarygodność kredytowa zaleŜy od wsparcia spółki 
rodzicielskiej/grupy w postaci wyraźnej gwarancji dla kontrahentów lub jej emisji 
lub w postaci jakiegokolwiek innego mechanizmu pomocy. 

PoniewaŜ w większości przypadków niewykonanie warunków przez klienta 
CTFV wynika z niewykonania warunków przez klienta grupy, do której taka 
spółka naleŜy, w odniesieniu do PD i niezabezpieczonego LGD przyjęto metodę 
polegającą na szacowaniu róŜnicy pomiędzy wskaźnikami PD i LGD spółki 
rodzicielskiej (a nie samej wartości tych wskaźników). W przypadku EAD dla 
innych segmentów klientów w skali całej Grupy zdecydowano się korzystać z juŜ 
istniejącego modelu. 

Przeprowadzone przez jednostkę ds. walidacji analizy wyników i kalibracji (z 
uŜyciem obiektywnych dystansów, dostarczonych przez ekspertów) wykazały 
pozytywne wyniki. 
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Rating dla finansowania projektów,  

Model ratingowy GPF jest modelem specjalistycznym. Model ten działa w 
oparciu o zbiór 29 czynników, uwzględnianych w kwestionariuszu 
przewidującym 5 moŜliwych poziomów odpowiedzi. Tych 29 czynników moŜna 
pogrupować na 5 kluczowych obszarów, obejmujących róŜne ryzyka związane z 
wykonaniem projektu. Wynikiem końcowym jest średnia waŜona wyników 
uzyskanych z powyŜszych czynników. Jest to następujące 5 obszarów zbiorczych: 
ryzyko sponsora projektu, ryzyko realizacji bądź ukończenia, ryzyko operacyjne, 
ryzyka egzogenne (np. ryzyka makroekonomiczne) oraz ryzyko związane z 
przepływami kasowymi. 

Opracowanie systemu ratingowego było wspierane przez ekspertów w obszarze 
jego powstania. Kwestię specyficznego charakteru finansowania przedsięwzięć 
oraz częściowej niezaleŜności od stron, które wspierają dany projekt, moŜna 
rozwiązać jedynie przy wysokim stopniu elastyczności, co jest moŜliwe przy 
uŜyciu zjawisk minimalizowania ryzyka lub poprzez zmianę wywaŜenia 
poszczególnych czynników, lub z punktu widzenia słabych ogniw. 

Segmentacja portfela opiera się na następujących kryteriach: 

• Projekt jest opracowywany przez osobę prawną niezwiązaną ze 
sponsorem; 

• Istnieje rozdział (brak regresu) pomiędzy spółką celową (special-purpose 
vehicle) a sponsorem. Czasami, na krótki okres czasu, rozdział ten moŜe 
zanikać. 

• Decyzje kredytowe są oparte głównie o przyszłe przepływy gotówkowe, 
generowanych przez dany projekt; 

• Struktura finansowa opera się o jakość i ilość przepływów gotówkowych z 
projektu; 

• Ryzyko wspólnie ponoszą podmioty uczestniczące w finansowaniu; 

• Aktywa projektu i dochody są wykorzystywane do zabezpieczenia 
wierzycieli; 

• Jedynie wyspecjalizowane departamenty UCI HVB oraz BA są 
zaangaŜowane 

• Wolumen projektu wynosi ponad 20 milionów Euro; 

• Projekty, dla których ryzyko ekonomiczne jest ograniczone do 15% 
(maksimum 30 milionów euro) poprzez eksportowe gwarancje 
ubezpieczeniowe, zostały w szczególności wyłączone z portfela. 

Dokonano kalibracji modelu poprzez ustalenie, które poziomy wyników są 
przypisane do poziomów ratingu. Zatem powiązane wartości PD nie są stałe, lecz 
bezwzględne; do kaŜdego ratingu przypisana jest jedna wartość PD. 

W 2008 roku system GPF został rozszerzony na Bankowość Korporacyjną 
UniCredit oraz Mediocredito Centrale. 

Jednostka weryfikująca sprawdziła projekt modelu, a takŜe skuteczność dla 
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ryzyka ogółem oraz analizy pojedynczych czynników ryzyka. Przeanalizowała 
równieŜ stabilność, mechanizmy korekty i „przełamywania”, a takŜe czy 
realizowane oceny są ostroŜne. Przeprowadziła równieŜ analizę porównawczą, 
mimo iŜ dostępność ratingów zewnętrznych jest ograniczona. Wszystkie 
powyŜsze działania dotyczyły portfela GPF Grupy, księgowanego w HVB, BA, 
UCCB, MCC. 

Model LGD dla operacji Finansowania Projektów/Przedsięwzięć (GPF) 

Model GPF LGD oparty jest o szacunki zróŜnicowane w zaleŜności od danej 
branŜy, leŜącej u podstaw projektu. Wynik końcowy, LGD jako procent EAD, 
jest podawany jako dopełnienie zdyskontowanej stopy odzyskiwania naleŜności, 
do którego dodawane są koszty odzyskiwania, a takŜe korekta ze względu na czas 
odzyskiwania naleŜności. 

Dla sektorów, w których dostępne były wystarczające informacje wewnętrzne, 
dane zewnętrzne zostały pominięte, a dla tych, w których dane wewnętrzne były 
niewystarczające, w finansowaniu projektu na danym obszarze wykorzystane 
zostały analizy stopy odzyskiwania naleŜności wykonane przez agencję Standard 
& Poor's, czasem bezpośrednio, a czasem w połączeniu z danymi wewnętrznymi, 
jeŜeli było to moŜliwe ze względu na wielkość podzbioru. 

Przy uŜyciu danych agencji Standard & Poor's za grudzień 2005 określono 
scenariusz spadkowy, biorąc jako punkt odniesienia okres kryzysu, który nastąpił 
po sprawie Enronu między rokiem 2001 a 2002, z którego uzyskano określoną 
tendencję zniŜkową.  

W latach 2008 i 2009 po otrzymaniu zaleceń od kontroli wewnętrznej, które 
przedstawiono takŜe w raporcie z działań następczych po ocenie A-IRB władz 
nadzoru (16 marca 2009 roku), model został zmodyfikowany w celu usunięcia 
słabych punktów, stwierdzonych podczas walidacji wewnętrznej oraz w celu 
bardziej efektywnego uwzględnienia praktyk zarządzania ryzykiem Grupy. 

Zmieniony model LGD powstał na podstawie ram metodologicznych, 
opracowanych przez Standard & Poor’s. Metoda ta polega na badaniu rozkładu 
wartości aktywów projektu w końcowej części wykresu, w regionie w którym 
doszło do niewykonania warunków. Z tej przyczyny rozkład prawdopodobieństw 
LGD określono jako rozkład "długu minus wartość aktywów" w tym regionie. 
Oryginalna metodologia została zaadaptowana do rzeczywistych praktyk oraz do 
standardowych procedur biznesowych, obowiązujących w Grupie. Adaptacja 
dotyczyła głównie metody obliczania wartości aktywów, określania regionu w 
którym doszło do niewykonania warunków oraz wprowadzenia odpowiednich 
kart wyników dla zmienności, kalibrowanych według sektorów na podstawie 
zbioru odpowiednio dobranych pytań. Ten nowy model LGD wprowadzono do 
uŜytku w drugiej połowie 2009 r. 

W drugiej połowie 2009 roku w ramach bieŜących działań podejmowanych w 
celu ulepszenia i walidacji systemów ratingowych, model LGD został poddany 
przeglądowi w celu zarówno usunięcia najwaŜniejszych słabych punktów, 
wykrytych podczas walidacji wstępnej, jak lepszego odzwierciedlenia praktyk 
stosowanych przez Grupę w zakresie zarządzania ryzykiem. Nowa metodologia 
polega na badaniu końcowej partii krzywej rozkładu wartości aktywów projektu 
w "obszarze", w którym doszło do niewykonania warunków i określa rozkład 
prawdopodobieństwa LDG jako rozkład "długu pomniejszonego o wartość 
aktywów" w obszarze odniesienia. 
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W tym przypadku jednostka walidacyjna skoncentrowała się na weryfikacji 
załoŜeń nowego modelu, poniewaŜ dostępne dane nie były wystarczające do 
przeprowadzenia znaczącej analizy ilościowej. 

Poza stosowaną metodologią, działania ocenne objęły takŜe cechy IT i jakość 
danych - zarówno na etapach opracowywania modelu jak bieŜących – oraz cechy 
procesów, ze specjalnym uwzględnieniem prawidłowego wdroŜenia systemu 
ratingowego w poszczególnych krajach oraz wykorzystania dla celów 
zarządczych wewnętrznie szacowanych parametrów ryzyka. 

Segmenty modelu EAD w skali Grupy 

Zapotrzebowanie na nowy model wynikało z jednej strony z konieczności 
spełnienia wymogów Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II w odniesieniu do 
metody zaawansowanej IRB, a z drugiej strony z potrzeby pomiaru ryzyka, 
związanego z dowolnymi aktywami w celu zarządzania ryzykiem oraz 
właściwego zdefiniowania jego ceny. 

Głównym przyczynkiem do EAD jest rodzaj produktu, natomiast jego wartość 
zaleŜy od trzech składników. Po pierwsze, zgodnie z wymogami nadzorczymi 
załoŜono, Ŝe aktualne zaangaŜowanie bilansowe będzie istnieć do zdarzenia 
niewywiązania się z zobowiązania. Do tej wartości naleŜy dodać wartość 
oczekiwaną moŜliwego ciągnienia udzielonej linii kredytowej, natomiast trzecim 
składnikiem jest moŜliwość przekroczenia debetu powyŜej kwoty aktualnej linii 
kredytowej, ujawniane jako procent udzielonej linii kredytowej. Ponadto w 
wypadku istotnych produktów uwzględniono moŜliwość złoŜenia wniosku o 
zwrot przez stronę trzecią, której udzielono gwarancji na wypadek niewywiązania 
się z zobowiązania. 

W celu ujednolicenia próby niewywiązania się z zobowiązania, zakres 
zastosowania niniejszego modelu ograniczono do kontrahentów posiadających co 
najmniej linię kredytową o minimalnej wartości 500 000 €. 

Strukturę modelu poddano szczególnie uwaŜnej ocenie pod względem słuszności 
leŜących u jej podstaw załoŜeń, w tym takŜe dotyczących wyboru próby. 
ZałoŜenia modelu zostały porównane z wartościami, wynikającymi z badań 
wewnętrznych. Ocenie wewnętrznej poddano takŜe cechy IT oraz jakość danych. 

Poza stosowaną metodologią, działania oceniająceobjęły takŜe cechy IT i jakość 
danych - zarówno na etapach opracowywania modelu jak bieŜących – oraz cechy 
procesów, ze specjalnym uwzględnieniem prawidłowego wdroŜenia systemu 
ratingowego w poszczególnych krajach oraz wykorzystania dla celów 
zarządczych wewnętrznie szacowanych parametrów ryzyka. 

Dla rozpatrywanego modelu Grupy oczekiwana jest zgoda Nadzoru Bankowego 
na zastosowanie w celach regulacyjnych. 

Modele lokalne, Włochy 

PoniŜej opisano lokalne modele A-IRB stosowane obecnie przez włoskie osoby 
prawne, które juŜ uzyskały akceptację Banku Włoch lub na nią oczekują: 

Zintegrowany Rating Korporacyjny (Integrated Corporate Rating ICR) 

ICR zapewnia rating dla zaangaŜowania wobec kategorii spółek UniCredit 
Corporate Banking w segmencie średnich klientów korporacyjnych, tj. dla 
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przedsiębiorstw, które otrzymały linie kredytowe i osiągają przychody (lub sumę 
bilansową jeŜeli informacje na temat przychodów nie są dostępne) w wysokości 
do 250 milionów euro. W pierwszej wersji ICR został opracowany w toku kilku 
faz przy wsparciu spółki Centrale Bilanci, łącząc w sobie róŜne komponenty na 
kilku poziomach. Na pierwszym poziomie, wynik generowany przez zmienne 
sprawozdań finansowych (wynik CE.BI) był łączony z informacjami 
jakościowymi z kwestionariuszy wypełnianych przez doradcę klienta. Na drugim 
poziomie poprzedni rating był uzupełniany informacjami geograficznymi, 
branŜowymi oraz dotyczącymi wielkości. Na trzecim poziomie, dołączane były 
informacje na temat spłacalności w celu uzyskania zintegrowanego ratingu 
korporacyjnego przy uŜyciu dwóch róŜnych funkcji integracji zaleŜnie od źródła 
informacji. Analiza klastrowa dystrybucji oceny punktowej ICR w portfelu 
bankowości korporacyjnej UniCredit skutkowała przyjęciem 9 kategorii ratingu. 

Jednostki weryfikujące spółki holdingowej i lokalnej sprawdzały w fazie 
Walidacji Wstępnej projekt i niezawodność modelu (działanie i stabilność, w tym 
takŜe w znaczących sub-portfelach) róŜnych jego modułów (ocena sprawozdania 
finansowego, ocena jakościowa, ocena komponentu geograficznego i branŜowego 
oraz spłacalności), a takŜe weryfikowały zasady przełamywania  („override”) 
oceny modelu. Przeanalizowała równieŜ pokrycie z podziałem na relacje i 
ekspozycje, oraz kalibracje wg statusu monitorowania klienta, w tym równieŜ na 
poziomie segmentu. 

W celu rozwiązania problemów, zgłoszonych przez Bank Włoch i walidację 
wewnętrzną, począwszy od marca 2009 roku wprowadzono i zwalidowano kilka 
ulepszeń. PoniŜej opisano główne zmiany: 

• Przegląd modułu behawioralnego: przy uŜyciu czynników juŜ 
uwzględnionych w wersji wcześniejszej dokonano przeglądu wag i 
wykluczenia niektórych czynników, które uznano za niedostatecznie 
wyjaśniające, zwiększając w ten sposób potencjał prognostyczny modelu; 

• Pełen przegląd integracji modułów behawioralnych (wewnętrznego i 
zewnętrznego) oraz drugiego poziomu oceny korporacyjnej, z usunięciem 
metody „podwójnej integracji”, która była źródłem nieciągłości 
ostatecznego prawdopodobieństwa niedotrzymania warunków PD, 
szczególnie w sytuacji, gdy ocena behawioralna była bliska wybranego 
progu; 

Ponadto model został zmieniony przy uŜyciu bardziej reprezentatywnej próby 
rozwojowej portfela UCCB (próba rozwojowa uŜyta w poprzednim modelu 
składała się głównie z byłych klientów Credito Italiano) z uwzględnieniem 
definicji zdarzenia niewywiązania się z zobowiązania (default) przewidzianej 
postanowieniami Nowej Umowy Kredytowej z wyjątkiem technicznego 
przeterminowania. Działania walidacyjne miały na celu nie tylko walidację 
poprawek modelu, ale takŜe poświadczenie adekwatności poprawionych 
systemów dla całego portfela aplikacji w UCCB, łącznie z byłymi klientami 
Capitalia. 

Model ratingowy małych włoskich przedsiębiorstw  

Model ten został opracowany w celu optymalizacji agregacji róŜnych źródeł 
informacji, zarówno wewnętrznych (jakościowych, finansowych, danych 
klientów i behawioralnych) jak zewnętrznych (przepływ danych BoI Centrale dei 
Rischi i innych dostawców danych dotyczących ryzyka), z uwzględnieniem 
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zróŜnicowania na płatności na rzecz nowych klientów oraz klientów juŜ 
zarejestrowanych oraz na podstawie segmentacji portfela przedsiębiorców na 
podstawie rozmiaru i pozycji danego przedsiębiorstwa na rynku. 

W ramach przeglądu systemu opracowano następujące moduły: 

• Dane klientów; 

• Zewnętrzny model behawioralny (CE.RI./SIA); 

• Moduł finansowy; 

• Moduły Biura Kredytowego (Experian i Crif) 

• Moduł jakościowy; 

• Wewnętrzny model behawioralny. 

Proces szacunkowy dla róŜnych modułów był stosowany w podziale na etapy 
opisane dalej: analiza jednoczynnikowa, analiza wieloczynnikowa, specyfikacja 
modelu i ocena. 

Zastosowano metodę etapowej regresji logistycznej (Stepwise Logistic 
Regression). Szacunki są realizowane przy uŜyciu techniki, zwanej "CięŜar 
dowodu" (Weight of Evidence WoE). Na zakończenie procedury szacunkowej 
modelu logistycznego zostaje on poddany skalowaniu (homogenizacji) w celu 
umoŜliwienia porównania ocen uzyskanych przez zastosowanie róŜnych modeli. 

Po identyfikacji znaczących czynników regresji naleŜy opracować tzw. "raport 
karty wyników" (Scorecard Report), zakładający w sposób syntetyczny sposób w 
jaki zmienne są stosowane w modelu, wagę kaŜdego czynnika oraz poziom 
istotności statystycznej. 

Zhomogenizowana ocena dla kaŜdego modelu stanowi przyczynek do 
opracowania PD oraz Klasy Ratingu kontrahenta na podstawie wagi powiązanej z 
tym modelem w porównaniu z wagami innych modeli oraz czynnikami 
związanymi ze staŜem w relacjach bankiem, odróŜniającymi "istniejących 
klientów" od "nowych klientów", oraz typem badanego klienta z segmentu 
Małych Przedsiębiorstw. 

Model został poddany powtórnej kalibracji z uwzględnieniem wcześniejszej 
integracji portfela kredytowego byłej spółki Capitalia oraz z uwzględnieniem 
ogólnego wskaźnika kredytów straconych. Powtórne kalibracje zostały 
przeprowadzone dla kaŜdego z trzech nowych podmiotów terytorialnych: 
UniCredit Banca SpA (UCB), UniCredit Banca di Roma (BDR) oraz Banco di 
Sicilia SpA (BDS). 

Jednostka walidacyjna sprawdziła projekt i solidność całego modelu (wyniki i 
stabilność, takŜe w znaczących pod-portfelach) w skali poszczególnych modeli 
składowych. Ponadto przeprowadzono analizę kalibracji na poziomie zarówno 
ogólnym, jak segmentów. Poza metodologią, działania ocenne objęły takŜe cechy 
systemu IT, jakość danych i procesu, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawidłowego wdroŜenia systemu ratingowego oraz wykorzystanie w celach 
zarządczych wewnętrznie oszacowanych parametrów ryzyka. W 2009 roku 
funkcja walidacji ostatecznie oceniła adekwatność nowej wersji systemu 
ratingowego RISB jako nadającą się do zastosowania w całym portfelu włoskiej 
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sieci detalicznej , w tym wobec byłych klientów Capitalia. 

Model ratingowy dla włoskiego segmentu klientów indywidualnych: Kredyty 
hipoteczne 

Docelowy portfel Zintegrowanego Modelu Ratingu Klientów Indywidualnych 
(Integrated Individual Rating IIR), oparty o metodę poolingu, składa się ze zbioru 
wszystkich kategorii hipotek obsługiwanych w UniCredit Banca i UniCredit 
Banca per la Casa, stosowanych przy zakupie, budowie i przeprojektowaniu 
nieruchomości mieszkaniowych przez klientów indywidualnych, a takŜe przy 
zakupie nieruchomości w celu prowadzenia działalności przez podmioty 
gospodarcze w ramach sektora spółek rodzinnych.  

Odnośnie do produktów ratalnych Grupy, włączenie określonych cech 
charakterystycznych poszczególnych produktów w celu ustalenia ich puli 
spowodowało wyznaczenie potencjalnie róŜnego prawdopodobieństwa 
niedotrzymania warunków dla kaŜdej relacji, w jakiej występuje ten sam klient, 
mimo Ŝe cechy charakterystyczne danego klienta naleŜą do fundamentalnych 
czynników stosowanych do określania pul. 

Podobnie jak wszystkie inne systemy ratingowe dla portfeli klientów 
indywidualnych Grupy, opracowanie modelu IIR zostało równieŜ podzielone na 
dwie odrębne fazy. Pierwsza faza polega na określaniu pul związanych z danym 
portfelem w fazie akceptacji kredytu, natomiast druga – na określaniu pul 
związanych istniejącym portfelem. Przy uŜyciu technik statystycznych określono 
pule obejmujące cały portfel. W następstwie tego procesu stworzono struktury 
drzewiaste, w których „liście” odpowiadają określonym pulom. Następnie przy 
uŜyciu wskaźnika niedotrzymania warunków oszacowano wartość wskaźnika PD, 
związanego z kaŜdą pulą. Następnie połączono pule indywidualne w kategorie 
ratingu przy zastosowaniu analizy klastrowej. 

W procesie wyznaczania prawdopodobieństwa niedotrzymania warunków, ocena 
przeprowadzona podczas wstępnego procesu akceptacji jest przechowywana 
przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia relacji, o ile nie zostanie wykryta 
ponadmiesięczna nadwyŜka, i – począwszy od siódmego miesiąca - alokacja 
danej transakcji do odpowiedniej puli zostanie obliczona ponownie przy uŜyciu 
drzewka utworzonego dla istniejącego portfela. Zmienne dotyczące spłacalności 
nabierają większego znaczenia wraz z wiekiem hipoteki. 

W odniesieniu do cech szczególnych, związanych z róŜnym pochodzeniem 
zaangaŜowań, wchodzących w skład portfelu ryzyka, pochodzącego z byłego UB 
Casa, model ratingowy posiada te same personalizacje, a przede wszystkim 
odniesienie do portfela, nabytego przez kanał Abbey National. W analizie 
ogólnego portfela Banca per la Casa, zostały określone trzy drzewka segmentacji, 
których początkową zmienną dyskryminującą jest okres trwania hipoteki (liczba 
miesięcy od wypłaty większa lub mniejsza niŜ 6) oraz miejsce pochodzenia dla 
hipotek z dłuŜszym okresem trwania. W szczególności, są to: 

• drzewko utworzone dla portfela w fazie akceptacji kredytu lub składania 
wniosku kredytowego, wykorzystywane do wyznaczania 
prawdopodobieństwa niedotrzymania warunków dla wszystkich kredytów 
hipotecznych młodszych niŜ 6 miesięcy; 

• drzewko dla „istniejącego” portfela byłego ANBI do wykorzystania w 
odniesieniu do kredytów hipotecznych byłego ANBI, których wiek 
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przekracza 6 miesięcy; 

• drzewko dla „istniejącego” portfela byłego Adalya-Kiron utworzone w 
celu oszacowania PD dla kredytów hipotecznych byłego Adalya, których 
wiek przekracza 6 miesięcy. 

Cechą wspólną dla tych trzech segmentacji jest przypisanie zwiększonego ryzyka 
puli do tych akt kredytowych, które mają ponad miesięczne opóźnienie lub 
zaległości w płatnościach. 

Jednostka weryfikująca sprawdziła projekt modelu w 2007 roku oraz ocenę 
procesu akceptacji danego kredytu, zakres wartości dyskryminującej oraz 
stabilność próbki wraz z upływem czasu. Dodatkowo połoŜono szczególny nacisk 
na analizę sub-modeli, określonych w oparciu o wiek hipoteki i jej kanał 
pochodzenia. Na koniec, przeanalizowano pokrycie pod kątem relacji i 
ekspozycji, oraz kalibracji dla portfela zbiorczego i sub-portfeli. 

W 2008 roku wprowadzono pewne zmiany do Zintegrowanego Systemu Ratingu 
Indywidualnego (RIP) dla kredytów hipotecznych w związku ze zmianą definicji 
niewypłacalności w wyniku potrzeby ujednolicenia obsługi kredytów 
hipotecznych za zgodą UniCredit Banca per la Casa oraz UniCredit Banca, po 
ujednoliceniu portfeli dwóch banków oraz poprzez rozszerzenie widełek 
czasowych.  

Nowa definicja, przyjęta w celu spełnienia wymogów nadzoru, przewiduje 
zakwalifikowanie do kredytów straconych w wypadku wystąpienia przekroczenia 
środków pod nadzorem i/lub brak siedmiu kolejnych rat; moŜe teŜ nastąpić 
przeniesienie do kategorii kredytów wątpliwych lub niepracujących. 

Po tym fakcie potrzeba wprowadzenia jednolitych zasad dla kredytów 
hipotecznych pomiędzy UniCredit Banca per la Casa oraz UniCredit Banca 
skutkowała nową homogenizacją siatek ocen płatności. Ponadto rozszerzenie 
badanych widełek czasowych wiąŜe się z kalibracją portfeli i pul wypłat oraz 
zredefiniowaniem klas ratingu. 

W tym samym czasie opracowano inną siatkę kredytów hipotecznych, 
przypisanych do kategorii „emigranci”. Decyzję podjęto zarówno ze względu na 
wzrost liczby klientów w tym segmencie, reprezentowany liczbą transakcji, w 
których przynajmniej jedna ze stron, będąca kredytobiorcą lub Ŝyrantem urodziła 
się poza terytorium Włoch i posiada obywatelstwo inne niŜ włoskie, z 
uwzględnieniem takŜe róŜnych poziomów ryzyka związanych z dwoma 
segmentami klientów (podlegających postępowaniu upadłościowemu lub nie), dla 
których taka siatka juŜ istnieje. Wybrany model reprezentuje typ statystyczny i 
był uŜywany w formie funkcji logistycznej. 

W 2008 roku wdroŜono zaawansowane metody IRB w odniesieniu do 
hipotecznych kredytów mieszkaniowych, uwzględnionych wcześniej w portfelach 
byłej Capitalia. Opracowano specjalny moduł dla klientów byłej Capitalia, który 
został wprowadzony do systemu ratingowego RIP w celu wychwycenia 
charakterystycznych róŜnic w stosunku do sub-portfela oraz polityk 
gwarantowania i monitorowania przyjętych przez Capitalia. 

Poza planowaną kalibracją modeli PD i LGD, w 2009 roku wdroŜono takŜe nowe 
moduły ratingowe odnoszące się do kredytów hipotecznych udzielonych klientom 
niewłoskim oraz pracownikom Grupy UniCredit. Segmenty te były wcześniej 
wykluczone z zakresu zastosowania systemów ratingowych IIR. 
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W odniesieniu do LGD, mając na uwadze silny wpływ toczących się procesów 
windykacyjnych na ten parametr, Grupy podjęła decyzję przyjęcia dla byłych 
portfeli Capitalia takiego samego modelu szacunkowego, co stosowany dla 
wszystkich innych mieszkaniowych kredytów hipotecznych; w rzeczywistości 
proces windykacji jest dokładnie taki sam we wszystkich trzech nowych spółkach 
od listopada 2008 roku, gdy przeprowadzono migrację kredytów hipotecznych w 
UniCredit Family Financing. Ponadto w celu ujednolicenia kredytów 
hipotecznych byłej Capitalia ze stosowanymi przez Grupę UniCredit politykami 
windykacji i oceny zabezpieczeń, na wybranej próbie przeprowadzono ocenę 
poprzednio obowiązujących przepisów oraz dokumentów, wartości zabezpieczeń 
i informacji, archiwizowanych w systemach informatycznych. 

Funkcja oceny zrealizowała dwa róŜne zadania w celu sprawdzenia z jednej 
strony kalibracji modelu, a z drugiej - wprowadzenia nowych modułów 
ratingowych dla klientów spoza Włoch oraz pracowników UniCredit i 
sprawdzenia ich działania i stabilności w czasie oraz wpływu wprowadzenia tego 
rozwiązania na całościową ocenę portfela kredytów hipotecznych. 

Model ratingowy osób fizycznych we Włoszech: kredyt w rachunku bieŜącym i 
karty kredytowe 

Zintegrowany Rating Indywidualny (Integrated Individual Rating IIR) kredytów 
w rachunku bieŜącym i kart kredytowych ma na celu przeprowadzenie oceny 
ekspozycji kredytowych w stosunku do osób fizycznych w zakresie produktów 
związanych z rachunkami bieŜącymi (kredyt w rachunku bieŜącym, 
gwarancje/poręczenia, karty kredytowe). Rozwiązanie to łączy w sobie kilka 
podstawowych modułów ocennych, wykorzystujących informacje wewnętrzne 
(związane z klientami i behawioralne) oraz informacje zewnętrzne (Centrale 
Rischi oraz biuro kredytowe CRIF). W kaŜdym z poniŜszych przypadków 
integracja podstawowych modułów jest inna: 

• nowi klienci wnioskujący o linię kredytową; 

• klienci poprzednio działający w sposób aktywny, wnioskujący o linię 
kredytową; 

• klienci istniejący, którym kredyt juŜ został udzielony; 

• klienci istniejący, którzy nigdy nie otrzymali kredytu; 

• pracownicy Grupy UniCredit. 

Integracja róŜnych modułów daje ocenę w procesie kredytowania , stosowaną do 
oceny wiarygodności kredytowej zarówno na etapie udzielania lub odnawiania 
kredytu oraz ocenę monitorującą , stosowaną do oceny łącznej tego rodzaju 
ekspozycji. Schemat poniŜej stanowi syntetyczne objaśnienie funkcjonowania 
modelu ratingowego: 

 

Model info klientów 
Model dla nowych klientów 

Moduł CRIF 
Moduł info klienta 
Moduł CRIF 

Kredytowanie 
Model dla klientów poprzednio działających aktywnie 

Moduł behawioralny 
Moduł info klienta Monitorowanie Moduł dla klientów, którym udzielono kredytu 
Moduł CRIF 
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Moduł behawioralny 
Moduł dla klientów z kredytem w rachunku bieŜącym, ale 
nigdy nie udzielonym 

Moduł behawioralny 

Moduł dla pracowników UniCredit Moduł behawioralny 
Model dla klientów poprzednio działających aktywnie Moduł behawioralny 

Moduły/modele opracowane na próbie danych w procesie kredytowania 
Moduły/modele opracowane na próbie danych monitoringu 

Czynniki ryzyka zostały wybrane w drodze analizy jednowymiarowej z 
uwzględnieniem wyraŜonego w procentach udziału wartości brakujących, ich 
potencjału prognostycznego (Somers'D) oraz wyniku analizy klastrów. Na 
poziomie wielowymiarowym zastosowano łącznie regresję logistyczną, analizę 
korelacyjną oraz oceny ekspertów. Integrację róŜnych sub-modeli 
przeprowadzono przy uŜyciu regresji logistycznej na podstawie wagi dowodu 
(Weight of Evidence WoE) ocen pochodzących z poszczególnych modułów. 

Informacje leŜące u podstaw modułu oceny finansowej/klienta - zbierane podczas 
procesu kredytowaniai rzadko aktualizowane w czasie cyklu Ŝycia kredytu - 
otrzymują w modelu progresywne niedowagi. Ocena behawioralna, potencjalnie 
nieobecna na etapie kredytowania, ma charakter objaśniający i jest stosowana 
podczas etapu monitoringu kredytu. 

Co do częstotliwości aktualizacji, to informacje behawioralne pochodzące z biura 
CRIF są aktualizowane kwartalnie, natomiast informacje pochodzące z CeRi są 
aktualizowane co miesiąc. 

Definicja niewykonania warunków, przyjęta podczas opracowywania modelu jest 
definicją menedŜerską, natomiast definicja stosowana przy kalibrowaniu modelu 
jest w pełni zgodna z wymogami Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II, uznając 
za „złych” wszystkich kontrahentów sklasyfikowanych w kategoriach 
„sofferenza”, „incaglio” oraz "przeterminowane" (180 dni). 

Model został oszacowany wyłącznie na podstawie danych byłych klientów 
UniCredit Banca, ale został wykalibrowany na podstawie ogólnego wskaźnika 
kredytów straconych. 

Zgodnie z oczekiwaniami, rozkład ekspozycji według klas ratingu wykazuje 
koncentrację wyŜszych klas ratingu: 70% ekspozycji dotyczy klas ratingu poniŜej 
T08 (maks. PD 3%). Wszystkie klasy ratingu charakteryzują się wystarczającą 
liczebnością bez koncentracji w poszczególnych klasach. 

Funkcja walidacji przeprowadziła ocenę budowy projektu, wykorzystania 
wszystkich dostępnych źródeł informacji, działania modelu pod względem 
porządku rang, kalibracji i stabilności populacji w czasie. Ponadto 
przeprowadzono ze szczególną uwagą analizę róŜnych sub-modeli. 

Dla rozpatrywanego modelu Grupy wciąŜ oczekiwana jest zgoda Nadzoru 
Bankowego na zastosowanie w celach regulacyjnych (wydania zgody oczekuje 
się w połowie 2010 roku). 

Model ratingowy dla włoskiego segmentu klientów indywidualnych: kredyty 
konsumpcyjne  

System ratingowy kredytów konsumpcyjnych, stosowany w celu oszacowania 
PD, składa się z róŜnych modeli dobranych zaleŜnie od celu (underwriting lub 
monitoring), kanału underwritingu i portfela aplikacji w celu szukania istotnych 
cech róŜnych segmentów pod względem zarządzania biznesowego, ryzyka i 
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danych statystycznych. PoniŜej przedstawiono modele rozwojowe: 

1. kredytowanie „canale banca” portfel strategiczny3; 

2. kredytowanie „canale banca” portfel niestrategiczny4;  

3. kredytowanie „canale non banca”5; 

4. behawioralny; 

PowyŜsza struktura optymalizuje wykorzystanie głównych źródeł informacji bez 
nadmiernego komplikowania modelu. 

W odniesieniu do modeli procesu kredytowania, których celem jest ocena 
prawdopodobieństwa niewykonania warunków dla kaŜdej ekspozycji w 
momencie złoŜenia wniosku o kredyt konsumpcyjny, to przy opracowywaniu 
tych modeli posłuŜono się metodą regresji logistycznej, a próby składały się ze 
wszystkich kredytów konsumpcyjnych, udzielonych przed lipcem 2007 roku. 

Definicja niewykonania przyjęta na cały okres opracowywania oceny jest 
definicją „typologii biznesowej”, która charakteryzuje się 18-miesięcznym 
okresem działalności oraz identyfikacją niewykonania warunków na podstawie 
statusu „sofferenza” lub liczby przeterminowanych rat większej lub równej 56. 
Następnie przeprowadzono kalibrację trzech ocen dla definicji niewykonania 
warunków, przedstawionej przez nadzór bankowy, z uwzględnieniem kwot 
kredytów, udzielonych w okresie od września 2005 roku do 5 stycznia 2008 
roku6. Na koniec oceny poddano standaryzacji i utworzono 14 klas ratingu, 
definiujących takŜe 4 dodatkowe klasy obejmujące odpowiednio pracowników, 
portfel nie poddany ratingowi (dla którego nie zastosowano modeli oceny 
uderwritingu), kredytów obarczonych tendencją do odmowy oraz kredytów złych. 

W odniesieniu do modułu behawioralnego, opracowanego w drodze regresji 
logistycznej, zastosowano dyskryminacyjne zmienne do przedstawienia 
wewnętrznych informacji behawioralnych oraz informacji związanych z 
osobistymi danymi klientów. Następnie behawioralny PD poddano standaryzacji 
z opracowaniem 14 klas ratingu, wspólnych dla całego portfela kredytów 
konsumpcyjnych. 

Jednostka walidująca zweryfikowała równieŜ budowę modelu, wykorzystanie 
źródeł informacji oraz działanie modeli pod względem porządku rang i kalibracji. 

Dla rozpatrywanego modelu oczekiwana jest zgoda Nadzoru Bankowego na 
zastosowanie w celach regulacyjnych. 

Model ratingowy dla włoskiego segmentu klientów indywidualnych: kredyty na 
wynagrodzenia 

System ratingowy przyjęty przez spółkę dominującą UniCredit Family Financing 
                                                           
3 Kredyty konsumpcyjne udzielona przez agencje UCB na których obszarze urodził się dany klient lub osoba 
współzobowiązana (o ile dotyczy), zgodnie z pozyskanymi informacjami podatkowymi w następujących krajach: 
Włochy, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, RFN, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Grecja, Irlandia, 
Luksemburg, Norwegia, 
Holandia, Portugalia, Monako, San Marino, Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Stany Zjednoczone, Kanada, 
Australia, Nowa  
Zelandia. 
4 Kredyty konsumpcyjne nie naleŜące do Portfela Strategicznego. 
5 Kredyty konsumpcyjne nie rozprowadzane przez agencje UCB. 
6 Kontrahent zostaje sklasyfikowany jako „dobry” w wypadku, gdy liczba rat przeterminowanych wynosi 2 lub mniej oraz 
jako "nieokreślony" w wypadku, gdy liczba rat przeterminowanych wynosi 3 lub 4. 
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dla oceny portfela „Kredytów na Wynagrodzenia”, z uwzględnieniem zarówno 
nowych gwarancji jak działalności w toku, składa się z dwóch modułów - 
underwritingu i behawioralnego, stworzonych w celu oddzielnego określenia 
znaczących czynników ryzyka w momencie underwritingu i podczas cyklu Ŝycia 
umów. 

Przyjęta metodologia mieści się w zakresie „modeli opartych na drzewkach”: 
metoda ta umoŜliwia stratyfikację próby na kilka róŜnych modeli poprzez 
weryfikację potencjału dyskryminacyjnego niektórych zmiennych w wypadku 
zajścia zdarzenia niewykonania warunków. W wyniku tej procedury otrzymuje 
się drzewko, którego „liście” odpowiadają poszczególnym pulom ekspozycji, 
charakteryzujących się tym samym profilem ryzyka wewnętrznego. 

W odniesieniu do opracowywania składnika dotyczącego procesu kredytowania 
określono próbę kredytów, udzielonych w latach 2006 i 2007. Doboru zmiennych 
uŜytych w celu opracowania drzewka kredytowania dokonano na podstawie 
charakteru informacji pochodzących z następujących makro-obszarów: 
informacje społeczno-osobowe oraz informacje produktowe. Drzewko decyzyjne 
opracowano przy uŜyciu procedury CHAID (z decyzjami eksperckimi) w celu 
przeprowadzenia segmentacji populacji na podstawie zmiennych, określonych w 
toku wcześniejszej analizy jednowymiarowej i korelacyjnej. W wyniku analizy 
zdefiniowano 7 puli, które następne zagregowano w 6 klas ratingu (z 
dodatkowymi klasami umów związanych z niewykonaniem warunków); w celu 
oszacowania PD kredytowania przeprowadzono rekalibrację drzewek 
obserwowanych empirycznie w próbce rozwojowej przy uŜyciu technik 
bayesowskich wstępnej korekty. 

W odniesieniu do behawioralnego PD wybrano zmienne dyskryminacyjne słuŜące 
określeniu drzewka na podstawie charakteru informacji wybranych z 
następujących makro-obszarów: informacje na temat zachowań wewnętrznych, 
informacje związane z produktem oraz kanał sprzedaŜy. Model behawioralny 
opracowano na podstawie struktury drzewka decyzyjnego. Drzewka decyzyjne 
zostały określone w drodze procedury CHAID (z decyzjami eksperckimi). 
Analiza doprowadziła do definicji 12 puli, które zagregowano w 6 klas 
ratingowych (z dodatkową klasą dla umów w których doszło do niewykonania 
warunków). W celu oszacowania PD przeprowadzono rekalibrację próbki 
rozwojowej przy uŜyciu technik bayesowskich wstępnej korekty. 

Klasy ratingu zostały zhomogenizowane do klas behawioralnych w celu 
uzyskania unikatowej skali ratingowej dla produktu "Kredyty na 
Wynagrodzenia". 

TakŜe w tym wypadku jednostka ds. walidacji zweryfikowała projekt modelu 
zgodnie z praktykami rynkowymi, kompletnością informacji oraz działaniem 
modelu pod względem porządku rang i kalibracji. 

Dla rozpatrywanego modelu oczekiwana jest zgoda Nadzoru Bankowego na 
zastosowanie w celach regulacyjnych. 
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Systemy ratingowe "Spółek Leasingowych" i "Małych Spółek Leasingowych" 

Stosowane w UniCredit Leasing (UCL) systemy ratingowe dla segmentów 
średnich przedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, podlegające obowiązkowi 
wystosowania wniosku o upowaŜnienie do Banku Włoch w grudniu 2009 roku, 
zostały opracowane w celu oceny prawdopodobieństwa niewykonania warunków 
transakcji, integracji komponentu ryzyka kontrahenta ze szczególnymi 
informacjami ryzyka, związanymi z działalnością leasingową w odniesieniu do 
systemowego lub wewnętrznego komponentu behawioralnego (Assilea) oraz 
szczególnych własności kontraktu i aktywów finansowanych. W szczególności 
systemy ratingowe opierają się na metodzie poolingu produktów zgodnie ze 
stosowaną w UCL segmentacją biznesową działalności leasingowej: Real 
„Immobiliare” (nieruchomości),”Strumentale” (wyposaŜenie) oraz „Targato” 
(oznakowane). 

Rozpoczęty na początku 2006 roku i zakończony w maju 2007 roku projekt 
opracowywania modeli PD był realizowany pod kierownictwem UCL we 
współpracy z Centrale dei Bilanci (Ce.Bi.) przy metodologicznej kontroli i 
wsparciu operacyjnym ze strony spółki holdingowej. Pierwsze wersje modeli PD 
transakcji zostały wykorzystane w produkcji we wrześniu 2007 roku i zostały 
zintegrowane z procesem underwritingu w ramach „Pratica Elettronica di Fido” i 
comiesięcznych procesów monitoringu. 

Definicja niewykonania warunków umowy przyjęta dla modelu estymacyjnego 
jest oparta na transakcjach i zapewnia przedłuŜenie umowy niewykonanej przez 
kontrahenta na podstawie koncepcji 180-dni przeterminowania zgodnie z 
postanowieniami przepisów „Centrale dei Rischi”. JednakŜe w drugiej połowie 
2008 roku modele zostały poddane powtórnej kalibracji zgodnie z najnowszymi 
parametrami i z zastosowaniem definicji niewykonania zgodnej z przepisami 
Nadzoru Bankowego 5% progiem istotności i stałym wyłączeniem („Franchigia”) 
kwoty przeterminowania w celu wyłączenia przeterminowania technicznego. 

NajwaŜniejsze zasady wybranego modelu to unikatowy charakter oceny 
kontrahenta na poziomie Grupy oraz potrzeba adekwatnego pomiary ryzyka na 
poziomie transakcji przy uŜyciu wszystkich źródeł informacji szczegółowych, 
związanych z działalnością leasingową, zarówno wewnętrznych, jak 
systemowych. Modele opracowane dla segmentu średnich przedsiębiorstw i 
małych przedsiębiorstw składają się więc z dwóch poziomów: 

• Poziom I: ocena ryzyka kontrahenta zgodnie z systemami ocen, 
obowiązującymi w Grupie; 

• Poziom II: ocena informacji leasingowych i integracji powołanych 
powyŜej ocen ryzyka kontrahenta w celu uzyskania jednego PD umowy. 

PoniŜej przedstawiono logiczną strukturę modeli: 
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W odniesieniu do poziomu I (PD kontrahenta) podkreślono, Ŝe w wypadku 
wspólnych kontrahentów z bankowością korporacyjną UniCredit lub bankami 
detalicznymi Grupy, PD kontrahenta UCL będzie identyczne jak obliczane przy 
uŜyciu modeli, stosowanych przez te spółki i regularnie wysyłane do UCL wraz z 
informacjami na podstawie których przeprowadzono takie obliczenia (jak np. 
sprawozdania finansowe itp.). W wypadku klientów, którzy nie są klientami 
wspólnymi, PD kontrahenta zostaje oszacowane przy uŜyciu modeli 
korzystających z informacji i metodologii, stosowanych przez te spółki w czasie 
rozwoju. 

Model dla średniej wielkości przedsiębiorstw, nie będących wspólnymi klientami 
wykorzystuje więc dane wyjściowe stosowane przez model RIC, takie jak 
sprawozdania finansowe udostępniane przez kontrahenta, informacje z ankiety 
jakościowej oraz dane określające region geograficzny, wielkość i branŜę klienta 
wraz z oceną behawioralną lub „Centrale Rischi”. Model dla małych 
przedsiębiorstw, nie będących klientami wspólnymi, wykorzystuje natomiast 
dane wyjściowe stosowane w modelu RISB, takie jak dane osobowe kontrahenta 
lub stron powiązanych, informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych, 
Biura Kredytowego, „Centrale Rischi” i ankiet jakościowych wraz z oceną 
behawioralną lub „Centrale Rischi”. Stosowane narzędzia słuŜą do obliczania lub 
aktualizacji ratingu kaŜdego kontrahenta przy kaŜdym underwritingu lub 
odnowieniu linii kredytowej zgodnie z comiesięcznymi aktualizacjami oceny 
behawioralnej oraz za kaŜdym razem, gdy informacje wyjściowe ulegają zmianie. 

W odniesieniu do poziomu II (PD transakcji) uwzględniane są informacje zawarte 
w wewnętrznej ocenie behawioralnej, która monitoruje związek pomiędzy 
klientem a prowadzoną działalnością oraz w ocenie Assilea, która monitoruje 
klienta/transakcję na poziomie systemu, a takŜe wynikające ze szczegółowych 
danych produktu, które mogą wywierać wpływ na poziom ryzyka transakcji. 

Wewnętrzna ocena behawioralna została opracowana dla poolingu produktów 
(„Immobiliare”, „Strumentale” i „Targato”) dla oceny regularnych płatności za 
kaŜdą transakcję i w celu identyfikacji potencjalnych sygnałów ostrzegawczych, 
które poprzedzają niewykonanie warunków umowy na podstawie liczby 
przeterminowanych rat i czasu trwania przeterminowania. Ocena ta zostaje 
obliczona dla kaŜdego obowiązującego kontraktu przez okres co najmniej trzech 
miesięcy, natomiast do kontraktów których okres obowiązywania jest krótszy niŜ 
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trzy miesiące lub kontraktów zakładanych ale nie obowiązujących przypisywana 
jest ocena średnia. 

Ocena „Centrale Rischi Assilea” jest wskaźnikiem behawioralnym, uzyskiwanym 
przy uŜyciu statystycznego modelu regresji logistycznej, słuŜącym ocenie 
stosunku z kontrahentem dla wszystkich spółek leasingowych, związanych z 
Assilea. CR otrzymuje informacje na poziomie klienta, aczkolwiek mając na 
uwadze zróŜnicowane ryzyko związane z umową leasingową, dla poolingu 
produktów („Immobiliare”, „Strumentale” and „Targato”) opracowano specjalną 
ocenę uwzględniającą zdarzenia niewykonania na poziomie umowy. 

Informacje na temat produktów są róŜnicowane przy uŜyciu makro-typologii 
produktów („Immobiliare”, „Strumentale” and „Targato”) i podlegają selekcji 
przy uŜyciu algorytmów statystycznych z wieloma zmiennymi na podstawie 
korelacji ze zdarzeniem niewykonania umowy. 

Przeprowadzona w 2009 roku wstępna walidacja w szczególności koncentrowała 
się na weryfikacji struktury metodologicznej. Zastosowana metoda nie była 
typowa dla portfeli korporacyjnych, aczkolwiek jej uŜycie uzasadniało znaczenie 
produktu, który w spółce leasingowej okazał się być podstawowym czynnikiem 
objaśniającym zachowanie klientów. Ponadto zaobserwowane dla tego 
konkretnego portfela wskaźniki niewykonania okazały się zdecydowanie 
odmienne od takich samych wskaźników dla innych typologii działalności 
kredytowej. Działania walidacyjne były ukierunkowane na sprawdzenie 
kompletności informacji oraz działania projekt modelu pod względem porządku 
rang i kalibracji. 

Dla rozpatrywanego modelu oczekiwana jest zgoda Nadzoru Bankowego na 
zastosowanie w celach regulacyjnych. 
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LGD dla lokalnych portfeli włoskich 

Modele UCCB, RNI I UCF LGD zostały opracowane przy uŜyciu metody 
windykacyjnej. W metodzie tej współczynnik straty (loss rate) jest obliczany na 
podstawie przepływów gotówkowych dla przepływów gotówkowych, 
generowanych przez konkretny kredyt od chwili, gdy klient zaczął zalegać z jego 
spłatą do końca procesu odzyskiwania naleŜności. W odniesieniu do metod 
szacowania LGD opracowano specjalny model dla kaŜdego etapu niewykonania 
(incaglio, sofferenza i przeterminowany) przy uŜyciu metody empirycznej w 
wypadku kredytów na wynagrodzenia. Dla pozostałych przypadków (UCCB, RNI 
i inne kredyty UCF) zastosowano blokady i historyczne średnie dla zmian 
ekspozycji kredytów przeterminowanych. Opisana powyŜej metoda wymaga 
zdefiniowania sposobu integracji tych parametrów w celu zdefiniowania 
ogólnego LGD. Integracja ta musi określać dwa rodzaje parametrów: skład 
pierwszej pozycji sklasyfikowanej jako default (prawdopodobieństwo, Ŝe w 
wypadku niewykonania umowy, wystąpi w postaci przeterminowania, incaglio 
lub sofferenza) oraz prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy róŜnymi stanami 
niewykonania (tzw. wskaźniki zagroŜenia). O ile w wypadku UCCB, RNI oraz 
UCFin (tylko dla kredytów hipotecznych) parametry te są definiowane na 
podstawie obserwacji empirycznych (zaobserwowanej częstotliwości próbki 
rozwojowej), to dla kredytów konsumpcyjnych UCFin wskaźnik zagroŜenia jest 
obliczany albo na podstawie WOE (cięŜar dowodu/Weight of Evidence) 
związanego z róŜnymi atrybutami, dostępnymi podczas zastosowania, albo na 
podstawie analizy przetrwania dla kredytów na wynagrodzenia. 

Opracowywane modele regresyjne wymagają uŜycia informacji zarówno na temat 
klienta, jak produktu/linii kredytowej. Ponadto istotne znaczenie mają informacje 
na temat gwarancji zabezpieczającej ekspozycje. W tym zakresie banki włoskie 
podjęły decyzję włączenia wpływu róŜnego rodzaju zabezpieczeń do szacunków 
LGD, nawet w wypadkach obowiązywania zasad przewidujących alternatywne 
rozwiązania, takie jak gwarancje osobiste, dla których istnieje moŜliwość 
zastąpienia ryzyka ekspozycji gwarantowanej ryzykiem gwaranta (zasada 
substytucji). Jedynym wyjątkiem od tej metody są ekspozycje w UCCB udzielone 
przez banki, w których zasada ekspozycji jest respektowana. Obowiązuje więc 
ogólna zasada, Ŝe gwarantowana część ekspozycji nie jest brana pod uwagę 
oddzielnie od części nieobjętej gwarancją. Wartość LGD zostaje obliczona na 
poziomie transakcji zgodnie z dostarczonym zabezpieczeniem oraz jego 
wartością, o ile jest ona istotna. W tym kontekście naleŜy zwrócić uwagę na fakt, 
Ŝe w okresie opracowywania modelu ratingu dla gwarantów UniCredit wyklucza 
gwarancje osobiste z obliczania LGD w sytuacji, gdy gwarant nie posiada ratingu. 

Kładąc szczególny nacisk na segment klientów indywidualnych podjęto decyzję 
wspólnego opracowania (przez UniCredit Banca i UniCredit Consumer Financing 
w części odnoszącej się do byłego Banca per la Casa) modelu dla hipotek. 
Odnośnie do Korporacji i Małych Przedsiębiorstw, grupa ta optowała za 
wykorzystaniem wspólnie opracowanego modelu dla określonych rodzajów 
relacji (jak np. Advances). Wartość LGD obliczono – ograniczając się do fazy 
kredytów niepracujących – przy uwzględnieniu najwyŜszego poziomu 
szczegółowości, tj. relacji. Natomiast odnośnie do fazy pod obserwacją bank 
opracował dwa modele kaŜdego segmentu z rozróŜnieniem na zaangaŜowanie w 
kredyty ratalne i nieratalne. 

W 2008 roku wprowadzono pewne zmiany do modelu LGD dla portfela 
włoskiego. Pierwsza z tych interwencji polegała na zmianie sposobu zarządzania 
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stopą wolną od ryzyka pomiędzy modelami. Zmienna ta jest obecnie stosowana 
raczej jako zmienna bieŜąca niŜ dyskretna. Po drugie, opracowano nową metodę 
szacowania LGD, odzwierciedlającą warunki recesyjne w cyklu ekonomicznym 
(Spadek LGD). Nowa metoda umoŜliwia obliczenie wpływu pogorszenia 
koniunktury w postaci korekty LGD, oszacowanej przy uŜyciu modeli nie 
przewidujących takiego efektu przez zastosowanie dwóch wskaźników, 
uzyskanych w drodze regresji, interpolującej szacunkową wartość LGD z modeli 
nie przewidujących pogorszenia koniunktury, oraz przez uŜycie nowej zmiennej, 
określającej czy zmiana statusu kredytów na niepracujące miała miejsce w fazie 
recesji lub nie. Trzecia interwencja została przeprowadzona w drodze przeglądu 
skutków wszczęcia postępowania upadłościowego. Czwarta i ostatnia interwencja 
dotyczyła wprowadzenia obliczenia LGD w odniesieniu do zaangaŜowań, które 
juŜ zostały sklasyfikowane jako niepracujące w postaci nowej zmiennej, 
reprezentującej moŜliwe przeniesienie do częściowych umorzeń. 

Wszystkie te modele zostały poddane powtórnej kalibracji zgodnie z działaniami, 
podjętymi w odniesieniu do modeli PD. Szczególnie w wypadku LGD systemu 
„Rating Integrato Privati” (RIP) dla kredytów hipotecznych wystąpiła potrzeba 
ujednolicenia parametrów stosowanych w dawnym UniCredit Banca per la Casa 
oraz UniCredit Banca ze względu na fuzję portfeli obu tych banków. Na koniec, 
dla tego ostatniego modelu, przeprowadzono przegląd metody agregacji obszarów 
geograficznych przez eliminację klas „Lazio e Umbria” oraz „Marche e Toscana” 
i utworzenie klasy „Centro” w celu poprawy ekonomicznego rozumienia orz 
ujednolicenie tego modelu z podobnymi modelami LGD, opracowanymi przez 
inne podmioty. 

W 2009 roku model LGD dla portfela włoskiego został poddany dalszym 
usprawnieniom przez rozszerzenie próby danych historycznych zgodnie z 
wymogami regulacyjnymi, które stanowią, Ŝe "szacunkowe wartości LGD naleŜy 
obliczać na podstawie danych z okresu minimum pięciu lat, rozszerzanego o 
jeden rok w kaŜdym roku od wdroŜenia do osiągnięcia minimum siedmiu lat”. 

Ponadto na podstawie rekomendacji kontroli wewnętrznej wniesiono pewne 
zmiany do metodologii określania stopy dyskonta, stosowanej do obliczania 
zaobserwowanego LGD. Zgodnie z nową metodologią stopa dyskonta jest 
określana na podstawie stopy wolnej od ryzyka powiększonej o premię od ryzyka 
obliczają na podstawie nie tylko historycznej zmienności odzyskiwanych 
naleŜności, ale takŜe korelacji aktywów z zastrzeŜeniem wymogu kapitałowego 
obliczeń. 

W 2009 roku ponownie zdefiniowano obszary geograficzne w modelu LGD dla 
segmentu małych przedsiębiorstw z agregacją klas South/Południe i 
Islands/Wyspy w celu osiągnięcia lepszego dostosowania do byłych portfeli 
Capitalia oraz do większej homogeniczności modeli dla segmentu korporacyjnego 
i segmentu kredytów hipotecznych. 

Powołane powyŜej modyfikacje spowodowały zmianę wag dla prognostycznych 
zmiennych modeli, co jednak nie spowodowało zmian liczby czy typologii 
zmiennych. 

W 2009 roku wprowadzono nowe moduły do obliczania LGD dla kredytów w 
rachunku bieŜącym. kart kredytowych, kredytów na wynagrodzenia i dla 
działalności leasingowej. Trzy nowe modele przyjęte w RNI i UCFin 
charakteryzują się strukturą podobną do budowy innych modeli LGD 
obowiązujących we Włoszech. Modele te stworzono na podstawie windykacji i 
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składają się one z modułów odpowiadającym róŜnym statusom klienta 
(sofferenza, incaglio oraz przeterminowanie 180 dni). Bloki te są następnie 
łączone ze sobą przy uŜyciu dwóch róŜnych parametrów: daty pierwszego zapisu 
o niewykonaniu umowy (prawdopodobieństwo Ŝe w wypadku niewykonania 
wystąpi jako przeterminowanie, incaglio lub sofferenza) oraz z 
prawdopodobieństwa przejścia do innego statusu niewykonania. 

W wypadku UniCredit Leasing było odwrotnie, poniewaŜ spółka ta nie musiała 
opracowywać dwóch osobnych modeli dla dwóch róŜnych faz niewykonania 
sklasyfikowanych jako incaglio i sofferenza ze względu na dostępność bazy 
danych o odpowiedniej głębokości historycznej dla incaglio, umoŜliwiającej 
budowę odpowiednio duŜej próbki ekspozycji zaobserwowanych i 
prześledzonych bez zakłóceń od rejestracji pierwszego zdarzenia niewykonania 
do zakończenia procedury windykacyjnej. Po określeniu głównych czynników, 
objaśniających zaobserwowaną zmienność pod względem odzyskiwanych 
naleŜności oraz zdefiniowaniu homogenicznych zbiorów ekspozycji w 
odniesieniu do współczynnika straty moŜliwe jest obliczenie średnich wartości 
dla odpowiedniej próby. Ze względu na ograniczoną liczbę obserwacji nie 
zastosowano oczekiwanego podziału na korporacje, małe przedsiębiorstwa i 
osoby fizyczne. Przy kalibrowaniu modelu dla statusu przeterminowany/past due 
zastosowano natomiast segmentację zgodnie z definicją wskaźnika migracji w 
zbiorze ekspozycji nieregularnych. 

Jednostka walidacyjna, która w 2007 roku przeanalizowała strukturę 
zatwierdzonego modelu, jego zgodność z definicją PD, wpływ cyklu 
ekonomicznego, metodologię stosowaną do dyskontowania windykowanych 
naleŜności, alokację kosztów oraz obsługę straconych wierzytelności oraz 
przeprowadziła test w celu weryfikacji dokładności kalibracji modelu, w latach 
2008 i 2009 skoncentrowała się poza monitorowaniem ich działania i kalibracji 
takŜe na ocenie jakościowej wszystkich zmian wprowadzonych do modeli. 

Rozszerzenie modelu LGD dla Aspra Finance 

Aspra Finance koncentruje się na zakupie kredytów wątpliwych, udzielonych 
przez banki naleŜące do spółek finansowych Grupy oraz na zarządzaniu takimi 
kredytami. Z tej przyczyny w spółce tej w sposób narastający skoncentrowano 
historyczne portfele Kredytów Niepracujących (NPL) podmiotów gospodarczych 
Grupy. NaleŜy zwrócić więc uwagę, Ŝe dla portfela IRB, podstawowe kryteria dla 
określenie ceny portfela NPL są reprezentowane i będą reprezentowane w 
przyszłej sprzedaŜy przez LGD dla niespłaconych zaangaŜowań. 

Przyjęcie dla celów nadzoru systemów ratingu wewnętrznego, istniejących w 
bankach sprzedających i juŜ zatwierdzonych przez Nadzór Bankowy, a takŜe 
przyjęcie w przyszłości modeli oceny ryzyka kredytowego, jakie zostaną złoŜone 
do takiej akceptacji mają na celu zapewnienie w ramach sprzedaŜy aktywów 
niepracujących neutralności w odniesieniu obliczenia oczekiwanych strat oraz 
aktywów waŜonych ryzykiem oraz uniknięcie wahań absorpcji kapitału, 
wynikających z transakcji między spółkami. 

EAD dla lokalnych portfel włoskich 

Wraz z przyjęciem nowego systemu ratingowego dla kredytów w rachunku 
bieŜącym, kredytów konsumpcyjnych, kredytów na wynagrodzenia oraz na 
transakcje leasingowe opracowano takŜe nowe modele zaangaŜowania na datę 
niedotrzymania warunków EAD. Metoda stosowana do szacowania EAD opiera 
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się na metodologii "w ciągu 12 miesięcy", która rozpoczyna się od analizy 
wszystkich pracujących zaangaŜowań według staną na wybrany dzień (np. 
31/12/t), które zostały sklasyfikowane jako niewykonane w ciągu następnych 12 
miesięcy. 

W odniesieniu do kredytów w rachunku bieŜącym i kart kredytowych, szacunki 
EAD zaleŜą od rodzaju produktu (kredyt w rachunku bieŜącym, karty kredytowe, 
naleŜności i gwarancje/poręczenia). EAD dla kredytu w rachunku bieŜącym róŜni 
się jeŜeli jakaś część linii kredytowej pozostaje niewykorzystana (marŜa) lub 
jeŜeli nie istnieje w momencie obserwacji. W szczególności w obecności takiej 
marŜy obliczana jest równowaŜnik kredytu, natomiast w jej braku obliczany jest 
wskaźnik bieŜącego wykorzystania (K). Ponadto kredyt w rachunku bieŜącym i 
karty kredytowe są zarządzane łącznie ze względu na fakt, Ŝe płatności 
dokonywane kartami kredytowymi są księgowane w cięŜar rachunku bieŜącego 
bez uwzględniania szczegółów dotyczących poszczególnych ruchów. 

W kwestii poręczeń/gwarancji poprzez które bank przyjmuje lub gwarantuje 
zobowiązania klienta (przenosząc na siebie ryzyko niewykonania umowy przez 
klienta) model EAD szacuje wartość takiego poręczenia w wypadku 
niewykonania, które reprezentuje potencjalne ryzyko dla banku (model LGD 
szacuje faktyczne ryzyko lub ryzyko, Ŝe poręczenie przekształci się w ekspozycję 
gotówkową). W odniesieniu do EAD od naleŜności opracowujący model 
postanowili obliczać wyłącznie współczynnik K mając na uwadze niską liczbę 
obserwacji ze wskazaniami dotyczącymi tego kontekstu. 

W wypadku kredytów na wynagrodzenia w ostatecznym modelu określono dwie 
zmienne klasyfikujące („procent niewykorzystanego długu” oraz "umowy") 
prowadząc do powstania czterech ostatecznych puli. 

JednakŜe w wypadku kredytów konsumpcyjnych przeprowadzona analiza 
wykazała, Ŝe ekspozycja w momencie niewykonania zawsze była niŜsza niŜ 
100% ekspozycji według stanu na datę obserwacji dla wszystkich segmentów 
zdefiniowanych we wszystkich portfelach. Z tej przyczyny podjęto decyzję 
niewdraŜania opracowanego modelu oraz ostroŜnościowego przypisania kaŜdej 
ekspozycji EAD w wysokości 100% dla celów regulacyjnych. 

Model EAD dla transakcji leasingowych (przedsiębiorstwa średniej wielkości i 
małe przedsiębiorstwa) składa się z kilku poziomów zaleŜnie od transakcji oraz 
rodzaju finansowanych aktywów. Na pierwszym poziomie zidentyfikowano dwie 
makrogrupy, zdefiniowane na podstawie rodzaju leasingu z rozróŜnieniem na 
umowy leasingu w których przedmiot leasingu stanowi własność spółki 
leasingowej z opcją umorzenia w terminie zapadalności przez leasingobiorcę oraz 
umowy typu Interim Payment Certificate (IPC), których celem jest finansowanie 
budowy lub renowacji budynku, który niezwłocznie po zakończeniu budowy 
zostanie wykorzystany jako przedmiot leasingu. 

Na drugim poziomie struktura modelu zapewnia rozróŜnienie na podstawie 
rodzaju makro-produktów (mieszkalnictwo, woda, wyposaŜenie oraz 
oznakowane) lub - w wypadku umów IPC - cech finansowych umowy i dostępnej 
marŜy. Nie wprowadzono natomiast zróŜnicowania w segmencie klientów. 

Wstępna walidacja tych modeli koncentruje się głównie na sprawdzeniu 
metodologii przyjętej w szczególności w odniesieniu do ich zdolności 
wychwycenia cech szczególnych kaŜdego produktu, szczególnie w sytuacji, gdy 
ekspozycja z zasady zwiększa prawdopodobieństwo niewykonania umowy. 



 123

Dalsze działania walidacyjne były ukierunkowane na sprawdzenie kompletności 
stosowanych informacji, skuteczność modeli oraz ich kalibrację. 

Grupa nadal czeka na zgodę Nadzoru Bankowego odnośnie do wykorzystania 
tych modułów do celów regulacyjnych. 
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Modele lokalne, Niemcy 

Model ratingu średnich klientów korporacyjnych („Mid-corporate”) 

Model „Mittelstandsrating” ma na celu dostarczenie ratingu dla zaangaŜowania 
wobec kategorii spółek HVB, posiadających siedzibę w Niemczech i 
osiągających przychody od 3 milionów do 500 milionów euro. 

Stosowana obecnie wersja modelu została wdroŜona w 2009 roku i została 
opracowana w celu uproszczenia modelu stosowanego poprzednio (liczba 
„Wartości MAJA” została zredukowana z 12 do 4) oraz w celu wprowadzenia 
ulepszeń, proponowanych podczas wcześniejszego etapu walidacji. 

Model ten składa się z dwóch komponentów: modułu ilościowego i 
jakościowego. Ocena wynikająca z analizy sprawozdań finansowych wynika z 
częściowego ratingu dla warunków operacyjnych. Natomiast model jakościowy 
dostarcza częściowy rating dla sytuacji spółki. Rating końcowy jest tworzony 
poprzez połączenie ww. dwóch ratingów częściowych. 

Moduł ilościowy składa się z 4 sub-modułów statystycznych, zwanych 
„Maschinelle Analyse von Jahresabschlıssen” (zautomatyzowane analizy 
sprawozdań finansowych) lub MAJA. Obszar zastosowania kaŜdego z tych sub-
modułów zaleŜy od branŜy danej spółki (produkcja, handel, przemysł budowlany, 
usługi. 

 

Ogółem, czynniki ryzyka ujęte w module ilościowym (które zostały wybrane przy 
zastosowaniu procesu obejmującego analizy statystyczne i rozmowy z 
ekspertami) odnoszą się do następujących obszarów analiz: 

• struktura aktywów; 

• sytuacja finansowa; 

• wzrost produkcji/marŜe. 

Moduł jakościowy, który równieŜ został dopracowany w 2009 roku w celu 
uproszczenia jego struktury optymalizującej w tym samym czasie wyniki 
obejmuje te obszary analizy, które dotyczą: 
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• Warunki finansowe 

• Kwalifikacje kierownictwa 

• Kontrola planowania 

• Produkty rynkowe 

• Ryzyko specjalne 

• Rating branŜowy 

Ostatecznie rating końcowy moŜna skorygować ręcznie (przełamać – override), 
jeŜeli informacje dodatkowe wskazują, iŜ obliczany rating jest nieodpowiedni. 
Praktyka ta podlega określonym ograniczeniom i wymogom i jest ściśle 
monitorowana przez wewnętrzną jednostkę weryfikującą. 

W ramach uszczegółowiania modelu w 2009 roku przeprowadzono kalibrację 
ostatecznego ratingu przez jednostkę ds. walidacji wewnętrznej. 

Wewnętrzna jednostka weryfikująca sprawdziła projekt modelu, wiarygodność 
(skuteczność i stabilność) róŜnych jego modułów (modułu ilościowego z 
odnośnymi pod-modułami, oraz modułu jakościowego), a takŜe jego kalibrację. 
Przeanalizowała równieŜ proces wyznaczania ratingu, zasady przypisywania 
zaangaŜowania do danego modelu oraz proces przełamywania (override process). 

Model ratingowy małych przedsiębiorstw („Small business”) 

Model ratingu „HVB smallcorp” obejmuje małe i średnie spółki niemieckie 
(dochód netto do 3 milionów euro, oparty o księgowość uproszczoną) oraz 
klientów indywidualnych zamieszkałych w Niemczech, których dochód pochodzi 
głównie z pracy na umowy zlecenia, pracy na własny rachunek, lub z małych i 
średnich firm, w których są oni głównymi udziałowcami lub właścicielami. 

Struktura modelu została uproszczona w 2009 roku i obecnie definiuje unikatowe 
podejście, które juŜ nie jest uzaleŜnione od liczby podmiotów stowarzyszonych 
zaangaŜowanych w linię kredytową: w odniesieniu do wszystkich klientów 
stosowany jest obecnie „Scoring GK (małe przedsiębiorstwa)”. 

Rysunek str. 95 oryginału: 

Ocena punktowa GK 

Klienci biznesowe Klienci indywidualni 

• Wycena Maja 

• Rating branŜowy 

• Ocena behawioralna 

• Wskaźnik dług/kapitał własny 

Rating końcowy 

Moduł „Scoring GK” wylicza pojedynczą ocenę, która następnie jest mapowana 
do PD. Ocena uzyskiwana jest przy uŜyciu dwóch róŜnych skoordynowanych kart 
wyników, zaleŜnie od tego, czy kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki, czy nie. 
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W obu wypadkach wykorzystywane są te same informacje: 

• Tak zwane „Wartości MAJA,” które stanowią prawdziwą ocenę 
sprawozdań finansowych, opracowaną statystycznie w sposób podobny do 
tego, jaki jest wykorzystywany dla średnich Korporacji; 

• Wewnętrzne oceny branŜowe; 

• Oceny spłacalności. 

W wypadku klienta indywidualnego, poziomy zadłuŜenia są wykorzystywane 
jako dodatkowy czynnik ryzyka. 

Dodano takŜe nową kartę wyników, zwaną „niewielkie linie kredytowe”, która 
dotyczy tych MIS, które starają się o kredyt w wysokości do 50 000 euro. Karta ta 
jest stosowana wyłącznie w tych wypadkach, gdy informacje behawioralne nie są 
dostępne. 

Ocena małych i średnich firm jest obliczana w następujący sposób: 

1. JeŜeli informacje finansowe pochodzą sprzed więcej niŜ 24 miesięcy, to 
wymagane jest obniŜenie ratingu (down-notching). 

2. Na koniec rating moŜna skorygować po wystąpieniu tak zwanych zdarzeń 
wstępnie zdefiniowanych (pre-defined event; zbiór zdefiniowanych 
zdarzeń, które wymagają podniesienia lub obniŜenia oceny kontrahenta) 
na podstawie oceny ekspertów W tym drugim wypadku moŜna 
przeprowadzić korektę polegającą na obniŜeniu kategorii (downgrade 
correction), jednakŜe podwyŜszenie kategorii (upgrade) wymaga 
specjalnej zgody i jest ściśle monitorowane przez wewnętrzną jednostkę 
walidacyjną. Proces override jest dozwolony wyłącznie w wypadku 
klientów z wysokim zaangaŜowaniem. 

Ponadto stosowanych jest kilka kart oceny behawioralnej oceniających 
zachowania na rachunku klienta zaleŜnie od produktu. Ocena behawioralna 
zostaje wyświetlona w ciągu 6 miesięcy od otwarcia rachunku, jednak tylko w 
wyjątku klientów, których ekspozycja wynosi do 300 000 euro. 

Wewnętrzna jednostka weryfikująca sprawdziła projekt modelu, takŜe poprzez 
audyty uŜytkowników. Przeanalizowała takŜe skuteczność i kalibrację całego 
modelu i róŜnych modułów (modułu ilościowego z odnośnymi sub-modułami, 
oraz modułu jakościowego), a takŜe stabilność danej próbki. Na koniec, 
przeanalizowała proces wyznaczania ratingu i proces przełamywania (override 
process). Poza opisanym powyŜej modelem ratingowym dla „małych 
przedsiębiorstw”, stosowana jest takŜe aplikacja skoordynowanej karty wyników 
dla klientów z niskimi zaangaŜowaniami (do 50 000 euro). 

Model ratingowy dla MIS 

Celem wprowadzonego w 2009 roku systemu ratingowego dla zagranicznych 
MIS jest ocena spółek zagranicznych lub zagranicznych grup konsolidacyjnych. 
Rating zostaje przypisany takim spółkom na podstawie zewnętrznego 
komponentu ilościowego dla danego kraju, który zostaje zintegrowany z 
opracowanym wewnętrznie modułem jakościowym, lewarującym moduł 
korespondenta określony dla segmentu korporacji średniej wielkości. Rating 
Softfacts obejmuje czyste czynniki jakościowe i składa się z 14 pojedynczych 
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kryteriów dla następujących aspektów oceny: 

• Sytuacja finansowa; 

• Zarządzanie 

• Korporacyjne Planowanie i Kontroling 

• Rynek/Produkty  

• Inne ryzyka 

PoniŜej przedstawiono w skrócie główne aspekty modelu ratingu zagranicznych 
MIS: 

 

TakŜe w tym konkretnym przypadku przeprowadzone w 2009 roku działania 
walidacyjne umoŜliwiły Grupie certyfikację zgodności tego modelu ratingowego 
z wymogami regulacyjnymi, z uwzględnieniem niewielkich rozmiarów 
parametrów wniosku, które utrudniają wewnętrzną ocenę modułów finansowych. 

Dla rozpatrywanego modelu oczekiwana jest zgoda Nadzoru Bankowego na 
zastosowanie w celach regulacyjnych. 

„Indywidualny” model ratingowy 

Model ratingowy dla osób fizycznych „HVB private individuals” obejmuje 
wszystkich klientów indywidualnych z wyłączeniem klientów działających na 
bazie samozatrudnienia Klienci indywidualni z wysokim dochodem z tytułu 
dzierŜawy nieruchomości (property lease income) są równieŜ wyłączone. Osoby 
te stanowią część portfela „Nieruchomości Komercyjne/Commercial Real Estate” 
i są oceniane przy uŜyciu odpowiedniego systemu ratingowego. 

Model ratingowy dla klientów indywidualnych składa się z 12 kart  skoringowych 
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(scorecards): 8 kart oceny dla fazy akceptacji kredytu (jedna dla kaŜdego rodzaju 
produktu) oraz 4 kart oceny behawioralnej. Oba wyniki są łączone na poziomie 
klienta, lub wykorzystywany jest tylko jeden z dwóch wyników w zaleŜności od 
czasu, jaki upłynął od nawiązania stosunku z klientem. 

Wszystkie dostępne dane szacunkowe na temat klienta (w wypadku, gdy klient 
utrzymuje więcej niŜ jedną relację z bankiem) zostają połączone na podstawie 
modelu, opracowanego przy uŜyciu danych zewnętrznych w celu uzyskania 
ogólnego prawdopodobieństwa niedotrzymania warunków dla danego klienta 
indywidualnego. 

Po pierwsze, podejście to wymaga określenia „PD relacji” dla kaŜdej transakcji. 
Wszystkie wskaźniki PD dla tej samej kategorii produktów zostają następnie 
połączone (przy uŜyciu średniej waŜonej dla zaangaŜowania) w „PD produktu”. 
Wszystkie PD dla danej kategorii produktu zostają następnie wykorzystane do 
określenia "PD klienta" na podstawie zaangaŜowania, "waŜenia informacji" (czyli 
podsumowania w jaki sposób i z jakim wyprzedzeniem kaŜdy z produktów wnosi 
informacje na temat przyszłego niedotrzymania warunków przez klienta) oraz 
"czynnika ryzyka dla kombinacji produktów", który określa wpływ kaŜdej 
kombinacji produktów na przewidywany współczynnik niedotrzymania 
warunków. 

Jednostka weryfikująca sprawdziła projekt modelu oraz jego wiarygodność pod 
kątem spłacalności i kalibracji. Ponadto przeanalizowała ona spłacalność róŜnych 
modułów i ich kalibrację, a takŜe przeprowadziła oddzielną analizę róŜnych 
moŜliwych kombinacji produktów, wykorzystywanych przez tego samego 
klienta. 

Poza opisanymi powyŜej modelem ratingowym „osób fizycznych HVB” 
stosowane są takŜe odrębne skoordynowane karty wyników dla klientów 
zamoŜnych oraz dla klientów z wysokimi zaangaŜowaniami. 

Model ratingowy dla finansowania nieruchomości komercyjnych 

Model ratingowy dla finansowania nieruchomości handlowych (CRE) HVB jest 
stosowany w Niemczech do oceny zaangaŜowania wobec:  

• . Pośredników w obrocie nieruchomościami: Spółki, których 
sprawozdania finansowe wykazują dochód, pochodzący głównie z 
budowy (lub zakupu) i dalszej odsprzedaŜy budynków na uŜytek 
mieszkalny lub handlowy (biura, sklepy); 

• Inwestorzy w nieruchomości, którzy publikują sprawozdania finansowe: 
Spółki, których sprawozdania finansowe wykazują dochód pochodzący 
głównie z dzierŜawy posiadanych nieruchomości o przeznaczeniu 
mieszkalnym lub handlowym; 

• Inwestorzy w nieruchomości, którzy nie publikują sprawozdań 
finansowych: Spółki bez sprawozdań finansowych lub klienci 
indywidualni, których dochód pochodzi głównie z dzierŜawy posiadanych 
nieruchomości. 

Klienci ci są oceniani przy uŜyciu modeli utworzonych przez połączenie trzech 
modułów bazowych: 

a) modułu jakościowego, który ma na celu ocenę jakości i 
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wiarygodności zarządzania, zdolności zespołu zarządczego, 
jakości zarządzania organizacyjnego oraz doświadczenia 
banku w zarządzaniu relacjami ze spółką; 

b) modułu jakościowego, mającego na celu ocenę 
aktywów/projektu do sfinansowania lub juŜ sfinansowanych 
(przez bank lub innego kredytodawcę), w tym równieŜ jakość i 
ukryte (domniemane) ryzyko portfela 
nieruchomości/projektów spółki, jej moŜliwości w zakresie 
planowania (w oparciu o doświadczenia z przeszłości) oraz 
przepływy gotówkowe, planowane/przewidywane na lata 
przyszłe; 

c) finansowego modułu ilościowego, opartego na sprawozdaniach 
finansowych spółki, uzupełnionych o ocenę jakościową 
jakości, wiarygodności i kompletności sprawozdań 
finansowych. 

 

Tłumaczenie tabeli zamieszczonej   na stronie 99oryginału 

Fakty miękkie Fakty miękkie Fakty twarde  

Zarządzanie Rozwój Ocena 
sprawozdania 
rocznego 

 

• Umiejętności 

• Struktura 

• Zaufanie 

• Zachowanie na 
rachunku 

• Obiekty 

• Planowanie 

• Płynność 

 WaŜne czynniki 
ostrzegawcze? 

„Zarządzanie” „Opracowywanie/rozwój! Rating „Ocena Ograniczenia 
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ratingiem Ratingu raportu rocznego” wiekowe 

   Ostateczny rating = 
Klasa 7 

Ograniczenia 
wiekowe 

Ostateczny rating 

Znoszenie decyzji 

Moduły a) i b) są systemami eksperckimi, w których czynniki i wagi zostały 
określone przez zespół ekspertów i były doskonalone w miarę upływu czasu w 
oparciu o zdobyte doświadczenie, podczas gdy moduł c) został opracowany 
statystycznie. 

Wyniki powyŜszych trzech sub-modułów są następnie łączone na podstawie 
uzyskanej oceny punktowej (cecha ta została dołączona w 2009 roku na skutek 
sugestii przedstawionych przez Kontrolę Wewnętrzną podczas ostatnich działań 
walidacyjnych; poprzednio integrację prowadzono na podstawie wag ekspertów). 
Wynik końcowy jest następnie waŜony statystycznie. 

Wszystkie powyŜsze trzy moduły wykorzystują te same sub-moduły. To, co się 
zmienia, to waga stosowana do łączenia ocen częściowych w ogólną oceną 
punktową. 

Jednostka weryfikująca sprawdziła projekt modelu, w tym takŜe w drodze analizy 
odpowiedzi na pytania, zawarte w kwestionariuszu przekazanym uŜytkownikom. 
Przetestowała takŜe wiarygodność modelu i jego modułów pod kątem 
skuteczności i kalibracji, oraz stabilności próbki, w tym równieŜ poprzez 
wykorzystanie matryc przejścia. Na koniec, przeanalizowała pokrycie portfela i 
sprawdziła w ilu wypadkach ratingi były nieaktualne z powodu niewykonania 
aktualizacji kilku komponentów modelu oraz korekty decyzji kredytowej. 

Model ratingowy dla transakcji nabycia i finansowania lewarowanego 

Model „Acquisition and Leveraged Finance" (ALF) jest stosowany do oceny 
projektów sfinansowania/zrefinansowania transakcji nabycia przedsiębiorstw, w 
których dodatkowe zobowiązania banku są dodawane do zwykłego długu 
operacyjnego spółki nabywanej celem sfinansowania nabycia. 

Dług wynikający z nabycia jest spłacany z przyszłych przepływów gotówkowych 
nabywanej spółki, a w niektórych wypadkach (tj. nabyć, w których uczestniczą 
strategiczni inwestorzy) z przyszłych przepływów spółki nabywającej. 

Transakcje i ich implikacje korporacyjne i podatkowe (często dotyczące kilku 
jurysdykcji) wymagają dokładnej ekspertyzy podczas fazy audytu, a w 
szczególności: 

• odpowiednich relacji zwrot/ryzyko w połączeniu ze strukturą kredytu, w 
oparciu o realistyczny model symulacji przepływów gotówkowych; 

• korekty struktury finansowej i spłaty długu nabywanej spółki pod kątem 
przyszłych przepływów gotówkowych; 

• łącznego stosowania wysoce zróŜnicowanych narzędzi kredytowych 
(zadłuŜenie uprzywilejowane, zadłuŜenie podporządkowane, zadłuŜenie 
pomostowe itp.). 
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Odnośnie do aspektów proceduralnych, "rating ALF" jest w zasadzie ratingiem 
finansowym, który wylicza prawdopodobieństwo niedotrzymania warunków 
przez nabywaną spółkę na podstawie kapitału własnego i wskaźników 
finansowych, pochodzących z tymczasowych sprawozdań finansowych i 
rachunku wyników. Brak jest modułu jakościowego, bowiem podczas 
przygotowywania wstępnych sprawozdań finansowych, spora ilość informacji o 
charakterze jakościowym oparta o opinie ekspertów jest juŜ w domniemany 
sposób uwzględniona. Tymczasowe sprawozdania finansowe są przygotowywane 
przy pomocy modeli symulujących przyszłe przepływy gotówkowe (INCAS, 
międzynarodowy model finansowy). 

W takim wypadku dozwolone jest równieŜ wykonywanie korekt ręcznych 
(przełamywanie) w odniesieniu do indywidualnych ocen finansowych oraz 
ratingu końcowego, a korekty muszą zostać zatwierdzone przez odpowiedzialne 
jednostki i muszą być ściśle monitorowane przez wewnętrzną jednostkę 
weryfikującą. 

 

 

Rysunek na stronie 100 oryginału 

Sprawozdania finansowe 
projektu 

Wartość oceny punktowej -Walidacja planów klientów w 
ramach Modelu IN 
CAS/International lub innego 
modelu przepływów 
gotówkowych oraz 
automatyczne określenie oceny 
przez narzędzie ratingowe 

 PD Przekształcenie wartości oceny 
punktowej na 
prawdopodobieństwo 
niewykonania umowy 

Korekty Skorygowane PD Korekta wskaźników 
finansowych w określonych 
warunkach z ponownym 
obliczeniem oceny punktowej i 
PD 

Zniesienie decyzji Ostateczne PD JeŜeli SRM postanowi, Ŝe nie 
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wszystkie istotne informacje 
znalazły odzwierciedlenie w 
skorygowanym PD, to PD 
moŜna skorygować w ramach 
procesu zatwierdzenia przez 
KRIBS 

Model ten został po raz pierwszy poddany zmianom w 2008 roku; następne 
zmiany wprowadzono w ubiegłym roku na podstawie zaktualizowanego zbioru 
danych historycznych. 

Jednostka walidacyjna przeprowadziła analizy jakościowe i ilościowe w celu 
sprawdzenia wiarygodności modelu oraz zmian, dokonanych w ciągu 2009 roku. 
Wyniki tego modelu zostały porównane z wzorcami (benchmark) wewnętrznymi 
i zewnętrznymi z ilościowego punktu widzenia. 

 Model ratingowy dla nieruchomości generujących dochód 

Model „IPRE-Slotting Criteria” zapewnia ocenę konkretnej kategorii kredytów 
specjalistycznych, związanych z transakcjami na nieruchomościach opartych o 
przepływy gotówkowe, w których bank ma bezpośredni dostęp do przepływów 
gotówkowych, generowanych w danej transakcji. 

Jako Ŝe jest to wynik kryteriów grupowania, model ten opracowano poprzez 
zastosowanie procedur oceny projektu dyktowanych zasadami ostroŜności. 
JednakŜe w 2009 roku wdroŜono nowy model, opracowany na podstawie bardziej 
zaawansowanej metodologii opartej na przepływach gotówkowych zgodnie ze 
standardami branŜowymi dotyczącymi portfeli o niskim wskaźniku niewykonania 
bez ratingów zewnętrznych. 

System ratingowy składa się z trzech modułów: modułu dla niezaleŜnych 
symulacji przyszłych przepływów gotówkowych (moduł symulacji przepływów 
gotówkowych); modułu uwzględniającego charakterystyki konkretnych aktywów 
w posiadaniu spółek celowych (moduł charakterystyk konkretnych aktywów); 
oraz modułu oceny ilościowej (moduł faktów miękkich). 

Dla kaŜdej symulacji przyszłych przepływów gotówkowych przeprowadzono 
serię działań opisanych na schemacie poniŜej: 
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Rysunek na stronie 101 oryginału 

  

 Plany najmu/dochodu 
z najmu 

Wartości 
rynkowe/sprzedaŜ 
rynkowa 

 

Symulacja rynków   Obsługa zadłuŜenia 
Wyniki sklepu   Płatność podatków 

Podatek = f(stawki 
podatkowej, dochodu 
operacyjnego, 
oprocentowania….) 

 Test na niewykonanie 
warunków 
2 kwartały z 
płynnością <07 
Końcowy i LTV 
>LTVmin.? 

Zysk lub strata netto 
Płynność= max ????  

 

 

Wyniki wszystkich symulacji zostały połączone w celu otrzymania rocznego 
prawdopodobieństawa niewykonania warunków umowy oraz innych parametrów 
ryzyka, które zostały ostatecznie skorygowane w celu uwzględnienia 
charakterystycznych cech konkretnych obiektów (pozycji i jakości budynku oraz 
oceny jakościowej). 

W 2009 roku jednostka ds. walidacji wewnętrznej przeprowadziła ocenę nowego 
modelu i wyraziła pozytywną opinię na temat wyraźnej poprawy wprowadzonej 
dzięki nowej metodologii, wyraŜając jednak przy tym opinię o konieczności 
zapewnienia spójności działań kalibracyjnych w odniesieniu do definicji defaultu 
zgodnej z postanowieniami Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II. Aspekty 
związane z kalibracją nie mogły zostać zweryfikowane ze względu na 
niedostateczne pokrycie portfela: 

Rating GLOS ("Global Shipping", model ratingowy dla finansowania jednostek 
morskich) 

Główną cechą finansowania jednostek morskich jest udzielanie kredytów na 
zakup takich jednostek, z reguły zabezpieczanych hipoteką na finansowanych 
aktywach. Finansowanie jednostek pływających stanowi działalność kredytową 
opartą o aktywa, całkowicie uzaleŜnioną od moŜliwości generowania przepływów 
gotówkowych przez finansowane jednostki. 

Finansowanie jednostek pływających przez HVB koncentruje się na finansowaniu 
wysokiej jakości tonaŜu w postaci standardowych jednostek pływających, dla 
których istnieje płynny, przejrzysty i wydajny rynek wtórny. Rozwiązanie to 
obejmuje takŜe m.in. kontenerowce, masowce i tankowce. Finansowanie 
jednostek pływających opiera się o transakcje i charakteryzuje się brakiem 
regresu lub ograniczonym regresem do sponsora/sponsorów. 

Rating GLOS obejmuje wszystkie funkcje stosowane do obliczania 
prawdopodobieństwa niedotrzymania umowy kredytowej (PD) oraz straty w 
wypadku niedotrzymania umowy kredytowej (LGD) dla danego kredytobiorcy. 

 

Tabela str. 102 oryginału: 
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 Dane wyjściowe Obliczenie Wynik 

Czynniki 
ilościowe 

• Statek 
• Kredyt 
• Zabezpieczenie 

• Przepływy 
gotówkowe 

• Wartości 
statków 

• Udziałowcy 
• Waluty 
• Koszty 

operacyjne 

• PD 
• Rating 

finansowy 

    

Czynniki 
jakościowe 

• Rating finansowy 
• Odpowiedzi 

jakościowe 

• Karta 
wyników 

• PD 
• Rating 

transakcji 

• wartość rynkowa zabezpieczeń 

PD 
Prawdopodobieństwo defaultu 

LGD/EAD 
strata w przypadku niedotrzymania 

warunków oraz ekspozycja w przypadku 
niedotrzymania warunków 

Obliczenie wartości wskaźnika PD w module ilościowym odbywa się na 
podstawie symulacji Monte Carlo. Opracowanie czynników ilościowych (jak np. 
wartości jednostki pływającej) odbywa się przy uŜyciu procesu stochastycznego, 
którego parametry podlegają corocznej walidacji i szacunkowi na podstawie 
danych zewnętrznych. Przepływy gotówkowe są obliczane dla kaŜdego kwartału 
okresu finansowania. 

Rating finansowy oparty o czynniki ilościowe jest korygowany na podstawie 
następujących czynników jakościowych (korekta w górę lub w dół wartości PD o 
określoną liczbę jednostek): 

• Zarządzanie komercyjne (np. reputacja)  

• Zarządzanie techniczne (np. wielkość floty) 

• Pozycja HVB (np. umowy) 

• Ubezpieczenia 

• Jakość jednostki 

• Finansowanie awaryjne 

W 2009 roku model ten poddano walidacji ciągłej, po czym zmieniono w celu 
usunięcia niektórych słabych punktów, ujawnionych podczas walidacji bieŜącej. 
Bardziej szczegółowy przegląd modelu uwzględniał ostroŜniejszą kalibrację oraz 
wprowadzenie systemu znoszenia decyzji. 

Model ratingowy dla operacji na papierach komercyjnych zabezpieczonych na 
aktywach  

Model ten, opracowany poprzez replikację metodologii agencji ratingowych, 
wyznacza ocenę zobowiązań HVB w odniesieniu do spółek, które emitują papiery 
komercyjne zabezpieczone na aktywach i jest stosowany jedynie w wypadkach, w 
których dana transakcja nadaje się do otrzymania wyceny wewnętrznej zgodnie z 
wymogami Organu Nadzorczego. RozróŜnia się trzy rodzaje zaangaŜowania: 

• Akredytywy 

• Linie płynnościowe 

• Umowy Swap 
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Powołany powyŜej system ratingowy obejmuje róŜne modele, stosowane według 
rodzaju zaangaŜowania dla danej operacji sekurytyzacji. W szczególności istnieje 
7 takich modeli: 

1. NaleŜności handlowe; 

2. Konsolidacja hipotek (na pokrycie segmentu hipotek 
mieszkaniowych); 

3. Papiery oceniane przez jedną agencją ratingową; 

4. Hipoteki komercyjne (na pokrycie segmentu hipotek 
komercyjnych); 

5. Kredyty i leasingi; 

6. Papiery, który otrzymały zewnętrzną ocenę agencji ratingowych i 
kredyty korporacyjne; 

7. Karty kredytowe. 

Wszystkie powyŜsze modele składają się z modułu ilościowego, który zapewnia 
klasę ratingu, oraz modułu jakościowego, którego wyniki wpływają na moduł 
ilościowy poprzez wahanie się (w górę i w dół) stopni. 

Dla modułu ilościowego zastosowano dwie główne metodologie, zgodne z 
rodzajem danego zaangaŜowania oraz rezydualnego okresu Ŝycia aktywów w 
danej spółce: 

• Podejście oparte o rezerwy: stosowane w wypadku aktywów o krótkim 
rezydualnym okresie Ŝycia (zazwyczaj mniej niŜ 6 miesięcy) w ramach 
danej spółki (w konsekwencji czas trwania danego zaangaŜowania jest 
równieŜ ograniczony). Dla tego rodzaju transakcji, przeprowadzania 
zostaje wycena „w punkcie czasu” w celu ustalenia w sposób statystyczny 
rezerw wymaganych do pokrycia strat. 

• Podejście oparte przepływy gotówkowe: stosowane dla aktywów o 
dłuŜszym rezydualnym okresie Ŝycia. W tym wypadku, zamiast 
przeprowadzania wyceny „w punkcie czasu”, oceniana jest ewolucja 
aktywów w danej spółce poprzez uŜycie modeli, uwzględniających 
przewidywane przepływy gotówkowe w celu określenia rezerw, 
koniecznych do pokrycia poniesionych strat. 

Poza wyŜej opisaną róŜnicą, struktura tego modelu jest generalnie bardzo 
podobna, co widać na poniŜszym rysunku: 

Ogólna struktura modelu – Model Oparty o Rezerwy  

 Moduł ilościowy:   

Cechy puli 
aktywów 

Rezerwy 

(zaleŜnie od modelu) 

Testy 
warunków 
skrajnych 
skutkują 
ratingiem 
ilościowym dla 
kaŜdej transzy: 

 Ostateczny 
rating kaŜdej 
transzy 
otrzymano 
przez korektę 
ratingu 
ilościowego. 
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Aspekty 
jakościowe 
transakcji 

Moduł jakościowy: 

• Sprzedający/Obsługujący 

• Jakość sprawozdań/danych 

• Dokumentacja prawna 

 Logika 
integracyjna: 

Korekta ratingu 
ilościowego jest 
określana na 
podstawie 
odpowiedzi. 

 

 

Ogólna struktura modelu – Modele Oparte o Przepływy Gotówkowe 

 Moduł ilościowy:   

Zmienne warunków skrajnych 
(zaleŜnie od modelu 

 Cechy puli 
aktywów 

Inne zmienne (zaleŜnie od modelu 

Testy 
warunków 
skrajnych 
skutkują 
ratingiem 
ilościowym dla 
kaŜdej transzy: 

 

Ostateczny 
rating kaŜdej 
transzy 
otrzymano 
przez korektę 
ratingu 
ilościowego. 

     

Aspekty 
jakościowe 
transakcji 

  Logika 
integracyjna: 

Korekta ratingu 
ilościowego jest 
określana na 
podstawie 
odpowiedzi. 

 

 

 

Wszystkie moduły jakościowe zostały opracowane na postawie informacji 
otrzymanych od ekspertów w tym sektorze. 

W 2009 roku przeprowadzono walidację lokalną oraz rewalidację HC. Ta druga 
rewalidacja miała dwa aspekty. Po pierwsze, sprawdzono wiarygodność 
infrastruktury metodologicznej, koncentrującej się w szczególności na zgodności 
z podejściem przyjętym przez zewnętrzne agencje ratingowe zgodnie z 
międzynarodowymi regulacjami na temat modelu IAA. Po drugie, posłuŜyła 
ocenie spójności walidacji lokalnej zarówno ze standardami międzynarodowymi, 
jak wytycznymi Grupy. 

Model ratingowy dla finansowania projektów dotyczących elektrowni wiatrowych 

PoniewaŜ system ratingowy nadal oczekuje na autoryzację, spółka HVB przyjęła 
nowy system słuŜący ocenie "Finansowania projektów budowy elektrowni 
wiatrowych" co oznacza transakcje związane z finansowaniem takich projektów o 
wartości powyŜej 20 milionów euro7. 

Model PD składa się z modelu ilościowego, wynikającego z symulacji przyszłych 
przepływów gotówkowych metodą Monte Carlo, których wyniki korygowano 
przy uŜyciu komponentu jakościowego na podstawie arbitralnie ocenianych 
czynników i wag. 

                                                           
7 Transakcje o wartości przekraczającej 20 milionów są poddawane ocenie przy uŜyciu systemu ratingowego 
GPF. 
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Schemat str. 105 oryginału 

Zmienne 
wejściowe 

Symulacja 
przepływów 
gotówkowy 

 Obliczenie oceny 
punktowej 

Opinia ekspertów 

 PD ilościowe  Ocena jakościowa  

  Połączone PD   

 Zniesienie Korekta PD   

  Ostateczne PD   

  Rating klienta HVB   

Obydwa moduły są obowiązkowe w przypadku ostatecznej oceny, a ich 
połączony wynik moŜna podwyŜszyć o dwie jednostki lub obniŜyć o trzy 
jednostki. Nie istnieje moŜliwość uniewaŜnienia poszczególnych modułów 
ratingu. Otrzymana tą drogą wartość PD zostaje przekształcona przy uŜyciu skali 
głównej na ostateczny rating transakcji. 

JeŜeli chodzi o parametr LGD, to spółka HVB wprowadziła nową metodologię w 
celu oszacowania wartości zabezpieczenia transakcji w ramach "Finansowania 
projektów budowy elektrowni wiatrowych". Metodę tę opracowano na podstawie 
symulacji Monte Carlo, w sposób całkowicie zgodny z szacowaniem parametrów 
modeli ilościowego PD i Finansów Spedycyjnych. Metoda ta stanowi podstawę 
do zastosowania wspólnych ram HVB w celu uzyskania wartości 
zabezpieczonego i niezabezpieczonego LGD dla kaŜdej ekspozycji. 

Jednostka ds. walidacji oceniła przyjętą metodologię oraz ogólną budowę modelu 
i uznała obydwa te aspekty za zgodne z charakterystyką portfela i standardami 
wewnętrznymi, a informacje uznano za kompletne. Oceniono takŜe kalibrację i 
definicję statystyczną modułu jakościowego i stwierdzono istnienie kilku 
obszarów ulepszeń. 

Model ten jest oceniany przez Urząd Regulacyjny w celu uzyskania zgody dla 
celów regulacyjnych. 

Model LGD 

Wartość LGD reprezentuje stratę finansową, poniesioną przez bank na konkretnej 
transakcji, której wartość zostaje obliczona jako procent zaangaŜowania w 
momencie niedotrzymania warunków. Wartość LGD jest obliczana dla 
konkretnej transakcji i bierze pod uwagę fakt, iŜ moŜliwe są róŜne sytuacje dla 
niewywiązywania się ze zobowiązania (default): 

• Likwidacja: całkowite upłynnienie i wymuszone odzyskiwanie zadłuŜenia 
rezydualnego. Relacja z klientem zostaje zakończona, a sam klient zostaje 
usunięty z portfela. 

• Rozliczenie: klient ponownie wchodzi do portfela pracującego po 
ujawnieniu przez bank znacznej straty (> €100). 

• Sanacja: po zakończeniu okresu trudności, klient ponownie wchodzi do 
portfela pracującego po ujawnieniu przez bank znacznej straty. 

W wypadku Sanacji, wartość LGD ustawia się na 0, podczas gdy w pozostałych 
dwóch wypadkach szacunkowa wartość LGD jest zgodna z metodą windykacji i 
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przewiduje oddzielne oszacowanie odzyskiwanych naleŜności pochodzących z 
gwarancji oraz naleŜności pochodzących z niezabezpieczonej części 
zaangaŜowania. Gwarancje osobiste nie są w tych modelach uwzględniane, gdyŜ 
dla tego typu gwarancji stosowane jest „podejście substytucji”. 

W celu określenia końcowej wartości LGD brane są pod uwagę następujące 
czynniki: 

• Minimalna wartość, jaką moŜe osiągnąć LGD na mocy przepisów 
prawnych (np. 10% dla hipotek); 

• Szacunkowy wskaźnik wypadków „braku sanacji”; 

• Przewidywana wartość odzyskania danej gwarancji po odliczeniu kosztów 
bezpośrednich; 

• Przewidywany wskaźnik straty niezabezpieczonej części transakcji, 
zdyskontowanej i netto, w stosunku do kosztów bezpośrednich; 

• Procent kosztów pośrednich (kwota netto odzyskiwanych naleŜności, po 
zamknięciu pozycji, których nie moŜna było ponownie przypisać do 
pozycji indywidualnej); 

• KaŜdy czynnik korekty, aby wziąć pod uwagę potencjalne pogorszenie się 
cyklu ekonomicznego. 

Odnośnie do procedury określania wskaźnika odzyski z gwarancji, to uzyskano 
go na podstawie próbki historycznej i obliczono inaczej dla następujących 
rodzajów gwarancji: 

• Nieruchomości; 

• Innych zabezpieczeń (fizycznych); 

• Innych zabezpieczeń (nie-fizycznych). 

Wartość ta została zdyskontowana biorąc pod uwagę średni zaobserwowany czas 
trwania niedotrzymania warunków. 

W odniesieniu do procedury szacowania części niezabezpieczonej, to został on 
wyprowadzony oddzielnie dla dwudziestu sześciu segmentów klienta (główne 
kategorie to detal, małe przedsiębiorstwa, korporacje, developerzy 
nieruchomości, inwestorzy w nieruchomości, spółki zajmujące się 
nieruchomościami mieszkaniowymi, itp.). 

W 2009 roku spółka HVB przeprowadziła ogólny przegląd modułów 
parametryzacji AIRB przy uŜyciu zaktualizowanego zbioru danych 
historycznych, w wyniku którego nie wprowadzono zmian w strukturze modelu. 

Jednostka weryfikująca przeanalizowała strukturę modelu, jego spójność z 
definicja PD, efekt cyklu ekonomicznego, metodologię dyskontowania 
przepływów odzyskiwanych środków, alokację kosztów i obsługę aktywów 
zagroŜonych brakiem spłaty. Kalibracja modelu i jego komponentów równieŜ 
zostały sprawdzone. 

Model EAD 
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Model EAD określa przewidywane zaangaŜowanie w danej transakcji w 
momencie niedotrzymania warunków. Jest on określany dla kaŜdej transakcji z 
osobna jako suma dwóch komponentów: 

EAD = EAD bilansowy + EAD pozabilansowy 

Gdzie szacowany parametr jest oczywiście EAD (pozabilansowy). Parametr ten 
moŜna ogólnie zdefiniować jako sumę następujących elementów: 

EAD Pozabilansowy = CEQ × gwarancja + min(CEQ, LEQ) × maks.( 0, linia 
zewnętrzna – ciągnienie) + maks.[0, LOF × linia zewnętrzna + BO – OCF × 
maks. (0,ciągnienie – linia zewnętrzna)] 

gdzie: 

• CEQ - Wskaźnik Ekwiwalentu Kredytowego (Credit Equivalent 
Factor); współczynnik zamiany (konwersji) dla danego kredytu, 
oznaczający tę część zobowiązania lub gwarancji wystawionej przez bank, 
która zostanie wykorzystana;  

• LEQ - Wskaźnik Ekwiwalentu Limitu Kredytowego (Limit 
Equivalent Factor); procent kwoty niewykorzystanej w okresie 
12 miesięcy przed niedotrzymaniem warunków, przewidywany do 
wykorzystania w momencie niedotrzymania warunków);  

• LOF (maksymalny wskaźnik zadłuŜenia w rachunku bieŜącym) i BO 
(bazowy kredyt w rachunku bieŜącym): są to parametry, które określają 
przewidywaną kwotę wykorzystania, która – w momencie defaultu – 
przekroczy przyznany limit maksymalny (kwotę kredytu w rachunku 
bieŜącym); w fazie wnioskowania BO jest zawsze równy zeru.  

• Poręczenie (Endorsement): kwota zobowiązań przydzielonych klientowi 
banku; 

• Linia zewnętrzna: linia kredytowa;  

• Ciągnienie: bieŜące wykorzystanie. 

Zdefiniowane powyŜej parametry są następnie róŜnicowane według makro-
typologii produktów zdefiniowanych w ramach systemu obliczania kapitału 
regulacyjnego. 

Dla oceny modelu, parametry te zostały określone przez wyliczenie na podstawie 
średnich waŜonych dla kaŜdego segmentu. 

W 2009 roku lokalna jednostka ds. walidacji przeprowadziła takŜe lokalną 
walidację dla oceny doskonałej stabilności modelu: zaobserwowano pewne 
zmiany i ujawniono szacunkowe wartości, które wymagały przeglądu 
odpowiednich parametrów. 

Modele lokalne, oddział Austria  

Model ratingowy średnich klientów korporacyjnych („Mid-corporate”) 

Rating „Firmenkundenrating Inland” (= Rating PD klientów korporacyjnych 
średniej wielkości) zajmuje się ratingiem dla zaangaŜowań wobec kategorii firm – 
Bank Austria (BA) mających siedzibę w Austrii, i osiągających przychody roczne 
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w kwocie powyŜej 1,5 miliona euro i poniŜej 500 milionów euro. Model składa 
się z dwóch komponentów: modułu ilościowego i modułu jakościowego. 

Czynniki ryzyka dla modułu ilościowego zostały wybrane na podstawie kryteriów 
zarówno statystycznych jak i eksperckich. 

Główne czynniki ryzyka ujęte w module ilościowym, zasadniczo obejmują 
ogólnie następujące obszary analizy: 

• Rozmiar; 

• Struktura zobowiązań; 

• Czynniki dynamiczne (jak np. ROI); 

• Wskaźnik kapitału własnego 

Z drugiej strony, moduł jakościowy obejmuje obszary analizy związane z 
następującymi czynnikami: 

• Zachowanie w odniesieniu do zadłuŜenia w rachunku bieŜącym, 
wykorzystanie poziomu/potencjału, pozycja rynkowa; 

• Jakość zarządzania; 

• Księgowość i sprawozdawczość; 

• Systemy wyposaŜenia i organizacja; 

„Rating jakościowy” oraz „końcowy rating finansowy” (= rating ilościowy po 
zweryfikowaniu moŜliwości zastosowania „ograniczenia wiekowego” oraz 
wykonaniu pierwszego przełamania na podstawie dostępnych informacji) są 
łączone, aby uzyskać tak zwany „Połączony Rating Klienta”. 

Do tego ratingu stosowane są „sygnały ostrzegawcze”, których celem jest 
uzyskanie „Zmodyfikowanego Ratingu Klienta”. MoŜliwe jest zniesienie tego 
ratingu (override), skutkujące wygenerowaniem „NiezaleŜnego Ratingu Klienta”. 
Jeśli rating ten jest starszy niŜ 15 miesięcy, to zostaje zastosowane „ograniczenie 
wiekowe”, skutkujące obniŜeniem tego ratingu. 

PoniŜszy rysunek przedstawia szczegółowo róŜne fazy określania ratingu 
końcowego. 
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Model został poddany przeglądowi w 2009 roku podczas walidacji systemów 
ratingowych IRB oraz procesu wprowadzania usprawnień. Działania te miały na 
celu głównie oszacowanie podstawowych modułów, nowej kalibracji przy uŜyciu 
nowej definicji defaultu zgodnej z Nową Umową Kapitałową Bazylea II oraz w 
ich wyniku przystosowanie wag integracyjnych. Ponadto ponownie obliczono 
wagi kaŜdego modułu na podstawie zaktualizowanych zbiorów danych 
historycznych z usunięciem czynników o niskim potencjale dyskryminacyjnym. 

Jednostka weryfikująca oceniła takŜe projekt modelu analizując odpowiedzi na 
pytania zawarte w kwestionariuszu przekazanym uŜytkownikom. Przetestowała 
równieŜ zachowanie się modelu i jego składowych modułów pod kątem 
spłacalności i kalibracji. Na koniec przeprowadzono analizy, mające na celu 
zidentyfikowanie wszelkich niewłaściwych zachowań podczas korzystania z 
kwestionariusza jakościowego, znoszenia (overrides) i sygnałów ostrzegawczych, 
a takŜe przeanalizowanie schematu przejścia od ratingu finansowego do ratingu 
końcowego. 

Model ratingowy małych przedsiębiorstw („Small Business”) 

PowyŜszy model ratingowy ma zastosowanie do małych lub średnich austriackich 
przedsiębiorstw (osiągających przychody do 1,5 miliona euro lub stosujących 
metodę gotówkową rachunkowości), oraz działających na małą skalę 
profesjonalistów, pracujących na własny rachunek, oraz organizacji typu „non-
profit”. 

Ogólny projekt modelu wyróŜnia „moduł aplikacji” i „moduł behawioralny”. 

Moduł wnioskowania jest stosowany zasadniczo w następujących wypadkach: 

• nowy klient; 

• klient wnioskuje o kolejną linię kredytową, dla której całkowite 
zaangaŜowanie przekracza 50 000 Euro lub  

• która nie ma oceny behawioralnej (bez względu na kwotę ekspozycji); 
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• dostępne są zaktualizowane informacje bilansowe; 

• „sygnały ostrzegawcze” zostały zmodyfikowane/pojawiły się 

Moduł aplikacji zawiera informacje jakościowe i ilościowe na temat kontrahenta. 
ZaleŜnie od przyjętego systemu rachunkowości (rachunkowość pełna a 
rachunkowość uproszczona), ilościowe czynniki ryzyka obejmują co najmniej 3 z 
następujących obszarów analizy: 

• Dochodowość; 

• Pokrycie zadłuŜenia; 

• Wskaźnik zadłuŜenia; 

• Dochód; 

Jakościowe czynniki ryzyka obejmują obszary analizy związane z: 

• BranŜą/działalnością; 

• Historią niedotrzymania warunków; 

• Jakością zarządzania; 

• Ochroną przed ryzykiem; 

• Zarządzaniem inkasa gotówki. 

JeŜeli transakcja jest starsza niŜ 6 miesięcy, a ekspozycja kontrahenta nie 
przekracza 1 miliona euro, to ocena behawioralna zostaje automatycznie 
wyliczona dla kaŜdego miesiąca. 

Czynniki ryzyka dla oceny behawioralnej zostały wybrane na podstawie 
szczegółowej analizy, przeprowadzonej przez interdyscyplinarny zespół 
ekspertów z dziedziny statystyki i analizy kredytowej. 

PowyŜsze dwie tabele oceny ratingowej (wniosku i behawioralnej) są łączone 
przy uŜyciu róŜnych wag według zaangaŜowania oraz wieku oceny aplikacji w 
celu uzyskania tzw. połączonego PD, które po zmapowaniu do skali głównej, 
określa „wyliczony rating”. Ostateczny „rating aktualny" zostaje opracowany w 
drodze modyfikacji wyliczonego ratingu na podstawie wszelkich dostępnych 
negatywnych informacji lub „sygnałów ostrzegawczych”. 

W wypadku kontrahentów o zaangaŜowaniu powyŜej 1 miliona euro stosowany 
jest jedynie moduł aplikacyjny, rozszerzony jednak o moŜliwość zniesienia przez 
gwarantów (underwriterów) obliczonego ratingu. 

PoniŜszy rysunek przedstawia szczegółowo róŜne fazy określania ratingu 
końcowego. 

Wynikowa 
ocena 
wniosku 

 

Sub-model 
(PD) dla 

Kalibracja 6 
kombinacji 

GKAGB 

GKAFB 

Kalibracja 
wykładnicza: 

 PD = exp(a + 
^ScoreA g) 

Obliczona 
ocena 
behawioralna 

Kalibracja 3 
typów  

Behawioralny 
sub-model PD 
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wniosku GKANB 

GKAGN 

GKAFN
 GKAN
N 

GKVG 

GKVF 

GKVN 

 

Łączne PD 

= a×PD sub-modelu dla wniosku 0 (1-a) × PD sub-modelu behawioralnego 

A zaleŜy od (porównaj z tabelą 1) 

• Czasu trwania relacji z klientem 

• Łącznej ekspozycji <lub > 50 000 euro 

    Skala główna 

 Obliczony rating  

  Sygnały 
ostrzegawcze, 
negatywne 
informacje z 
KSV 

 Obowiązujący rating  

 

Jednostka weryfikująca zweryfikowała odpowiedniość projektu modelu i 
przeprowadziła analizy ilościowe, mające na celu głównie ocenę mocy 
dyskryminującej modelu i jego komponentów. Zweryfikowała takŜe stabilność 
ratingu i kalibrację modelu. 

Model ratingowy "osób fizycznych" 

Model ratingowy "Osób Fizycznych" jest stosowany w odniesieniu do wszystkich 
klientów indywidualnych, innych niŜ osoby pracujące na własny rachunek i 
niezaleŜni pracownicy fizyczni.  

Zaktualizowana wersja ratingu BA "osoby fizyczne" składa się z 5 modeli 
wyprowadzonych statystycznie: jednej generycznej oceny wniosku oraz trzech 
modeli behawioralnych w miarę moŜliwości połączonych z integracyjną logiką. 
Cały system został oszacowany w drodze regresji logistycznej na poziomie 
transakcji z udziałem komitetu ekspertów który jednak nie generował korekt do 
modelu statystycznego. 

KaŜdej transakcji przypisywano ocenę na podstawie jednego z 4 modeli 
scoringowych. W wypadku wniosków o nowe kredyty prowadzona jest ocena 
wniosku o konkretny produkt w momencie wygenerowania wniosku; ocena ta 
zachowuje waŜność przez 6 miesięcy. W tym momencie obliczona zostaje 
właściwa ocena behawioralna, która następnie podlega comiesięcznej aktualizacji. 

Dla klientów z więcej niŜ jedną transakcją opracowano integracyjną logikę, 
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łączącą w sobie wszystkie dostępne oceny wniosku i/lub behawioralne tworząc 
jedną standardową ocenę punktową transakcji. 

KaŜda ocena transakcji (ocena wiodąca) jest aktualizowana przy uŜyciu oceny 
związanej z jedną lub większą liczbą transakcji, przynaleŜnych do unikatowego 
typu produktu (które mogą być identyczne, jak transakcja wiodąca). JeŜeli więcej 
niŜ jedna linia kredytowa naleŜy do tego samego typu produktu i róŜni się od 
transakcji wiodącej, to odpowiednie oceny punktowe są łączone dając jedną 
wartość obliczaną przez zwykłe uśrednienie. 

Następnie realizowane jest łączenie ocen zgodnie ze statystycznym porządkiem 
pierwszeństwa i odpowiednimi szacowanymi wagami z uwzględnieniem 
wyłącznie rzeczywistych wartości ocen łączonych w ostatecznej ocenie 
punktowej. 

 Następnie prowadzona jest kalibracja ocen transakcji w stosunku do 
prawdopodobieństwa wystąpienia niewykonania umowy w ciągu 12 miesięcy; 
ocena ma postać funkcji wykładniczej. Główna tendencja zostaje określona na 
podstawie zagregowanego wskaźnika niewykonania umowy dla 12 miesięcy, 
pochodzącego z wcześniejszej analizy. 

W ostatnim etapie procesu ratingowego wszystkie ostateczne standaryzowane 
oceny transakcji zostają połączone w PD dla danego klienta przez wyciągnięcie 
średniej geometrycznej, w której tylko transakcje z oceną behawioralną są istotne 
dla procesu agregacji, a oceny wniosków są uwzględniane tylko w wypadku 
klientów niedojrzałych. Otrzymana wartość PD jest ostatecznie mapowana na 
„nowej skali głównej HVB", stosowanej od stycznia 2006 roku, która składa się z 
28 jednostek oceny. W wypadku otrzymania negatywnej charakterystyki od 
zewnętrznego Biura Kredytowego KSV lub wystąpienia automatycznych 
sygnałów ostrzegawczych, PD klienta moŜe zostać obniŜone w sposób arbitralny. 

Na wykresie poniŜej przedstawiono architekturę systemu oceny. 

 

Działając na podstawie wyników ostatniej walidacji wewnętrznej, które 
wykazały, Ŝe kalibracja jest tylko częściowo zgodna z wymogami Nowej Umowy 
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Kapitałowej Bazylea II, w 2009 roku BA przeprowadził pełen przegląd systemu 
ratingowego, w wyniku którego oszacowano nowy komponent inicjujący. 
Komponent ten ujednolicił stosowane wcześniej, zróŜnicowane pod względem 
produktów karty ocen, umoŜliwiając precyzyjne ustawienie modułu 
behawioralnego oraz rozszerzenie logiki integracyjnej na przypadki, które 
zgodnie z poprzednią wersją modelu były poddawane ocenie arbitralnej. 

Jednostka ds. walidacji wewnętrznej zweryfikowała równieŜ nowy projekt 
modelu sprawdzając, czy słabe punkty poprzedniego modelu zostały usunięte. 
Zachowanie się (skuteczność i stabilność) modelu i jego róŜnych komponentów 
równieŜ zostało poddane analizie, wraz z powiązaną kalibracją. Na koniec 
przeprowadzono analizę zabezpieczeń portfela oraz dokładne sprawdzenie 
wykorzystania sygnałów ostrzegawczych. 

 Model ratingowy spółdzielni budowlanych nie ukierunkowanych na zysk 

Model ratingowy spółdzielni budowlanych nie ukierunkowanych na zysk 
(NPJBA) jest stosowany w odniesieniu do spółdzielni nie ukierunkowanych na 
zysk, tworzonych w celu budowy budynków. 

Jest to model ratingowy składający się z komponentu ilościowego (rating 
finansowy) i komponentu jakościowego. 

Rating finansowy opiera się na trzech głównych rodzajach informacji: 

1. Dostateczna ilość dostępnego kapitału; 

2. Dochodowość; 

3. Dostępna płynność. 

Z drugiej strony, rating jakościowego jest oparty na 6 podstawowych 
komponentach: 

1. Jakość zarządzania; 

2. Księgowość i sprawozdawczość; 

3. Organizacja; 

4. Pozycja rynkowa; 

5. Zachowanie w zakresie spłacalności; 

6. Poszczególne cechy charakterystyczne NPJBA. 

Ratingi ilościowy i jakościowy są łączone w celu uzyskania „Ratingu 
Połączonego”; rating ten moŜe zostać anulowany na podstawie informacji 
dostępnych dla menedŜera danej transakcji, a końcowym produktem tej czynności 
jest tak zwany „Aktualny rating klienta. 

Model ratingowy dla nieruchomości generujących dochód „Income Producing 
Real Estate” (IPRE) 

Model IPRE jest ratingiem transakcyjnym stosowanym dla konkretnego rodzaju 
kredytów specjalistycznych związanych z transakcjami na nieruchomościach 
opartych na przepływach pienięŜnych, w których bank ma bezpośredni dostęp do 
przepływów pienięŜnych generowanych w danej transakcji. W tym rodzaju 
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transakcji, zasadnicze pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi poprzez 
staranna ocenę to pytanie, czy przepływy pienięŜne pochodzące z danej transakcji 
są wystarczające, aby spłacić naleŜności wobec banku. Dodatkowo BA prowadzi 
takŜe ocenę inwestora/firmy budowlanej. 

W konsekwencji model IPRE składa się z dwóch komponentów: 

1. ratingu transakcji; 

2. ratingu kontrahenta. 

Oba te komponenty są łączone w celu uzyskania ratingu końcowego. 

W ramach ratingu transakcji wyróŜniane są trzy róŜne fazy, w których moŜe 
nastąpić finansowanie: 

a) budowa budynku; 

b) sprzedaŜ budynku; 

c) dzierŜawa budynku. 

Rating kontrahenta jest „ratingiem korporacyjnym”, który rozróŜnia „inwestorów 
nieruchomości” oraz „firmy budowlane nieruchomości”, które z kolei dzielą się 
na "firmy budujące obiekty mieszkaniowe" i "inne firmy budowlane". Dla obu 
tych kategorii, stosowane są moduły: ilościowy (odnoszący się do danych 
bilansowych) i jakościowy. 

Po zintegrowaniu ratingu transakcji i ratingu klienta, stosowane są dalsze korekty 
w celu uwzględnienia sygnałów ostrzegawczych, korekt decyzji kredytowych 
(przy uŜyciu, miedzy innymi, wszelkich dostępnych ratingów zewnętrznych) oraz 
„ograniczeń wiekowych” (zgodnie z „wiekiem” ratingu). 

PoniŜszy rysunek pokazuje strukturę tego modelu: 

Rating transakcji Rating Klientów 

Budowa Leasing SprzedaŜ Inwestor Developer 

Część ilościowa Rating bilansu 

Pytania jakościowe dotyczące transakcji Pytania jakościowe dotyczące 
klienta 

Agregacja wyników transakcji, w tym ryzyko 
kraju 

Rating klienta 
nieruchomościowego 

 WaŜona ocena TRX i ratingu klienta  

 Sygnały wczesnego ostrzegania  

 Zniesienie/rating zewnętrzny  

 Ograniczenia dotyczące wieku  

 Ostateczny rating transakcji na 
nieruchomościach 

 

W ramach procesu walidacji i ulepszeń bieŜących systemów ratingowych, w 2009 
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roku BA wdroŜył nową wersję modelu ratingowego IPRE, umoŜliwiającą 
aktualizację scenariuszy makroekonomicznych bez wywierania wpływu na 
bazową symulację i wprowadzającą do kalibracji element konserwatywny, 
zaproponowany przez walidację lokalną. 

W celu weryfikacji adekwatności modelu, jednostka weryfikująca przeprowadziła 
analizę jakościową całego projektu tego modelu. Przeprowadzono równieŜ 
analizy ilościowe w odniesieniu do spłacalności i kalibracji modelu. 

Model LGD 

Strata na datę niedotrzymania warunków (Loss Given Default LGD) oznacza 
stratę finansową poniesioną przez bank na konkretnej transakcji, obliczaną jako 
procent ekspozycji w momencie niedotrzymania warunków. Stosowany przez BA 
model LGD jest modelem statystycznym, opartym o dane wewnętrzne 
kredytobiorców niewywiązujących się i reprezentuje metodę windykacji LGD 
według transakcji. 

Metodologia przewiduje trzy potencjalne układy niewywiązania się z umowy 
kredytowej, będące wynikiem procesu windykacji wobec niewywiązujących się 
klientów: 

• Sanacja/zmiana harmonogramu: przywrócenie klienta do portfela 
"pracującego" bez jakiejkolwiek straty po stronie banku. 

• Rozliczenie/restrukturyzacja: klient zostaje ponownie przekierowany do 
portfela "pracującego" przy znaczącej stracie banku (> €100 euro). 

• Likwidacja: pełne zaspokojenie z zabezpieczenia oraz egzekucja 
zadłuŜenia przy zakończeniu stosunku kredytowego 

Po zakończeniu procesu windykacji kaŜdy stracony kredyt moŜe zostać 
przypisany jednej z trzech konstelacji, a wartość wskaźnika LGD zostaje 
obliczona ex-post na podstawie zrealizowanych przychodów i kosztów. W tym 
momencie wszystkie poszczególne przepływy gotówkowe związane ze zmianami 
bilansowymi zostają zdyskontowane do daty niedotrzymania warunków. 

Ogólny schemat modelu LGD stosowany w BA przewiduje oddzielne szacunki 
kwot windykowanych, wynikających z zabezpieczenia oraz kwot wynikających z 
niezabezpieczonej części zaangaŜowania. Gwarancje osobiste i kredytowe 
instrumenty pochodne oraz gotówka w bankach będących trzecią stroną nie są w 
tych modelach uwzględniane, poniewaŜ do tego rodzaju zabezpieczeń stosowana 
jest metoda substytucji. 

W celu określenia końcowej wartości LGD brane są pod uwagę następujące 
czynniki: 

• EAD  

• przewidywana wartość odzyskania (recovery rate) danego zabezpieczenia 
po odliczeniu kosztów bezpośrednich (szczególnie w odniesieniu do  

• korekt zabezpieczenia na podstawie zrealizowanej windykacji i zaleŜnie 
od rodzaju zabezpieczenia); 

• Przewidywany wskaźnik odzyskania (recovery rate) niezabezpieczonej 
części transakcji po odliczeniu kosztów bezpośrednich; 
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• okres odzyskania odpowiednio czas trwania procesu 

• Koszty refinansowania; 

• stopy dyskonta 

• współczynnik kosztów pośrednich (jako wynik wewnętrznych procesów 
bankowych w jednostkach windykacji); 

• Konserwatyzm ogólny i szczegółowy 

• KaŜdy czynnik korekty, w celu uwzględnienia potencjalnego pogorszenia 
się cyklu ekonomicznego. 

Odnośnie do procedury szacowania wskaźnika odzysku z zabezpieczenia, to 
otrzymano go przy uŜyciu próby historycznej i obliczono w inny sposób dla 
następujących rodzajów zabezpieczenia, z moŜliwością uwzględnienia 
dodatkowych kryteriów segmentacji: 

• Nieruchomości o charakterze mieszkaniowym; 

• Nieruchomości o charakterze komercyjnym; 

• Inne nieruchomości; 

• Zabezpieczenia gotówkowe; 

• Polisy na Ŝycie; 

• NaleŜności. 

• Inne zabezpieczenie fizyczne 

W odniesieniu do papierów wartościowych wdroŜono model wewnętrzny 
własnych szacunków płynności. 

Z drugiej strony, co do procedury szacowania części „niezabezpieczonej”, to 
została ona wyprowadzona oddzielnie dla siedmiu kategorii klienta (trzy główne 
kategorie obejmują klientów detalicznych, małe przedsiębiorstwa i korporacje). 

Parametrem zastosowanym w odniesieniu do portfela niewykonań jest moŜliwie 
najdokładniejsza wartość LGD, oszacowana dla pięciu kategorii klienta, w tym 
głównych segmentów: korporacyjnego, detalicznego i małych przedsiębiorstw. 

Jednostka weryfikująca przeanalizowała strukturę modelu, jego spójność z 
definicją PD, efekt cyklu ekonomicznego, metodologię dyskontowania 
przepływów odzyskiwanych środków oraz alokację kosztów. Projekt modelu 
został poddany ocenie poprzez ukierunkowane rozmowy z ekspertami w tym 
sektorze. Z ilościowego punktu widzenia zostały równieŜ wykonane analizy 
spłacalności i kalibracji dla wszystkich znaczących pod-portfeli. 

EAD model 

Model EAD (Ekspozycja na niedotrzymanie warunków) określa przewidywane 
zaangaŜowanie w danej transakcji w momencie niedotrzymania warunków. Jest 
on określany dla kaŜdej transakcji z osobna przy uŜyciu następujących informacji: 

• efektywne zaangaŜowanie w momencie oceny; 
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• zobowiązania/gwarancji wystawionej przez bank klientowi; 

• przyznany maksymalny limit kredytu. 

Określane są następujące parametry: 

• CEQ - Wskaźnik Ekwiwalentu Kredytowego (Credit Equivalent 
Factor); współczynnik zamiany (konwersji) dla danego kredytu, 
oznaczający tę część zobowiązania lub gwarancji wystawionej przez bank, 
która zostanie wykorzystana; 

• LEQ - Wskaźnik Ekwiwalentu Limitu Kredytowego (Limit 
Equivalent Factor); procent kwoty niewykorzystanej w okresie 
12 miesięcy przed niedotrzymaniem warunków, przewidywany do 
wykorzystania w momencie niedotrzymania warunków; 

• BO (Bazowy Overdraft) i LOF (Maksymalny wskaźnik ZadłuŜenia w 
Rachunku BieŜącym) - parametry określające oczekiwaną kwotę 
wykorzystania, która w momencie niedotrzymania warunków przekroczy 
przyznany limit maksymalny (kwotę overdraftu); 

• COF - obowiązuje jedynie wtedy, gdy ekspozycja klienta w fazie 
aplikacyjnej modelu jest wyŜsza od przyznanego limitu maksymalnego; 
wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek kwoty kredyt w rachunku 
bieŜącym w momencie niedotrzymania warunków do kwoty kredyt w 
rachunku bieŜącym sprzed 12 miesięcy. 

Parametry te zostały określone poprzez wyliczenie średnich dla kaŜdego 
segmentu. Segmentacja została dopracowana w toku ostatniego, powtórnego 
oszacowania czynników i obecnie opiera się głównie o zróŜnicowanie pomiędzy 
liniami rewolwingowymi a zamkniętymi. 

Lokalna jednostka walidacyjna zweryfikowała kalibrację modelu oraz jego 
składników, zarówno na poziomie portfela, jak odpowiednich sub-segmentów. 
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Model lokalny, Europa Środkowa i Wschodnia 

W odniesieniu do spółek Grupy, działających w Europie Środkowej i Wschodniej 
(CEE), dla których Grupa wnioskowała w grudniu o zgodę na stosowanie metody 
F-IRB, przyjęte przez nie systemy ratingowe dla korporacji średniej wielkości 
bardzo silnie pokrywają się z systemami BA. Modele te zostały w rzeczywistości 
opracowane w 2001 roku i znowelizowane w 2004 roku przez Bank Austria na 
podstawie puli danych z pięciu państw. Projekt polegaj na oszacowaniu modułu 
finansowego oraz komponentu jakościowego oraz na zdefiniowaniu sygnałów 
ostrzegawczych i systemie znoszenia decyzji. Unicredit Bank z Republiki 
Czeskiej był jedyną instytucją, która w 2009 roku przeszła częściowy przegląd 
modelu z danymi wewnętrznymi i odświeŜeniem wag czynników ilościowych.. 
Ponadto zarówno w Republice Czeskiej, jak w Słowenii kalibracja została 
doprecyzowana przez zwiększenie docelowego wskaźnika defaultów w 
osiągnięcia spójności z poziomem ryzyka dla danego portfela. Natomiast 
pozostałe banki tego regionu nadal stosują ten sam model opracowany przez BA 
w jego wersji oryginalnej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian związanych z 
charakterem tych instytucji. 

W przypadku Banku Pekao, który jest jedyną spółką zaleŜną, która wnioskowała 
o stosowanie metody zaawansowanej (A-IRB), modelu dla korporacji średniej 
wielkości, lokalnie szacowane lewarowanie na danych wewnętrznych składa się z 
dwóch modułów, z których jeden jest przeznaczony dla danych bilansowych, a 
drugi odnosi się do informacji jakościowych. Element jakościowy został poddany 
segmentacji według przychodów spółek zgodnie z modelami BA i UCCB. W 
przypadku segmentu małych przedsiębiorstw model stosuje lewarowanie na 
module danych finansowych i jakościowych i obejmuje takŜe model 
behawioralny, integrujący dwa składniki zgodę ze standardami wewnętrznymi 
Grupy. Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość są oceniane oddzielnie od 
przedsiębiorstw prowadzących księgę podatkową, co jest zgodne z metodą 
stosowaną obecnie we Włoszech. Model ratingowy dla osób fizycznych opiera się 
na metodzie transakcyjnej z uwzględnieniem modułów segmentacji i 
monitorowania z podziałem danych szacunkowych na hipoteczne kredyty 
mieszkaniowe, kredyty konsumpcyjne i kredyty w rachunku bieŜącym, które 
umoŜliwiają optymalne lewarowanie cech produktów powołanych powyŜej. W 
odniesieniu do modelu LGD stosowanego przez Bank Pekao naleŜy stwierdzić, Ŝe 
róŜni się on od innych modeli LGD stosowanych przez Grupę, poniewaŜ 
charakteryzuje się bardzo umiarkowaną zapadalnością portfela polskiego. Dane 
szacunkowe są wyprowadzane z krzywych odzysku naleŜności, obserwowanych 
przez okres do czterech lat po sklasyfikowaniu jako default, z uwzględnieniem 
próbek nie tylko transakcji, w przypadku których proces odzyskiwania naleŜności 
został zamknięty, ale takŜe linii kredytowych w trakcie windykacji. Spójność tego 
systemu wynika ze skromnego udziału klientów, którzy faktycznie przeszli przez 
cały proces odzyskiwania naleŜności. Na koniec naleŜy omówić proces 
prognozowania w modelu EAD prawdopodobieństwa wzrostu ekspozycji i w 
konsekwencji jej wartości. 

TakŜe w tych przypadkach, podczas wstępnych działań walidacyjnych, jednostki 
lokalne i centralne przeprowadziły ocenę przyjętej metodologii oraz budowy 
modeli (zwracając szczególną uwagę na segmentację, kompletność informacji 
oraz zgodność ze standardami wewnętrznymi) oraz ich działania pod względem 
potencjału dyskryminacyjnego i kalibracji. W odniesieniu do kalibracji niektóre 
działania są realizowane na bieŜąco w celu usunięcia słabych punktów, 
ujawnionych w fazie walidacji. 
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Ujawnienie ilościowe 

 
Metoda IRB - aktywa obarczone ryzykiem         

 Kwoty według stanu na 
31.12.2009 

  Kwoty według stanu na 
31.12.2008 

 

Podstawowa metoda IRB Zaawansowana metoda IRB Podstawowa metoda IRB Zaawansowana metoda IRB Klasy ekspozycji 
Kwota 
ekspozycji 

Kwota 
ekspozycji 
waŜonej 

Kwota 
ekspozycji 

Kwota 
ekspozycji 
waŜonej 

Kwota 
ekspozycji 

Kwota 
ekspozycji 
waŜonej 

Kwota 
ekspozycji 

Kwota 
ekspozycji 
waŜonej 

Ekspozycje wobec lub administracji rządowych i 
banków centralnych lub przez nie zabezpieczone 

- - 2 727 984 213 731 - - 4 872 741 249 776 

Ekspozycje wobec nadzorowanych instytucji, 
podmiotów publicznych i terytorialnych i innych 
podmiotów lub przez nie zabezpieczone 

        

- Instytucje nadzorowane - - 89 560 918 16 043 435 - - 103 852 060 22 055 737 
- Podmioty publiczne i terytorialne - - 564 755 103 863 - - 1 505 119 163 327 
- Inne - - 149 887 20 227 - - 1 548 958 475 938 
Ekspozycje wobec korporacji lub przez nie 
zabezpieczone: 

        

- Razem kredytowanie specjalistyczne - - 11 973 290 3 891 280 - - 9 072 672 3 528 830 
- Małe i średnie przedsiębiorstwa (MIS) - - 113 105 782 47 599 069 - - 110 492 282 49 032 703 
- Inni klienci korporacyjni - - 167 163 831 68 810 557 - - 158 848 363 61 298 021 
Ekspozycje detaliczne:         
- Ekspozycje z zabezpieczeniem w postaci 
nieruchomości mieszkaniowych: MIS 

  4 898 693 1 848 326 - - 2 317 638 856 693 

- Ekspozycje z zabezpieczeniem w postaci 
nieruchomości mieszkaniowych: klienci 
indywidualni 

  90 150 531 14 855 870 - - 71 076 739 11 901 971 

- Kwalifikowane detaliczne ekspozycje 
rewolwingowe 

  6 772 938 1 699 760 - - 7 323 499 1 949 432 

- Pozostałe ekspozycje detaliczne: MIS   40 831 104 8 855 175 - - 28 690 430 6 604 132 
- Pozostałe ekspozycje detaliczne: klienci 
indywidualni 

  10 601 256 5 416 177 - - 11 394 865 6 201 871 

Zakupione naleŜności: ryzyko rozwodnienia - - - - - - - - 
Inne aktywa   2 903 056 1 446 529 - - 2 081 864 1 016 316 
Kredytowanie specjalistyczne - kryteria grupowania - - 4 543 952 3 053 519 - - 3 985 424 2 463 202 
Alternatywna obsługa kredytów hipotecznych - - - - - - - - 
Ryzyko rozliczeń: ekspozycje związane z 
transakcjami nie-DVP (dostawa po otrzymaniu 
płatności) z nadzorczymi współczynnikami waŜenia 

- - 72 065 72 065 - - - - 

Razem bilansowe aktywa obciąŜone ryzykiem - - 328 579 617 135 266 638 - - 294 797 152 125 388 336 
Razem gwarancje i linie udzielone - - 171 581 709 26 376 667 - - 168 000 600 27 903 075 
Razem kontrakty na instrumentach pochodnych - - 31 891 541 11 126 066 - - 41 285 079 14 118 857 
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Razem transakcje SFT i długie transakcje 
rozliczeniowe 

- - 11 177 898 284 142 - - 12 979 823 387 681 

Razem z nettingu krzyŜowego produktów 
kontraktowanych 

- - 2 789 277 876 070 - - - - 

Razem - - 546 020 042 173 929 583 - - 517 062 654 167 797 949 
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Zaawansowana metoda IRB      

 Grudzień 2009 roku  Grudzień 2008 roku 

Klasa zaangaŜowania Prawdopodobieństwo 
niedotrzymania warunków  

Kwota 
ekspozycj
i 

W tym: 
pozabilan
sowe 

Średni 
współczyn
nik 
waŜenia 

Kwota 
ekspozycj
i 

W tym: 
pozabila
nsowe 

Średni 
współczynn
ik waŜenia 

Klasa 01 - od 0,00% do 
0,04% 

1 678 743 304 651 3 759 496 196 378 

Klasa 02 - od 0,05% do 
0,09% 

1 641 34 27 876 40 

Klasa 03 - od 0,10% do 
0,22% 

161 152 125 247 144 524 20 051 

Klasa 04 - od 0,23% do 
0,49% 

757 646 870 623 712 23 387 

Klasa 05 - od 0,50% do 
0,89% 

19 777 597 42 448 994 

Klasa 06 - od 0,90% do 
1,33% 

2 513 23 196 065 161 088 

Klasa 07 - od 1,34% do 
1,98% 

63 060 402 31 818 16 143 

Klasa 08 - od 1,99% do 
3,60% 

11 269 127 35 741 23 496 

Klasa 09 - od 3,61% do 
11,92% 

11 863 156 2 733 129 

Klasa 10 - od 11,93% do 
99,99% 

14 168 15 2 089 83 

Klasa 11 - 100% 6 152 7 

 

6 239 8 

 Ekspozycje wobec rządów 
państw lub banków centralnych 
lub przez nie zabezpieczone 

Razem 2 727 984 432 129 7,83% 4 872 741 441 797 5,13% 
      

Klasa 01 - od 0,00% do 
0,04% 

27 127 75
4 

1 115 598 
54 552 11
0 

3 603 64
1 

Klasa 02 - od 0,05% do 
0,09% 

31 434 93
0 

2 274 734 
26 349 86
7 

2 245 45
6 

Klasa 03 - od 0,10% do 
0,22% 

14 997 58
0 

630 989 5 423 041 453 999 

Klasa 04 - od 0,23% do 
0,49% 

4 217 323 454 276 3 390 820 225 206 

Klasa 05 - od 0,50% do 
0,89% 

3 542 393 289 500 7 841 411 356 307 

Klasa 06 - od 0,90% do 
1,33% 

1 139 599 100 103 4 672 600 
1 681 42
5 

Klasa 07 - od 1,34% do 
1,98% 

4 698 240 1 502 676 

 

1 492 895 205 495 

Klasa 08 - od 1,99% do 
3,60% 

991 999 126 362 770 395 78 941 

Klasa 09 - od 3,61% do 
11,92% 

553 689 104 592 1 201 714 301 937 

Klasa 10 - od 11,93% do 
99,99% 

920 823 96 510 815 478 64 155 

Klasa 11 - 100% 651 230 27 340 

 

395 806 28 274 

 

Ekspozycje wobec 
nadzorowanych instytucji, 
rządów regionalnych, urzędów 
publicznych i innych 
podmiotów lub przez nie 
zabezpieczone 

Razem 
90 275 56
0 

6 722 680 17,91% 
106 906 1
37 

9 244 83
6 

21,23% 

      
Klasa 01 - od 0,00% do 
0,04% 

10 356 57
6 

2 262 018 
19 811 09
6 

4 461 63
3 

Klasa 02 - od 0,05% do 
0,09% 

15 912 91
4 

1 756 574 
25 559 89
5 

6 073 56
4 

Klasa 03 - od 0,10% do 
0,22% 

41 333 98
8 

6 434 096 
46 171 74
7 

9 237 05
2 

Klasa 04 - od 0,23% do 
0,49% 

51 530 94
4 

7 560 656 
53 814 10
5 

9 066 32
5 

Klasa 05 - od 0,50% do 
0,89% 

41 933 82
1 

5 506 377 
11 797 45
0 

2 502 49
8 

Klasa 06 - od 0,90% do 
1,33% 

10 825 80
8 

1 521 103 
29 541 04
3 

4 534 09
3 

Klasa 07 - od 1,34% do 
1,98% 

31 045 30
3 

4 246 259 
27 655 52
1 

4 191 74
2 

Klasa 08 - od 1,99% do 
3,60% 

25 814 32
0 

3 517 507 
24 049 57
1 

3 721 85
4 

Klasa 09 - od 3,61% do 
11,92% 

28 970 89
3 

3 828 617 
22 157 98
7 

3 959 44
0 

Ekspozycje wobec korporacji 
lub przez nie zabezpieczone 

Klasa 10 - od 11,93% do 
99,99% 

9 857 175 743 732 

 

6 229 779 550 747 
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Klasa 11 - 100% 
24 661 16
1 

921 433 
11 625 12
3 

746 597 

Razem 
292 242 9
03 

38 298 37
2 

41,16% 
278 413 3
17 

49 045 5
45 

40,90% 

      
Klasa 01 - od 0,00% do 
0,04% 

- 
Brak 
danych 

44 
Brak 
danych 

Klasa 02 - od 0,05% do 
0,09% 

- 
Brak 
danych 

- 
Brak 
danych 

Klasa 03 - od 0,10% do 
0,22% 

1 325 
Brak 
danych 

- 
Brak 
danych 

Klasa 04 - od 0,23% do 
0,49% 

2 782 
Brak 
danych 

216 156 
Brak 
danych 

Klasa 05 - od 0,40% do 
0,89% 

12 191 
Brak 
danych 

- 
Brak 
danych 

Klasa 06 - od 0,90% do 
1,33% 

19 206 
Brak 
danych 

19 885 
Brak 
danych 

Klasa 07 - od 1,34% do 
1,98% 

79 
Brak 
danych 

106 
Brak 
danych 

Klasa 09 - od 3,61% do 
11,92% 

64 572 
Brak 
danych 

10 818 
Brak 
danych 

Klasa 11 - 100% 7 527 
Brak 
danych 

 

- 
Brak 
danych 

 Ekspozycje na instrumenty 
kapitałowe: metoda PD/LGD 

Razem 107 682  289,16% 247 009  49,51% 
      

Brak danych 370 295 
Brak 
danych 

 940 795 
Brak 
danych 

 
Ekspozycje na instrumenty 
kapitałowe: Prosta metoda 
waŜenia Razem 370 295 202,26% 940 795  274,21% 

Uwaga: dane liczbowe według stanu na 31 grudnia 2008 roku zostały reklasyfikowane w 
celu uzyskania porównywalności. 
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Zaawansowana metoda IRB Ekspozycje detaliczne    
 Grudzień 2009 roku  Grudzień 2008 roku 

Klasa zaangaŜowania Prawdopodobieństwo 
niedotrzymania warunków  

Kwota 
ekspozycj
i 

W tym: 
pozabilan
sowe 

Średni 
współczyn
nik 
waŜenia 

Kwota 
ekspozycji 

W tym: 
pozabila
nsowe 

Średni 
współczynn
ik waŜenia 

Klasa 01 - od 0,00% do 
0,04% 

- - - - 

Klasa 02 - od 0,05% do 
0,09% 

480 091 22 525 176 939 14 999 

Klasa 03 - od 0,10% do 
0,22% 

516 185 26 939 278 020 22 235 

Klasa 04 - od 0,23% do 
0,49% 

562 821 29 263 308 785 21 919 

Klasa 05 - od 0,50% do 
0,89% 

850 223 73 290 424 932 41 695 

Klasa 06 - od 0,90% do 
1,33% 

42 - - - 

Klasa 07 - od 1,34% do 
1,98% 

600 320 49 488 350 433 37 053 

Klasa 08 - od 1,99% do 
3,60% 

995 545 80 721 291 633 31 914 

Klasa 09 - od 3,61% do 
11,92% 

276 234 19 644 296 196 34 227 

Klasa 10 - od 11,93% do 
99,99% 

419 816 23 084 145 141 11 727 

Klasa 11 - 100% 197 416 3 990 

 

45 559 1 586 

 Ekspozycje z zabezpieczeniem 
w postaci nieruchomości 
mieszkaniowych: SME 

Razem 4 898 693 328 944 37,73% 2 317 638 217 355 36,96% 
     

Klasa 01 - od 0,00% do 
0,04% 

148 - 4 859 608 

Klasa 02 - od 0,05% do 
0,09% 

38 897 200 147 018 2 136 

Klasa 03 - od 0,10% do 
0,22% 

7 286 862 20 455 4 268 069 31 750 

Klasa 04 - od 0,23% do 
0,49% 

34 967 15
2 

37 941 
31 413 01
5 

69 238 

Klasa 05 - od 0,50% do 
0,89% 

13 100 96
3 

52 329 
12 210 89
4 

55 016 

Klasa 06 - od 0,90% do 
1,33% 

8 382 851 24 971 5 570 605 34 296 

Klasa 07 - od 1,34% do 
1,98% 

7 711 121 62 924 5 528 163 45 410 

Klasa 08 - od 1,99% do 
3,60% 

2 935 062 20 332 2 077 626 17 337 

Klasa 09 - od 3,61% do 
11,92% 

5 643 315 59 654 3 263 600 29 905 

Klasa 10 - od 11,93% do 
99,99% 

4 758 878 10 551 2 848 710 7 574 

Klasa 11 - 100% 5 325 282 7 440 

 

3 744 180 7 590 

 Ekspozycje z zabezpieczeniem 
w postaci nieruchomości 
mieszkaniowych: klienci 
indywidualni 

Razem 
90 150 53
1 

296 797 16,48% 
71 076 73
9 

300 860 16,75% 

     
Klasa 01 - od 0,00% do 
0,04% 

95 34 144 28 

Klasa 02 - od 0,05% do 
0,09% 

4 238 2 655 20 537 18 133 

Klasa 03 - od 0,10% do 
0,22% 

1 285 607 1 191 968 1 504 600 
1 421 80
2 

Klasa 04 - od 0,23% do 
0,49% 

1 508 437 1 099 495 2 270 710 
2 059 05
8 

Klasa 05 - od 0,50% do 
0,89% 

1 132 248 813 720 462 136 357 313 

Klasa 06 - od 0,90% do 
1,33% 

1 090 467 723 621 1 328 413 
1 066 93
7 

Klasa 07 - od 1,34% do 
1,98% 

616 425 331 830 449 787 240 823 

Klasa 08 - od 1,99% do 
3,60% 

224 994 95 860 305 958 111 197 

Klasa 09 - od 3,61% do 
11,92% 

574 889 166 725 605 862 174 906 

Klasa 10 - od 11,93% do 
99,99% 

82 503 17 868 111 174 21 529 

Klasa 11 - 100% 253 035 22 417 

 

264 178 26 196 

 Kwalifikowane linie 
rewolwingowe 

Razem 6 772 938 4 466 193 25,10% 7 323 499 5 497 922 26,62% 
     
- Pozostałe ekspozycje 
detaliczne: MIS 

Klasa 01 - od 0,00% do 
0,04% 

950 -  8 796 -  
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Klasa 02 - od 0,05% do 
0,09% 

5 855 255 133 617 3 961 039 55 144 

Klasa 03 - od 0,10% do 
0,22% 

4 331 044 119 644 4 018 740 67 196 

Klasa 04 - od 0,23% do 
0,49% 

4 143 040 147 362 3 575 774 100 083 

Klasa 05 - od 0,50% do 
0,89% 

5 245 249 208 316 4 189 885 98 575 

Klasa 06 - od 0,90% do 
1,33% 

168 434 50 783 165 902 71 307 

Klasa 07 - od 1,34% do 
1,98% 

3 743 657 240 949 3 110 615 145 665 

Klasa 08 - od 1,99% do 
3,60% 

4 856 535 174 369 2 485 696 110 166 

Klasa 09 - od 3,61% do 
11,92% 

1 875 434 206 618 2 912 116 148 446 

Klasa 10 - od 11,93% do 
99,99% 

2 114 926 34 868 1 416 351 19 108 

Klasa 11 - 100% 8 496 580 75 781 2 845 516 13 024 

Razem 
40 831 10
4 

1 392 307 21,69% 
28 690 43
0 

828 714 23,02% 

     
Klasa 01 - od 0,00% do 
0,04% 

512 12 19 410 9 

Klasa 02 - od 0,05% do 
0,09% 

25 897 1 067 87 653 10 663 

Klasa 03 - od 0,10% do 
0,22% 

838 231 44 699 1 288 163 146 553 

Klasa 04 - od 0,23% do 
0,49% 

2 117 400 76 603 2 378 008 220 874 

Klasa 05 - od 0,50% do 
0,89% 

1 479 128 97 491 698 982 74 093 

Klasa 06 - od 0,90% do 
1,33% 

1 400 435 51 367 1 864 393 135 904 

Klasa 07 - od 1,34% do 
1,98% 

1 503 907 78 938 1 257 722 90 766 

Klasa 08 - od 1,99% do 
3,60% 

675 029 27 659 1 003 650 54 366 

Klasa 09 - od 3,61% do 
11,92% 

1 322 520 63 333 1 310 144 78 536 

Klasa 10 - od 11,93% do 
99,99% 

203 866 14 970 365 979 22 022 

Klasa 11 - 100% 1 034 331 11 636 

 

1 120 761 18 403 

 Pozostałe ekspozycje 
detaliczne: klienci 
indywidualni 

Razem 
10 601 25
6 

467 775 51,09% 11 394 865 852 189 54,43% 

Uwaga: dane liczbowe według stanu na 31 grudnia 2008 roku zostały reklasyfikowane w celu 
uzyskania porównywalności. 
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Tabela 8 – Techniki łagodzenia ryzyka 

Ujawnienie jakościowe 

Grupa UniCredit, działając zgodnie z zasadami "Międzynarodowej Konwergencji Pomiarów 
Kapitału i Standardów Kapitałowych" (Nowa Umowa Kapitałowa Bazylea II), jest zdecydowana 
spełnić wymogi związane z uznaniem technik Łagodzenia Ryzyka Kredytowego (Credit Risk 
Mitigation CRM) dla celów kapitału regulacyjnego zgodnie z róŜnymi przyjętymi metodami 
(Standaryzowana lub A-IRB). 

Projekty i działania zrealizowane w tym kontekście miały na celu wdroŜenie wewnętrznych 
regulacji Grupy oraz osiągnięcie zgodności procesów i systemów IT. Mając na uwadze obecność 
Grupy UniCredit w róŜnych krajach (zarówno europejskich, jak pozaeuropejskich), działania 
wdroŜeniowe zostały przeprowadzone zgodnie z lokalnymi regulacjami i wymogami władz 
nadzoru w krajach, w których działają poszczególne spółki. 

Specjalne polityki, opracowane na podstawie odpowiednich regulacji prawnych (Wytyczne Grupy 
oraz włoskich spółek) są odzwierciedleniem transpozycji, interpretacji i wdroŜenia przez Grupę 
wymogów regulacyjnych w odniesieniu do łagodzenia ryzyka kredytowego. W szczególności, na 
podstawie wymogów określonych w "Międzynarodowej Konwergencji Pomiarów Kapitału i 
Standardów Kapitałowych" oraz "Dyrektywy 2006/48/EC Parlamentu Europejskiego i Rady", 
listu okólnego Banku Włoch nr 263/2006 z późniejszymi zmianami opracowane zostały 
wewnętrzne wytyczne w celu: 

zapewnienia optymalnego zarządzania zabezpieczeniami i gwarancjami; 

maksymalizacji mechanizmów ochronnych ograniczających potencjalne straty w działalności 
kredytowej; 

wywarcia pozytywnego wpływu na Wymogi Kapitałowe Grupy, w celu zapewnienia, aby 
Krajowe Praktyki CRM spełniały co najmniej minimalne Wymogi Nowej Umowy Kredytowej 
Bazylea 2  

opracowania ogólnych zasad klasyfikacji, wyceny, monitoringu oraz zarządzania 
zabezpieczeniami (ochrona rzeczywista) i gwarancjami (ochrona nierzeczywista) oraz 
szczegółowych zasad i wymogów szczególnych odnoszących się do zabezpieczeń/ gwarancji 
specjalnych. 

Zabezpieczenia/ gwarancje przyjmowane są wyłącznie jako wsparcie dla kredytów i nie mogą 
zastępować zdolności kredytobiorcy do spełnienia zobowiązań. Z tego powodu naleŜy dokonać 
ich oceny w aplikacji kredytowej wraz z oceną zdolności kredytowej i moŜliwości finansowych 
kredytobiorcy. W odniesieniu do oceny techniki ograniczania ryzyka kredytowego, Grupa 
UniCredit zwraca uwagę na szczególne znaczenie wymogu pewności prawnej dla wszystkich 
technik ochrony kredytowej, rzeczywistej i nierzeczywistej, oraz ich dopasowania. Spółki 
realizują wszelkie niezbędne działania aby: 

 spełnić wszelkie określone wymogi umowne oraz prawne i podejmują wszelkie działania 
niezbędne do zapewnienia realizacji zabezpieczeń/ gwarancji zgodnie z obowiązującym prawem; 

. przeprowadzić odpowiednią prawną analizę potwierdzającą realizację zabezpieczenia/ gwarancji 
w odniesieniu do wszystkich jej uczestników/ stron i we wszystkich określonych systemach 
prawnych. 

Podmioty Prawne prowadzą takie analizy uznając je za konieczne do zapewnienia realizacji 
gwarancji, przez cały okres obsługi przedmiotu zabezpieczenia. Z drugiej zaś strony, zawsze 
naleŜy zapewnić adekwatność zabezpieczeń. Wszelkie zabezpieczenia/ gwarancje mogą być 
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uznane za adekwatne jeśli odpowiadają powiązanemu z nimi zaangaŜowaniu kredytowemu, a w 
odniesieniu do gwarancji, gdy po stronie gwaranta nie występuje ryzyko. 

Instrukcje operacyjne i związane z nimi procesy są szczególnie wymagające w celu zapewnienia 
doskonałości kaŜdej pozyskanej gwarancji/zabezpieczenia, jakie zostały udzielone podmiotom, 
które niedawno weszły w skład grupy, programowania szczegółowych planów awaryjnych w celu 
zapewnienia minimalnych standardów nadzorczych i zarządczych, wymaganych na mocy polityki 
grupy w sprawie zabezpieczeń/gwarancji. 

W pierwszej połowie 2009 roku główne spółki działające na rynku włoskim rozszerzyły na 
nierzeczywiste gwarancje wzajemne procesy ścisłej certyfikacji prawnej i kontroli spełnienia 
wymogów regulacyjnych, juŜ obowiązujące w odniesieniu do innych gwarancji i zabezpieczeń 
finansowo/fizycznych. Ponadto opracowano minimalny zbiór działań kontrolnych, które zostaną 
wdroŜone przez banki w celu weryfikacji zastosowania gwarancji w procesie obliczania kapitału 
regulacyjnego. 

Zasady i procesy dotyczące nettingu bilansowego i pozabilansowego oraz zakres w jakim Grupa 
go wykorzystuje 

Umowy nettingowe są generalnie postrzegane jako uŜyteczne, o ile z prawnego punktu widzenia 
są efektywne w poszczególnych systemach prawnych, równieŜ w wypadku niewypłacalności lub 
bankructwa spółki. Ramowe umowy nettingowe powinny w szczególności spełniać następujące 
minimalne warunki operacyjne: 

przewidywać netting przychodów i strat na transakcjach rozliczanych na podstawie umów 
ramowych wg zasady Ŝe pojedyncza kwota jest jednej stronie umowy dla drugiej strony; 

spełniać minimalne wymogi dotyczące ujmowania zabezpieczeń finansowych (wymogi dot. 
wyceny i monitoringu). 

Osoby prawne mogą stosować umowę nettingową wyłącznie gdy w kaŜdym momencie są w 
stanie określić wartość rozliczeniową (nettingową) pozycji (aktywa i pasywa w rozliczeniach z 
tym samym podmiotem, który podlega nettingowi), monitorować i kontrolować zadłuŜenie, 
wartość kredytów i nettingu. 

Zasady i procesy związane z wyceną i zarządzaniem zabezpieczeniami 

Grupa Unicredit wdroŜyła przejrzysty i skuteczny system technik obniŜania ryzyka kredytowego, 
obsługi całego procesu wyceny, monitoringu i zarządzania ryzykiem. 

Wartość zabezpieczenia bazuje na bieŜącej cenie rynkowej bądź teŜ wartości szacowanej, wg 
której dany środek mógłby być zlikwidowany (tj. Wartość Godziwa instrumentu finansowego lub 
nieruchomości). 

W wypadku instrumentów finansowych metody wyceny są róŜne w zaleŜności od rodzaju 
instrumentu: 

papiery wartościowe notowane na uznawanej giełdzie papierów wartościowych są wyceniane wg. 
ceny rynkowej (cena ostatniej sesji giełdowej); 

papiery nie notowane na uznawanej giełdzie muszą być wyceniane według modeli wyceny 
bazujących na danych rynkowych; 

przedsięwzięcia związane z Inwestycjami Zbiorowymi i funduszami inwestycyjnymi wyceniane 
są na podstawie publikowanych codziennie wartości jednostek udziałowych. 

Ceny rynkowe papierów objętych zabezpieczeniem są korygowane o wskaźnik haircut ceny 
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rynkowej i oraz współczynnik zmienności (volatility) kursów wymiany zgodnie z wymogami 
Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II.  

W wypadku zastosowania róŜnych walut pomiędzy kredytem bieŜącym a zabezpieczeniem stosuje 
się dodatkowy haircut. W korygowanej wartości zabezpieczenia uwzględniane są równieŜ 
potencjalne róŜnice pomiędzy datami wymagalności ekspozycji i zabezpieczenia. 

Modele obecnie stosowane w Grupie opierają się głównie o predefiniowane limity 
ostroŜnościowe. Limity "haircuts", szacowane wewnętrznie na podstawie metodologii wartości 
naraŜonej na ryzyko VaR są obecnie wdraŜane w skali całej Grupy w celu szacowania ryzyka 
zabezpieczeń finansowych. Niektóre spółki Grupy juŜ stosują tę metodę. Zgodnie z tą 
metodologią, wartość hedgingu musi zostać oszacowana dla kaŜdego instrumentu finansowego na 
podstawie jego wartości rynkowej (tzw. mark-to-market), z zastosowaniem korekty, 
uwzględniającej ryzyko wewnętrzne, określone a podstawie róŜnych czynników (rynek, okres 
własności oraz ryzyko płynności). 

Główne Podmioty Prawne Grupy równieŜ dysponują narzędziami do automatycznej wyceny 
"mark to market" zastawionych papierów, co zapewnia stały monitoring wartości zabezpieczeń 
finansowych. 

W wypadku wyceny zabezpieczeń na nieruchomościach, przygotowanie wyceny danej 
nieruchomości przez niezaleŜnego rzeczoznawcę na poziomie wartości rynkowej lub niŜszej 
gwarantowane jest przez odpowiednie procesy i procedury. W wypadku Podmiotów Prawnych 
działających w Austrii, Niemczech i Włoszech, stosowane są systemy okresowego monitoringu i 
aktualizacji wyceny nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia, wykorzystujące 
metody statystyczne oraz wewnętrzne bazy danych bądź teŜ zostały dostarczone przez 
zewnętrznych dostawców informacji.  

Pozostałe rodzaje zabezpieczeń (takie jak zabezpieczenia na ruchomościach) podlegają dokładnej 
wycenie przy której stosowane są limity ostroŜnościowe. Działania monitorujące w duŜym stopniu 
zaleŜą od cech zabezpieczenia. OstroŜnie traktowane są zabezpieczenia na róŜnych dobrach. 

Opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjmowanych przez Grupę 

Główne typy zabezpieczeń linii kredytowych, udzielanych przez spółki Grupy, obejmują przede 
wszystkim nieruchomości, zarówno mieszkaniowe jak komercyjne, zabezpieczenia finansowe (w 
tym depozyty środków, papiery dłuŜne, papiery kapitałowe oraz jednostki udziałowe w UCITS. 
Inne rodzaje zabezpieczeń (zabezpieczenie na towarach lub zabezpieczenie na kredytach i 
polisach na Ŝycie) są mniej powszechnie stosowane. 

Zgodnie z przepisami nadzoru bankowego, zakwalifikowania do łagodzenia ryzyka wymaga 
spełnienia wymogów ogólnych wraz ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi przyjętej metody 
obliczania kapitału regulacyjnego dla poszczególnych kontrahentów/ekspozycji (Standardowa, A-
IRB) zgodnie z prawodawstwem danego państwa. 

Holding dostarcza wytyczne dotyczące przyjmowania wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, a kaŜdy z 
Podmiotów Prawnych określa listę akceptowalnych zabezpieczeń stosując jednolite metody i 
procedury Grupy, zgodnie z krajowymi wymogami prawnymi, nadzorczymi oraz z 
uwzględnieniem specyfiki rynku lokalnego. 

Główne rodzaje gwarantów oraz klientów kredytowych produktów pochodnych i ich zdolność 
kredytowa 

Gwarancje osobiste mogą być przyjmowane jako elementy uzupełniające lub pomocnicze przy 
udzielaniu kredytów, w których element łagodzenia ryzyka stanowi dodatkowe zabezpieczenie 
spłaty Są one powszechnie stosowane w Grupie, aczkolwiek ich cechy charakterystyczne róŜnią 
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się zaleŜnie od rynku 

Na rynku włoskim powszechnie występują gwarancje osobiste, udzielane przez jedną lub więcej 
osób. Ryzyko utraty płynności jest rzadziej zabezpieczane gwarancjami osób fizycznych, 
wystawianymi przez inne spółki, zwykle holding lub inne spółki naleŜące do tej samej grupy 
kapitałowej co kredytobiorcy lub przez instytucje finansowe i towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Dostawcy kredytowych instrumentów pochodnych to głównie banki i klienci instytucjonalni. 

Wykaz akceptowanych podmiotów zabezpieczających zaleŜy od podejścia zastosowanego przez 
kaŜdy z Podmiotów Prawnych. Na przykład w podejściu Standardowym, kwalifikowane podmioty 
zabezpieczające zostały ujęte w zamkniętym wykazie instytucji, takich jak rząd i banki centralne, 
podmioty sektora publicznego oraz samorządy regionalne i lokalne, międzynarodowe banki 
rozwoju (multilateral development banks), instytucje nadzorowane oraz korporacje z odpowiednią 
oceną kredytową przydzieloną przez akceptowaną instytucję ECAI, posiadającą ocenę jakości 
kredytu 2 lub wyŜszą). W szczególności Podmioty Prawne posługujące się metodą IRB-A mogą 
uznawać gwarancje, pod warunkiem spełnienia minimalnych obowiązujących wymogów oraz, w 
szczególności, pod warunkiem, Ŝe taka spółka będzie w stanie ocenić profil ryzyka 
zapewniającego ochronę w czasie od ustanowienia gwarancji do jej pełnej zapadalności. 

Przed pozyskaniem gwarancji od osób fizycznych, naleŜy przeprowadzić ocenę podmiotu 
gwarantującego (lub podmiotu zbywającego zabezpieczenie w wypadku instrumentu credit default 
swap) w celu określenia jego wypłacalności i profilu ryzyka. Efekt zabezpieczający gwarancji/ 
kredytowych instrumentów pochodnych określany na potrzeby zabezpieczeń kredytowych zaleŜy 
przede wszystkim od zdolności kredytowej zabezpieczającego, a zabezpieczona kwota powinna w 
rozsądnym wymiarze odpowiadać moŜliwościom ekonomicznym podmiotu zabezpieczającego. 

Informacja o koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego w odniesieniu do narzędzi 
stosowanych do obniŜania ryzyka 

Zjawisko koncentracji ryzyka ma miejsce w wypadku, gdy główna część zabezpieczeń Grupy (na 
poziomie portfela) koncentruje się w niewielu rodzajach zabezpieczeń, instrumentów, podmiotów 
zabezpieczających lub branŜach. Koncentracja ryzyka jest monitorowana i kontrolowana poprzez 
następujące procesy/ mechanizmy: 

. W wypadku gwarancji osób fizycznych/ kredytowych instrumentów pochodnych, do podmiotu 
zabezpieczającego przypisuje się pasywa zapasowe (ryzyko pośrednie). Przy ocenie wniosku 
kredytowego gwarantowi dodaje się drugie zobowiązanie, co zostaje następnie odzwierciedlone w 
całkowitym zadłuŜeniu kredytowym gwaranta jako przyjęte i zgodne z bankowym systemem 
uprawnień; 

W wypadku, gdy podmiotem zabezpieczającym jest, bezpośrednio lub pośrednio, bank lub rząd, 
naleŜy zastosować konkretny limit kredytowy, a jeśli gwarant jest podmiotem zagranicznym, 
naleŜy, jeśli to konieczne, zastosować limit wyznaczony dla danego kraju. 

Dla wszystkich typów zabezpieczeń/ gwarancji, zarówno w wypadku ryzyka kredytowego i 
rynkowego, naleŜy realizować konkretne działania sprawozdawcze i monitorujące na poziomie 
skonsolidowanym. 
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Ujawnienie ilościowe 
CRM - kwota ekspozycji zabezpieczonych (z wyłączeniem sekurytyzacji) 
Ekspozycje w Kwoty według stanu na 31.12.2009Kwoty według stanu na 31.12.2008
 
 Zastawy finansoweInne gwarancjeGwarancje i kredytowe 

instrumenty pochodneZastawy finansoweInne gwarancjeGwarancje i kredytowe 
instrumenty pochodne

Rządy centralne i banki centralne 769 332 - 11 967 1774 137 - 10 197 175 
Instytucje nadzorowane 19 092 707108 471 1 614 550 33 229 766127 111 7 445 800 
Rządy Regionalne i Władze Lokalne 35 496 - 5 166 974 17 373 - 4 989 690 
Organy Administracji i Przedsięwzięcia Niekomercyjne 421 938 - 1 469 577 603 162 - 1 182 560 
Międzynarodowe Banki Rozwoju  - - - - - 451 
Organizacje międzynarodowe - - - - - 88 353 
Korporacje i inne podmioty gospodarcze 10 927 190648 805 2 923 578 15 163 442468 294 3 481 662 
Ekspozycje detaliczne 12 033 3144 351 228 049 17 145 1515 482 3 697 
Klienci korporacyjni (ekspozycje krótkoterminowe)- - 350 - - 434 
Wspólne Przedsięwzięcia Inwestycyjne CIU - - - - - - 
Ekspozycje z zabezpieczeniem w postaci nieruchomo2 651 508 - 485 3 461 419 - 469 
Ekspozycje w postaci gwarantowanych obligacji bankowych (obligacje 
pokryte) 

- - 60 226 - - 270 000 

Ekspozycje przeterminowane 466 074 1 011 11 559 35 322 1 196 298 083 
Ekspozycje wysokiego ryzyka 100 - - 8 000 - - 
Inne ekspozycje 331 342 - 26 960 840 637 - 25 014 
Razem 46 729 001762 638 23 469 48570 508 409602 083 27 983 388 
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Tabela 9 – Ryzyko Kontrahenta  

Ujawnienie jakościowe 

Rola spółki dominującej 

Spółka rodzicielska odpowiada za opracowanie systemu pomiaru ryzyka i metodologii 
zarządzania działającego w skali całej Grupy, ustanowienie siatki limitów operacyjnych dla siebie 
i poszczególnych spółek Grupy oraz za monitorowanie całego profilu ryzyka Grupy. 

PoniŜsza część zawiera krótki opis metod pomiaru i kontroli ryzyka stosowanych w większych 
podmiotach Grupy. 

HVBAG 

Ryzyko Kontrahenta jest mierzone i monitorowane przez niezaleŜną jednostkę zarządzania 
ryzykiem przy uŜyciu wewnętrznego modelu opartego o symulację Montecarlo. 

Model ten jest wykorzystywany do obliczania – przy 99% przedziale ufności – potencjalnych 
przyszłych ekspozycji wynikających z derywatyw pozagiełdowych. Model uwzględnia efekt 
obniŜenia ryzyka umów nettingowych i umów zabezpieczeń zawartych z róŜnymi podmiotami. 

Wewnętrzne limity stosuje się do monitorowania następujących rodzajów ryzyka: 

ryzyko rynku pienięŜnego; 

ryzyko przedrozliczeniowe dla pozycji zabezpieczonych umowami zabezpieczeń; 

ryzyko przedrozliczeniowe dla pozycji nie podlegających umowom zabezpieczeń; oraz 

ryzyko rozliczeniowe. 

Zestaw limitów ustanawiany jest indywidualnie dla wszystkich podmiotów, duŜych grup oraz 
krajów. Zestaw stanowi integralną część procesu akceptacji wniosków kredytowych. 

Ryzyko kontrahenta monitorowane jest w czasie rzeczywistym. Integracja systemu front office 
oraz wewnętrznego systemu pomiaru ryzyka umoŜliwia ciągłe monitorowanie zmian w 
ekspozycjach na pochodnych. 

Dla wszystkich zainteresowanych automatycznie tworzony jest raport wskazujący wszystkie 
wypadki przekroczenia limitów. 

Cały proces oceny ryzyka kredytowego kontrahenta jest dokumentowany w wewnętrznych 
przepisach i regulacjach. Ryzyko kredytowe kontrahenta stanowi integralną część procesu 
zatwierdzania kredytu. 

Ryzyko korelacji zostało opisane w polityce zabezpieczeń. Zgodnie z tą polityką, papiery 
wartościowe emitowane przez kontrahenta lub spółki blisko z nim związane nie mogą być 
przyjmowane jako zabezpieczenie. 

Wprowadzono regularne raporty składane przez departament zarządzania zabezpieczeniami HVB 
w odniesieniu do wszystkich istniejących umów wraz z poziomami ostrzegawczymi ratingu w 
celu kwantyfikacji potencjalnego, dodatkowego ryzyka zabezpieczenia/płynności. Zgodnie z 
powyŜszym, departament HVB odpowiedzialny za płynność i sterowanie jest terminowo 
informowany o poziomach ostrzegawczych ratingu w odniesieniu do ryzyka płynności. 

Od początku bieŜącego roku odnotowano znaczny spadek poziomów ostrzegawczych ratingu. 
Według stanu na 30 czerwca, dodatkowe zabezpieczenie/płynność, konieczne w wypadku 
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obniŜenia ratingu długoterminowego z A do A- (S&P) wynosiło tylko -102 mln euro.. 

Bank Austria AG 

Ryzyko kontrahenta mierzone jest i monitorowane przez niezaleŜną jednostkę zarządzania 
ryzykiem przy uŜyciu wewnętrznego modelu zgodnego z Nową Umową Kapitałową Bazylea II, 
opracowanego w oparciu o symulację Montecarlo, codziennie wyliczającego potencjalne przyszłe 
ekspozycje dla poszczególnych kontrahentów, krajów i portfeli. 

PoniŜej przedstawiono główne miary ryzyka, opracowane dla ryzyka przed rozliczeniem 
kontrahenta: 

. Ekspozycja bieŜąca: Koszt jaki bank zmuszony byłby ponieść w wypadku niewykonania umowy 
przez kontrahenta, czyli dodatnia wartość mark-to-market instrumentów pochodnych. 

Potencjalna ekspozycja w przyszłości: Koszt przyszły wynikający ze wzrostu w przyszłości 
ekspozycji w wyniku nieprzewidzianych zmian czynników ryzyka (jak np. stopy procentowe, 
kursy walut i cena akcji), wyliczany przy uŜyciu metody Montecarlo. 

Metoda Montecarlo stosowana jest do wyliczania potencjalnej ekspozycji głównych klas 
produktów: instrumentów pochodnych na rynku nieregulowanym OTC, takich jak walutowe 
instrumenty pochodne, instrumenty pochodne na stopach procentowych, instrumenty pochodne na 
akcjach, kredytach i towarach oraz transakcje SFT, takie jak umowy (reverse) repo lub kredyty w 
postaci papierów wartościowych. 

Metoda Montecarlo obejmuje pełną rewaluację wszystkich transakcji według obecnych zakresów 
czasowych. 

Zastosowanie modelu wewnętrznego umoŜliwia uzyskanie efektu obniŜenia ryzyka umów 
kompensacji i umów zabezpieczeń i zapewnienie wewnętrznych efektywnych miar okresu 
zgodnie z wytycznymi Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II. 

W umowach zabezpieczeń unika się definiowania ratingu w zaleŜności od kwot progowych. Z tej 
przyczyny obniŜenie ratingu nie wymaga zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. 

Cały proces oceny ryzyka kredytowego kontrahenta jest dokumentowany w wewnętrznych 
przepisach i regulacjach. Obie metody stosowane do pomiaru ryzyka kontrahenta opisane 
powyŜej, a takŜe proces underwritingu przy określaniu limitów ekspozycji na ryzyko kredytowe 
kontrahenta zostały zdefiniowane w odpowiednich politykach. Ryzyko kredytowe kontrahenta 
stanowi integralną część procesu zatwierdzania kredytu. 

Ryzyko korelacji wynikające z transakcji zabezpieczonych zostało uwzględnione w modelu 
słuŜącym do obliczania ekspozycji. W przypadku ryzyka korelacji, wartość zabezpieczenia zostaje 
w modelu automatycznie wyzerowana. Ponadto wzrost wartości rynkowej instrumentu 
pochodnego nie moŜe być skorelowany ze spadkiem wartości rynkowej zabezpieczenia. 

Monitoring ryzyka kontrahenta opiera się na systemie limitów dla poszczególnych klientów, 
krajów i grup produktów (instrumenty pochodne, SFT, instrumenty rynku pienięŜnego i papiery 
wartościowe). Ponadto istnieją linie rozliczeniowe do pokrycia otwartego ryzyka rozliczenia. 

Ekspozycje kontrahentów oraz informacje dotyczące wykorzystania linii kredytowych dla 
transakcji na instrumentach pochodnych dostępne są w sieci za pośrednictwem centralnego 
systemu skarbowego. 

UniCredit Corporate Banking SpA 

Ryzyko kontrahenta związane z instrumentami pochodnymi podlega wcześniejszej ocenie 
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kredytowej, w ramach której wyznacza się limity dla konkretnej Grupy oraz klientów spoza grupy. 

Monitorowanie profili ryzyka odbywa się w sposób następujący: 

Pozycje z wartością mark-to-market wyŜszą niŜ zatwierdzony limit 

Doradca monitoruje róŜnice pomiędzy ekwiwalentem kredytowym – wyliczanym z 
zastosowaniem współczynnika waŜonego do wartości nominalnej kontraktu – oraz wartością 
mark-to-market, i w wypadku, gdy róŜnica jest znaczna, przeprowadzana jest analiza ryzyka. 

W celu ułatwienia tych działań, bankowy departament kontroli rynków (Presidio Operativo 
Finanza ) określa poziom róŜnic istotnych (np. min. 10%) między wartościami mark-to-market a 
limitami. Dyrektor oddziału informowany jest o tych róŜnicach tak, aby linie kredytowe klienta 
zostały szybko zweryfikowane. Ocena kończy się pozytywnie w wypadku gdy klient sprowadzi 
wartość mark-to-market do odpowiedniego limitu lub dostarczy realną gwarancję na kwotę 
przewyŜszającą limit lub teŜ gdy zostanie podniesiony limit. 

Pozycje z wysoką ujemną wartością mark-to-market 

Specjalny proces monitorowania jest stosowany w wypadku pozycji o wartości mark-to-market 
powyŜej 500,000, wykazujących następujące cechy dodatkowe: 

ujemna wartość mark-to-market powyŜej 125% ekwiwalentu kredytu; 

wewnętrzny rating wyŜszy od progu ustanowionego przez Bank. 

Odpowiednie jednostki biznesowe informują Komitet ds. Instrumentów Pochodnych o 
potencjalnie krytycznych sytuacjach lub wysokim poziomie ryzyka. 

Pozycje te zgłaszane są przez Departament Instrumentów Pochodnych jednostce ds. 
Monitorowania i Zarządzania Ryzykiem w Centrali. Jednostka ta wysyła wykaz pozycji do 
lokalnych centrów kredytowych w celu ścisłego zarządzania stosunków z klientami. Lokalne 
Jednostki Monitorowania i Zarządzania Ryzykiem sprawdzają czy wytyczne Centrali są 
realizowane. 

Komitet ds. Instrumentów Pochodnych regularnie monitoruje wartości mark-to-market 
instrumentów pochodnych, m.in. w ujęciu ilościowym i jakościowym, w podziale na klasy 
produktów (koncentrując się na produktach o wysokiej złoŜoności) oraz zakresy nominalnego 
kapitału. Swapy stopy procentowej (IRS) to najczęściej wykorzystywane przez instytucje 
niefinansowe instrumenty pochodne i portfel ten jest równieŜ sprawdzany pod kątem wraŜliwości 
na róŜne potencjalne nagłe zmiany stóp procentowych. 

Spółka rodzicielska i pozostałe spółki zaleŜne 

W celu monitorowania i kontroli ryzyka kontrahenta spółka rodzicielska opracowała zestaw 
limitów opartych o ekwiwalent kredytowy ekspozycji, tj. waŜoną sumę transakcji z danymi 
kontrahentem. Wartość waŜona uwzględnia poszczególne rodzaje ryzyka danych instrumentów. 

W swojej działalności biznesowej obejmująca obrót pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi 
Spółka Dominująca stosuje uznawaną na rynkach międzynarodowych umowę ISDA Master 
Agreement i odwołuje się do umów nettingowych z klientami, przez co ogranicza wykorzystanie 
linii kredytowej dla długo- i krótkoterminowych pozycji z tym samym klientem. 

W ramach opisanych wyŜej regulacji i procedur spółka rodzicielska korzysta z linii kredytowych 
ocenionych i zatwierdzonych, zgodnie z odpowiednimi obszarami odpowiedzialności, przez 
Departament Globalnych Usług Finansowych lub Departament Zarządzania Ryzykiem. Kwota 
kaŜdej z linii oraz stopień jej wykorzystania dostępne są w systemie front Office Murex, który 
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automatycznie aktualizuje dane na podstawie informacji pobieranych z systemu oceny kredytowej 
(Fidi e Garanzie) oraz systemu front office, bez udziału pracowników zespołu tradingu. 

Mechanizmy kontrolne obejmują: 

początkowe sprawdzenie przez pracowników front office'u dostępności linii kredytowej (kontrola 
liniowa); 

. kontrola bieŜąca i późniejsza przez pracowników zespołu oceny kredytowej (kontrola liniowa); 
oraz 

kontrola, przeprowadzana przez middle oraz back office (kontrola liniowa) sprawdzająca 
aktualizacje nowych bądź odnowionych linii kredytowych. 
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Ujawnienie ilościowe 

 

Ryzyko kontrahenta - zabezpieczenia  

RYZYKO KONTRAHENTA - ZASTAWY EAD Kwoty w dniu EAD Kwoty w 
dniu 12.31.2009 12.31.2008 

Metoda Standardowa   
- kontrakty na instrumentach pochodnych 310 675 676 248 
- transakcje SFT i długie transakcje rozliczeniowe 36 689 391 55 387 473 

 

 

Ryzyko kontrahenta  

RYZYKO KONTRAHENTA  EAD Kwoty w dniu EAD Kwoty w 
dniu 12.31.2009 12.31.2008 

Metoda Standardowa   
- kontrakty na instrumentach pochodnych 13 832 912 20 930 693 
- transakcje SFT i długie transakcje rozliczeniowe 3 696 135 41 499 917 
- z nettingu produktów kontraktowanych 111 611 - 
Metody IRB    
- kontrakty na instrumentach pochodnych 31 891 541 41 285 079 
- transakcje SFT i długie transakcje rozliczeniowe 11 177 898 12 979 823 
- z kompensacji krzyŜowej produktów kontraktowanych 2 789 277 - 

 

 

Regulacyjny Portfel do Obrotu: kwoty 
hipotetyczne na koniec okresu    (€ '000) 

Kwoty według stanu na 
31.12.2009 

Kwoty według stanu na 
31.12.2008 

Typy instrumentów pochodnych/bazowych Na rynku 
nieregulowan
ym OTC. 

Izba 
Rozrachunko
wa  

Na rynku 
nieregulowan
ym OTC. 

Izba 
Rozrachunko
wa  

1. Indeksy dłuŜnych papierów wartościowych i stóp 
procentowych 

2 688 421 792 120 792 575 2 452 393 371 89 462 785 

a) Opcje 454 444 930 8 732 575 451 423 571 17 532 000 
b) Swap 1 971 617 429 - 1 995 425 786 - 
c) Forward 192 453 257 255 851 5 436 603 424 888 
d) Futures 1 971 806 111 804 149 - 71 505 897 
e) Inne 67 934 370 - 107 411 - 
2. Instrumenty kapitałowe i wskaźniki giełdowe 112 948 216 73 706 177 144 240 965 
a) Opcje 94 299 238 73 339 047 128 362 000 

66 581 152 
65 285 441 

b) Swap 18 492 254 - 27 602 55 451 
c) Forward 45 881 - 4 232 43 742 
d) Futures 17 797 367 130 - 1 196 518 
e) Inne 93 046 - 15 847 131 - 
3. Złoto i waluty 551 231 182 383 779 634 956 715 4 979 381 
a) Opcje 81 043 733 - 128 264 667 4 302 433 
b) Swap 189 203 405 18 170 829 997 - 
c) Forward 280 549 723 - 335 399 041 3 143 
d) Futures - 383 761 - 673 805 
e) Inne 434 321 - 463 010 - 
4. Towary 4 100 264 866 000 - - 
5. Inne instrumenty bazowe 3 021 701 - 11 030 919 467 759 
Razem 3 359 723 155 195 748 531 3 242 621 970 161 491 077 
Średnie kwoty 3 301 172 563 178 619 804 3 866 120 301 217 191 298 
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Portfel bankowy: kwoty hipotetyczne na koniec okresu  
Portfel bankowy: kwoty hipotetyczne na koniec okresu - Zabezpieczające instrumenty pochodne (€ '000) 

Kwoty według stanu na 
31.12.2009 

Kwoty według stanu na 
31.12.2009 

Typy instrumentów pochodnych/bazowych Na rynku 
nieregulowan
ym OTC. 

Izba 
Rozrachunko
wa  

Na rynku 
nieregulowan
ym OTC. 

Izba 
Rozrachunko
wa  

1. Indeksy dłuŜnych papierów wartościowych i stóp 
procentowych 

186 989 189 4 865 000 144 161 449 16 621 000 

a) Opcje 750 000 - 1 195 676 - 
b) Swap 183 853 209 - 142 900 773 - 
c) Forward 2 385 980 - 58 000 - 
d) Futures - 4 865 000 - 16 621 000 
e) Inne - - 7 000 - 
2. Instrumenty kapitałowe i wskaźniki giełdowe 2 631 348 - 586 348 - 
a) Opcje 10 348 - 50 348 - 
b) Swap 382 000 - - - 
c) Forward - - - - 
d) Futures - - - - 
e) Inne 2 239 000 - 536 000 - 
3. Złoto i waluty 21 471 162 - 35 010 736 - 
a) Opcje - - - - 
b) Swap 4 099 319 - 1 966 329 - 
c) Forward 17 371 843 - 33 044 407 - 
d) Futures - - - - 
e) Inne - - - - 
4. Towary - - - - 
5. Inne instrumenty bazowe - - - - 
Razem 211 091 699 4 865 000 179 758 533 16 621 000 
Średnie kwoty 195 425 116 10 743 000 238 918 784 14 070 334 

 
Księga bankowa: kwoty hipotetyczna na koniec okresu - Inne instrumenty pochodne (€ '000) 

Kwoty według stanu na 
31.12.2009 

Kwoty według stanu na 
31.12.2008 

Typy instrumentów pochodnych/bazowych Na rynku 
nieregulowan
ym OTC. 

Izba 
Rozrachunko
wa  

Na rynku 
nieregulowan
ym OTC. 

Izba 
Rozrachunko
wa  

1. Indeksy dłuŜnych papierów wartościowych i stóp 
procentowych 

9 665 665 - 29 844 893 20 812 

a) Opcje 418 437 - 4 513 965 - 
b) Swapy 9 247 228 - 25 330 928 - 
c) Forward - - - 20 812 
d) Futures - - - - 
e) Inne - - - - 
2. Instrumenty kapitałowe i wskaźniki giełdowe 8 076 936 - 10 269 475 - 
a) Opcje 8 076 936 - 10 269 475 - 
b) Swapy - - - - 
c) Forward - - - - 
d) Futures - - - - 
e) Inne - - - - 
3. Złoto i waluty 2 578 749 - 1 679 185 - 
a) Opcje 188 639 - 267 293 - 
b) Swap 28 150 - 26 247 - 
c) Forward 2 360 989 - 1 385 645 - 
d) Futures - - - - 
e) Inne 971 - - - 
A.4 Towary - - - - 
A.5 Inne instrumenty bazowe 78 - - - 
Razem 20 321 428 - 41 793 553 20 812 
Średnie kwoty 31 057 491 10 406 35 864 396 10 670 
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Finansowe instrumenty pochodne: dodatnia wartość godziwa 
brutto podział według produktów 

  (€ '000) 

Rodzaje transakcji/instrumentów bazowych  Dodatnia wartość godziwa  
 
 

Kwoty według stanu na 
31.12.2009 

Kwoty według stanu na 
31.12.2008 

 
 

OTC 
Izba 
Rozrachunko
wa  

OTC 
Izba 
Rozrachunko
wa  

A. Regulacyjny Portfel do Obrotu 72 504 836 4 034 262 94 279 184 6 995 913 
a) Opcje 11 273 486 4 026 361 16 455 394 6 747 431 
b) Swapy na stopach procentowych 49 022 077 - 50 668 888 1 
c) Swap walutowy 5 946 674 18 10 711 943 2 450 
d) Swap walutowy 813 427 - 1 862 019 - 
e) Forward 4 468 306 230 13 649 157 5 
f) Futures 1 527 7 653 1 663 17 802 
g) Inne 979 339 - 930 120 228 224 
B. Portfel bankowy - Zabezpieczające 
instrumenty pochodne 

5 645 785 - 7 032 771 18 044 

a) Opcje 28 494 - 88 872 - 
b) Swapy na stopach procentowych 3 367 650 - 5 979 427 - 
c) Swap walutowy 251 194 - 318 121 - 
d) Swap kapitałowy 113 266 - 69 802 - 
e) Forward 731 280 - 452 441 - 
f) Futures - - - - 
g) Inne 1 153 901 - 124 108 18 044 
C. Portfel bankowy - Inne instrumenty pochodne 78 937 - 40 495 45 833 
a) Opcje 6 719 - 4 595 - 
b) Swapy na stopach procentowych 5 885 - 32 067 - 
c) Swap walutowy 631 - 2 153 - 
d) Swap kapitałowy - - - - 
e) Forward 55 808 - 1 663 - 
f) Futures - - - - 
g) Inne 9 894 - 17 45 833 
Razem 78 229 558 4 034 262 101 352 450 7 059 790 

 

Finansowe instrumenty pochodne: ujemna wartość godziwa 
brutto - podział według produktów   (€ '000) 

 Ujemna wartość godziwa  
Kwoty według stanu na 
31.12.2009 

Kwoty według stanu na 
31.12.2008 Rodzaje portfeli/instrumentów pochodnych 

OTC 
Izba 
Rozrachunko
wa  

OTC 
Izba 
Rozrachunko
wa  

A. Regulacyjny Portfel do Obrotu 72 172 893 5 683 084 91 285 073 8 887 463 
a) Opcje 13 625 238 5 678 636 19 514 782 8 772 781 
b) Swapy na stopach procentowych 46 794 865 - 47 035 246 1 
c) Swap walutowy 6 717 234 - 10 717 943 1 975 
d) Swap kapitałowy 492 205 - 1 012 206 - 
e) Forward 3 776 635 - 11 710 263 5 
f) Futures - 4 448 164 13 642 
g) Inne 766 716 - 1 294 469 99 059 
B. Portfel bankowy - Zabezpieczające instrumenty 
pochodne 

3 859 859 - 6 291 733 1 453 972 

a) Opcje 216 588 - 100 210 - 
b) Swapy na stopach procentowych 3 275 484 - 5 301 645 - 
c) Swap walutowy 203 427 - 220 679 - 
d) Swap kapitałowy 37 330 - 21 698 - 
e) Forward 127 030 - 635 163 - 
f) Futures - - - - 
g) Inne - - 12 338 1 453 972 
C. Portfel bankowy - Inne instrumenty pochodne 674 955 - 1 315 004 33 735 
a) Opcje 406 278 - 747 688 - 
b) Swapy na stopach procentowych 252 721 - 52 772 - 
c) Swap walutowy 8 530 - 1 396 - 
d) Swap kapitałowy - - - - 
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e) Forward 6 217 - 322 - 
f) Futures - - - - 
g) Inne 1 209 - 512 826 33 735 
Razem 76 707 707 5 683 084 98 891 810 10 375 170 
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Finansowe instrumenty pochodne na rynku nieregulowanym: regulacyjny portfel do obrotu - kwoty 
hipotetyczne, dodatnia i ujemna wartość godziwa brutto (€ '000) według kontrahentów - kontrakty nie 
zostały uwzględnione w umowie kompensacji 

Kwoty według stanu na 31.12.2009 

Kontrakty nie 
uwzględnione w umowie 
kompensacyjnej 

Rządy 
państw 
i Banki 
Centralne 

Inne 
podmioty  
sektora 
publiczne
go 

Banki Spółki 
finansowe 

Spółki 
ubezpiecze
niowe 

Spółki 
niefinanso
we 

Inne 
podmioty 

1) DłuŜne papiery 
wartościowe i wskaźniki 
stóp procentowych 

       

- kwota hipotetyczna 94 798 15 407 594 91 421 664 
114 465 53
7 

5 956 003 62 044 675 5 131 208 

- Dodatnia wartość 
godziwa 

508 921 618 1 552 511 1 768 411 81 681 2 882 946 49 831 

- ujemna wartość godziwa - 1 122 311 2 345 699 1 446 450 104 983 300 510 2 579 
- przyszła ekspozycja  683 195 633 690 045 285 724 18 437 536 338 40 207 
2) Instrumenty kapitałowe 
i wskaźniki giełdowe 

       

- kwota hipotetyczna - 79 909 5 788 388 8 269 330 3 185 622 778 670 729 971 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- 2 427 1 018 202 535 310 584 28 305 1 427 

- ujemna wartość godziwa - 1 326 972 832 620 157 10 881 31 632 135 663 
- przyszła ekspozycja  - 53 439 1 859 967 4 528 226 345 117 12 741 4 388 
3) Złoto i waluty        
- kwota hipotetyczna 2 730 131 1 324 038 70 136 526 11 391 612 1 640 955 13 733 120 2 041 029 
- dodatnia wartość 
godziwa 

70 560 16 854 1 045 474 216 424 402 554 753 41 266 

- ujemna wartość godziwa 20 236 95 243 614 270 428 861 7 893 239 970 3 519 
- przyszła ekspozycja  24 710 48 270 676 164 200 470 12 371 306 294 41 613 
4) Inne instrumenty         
- kwota hipotetyczna - 7 734 315 894 109 028 - 1 018 486 41 188 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 5 750 4 987 - 49 687 906 

- ujemna wartość godziwa - 297 10 751 72 753 - 6 710 1 204 
- przyszła ekspozycja  - 3 040 166 407 54 994 - 46 432 2 112 
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Finansowe instrumenty pochodne w obrocie na rynku pozagiełdowym OTC: Regulacyjny portfel do obrotu - kwoty 
hipotetyczne, dodatnia lub ujemna wartość godziwa brutto (€ '000) według kontrahentów - kontrakty uwzględnione 
w umowie kompensacyjnej. 

Kwoty według stanu na 31.12.2009 

Kontrakty uwzgl ędnione 
w umowie 
kompensacyjnej 

Rządy 
państw 
i Banki  
Centralne 

Inne 
podmioty  
sektora 
publiczne
go 

Banki Spółki 
finansowe 

Spółki 
ubezpiecz
eniowe 

Spółki 
niefinanso
we 

Inne 
podmioty 

1) DłuŜne papiery 
wartościowe i wskaźniki 
stóp procentowych 

       

- kwota hipotetyczna 234 700 568 145 
2 207 439 
948 

157 371 01
7 

2 298 154 25 720 004 355 521 

- dodatnia wartość 
godziwa 

16 917 32 433 41 175 480 4 678 549 27 476 891 782 20 514 

- ujemna wartość godziwa 1 266 3 017 43 569 799 4 325 605 77 501 240 862 2 044 
2) Instrumenty kapitałowe 
i wskaźniki giełdowe 

       

- kwota hipotetyczna - - 70 512 241 22 549 612 67 755 998 080 28 400 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 2 546 378 1 917 374 - 50 494 916 

- ujemna wartość godziwa - - 3 480 890 1 446 420 1 103 8 227 3 671 
3) Złoto i waluty        

- kwota hipotetyczna 394 693 82 873 
385 435 53
4 

30 272 168 71 427 31 120 612 729 525 

- dodatnia wartość 
godziwa 

30 711 6 476 7 723 368 561 880 369 1 381 858 79 959 

- ujemna wartość godziwa 11 381 267 8 326 517 642 015 3 032 758 683 5 632 
4) Inne instrumenty         
- kwota hipotetyczna - - 2 362 335 705 402 - 2 561 899 - 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 182 234 55 946 - 272 898 - 

- ujemna wartość godziwa - - 298 456 95 683 - 274 092 - 
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Finansowe instrumenty pochodne w obrocie na rynku pozagiełdowym 
OTC: portfel bankowy - kwoty hipotetyczne, dodatnia lub ujemna 
wartość godziwa brutto (€ '000) według kontrahentów - kontrakty nie 
uwzględnione w umowie kompensacyjnej. 

  (€ '000) 

 Kwoty według stanu na 31.12.2009   

Kontrakty nie 
uwzględnione w umowie 
kompensacyjnej 

Rządy 
państw 
i Banki  
Centralne 

Inne 
podmioty  
sektora 
publiczne
go 

Banki Spółki 
finansowe 

Spółki 
ubezpiecze
niowe 

Spółki 
niefinanso
we 

Inne 
podmioty 

1) DłuŜne papiery 
wartościowe i wskaźniki 
stóp procentowych 

       

- kwota hipotetyczna - 53 426 9 833 736 33 175 399 - 300 810 3 981 666 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- 2 961 256 489 940 886 - 6 112 2 059 

- ujemna wartość godziwa - 10 768 248 924 971 943 - 19 558 254 717 
- przyszła ekspozycja  - 1 497 125 404 24 355 - 3 978 632 
2) Instrumenty kapitałowe 
i wskaźniki giełdowe 

       

- kwota hipotetyczna - - 1 184 865 207 - - 7 881 936 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 65 631 - - - 5 656 

- ujemna wartość godziwa - - 1 000 - - - 394 383 
- przyszła ekspozycja  - - 145 063 - - - - 
3) Złoto i waluty        
- kwota hipotetyczna - - 15 613 744 179 - 382 002 188 639 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 399 287 - - - 559 

- ujemna wartość godziwa - - 99 378 - - 4 935 4 058 
- przyszła ekspozycja  - - 28 165 - - 1 082 - 
4) Inne instrumenty         
- kwota hipotetyczna - - - - - - - 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - - - - - - 

- ujemna wartość godziwa - - - - - - - 
- przyszła ekspozycja  - - - - - - - 
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Finansowe instrumenty pochodne w obrocie na rynku pozagiełdowym 
OTC: portfel bankowy - kwoty hipotetyczne, dodatnia lub ujemna 
wartość godziwa brutto według kontrahentów - kontrakty uwzględnione 
w umowach kompensacyjnych. 

  (€ '000) 

 Kwoty według stanu na 31.12.2009   

Kontrakty uwzgl ędnione 
w umowie 
kompensacyjnej 

Rządy 
państw 
i Banki  
Centralne 

Inne 
podmioty  
sektora 
publiczneg
o 

Banki Spółki 
finansowe 

Spółki 
ubezpiecze
niowe 

Spółki 
niefinanso
we 

Inne 
podmioty 

1) DłuŜne papiery 
wartościowe i wskaźniki 
stóp procentowych 

       

- kwota hipotetyczna - - 
148 090 62
2 

363 644 - 925 560 - 

- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 1 389 310 - - 64 991 - 

- ujemna wartość godziwa - - 1 694 587 27 325 - 73 867 - 
2) Instrumenty kapitałowe 
i wskaźniki giełdowe 

       

- kwota hipotetyczna - - - 1 627 486 - 11 691 - 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - - 102 139 - 13 230 - 

- ujemna wartość godziwa - - - 14 000 - - - 
3) Złoto i waluty        
- kwota hipotetyczna - - 7 368 187 316 382 - 112 946 - 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 2 468 278 5 757 - 1 377 - 

- ujemna wartość godziwa - - 678 315 5 282 - 31 774 - 
4) Inne instrumenty         
- kwota hipotetyczna - - - - - - - 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - - - - - - 

- ujemna wartość godziwa - - - - - - - 
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Kredytowe instrumenty pochodne: kwoty hipotetyczne na zakończenie okresu (EUR'1000) 

Regulacyjny Portfel do 
Obrotu Portfel bankowy 

Kategorie transakcyjne z jednym 
kontrahente
m 

z większą  
liczbą  
kontrahentó
w 
(koszyk) 

z jednym 
kontrahente
m 

z większą  
liczbą  
kontrahentó
w 
(koszyk) 

1. Kontrakty kupującego zabezpieczenie     
a) Produkty niewykonania warunków umowy 
kredytowej 

90 573 536 71 784 187 173 248 501 740 

b) Produkty spreadu kredytowego - - - - 
c) Swap łącznej stopy zwrotu 92 451 80 549 - - 
d) Inne  1 156 658 964 264 16 435 1 565 
Kwoty według stanu na 31.12.2009 91 822 645 72 829 000 189 683 503 305 
Średnie kwoty 96 862 227 89 356 550 2 248 867 3 927 852 
Kwoty według stanu na 31.12.2009 101 901 809 105 884 100 4 308 051 7 352 399 
2. Kontrakty sprzedającego zabezpieczenie     
a) Produkty niewykonania warunków umowy 
kredytowej 

86 458 026 88 733 984 735 483 - 

b) Produkty spreadu kredytowego - - - - 
c) Swap łącznej stopy zwrotu - - - - 
d) Inne  2 086 906 2 352 016 - - 
Kwoty według stanu na 31.12.2009 88 544 932 91 086 000 735 483 - 
Średnie kwoty 94 166 371 106 707 650 760 242 5 000 
Kwoty według stanu na 31.12.2008 99 787 810 122 329 300 785 000 10 000 
 
 
Kredytowe instrumenty pochodne: dodatnia wartość godziwa brutto - 
podział według produktów 

(€ '000) 

Dodatnia wartość godziwa 

Rodzaje portfeli/instrumentów pochodnych Kwoty według 
stanu na 
31.12.2009 

Kwoty według 
stanu na 
31.12.2008 

A. Regulacyjny Portfel do Obrotu 4 549 490 19 134 916 
a) Produkty niewykonania warunków umowy kredytowej 4 391 976 18 898 997 
b) Produkty spreadu kredytowego - - 
c) Swap łącznej stopy zwrotu 11 467 37 888 
d) Inne 146 047 198 031 
B. Portfel bankowy 122 41 300 
a) Produkty niewykonania warunków umowy kredytowej 122 41 300 
b) Produkty spreadu kredytowego - - 
c) Swap łącznej stopy zwrotu - - 
d) Inne - - 
Razem 4 549 612 19 176 216 
 
 
Kredytowe instrumenty pochodne: ujemna wartość godziwa brutto - 
podział według produktów (€ '000) 

Ujemna wartość godziwa 

Rodzaje portfeli/instrumentów pochodnych Kwoty według 
stanu na 
31.12.2009 

Kwoty według 
stanu na 
31.12.2008 

A. Regulacyjny Portfel do Obrotu 4 932 972 18 890 426 
a) Produkty niewykonania warunków umowy kredytowej 4 856 788 18 810 820 
b) Produkty spreadu kredytowego - - 
c) Swap łącznej stopy zwrotu 5 786 - 
d) Inne 70 398 79 606 
B. Portfel bankowy 77 38 663 
a) Produkty niewykonania warunków umowy kredytowej 77 1 029 
b) Produkty spreadu kredytowego - - 
c) Swap łącznej stopy zwrotu - 4 487 
d) Inne - 33 147 
Razem 4 933 049 18 929 089 
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Kredytowe instrumenty pochodne na rynku nieregulowanym: FV (dodatnia i ujemna) według kontrahentów 
- kontrakty nie przewidziane umową kompensacji (€ '000) 

Kwoty według stanu na 31.12.2009 r. 

Kontrakty nie 
uwzględnione w 
umowie kompensacyjnej 

Rządy 
państw 
i Banki  
Centralne 

Inne 
podmioty  
sektora 
publiczneg
o 

Banki Spółki 
finansowe 

Spółki 
ubezpiecze
niowe 

Spółki 
niefinanso
we 

Inne 
podmioty 

Regulacyjny Portfel do 
Obrotu 

       

1) Zakup zabezpieczenia        
- kwota hipotetyczna - - 4 108 872 1 152 019 - - - 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 142 926 14 624 - - - 

- ujemna wartość 
godziwa 

- - 39 091 1 704 - - - 

- przyszła ekspozycja  - - 156 975 65 312 - - - 
2) SprzedaŜ 
zabezpieczeń 

       

- kwota hipotetyczna - - 5 035 238 3 693 271 32 506 15 146 - 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 16 657 2 605 5 200 1 302 - 

- ujemna wartość 
godziwa 

- - 179 006 20 101 7 - - 

- przyszła ekspozycja  - - 177 845 398 056 2 937 1 000 - 
Portfel bankowy        
1) Zakup zabezpieczenia        
- kwota hipotetyczna - - 502 960 33 790 - - 683 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 194 1 882 - - - 

- ujemna wartość 
godziwa 

- - - - - - 77 

2) SprzedaŜ 
zabezpieczeń 

       

- kwota hipotetyczna - - 683 209 800 - - - 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - - - - - - 

- ujemna wartość 
godziwa 

- - - - - - - 
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Kredytowe instrumenty pochodne na rynku nieregulowanym: FV (dodatnia i ujemna) według kontrahentów 
- kontrakty przewidziane umową kompensacji (€ '000) 

Kwoty według stanu na 31.12.2009 

Kontrakty uwzgl ędnione 
w umowie 
kompensacyjnej 

Rządy 
państw 
i Banki 
Centralne 

Inne 
podmioty  
sektora 
publiczne
go 

Banki Spółki 
finansowe 

Spółki 
ubezpiecz
eniowe 

Spółki 
niefinanso
we 

Inne 
podmioty 

Regulacyjny Portfel do 
Obrotu 1) Zakup 
zabezpieczeń 

       

- kwota hipotetyczna - - 
126 112 62
1 

33 236 765 41 369 - - 

- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 2 130 681 739 409 596 - - 

- ujemna wartość godziwa - - 1 409 871 376 247 567 - - 
2) SprzedaŜ zabezpieczeń        

- kwota hipotetyczna - - 
129 786 29
4 

41 056 492 11 986 - - 

- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 1 284 378 408 899 - - - 

- ujemna wartość godziwa - - 2 239 450 847 777 87 - - 
Portfel bankowy 
1) Zakup zabezpieczenia 

       

- kwota hipotetyczna - - 125 393 30 162 - - - 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - 9 474 3 451 - - - 

- ujemna wartość godziwa - - - 18 674 - - - 
2) SprzedaŜ zabezpieczeń        
- kwota hipotetyczna - - 500 000 25 000 - - - 
- dodatnia wartość 
godziwa 

- - - - - - - 

- ujemna wartość godziwa - - 304 22 - - - 
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netto i przyszła ekspozycja według kontrahentów (€ '000) 
Kwoty według stanu na 31.12.2009 Finansowe i kredytowe 

instrumenty pochodne na 
rynku nieregulowanym 
OTC: warto ść godziwa  

Rządy 
państw 
i Banki 
Centralne  

Inne 
podmioty  
sektora 
publiczne
go 

Banki Spółki 
finansowe 

Spółki 
ubezpiecz
eniowe 

Spółki 
niefinanso
we 

Inne 
podmioty 

1) Umowy kompensacji 
związane z finansowymi 
instrumentami pochodnymi 

       

- dodatnia wartość godziwa 36 247 11 976 1 372 152 20 385 369 499 597 2 019 
- ujemna wartość godziwa 1 266 7 782 545 95 000 10 160 135 969 4 759 
- przyszła ekspozycja  14 948 4 401 79 979 25 060 2 421 202 935 2 544 
- ryzyko kontrahenta netto 51 195 16 377 682 963 21 055 2 791 705 668 4 563 
2) Umowy kompensacji 
związane z kredytowymi 
instrumentami pochodnymi 

       

- dodatnia wartość godziwa - - - - - - - 
- ujemna wartość godziwa - - - - - - - 
- przyszła ekspozycja  - - 519 1 661 - - - 
- ryzyko kontrahenta netto - - - - - - - 
3) Umowy kompensacji 
produktów krosowanych 

       

- dodatnia wartość godziwa - 3 593 6 369 197 2 001 115 13 219 1 820 773 169 824 
- ujemna wartość godziwa - - 9 951 915 1 085 276 106 448 789 662 2 595 

- przyszła ekspozycja  - 656 
17 891 61
4 

3 927 928 6 974 755 376 39 968 

- ryzyko kontrahenta netto - 4 249 
19 827 40
4 

5 403 221 6 392 2 555 815 209 792 
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Tabela 10 – Transakcje sekurytyzacyjne 

Ujawnienie jakościowe 

Grupa działa jako inicjator i sponsor sekurytyzacji, a takŜe jako inwestor, zgodnie z 
postanowieniami Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II oraz Pismem Okólnym Banku Włoch nr 
263 "Nowe Instrukcje Nadzorcze dla Banków" z dn. 27.12.2006 roku. 

W Grupie na proces inicjowania składa się sprzedaŜ portfela naleŜności bilansowych podmiotom 
utworzonym jako spółki sekurytyzacyjne zgodnie z postanowieniami ustawy 130/1999 lub 
podobnymi przepisami obowiązującymi poza terytorium Włoch. 

Kupujący finansuje zakup portfeli naleŜności poprzez emisję obligacji o róŜnej zyskowności oraz 
przekazuje informacje o takiej emisji Grupie.  

Rentowność i termin wykupu obligacji emitowanych przez kupującego zaleŜy więc głównie od 
przepływu środków oczekiwanych ze sprzedaŜy aktywów. 

Kolejną formą zabezpieczenia dla posiadaczy obligacji, transakcje te mogą zawierać specjalne 
rodzaje instrumentów kredytowych, np. kredyty podporządkowane, gwarancje finansowe, 
akredytywy standby lub stosowanie zabezpieczeń przekraczających kwotę kredytu. 

Przy realizacji takich transakcji cele Grupy obejmują zwykle: 

. uwolnienie gospodarczego i regulacyjnego kapitału poprzez realizację transakcji obniŜających 
wymóg kapitałowy określony obowiązującymi zasadami poprzez obniŜanie ryzyka kredytowego; 

obniŜanie kosztów finansowania ze względu na moŜliwość emisji wysokooprocentowanych 
obligacji z oprocentowaniem niŜszym niŜ „zwykłe obligacje niepodporządkowane”. 

emisja papierów wartościowych, które mogą być stosowane jako zabezpieczenie transakcji repo z 
Bankiem Włoch i ECB (potencjał kompensacyjny). 

Grupa realizuje zarówno tradycyjne sekurytyzacje, w ramach których portfel naleŜności zbywany 
jest na rzecz spółki celowej (SP.) i sekurytyzacje syntetyczne, wykorzystywane jako transakcje 
CDS (credit default swapy) do wykupu zabezpieczenia całości lub części ryzyka portfela. 

Wykorzystanie tego typu transakcji jest ograniczone. Według stanu na 31 grudnia 2009 roku, 
kwota sekurytyzowanych kredytów1 z wyłączeniem transakcji, w których Grupa zakupiła 
wszystkie zobowiązania wyemitowane przez spółki celowe (zwane autosekurytyzacjami) stanowi 
10,59% całego portfela kredytów Grupy. Autosekurytyzacja stanowi 6,46% portfela kredytów.  

W 2008 roku Grupa zainicjowała takŜe Program Obligacji Pokrytych (OBG - Obligazioni 
Bancarie Garantite) zgodnie z postanowieniami włoskiej ustawy nr 130/99. Bazowe hipoteczne 
kredyty mieszkaniowe zostały przeniesione do spółki celowej, ustanowionej w tym celu i 
włączonej do Grupy Bankowej. Wyemitowano osiem transz OBG o łącznej wartości 8,5 mld euro, 
z czego 5 mld euro zatrzymano w Grupie. 

                                                           
1 Mamy tutaj na myśli sprzedane kredyty, równieŜ syntetyczne, ale nie wyksięgowane z bilansu. 



 179

Według stanu na 31 grudnia 2009 roku, podobne obligacje o łącznej wartości 36 929 700 tysięcy 
euro wyemitowano na mocy prawa RFN (Pfandbriefe), w tym obligacje o wartości 29 873 900 
tysięcy euro zabezpieczonych kredytami hipotecznymi oraz o wartości 7 055 800 tysięcy euro 
zabezpieczonych kredytami dla sektora publicznego. 

W ramach tradycyjnych sekurytyzacji Grupa utrzymuje pierwszą stratę w formie obligacji 
podporządkowanych lub podobnych ekspozycji, a w niektórych wypadkach stosuje inne produkty 
kredytowe opisane wyŜej. UmoŜliwia to Grupie korzystanie z części zysku ze sprzedanych 
naleŜności przekraczającej kwoty zysku z transzy uprzywilejowanej oraz pomostowej. 

Utrzymywanie przez Grupę pierwszego ryzyka straty (first loss risk) oraz odpowiadającego mu 
zysku oznacza, Ŝe większość ryzyka oraz zwrotu z portfela jest zachowywana. W konsekwencji, 
transakcje te są ujmowane na kontach jako transakcje finansowe (financings), natomiast zyski nie 
są ujmowane wynikające z transferu aktywów, a naleŜności sprzedane nie są usuwane z bilansu. 

Wyjątkiem od tej reguły są transakcje, które Grupa wyksięgowała jako zawarte przed 1 stycznia 
2002 roku, przy jednoczesnym zachowaniu większości ryzyka i zwrotu z portfela bazowego. 
Przyjmując po raz pierwszy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
wybraliśmy opcję dozwoloną przez MSSF 1, umoŜliwiającą pominięcie ponownej klasyfikacji 
aktywów zbytych przed 01 stycznia 2004 roku bez względu na zakres ryzyka oraz zatrzymany 
przychód. 

Oprócz pełnienia funkcji Inicjatora, Grupa jest równieŜ sponsorem emitentów komercyjnych 
papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (czyli Spółek Celowych, tzw. SPV, 
emitujących papiery komercyjne) tworzonych zarówno jako spółki celowe, zapewniające klientom 
dostęp do rynku sekurytyzyacyjnego, jak i arbitraŜowe spółki celowe. Spółki SPV nie są częścią 
grupy bankowej, jednak są ujmowane w sprawozdaniu skonsolidowanym od grudnia 2007. 

Spółka typu customer conduit musi zostać utworzona i być zarządzana przez spółkę, której 
sytuacja finansowa jest daleka od upadłości (tzn. jest odporna na wszelkie finansowe trudności 
inicjatora), a która pośrednio lub bezpośrednio skupuje naleŜności tworzone poza Grupą. 

NaleŜności z tytułu tych transakcji nie są nabywane bezpośrednio przez spółkę celową, stworzoną 
przez Grupę, ale przez spółkę kupującą, która jest w pełni finansowana przez spółkę celową przy 
pomocy papierów komercyjnych lub instrumentów średnioterminowych.  

Głównym celem tych transakcji jest zapewnienie klientom korporacyjnym dostępu do rynku 
sekurytyzacji i obniŜenie w ten sposób kosztów finansowania, które zostałyby poniesione w 
wypadku finansowania bezpośredniego. 

Celowe spółki arbitraŜowe (arbitrage conduits) muszą być tworzone i zarządzane przez spółki 
SPV, które dokonują zakupu wysokooprocentowanych obligacji korporacyjnych, papierów 
wartościowych zabezpieczonych aktywami (asset-backed securities) i kredytów. 

Ma to na celu wygenerowanie zysku na róŜnicy pomiędzy zyskiem z utrzymywanych aktywów, 
zwykle średnio-/długoterminowych a aktywami krótko-/średnioterminowymi i papierami 
wartościowymi wydawanymi w celu sfinansowania zakupu. 

Zakup aktywów przez spółki celowe finansowany jest krótkoterminowymi papierami 
komercyjnymi oraz instrumentami średnioterminowymi. 

Stąd płatność odsetek i wykup papierów emitowanych przez spółkę celową zaleŜy od przepływu 
środków z nabytych naleŜności (ryzyko kredytowe) oraz umiejętności spółki do rolowania jej 
finansowania rynkowego w terminie zapadalności (ryzyko płynności).  

Aby zapewnić szybki wykup papierów wartościowych emitowanych przez spółkę celową, 
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transakcje te gwarantowane są przez akredytywę standby, pokrywającą ryzyko niedotrzymania 
warunków zarówno dla poszczególnych aktywów, jak i całego programu. 

Specjaliści zajmujący się szacowaniem ryzyka (underwriterzy) korzystają równieŜ z zabezpieczeń 
zapewnianych przez poszczególne linie płynnościowe, które spółka celowa moŜe wykorzystać, 
jeŜeli nie jest w stanie zaoferować nowych papierów komercyjnych w celu spłaty instrumentów ze 
zbliŜającym się terminem zapadalności, np. w wypadku zaburzeń sytuacji na rynku. 

Wspomniane linie płynnościowe mogą jednak nie zostać uŜyte do zagwarantowania wykupu 
papierów wyemitowanych przez spółkę celową w wypadku niedotrzymania warunków w 
odniesieniu do aktywów bazowych. 

Jako sponsor Grupa dobiera portfele aktywów nabywane przez spółki celowe lub spółki kupujące, 
zapewnia obsługę aktywów oraz akredytywy standby i linie płynnościowe. 

Za te usługi Grupa otrzymuje opłaty i zarabia równieŜ na róŜnicy pomiędzy zyskiem na środkach 
nabytych przez spółki celowe jak i na wyemitowanych papierach. 

Poczynając od drugiej połowy 2007 roku znacznie wzrósł popyt na papiery wartościowe 
wyemitowane tymi kanałami. W konsekwencji Grupa zakupiła bezpośrednio wszystkie 
pozostające w obrocie papiery komercyjne. 

Ze względu na prowadzoną działalność Grupa ponosi większość ryzyka i uzyskuje większość 
zwrotu na działalności spółek celowych, które równieŜ kontroluje.  

W konsekwencji, zgodnie z wymogami MSR 27 i SIC 12, ujęliśmy powołane powyŜej spółki 
celowe w sprawozdaniu skonsolidowanym. Spółki celowe ABCP to podmioty skonsolidowane, 
podobnie jak niektóre spółki drugiego poziomu, spełniające standardy konsolidacji MSSF. 

Następujące pozycje są uwzględniane w sprawozdaniach skonsolidowanych: 

kredyty udzielane kanałami ABCP na rzecz bazowych spółek kupujących, w sytuacji gdy spółki 
takie są nieskonsolidowanymi spółkami na drugim poziomie oraz  

aktywa znajdujące się w posiadaniu spółek kupujących, gdy spółki te są skonsolidowane. 

Sprawozdania skonsolidowane obejmują jednak substancję aktywów w księgach 
nieskonsolidowanych spółek kupujących, poniewaŜ są one w całości finansowane z kanałów 
skonsolidowanych. Działając zarówno jako inicjator, jak sponsor, Grupa jest równieŜ podmiotem 
inwestującym w strukturyzowane instrumenty kredytowe. Ryzyka te wykazywane są w księgach 
Pionu Bankowości Korporacyjnej Inwestycyjnej (CIB) oraz UniCredit Ireland.  
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Ujawnienie ilościowe 

PoniŜsze tabele przedstawiają wykaz niewyksięgowanych, sekurytyzowanych kredytów Grupy w 
podziale na regiony i jakość aktywów oraz na sekurytyzacje tradycyjne i syntetyczne. 
Sekurytyzacje tradycyjne są ujawniane po odliczeniu autosekurytyzacji, w których Grupa zakupiła 
wszystkie zobowiązania wyemitowane przez spółki. 
 
Sekurytyzowane aktywa w podziale według obszarów geograficznych (€ tys.) 

Kwoty według stanu na 31.12.2009  
 

Włochy 
Republika Federalna 
Niemiec

Austria Inne państwa EU
Inne pań
(nie naleŜą

AmerykaAzja Reszta świataRazem 

Aktywa sprzedane ale nie wyksi         
- kredyty hipoteczne mieszkaniowe9 623 047- - - - - - - 9 623 047
- Leasing 3 878 106- - 292 760 - - - - 4 170 866
- Kredyty dla MIS - - - - - - - - - 
- Kredyty dla klientów korporacyjnych- 5 588 928- - 1 982 - - - 5 590 910
- Inne - - - - - - - - - 
Razem 13 501 1535 588 928- 292 760 1 982 - - - 19 384 823
 
 
Sekurytyzowane aktywa w podziale według obszarów 
geograficznych 

     (€ tys.) 

   Kwoty według stanu na 31.12.2009   

 Włochy 
Republika Federalna 
Niemiec

Austria Inne państwa EU
Inne pań
(nie naleŜą

AmerykaAzja Reszta świataRazem 

Transakcje syntetyczne          
- kredyty hipoteczne mieszkaniowe877 12 379 3472 871 99 444 - 233 112 180 12 483 064
- kredyty hipoteczne komercyjne- 2 999 7947 645 134 275 - - - 2 755 3 144 469
- Kredyty dla MIS 2 329 0104 104 9561 792 71988 870 - 21 566 8 794 39 828 8 385 743
- Kredyty dla klientów korporacyjnych736 125 3 541 9393 864 1369 039 993697 660 2 304 7831 794 3902 723 89824 702 924
- Inne - 11 831 7 082 - - 4 148 - - 23 061 
Razem 3 066 01223 037 8675 674 4539 362 582697 660 2 330 7301 803 2962 766 66148 739 261
 
 
Sekurytyzowane aktywa w podziale według jako
aktywów 

 (€ tys.) 

Kwoty według stanu na 31.12.2009 
 

Inne aktywa (pracujAktywa o obniŜRazem 
Aktywa sprzedane ale nie wyksięgowane   
- kredyty hipoteczne mieszkaniowe 9 396 409 226 638 9 623 047 
- Leasing 3 816 500 354 366 4 170 866 
- Kredyty dla MIS - - - 
- Kredyty dla klientów korporacyjnych 5 588 789 2 121 5 590 910 
- Inne - - - 
Razem 18 801 698 583 125 19 384 823 
 
 
Sekurytyzowane aktywa w podziale według jako
aktywów 

 (€ tys.) 

Kwoty według stanu na 31.12.2009 
 

Inne aktywa (pracujAktywa o obniŜRazem 
Transakcje syntetyczne    
- kredyty hipoteczne mieszkaniowe 12 258 773 224 291 12 483 064 
- kredyty hipoteczne komercyjne 3 119 466 25 003 3 144 469 
- Kredyty dla MIS 8 117 644 268 099 8 385 743 
- Kredyty dla klientów korporacyjnych 23 954 291 748 633 24 702 924 
- Inne 22 861 200 23 061 
Razem 47 473 035 1 266 226 48 739 261 

Jak juŜ wspomniano, tabele sekurytyzacji tradycyjnej podają kwoty środków zbytych, ale nie 
wyksięgowanych z bilansu ze względu na utrzymywanie przez Grupę większości związanego z 
nimi ryzyka i zysków. 

Obok przedstawiono kolejne ekspozycje w łącznej wysokości 1 007 198 tysięcy euro, które 
stanowią aktywa obciąŜone utratą wartości, wyksięgowane przed 1.01. 2002 roku zgodnie z 
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zasadami ujawnienia jakościowego, opisanymi w poprzedniej części. 

Całkowita wartość ekspozycji sekurytyzowanych przez Grupę metodą sekurytyzacji tradycyjnej 
wynosi 20 390 021 tysięcy euro. 

Poza ekspozycjami powołanymi powyŜej, Grupa zainicjowała takŜe inne tradycyjne sekurytyzacje 
kredytów pracujących, w ramach których zakupiła wszystkie zobowiązania wyemitowane przez 
spółki (autosekurytyzacje), których aktywa bazowe łącznie wyniosły 41 522 071 tysięcy euro. 

W 2009 roku wyemitowano dwie z tych sekurytyzacji, opartych na kontraktach leasingowych na 
samochody, wyposaŜenie i nieruchomości zainicjowanych we Włoszech o wartości nominalnej 
1 705 231 tysięcy euro oraz na hipotecznych kredytach mieszkaniowych zainicjowanych we 
Włoszech o nominalnej wartości 3 499 601 tysięcy euro. 

Zakładane przez Grupę struktury sekurytyzacji tradycyjnej zawierają głównie bazowe hipoteczne 
kredyty mieszkaniowe, inicjowane we Włoszech, kredyty udzielane klientom z segmentu 
"korporacyjnego" inicjowane w RFN oraz transakcje leasingowe, inicjowane we Włoszech.  

Struktury sekurytyzacji syntetycznej obsługują głównie mieszkaniowe kredyty hipoteczne i 
kredyty MIS udzielane w Państwach Członkowskich UE jako produkty bazowe. 

Kredyty pracujące stanowią 96,99% portfela bazowego sekurytyzacji tradycyjnych oraz 97,4% 
sekurytyzacji syntetycznych. 

Grupa nie jest inicjatorem sekurytyzacji opartych na bazowych kredytach hipotecznych 
posiadających amerykański rating prime, subprime lub Alt-A. 

PoniŜsza tabela zawiera kwoty sekurytyzacji wewnętrznych i pozostałych w podziale na rolę 
Grupy oraz rodzaj ekspozycji. 
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Ekspozycja na papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach według 
podporządkowania 

  (€ tys.) 

  Kwoty według stanu na 30.06.2009 
Rodzaj ekspozycji NiepodporządkowanyPomostowy PodporządkowanyRazem 
Inwestycje we własne transakcje ABS (Inicjator)     
Aktywa sprzedane, całkowicie wyksięgowane 115 897 842 105 252 927 1 210 929 
- CLO/CBO 115 897 - 51 065 166 962 
- Inne CLO / CBO  115 897 - 51 065 166 962 
- Inne - 842 105 201 862 1 043 967 
Gwarancje udzielone - 77 956 - 77 956 
Linie kredytowe - 626 812 - 626 812 
     
Aktywa sprzedane ale nie wyksięgowane 1 313 803 140 810 844 868 2 299 481 
- RMBS 312 353 33 350 360 017 705 720 
- Prime 312 353 33 350 360 017 705 720 
- CLO/CBO 712 411 42 400 59 098 813 909 
- Inne CLO / CBO  712 411 42 400 59 098 813 909 
- Leasing 289 039 65 060 425 753 779 852 
Gwarancje udzielone - - - - 
Linie kredytowe - - 30 220 30 220 
     
Transakcje syntetyczne 39 780 525 1 211 511 222 539 41 214 575 
- RMBS 7 482 400 574 649 66 369 8 123 418 
- Prime 7 482 400 574 649 66 369 8 123 418 
- CLO/CBO 32 298 125 636 862 156 170 33 091 157 
- CLO MIS 6 492 115 544 882 156 170 7 193 167 
- Inne CLO / CBO  25 806 010 91 980 - 25 897 990 
Gwarancje udzielone - - - - 
Linie kredytowe - - - - 
     
Skonsolidowane conduits (Sponsor) - - - - 
Ekspozycje bilansowe 2 347 103 - - 2 347 103 
- ABCP 2 347 103 - - 2 347 103 
Gwarancje udzielone - - - - 
Linie kredytowe 1 614 149 - - 1 614 149 
     
Inwestycje w sekurytyzacje trzeciej strony 
(Inwestor) 

- - - - 

Ekspozycje bilansowe 6 382 614 1 691 822 55 619 8 130 055 
- RMBS 3 009 378 483 681 9 063 3 502 122 
- Prime 2 771 743 352 029 - 3 123 772 
- Subprime 5 463 9 905 4 805 20 173 
- Nonconforming 232 172 121 747 4 258 358 177 
- CMBS 1 107 282 355 236 - 1 462 518 
- CDO 218 232 176 628 - 394 860 
- CDO di ABS / CDO di CDO 1 793 56 976 - 58 769 
- Bilansowe CDO  130 747 1 837 - 132 584 
- CDO Wartość rynkowa - - - - 
- CDO Akcje uprzywilejowane - 57 672 - 57 672 
- CDO Syntetyczne - arbitraŜ - - - - 
- CRE CDO 20 049 8 503 - 28 552 
- CDO Inne 65 643 51 640 - 117 283 
- CLO/CBO 750 814 293 202 5 530 1 049 546 
- CLO MIS 121 958 94 194 129 216 281 
- ArbitraŜ CLO, bilansowe 377 496 77 101 251 454 848 
- Inne CLO / CBO  251 360 121 907 5 150 378 417 
- Kredyty konsumpcyjne 422 021 40 882 - 462 903 
- Karty kredytowe 108 231 9 301 - 117 532 
- Kredyty studenckie 70 683 47 590 - 118 273 
- Leasing 219 579 50 974 - 270 553 
- Inne 277 243 20 565 30 480 328 288 
- Kredyty 199 151 213 763 10 546 423 460 
Gwarancje udzielone - - - - 
Linie kredytowe 379 863 76 431 - 456 294 
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Tam, gdzie Grupa występuje jako inwestor, tabela wskazuje wyłącznie ekspozycje utrzymywane 
w księdze bankowej o łącznej wartości 7 706 595 tysięcy euro. Księga handlowa zawiera kolejne 
ekspozycje na ogólną kwotę 540 941 mln euro. 

Pozycje sklasyfikowane w księdze handlowej obejmują pozycje poddane powtórnej klasyfikacji w 
drugiej połowie 2008 roku oraz pierwszej połowie 2009 roku dla celów obrachunkowych i 
regulacyjnych po wprowadzeniu poprawek do MSR 39 transponowane przez Komisję Europejską 
do Rozporządzenia 1004/2008. 

Grupa przeprowadziła powtórną klasyfikację niemal wszystkich swoich strukturyzowanych 
produktów kredytowych z aktywów finansowych HfT oraz aktywów dostępnych do sprzedaŜy 
AfS do Kredytów i naleŜności od klientów, co umoŜliwiło jej skoordynowanie tej klasy ze 
sposobem jej zarządzania. 

Według stanu na 31 grudnia 2009 roku wartość księgowa powtórnie sklasyfikowanych ABS 
wyniosła 7 412 829 tysięcy euro w stosunku do wartości godziwej na ten sam dzień w wysokości 
6 070 086 tysięcy euro. 
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Metoda standardowa: pozycje sekurytyzacji 

Kwoty według stanu na 31.12.2009 

Bilansowe aktywa obciąŜone 
ryzykiem 

Pozabilansowe aktywa obciąŜone 
ryzykiem 

Klauzule 
wcześniejszej 
spłaty 

sekurytyzacje 
"firmowe" 

sekurytyzacje 
trzeciej strony 

sekurytyzacje 
"firmowe" 

sekurytyzacje 
trzeciej strony 

sekurytyzacje 
"firmowe" 

Rodzaj 
sekurytyzacji 

Rodzaj 
sekurytyzacji 

Rodzaj 
sekurytyzacji 

Rodzaj 
sekurytyzacji 

Rodzaj 
sekurytyzacji 

WSPÓŁCZYNNIK
I WA śENIA 

Tradycyjna
 Syntet
yczna 

Tradycyjna
 Syntet
yczna 

Tradycyjna
 Syntet
yczna 

Tradycyjna
 Syntet
yczna 

Tradycyjna
 Syntet
yczna 

WaŜenie 20% 114 505 - 3 697 157 
1 458 6
03 

- - - - 

WaŜenie 50% 14 467 - 25 720 127 740 - - - - - - 
WaŜenie 100% 36 773 - 5 807 81 757 10 500 - - - - - 
WaŜenie 350% 8 500 - 10 462 15 190 - - - - - - 
WaŜenie 1250% - z 
ratingiem 

- - - - - - - - - - 

WaŜenie 1250% - 
bez ratingu 

- - - - - - - - - - 

Przegląd - druga 
strata w ABCP 

- - - - - - - - - - 

Przegląd - inne - - - - - - - 553 060 - - 
Ekspozycje 
korporacyjne według 
stanu na 31.12.2009 

174 245 - 
3 739 1
46 

1 683 2
90 

10 500 - - 553 060 - - 

Ekspozycje razem 
według stanu na 
31.12.2008 

375 294 200 
7 926 3
26 

- 22 591 - - 559 591 - - 

 



 186

 
Metoda IRB: pozycje sekurytyzacji 

Kwoty według stanu na 31.12.2009 

Bilansowe aktywa obciąŜone 
ryzykiem 

Pozabilansowe aktywa obciąŜone 
ryzykiem 

Klauzule 
wcześniejszej 
spłaty 

sekurytyzacje 
"firmowe" 

sekurytyzacje 
trzeciej strony 

sekurytyzacje 
"firmowe" 

sekurytyzacje 
trzeciej strony 

sekurytyzacje 
"firmowe" 

Rodzaj 
sekurytyzacji 

Rodzaj 
sekurytyzacji 

Rodzaj 
sekurytyzacji 

Rodzaj 
sekurytyzacji 

Rodzaj 
sekurytyzacji 

WSPÓŁCZYNNI
KI WA śENIA 

Tradycyjna
 Syntet
yczna 

Tradycyjna
 Syntety
czna 

Tradycyjna
 Syntet
yczna 

Tradycyjna
 Syntety
czna 

Tradycyjna
 Syntety
czna 

WaŜenie 6-10% - 
10 532 
212 

3 519 0
05 

217 277 - 40 -  - 

WaŜenie 12-18% - 271 600 
1 041 5
81 

32 504 - - - - - - 

WaŜenie 20-35% - 202 539 
1 258 5
30 

99 322 - - 27 302 - - - 

WaŜenie 50-75% - 96 786 332 128 37 809 - - - - - - 
WaŜenie 100% - - 112 001 10 061 - - 11 156 - - - 
WaŜenie 250% - - 46 633 2 003 - - - - - - 
WaŜenie 425% - 42 657 18 199 14 909 - - 76 431 - - - 
WaŜenie 650% - - 19 129 - - - - - - - 
WaŜenie 1250% - z 
ratingiem 

- - - - - - - - - - 

WaŜenie 1250% - 
bez ratingu 

- - - 4 049 - - - - - - 

Nc (1) - - 136 464 - - - 
4 013 9
06 

- - - 

Ekspozycje 
korporacyjne 
według stanu na 
31.12.2009 

- 
11 145 
794 

6 483 6
70 

417 934 - 40 
4 128 7
95 

- - - 

Ekspozycje razem 
według stanu na 
31.12.2008 

- 
48 448 
325 

8 619 4
63 

863 173 - - 
7 372 7
26 

- - - 

Z kapitału nadzorczego odpisano aktywa sekurytyzowane na kwotę 810 488 tys. euro. 
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Tabela 11 – Ryzyka rynkowe: ujawnienia dla banków stosujących modele wewnętrzne 
(IMA) dla ryzyka pozycji, ryzyka wymiany i ryzyka t owarów 

Ujawnienie jakościowe 

Model wewnętrzny stosowany do ryzyka cenowego, ryzyka stopy procentowej i ryzyka 
kursowego regulacyjnej księgi handlowej 

W ramach opisanych powyŜej struktur organizacyjnych, zasady wdroŜone przez Grupę UniCredit 
odnośnie do obsługi ryzyka rynkowego, jak równieŜ, w szczególności – do ryzyka stopy 
procentowej – mają na celu stopniowe przyjęcie i stosowanie wspólnych reguł, zasad i procesów, 
dotyczących popytu na ryzyko, wyliczania limitów, opracowywania modeli, wyceny oraz analizy 
modeli ryzyka.  

Departament Ryzyka Rynkowego i Bilansowego Grupy jest w szczególności zobowiązany do 
zapewnienia zgodności wspomnianych reguł, zasad i procesów z najlepszymi praktykami i 
standardami branŜy oraz spełniały wymogi rzeczywistości krajów, w których są stosowane. 

Głównym narzędziem wykorzystywanym przez Grupę UniCredit do określania ryzyka na 
pozycjach handlowych jest wskaźnik wartość naraŜona na ryzyko (VaR), wyliczany przy uŜyciu 
metody symulacji historycznej. Jednak, w tej fazie konwergencji niektóre spółki Grupy nadal 
stosują symulację typu Monte Carlo. 

Metoda symulacji historycznej przewiduje codzienną waloryzację pozycji na podstawie trendów 
cen rynkowych w obserwowanym okresie. Wyliczony w ten sposób empiryczny podział zysków/ 
strat jest analizowany w celu określenia efektu skrajnych działań rynkowych na portfelach. 
Dystrybucja wartości procentowo odpowiadająca danemu przedziałowi ufności oznacza wskaźnik 
VaR. Parametry wykorzystywane do obliczenia VaR są następujące: 99% przedział ufności; 
horyzont 1 dnia; codzienna aktualizacja serii okresów, które moŜna przedłuŜać, aby objęły co 
najmniej rok. Stosowanie jednodniowego horyzontu czasowego umoŜliwia natychmiastowe 
porównanie zrealizowanych zysków/strat. 

Przy wyliczaniu kapitału oraz funkcji monitorowania ryzyka UniCredit stosuje wewnętrzne 
modele, wykorzystywane przez UCB AG oraz BA AG, zatwierdzone przez urzędy nadzoru 
odpowiednich państw. Na potrzeby wyliczenia wymogu kapitałowego, model wewnętrzny został 
przyjęty do wykorzystania w całości przez UCB AG oraz BA AG. Z drugiej strony, wewnętrzny 
model wyliczania wymogów kapitałowych dot. pozycji handlowych nie jest wykorzystywany do 
wyliczania wymogów kapitałowych w odniesieniu do pozycji handlowych Spółki Dominującej, 
UCI Ireland oraz Banku Pekao. Standardowa metoda pomiaru jest równieŜ wykorzystywana do 
wyliczania kapitału pokrywającego ryzyko utrzymywania ekspozycji księgi bankowej w walutach 
obcych dla spółek, które nie prowadzą obrotu tymi instrumentami. 

Główne cechy modeli wewnętrznych: 

UCB AG: Symulacja Monte Carlo z pełną wyceną poszczególnych pozycji na opcjach, ze 
wskaźnikiem VaR wyliczanym w horyzoncie jednodniowym jako strata oczekiwana w przedziale 
ufności 99%. Symulacja Monte Carlo opiera się na matrycy wariancji kowariancji, wyliczanej na 
podstawie historycznego okresu jednego roku bez waŜenia.  

BA AG: Symulacja historyczna typu „Declustered” oparta na dwuletnim okresie obserwacji 
historycznej ze wskaźnikiem VaR wyliczanym w jednodniowym horyzoncie czasowym jako strata 
oczekiwana w przedziale ufności 99% oraz z pełną oceną poszczególnych pozycji na opcjach. 

Portfele handlowe podlegają testom warunków skrajnych, prowadzonym według szerokiej gamy 
scenariuszy na potrzeby sprawozdawczości zarządczej, co zostało opisane w pkt. 2.8 poniŜej. 
Według krajowych przepisów, niektóre scenariusze mogą równieŜ podlegać kwartalnej 
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sprawozdawczości ustawowej. W sprawozdaniach ustawowych dot. szacowania typów ryzyka nie 
objętych symulacją VaR wewnętrznego modelu UCB AG uwzględniono teŜ zastępcze miary 
ryzyka, tj. poziomy wraŜliwości, zdefiniowane scenariusze warunków skrajnych lub wyznaczone 
kwoty nominalne. 

Modele wewnętrzne, oprócz stosowania przy wyliczeniach wymogów kapitałowych dot. ryzyka 
rynkowego, stosowane są równieŜ dla pozycji zawartych w księdze handlowej do wykonywania 
testów weryfikacyjnych (back testing), poprzez stałe porównywanie dziennych wskaźników VaR 
banku z odpowiednimi dziennymi wartościami zysków lub strat. Testy takie obejmują 
porównywanie szacowanych planowanych strat z ostatecznymi danymi z rachunku zysków i strat, 
tzn. symulowane zmiany wartości portfela, które mogłyby wystąpić, były niezmiennymi 
pozycjami na koniec dnia. 

W wypadku wewnętrznych zasad i procedur dotyczących analiz scenariuszy (tzw. testy warunków 
skrajnych), procedury zostały powierzone poszczególnym spółkom. Jednak ogólnie, zestaw 
scenariuszy wspólnych dla Grupy jako całości stosowany jest do wszystkich pozycji w celu 
sprawdzenia, w skali miesiąca, potencjalnego wpływu jaki ich wystąpienie mogłoby mieć na 
całość portfela transakcji. 

Przy agregacji róŜnych profili ryzyka róŜnych jednostek Grupy obsługujących ryzyko, 
dywersyfikacja wynikająca z pozycji przyjmowanych przez spółki grupy, które przyjęły do 
stosowania róŜne wewnętrzne modele, jest pomijana, z zachowaniem ostroŜności, przy wyliczaniu 
ryzyka ogólnego. 

Harmonizacja metodologii wyliczania VaR oraz określenie spójnego schematu wyliczania 
wskaźnika VaR Grupy to jeden z głównych celów projektu reorganizacji Obsługi Ryzyka 
Rynkowego prowadzonej w ramach grupy. 

Ryzyko stopy procentowej – Księga handlowa 

Informacje ogólne 

Ryzyko stopy procentowej księgi handlowej wynikają z pozycji finansowych przyjętych przez 
specjalistyczne ośrodki Grupy wyznaczających limity ryzyka rynkowego dla określonych 
poziomów dyskretnych. Modele wewnętrzne są stosowane nie tylko do obliczania wymogu 
kapitałowego od ryzyka rynkowego, ale równieŜ do monitorowania pozycji ryzyka w Grupie i 
podlegają limitom przypisanym portfelom na podstawie obowiązków menedŜerskich, a nie 
wyłącznie na podstawie kryteriów regulacyjnych. 

Zgodnie z powyŜszym, Grupa UniCredit wykorzystuje model wewnętrzny VaR do kontroli ryzyka 
rynkowego księgi handlowej. Wartość naraŜona na ryzyko VaR jako miara pojedyncza 
kwantyfikuje ogólne ryzyko rynkowe co oznacza, Ŝe podział tego ryzyka na ryzyko stopy 
procentowej, ryzyko ceny oraz komponenty dotyczące kursów wymiany jest juŜ zbędny. 

Informacje ilościowe  

Portfel do obrotu 

PoniŜej przedstawiono dane dotyczące VaR dla ogólnego ryzyka rynkowego, wynikających dla 
menedŜerskiej księgi do obrotu. W tabeli poniŜej przedstawiono wartości VaR dla zagregowanego 
ryzyka portfela do obrotu. 

 

Ryzyko stopy procentowej w księdze handlowej
31 grudnia 2009 r. 

     

Dzienna VaR księgi handlowej     (€ mln) 
 12.31.2009  2009  Średnia dla 2008 roku
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ŚREDNI MAKS. MIN. 
UniCredit Spa (1) 3.7 3,9 5,4 2.1 5,6 
UCI - Ireland 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Grupa BA 14,7 21,7 41,1 11,9 22,2 
UCB AG 21,4 57,8 113,4 19,7 56,1 
Razem Grupa UniCredit (2) 39,9 83,6 160,2 33,9 84,1 

(1) VaR regulacyjnej księgi handlowej według stanu na 12.31.2009 wyniosła 5 mln euro. 

(2) Łączna wartość VaR stanowi sumę indywidualnych róŜnych składników, bez uwzględnienia jakiegokolwiek efektu 
zróŜnicowania pomiędzy poszczególnymi spółkami. 

 Zmiany ryzyka 

W 2009 roku odbyła się ogólna redukcja ryzyka rynkowego Grupy UniCredit, głównie ze względu 
na wyraźny spadek zarówno spreadów kredytowych reprezentujących główny czynnik ryzyka 
charakteryzujący ogólną ekspozycję i zmienność kredytów, na który wpływają takŜe inne czynniki 
ryzyka (ryzyko stóp procentowych, ceny akcji oraz ryzyko kursów wymiany, jak równieŜ strategii 
stopniowej redukcji ekspozycji na działalność inną niŜ podstawowa w portfelach w porównaniu 
do "rynków podstawowych". 

Na wykresach poniŜej przedstawiono analizę wyników backtestingu, związanego z ryzykiem 
rynkowym księgi handlowej, w których porównano wyniki VaR z teoretycznymi wynikami dla 
rachunku zysków i strat w odniesieniu do kaŜdej z jednostek podejmujących ryzyko: 

Grupa UCB AG  

 

Rachunek Zysków i Strat    VaR UCB AG  

W 2009 roku w UCB AG odnotowano tylko jeden kredyt w rachunku bieŜącym, głównie ze 
względu na znaczącą aktualizację notowań rynkowych niektórych szczególnych rodzajów 
obligacji na bardzo płynnym rynku. W ciągu ostatniego roku stwierdzono ogólny wzrost 
zmienności rynku. 

BA AG 
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Rachunek Zysków i Strat   VaR Grupy BA  

 Z wykresu BA wynika, Ŝe w 2009 roku było kredytów w rachunku bieŜącym. 

Ryzyko cenowe – Księga handlowa 

Informacje ogólne 

Ryzyko cenowe związane z akcjami, towarami, UCTIS-ami i powiązanymi z nimi produktami 
pochodnymi zawartymi w księdze handlowej, wyprowadzono z pozycji określanych przez 
specjalistyczne ośrodki wyznaczające limity ryzyka rynkowego na określonych poziomach 
dyskrecji. 

Ryzyko cenowe pochodzące z własnego obrotu tymi instrumentami obsługiwane jest przy uŜyciu 
zarówno strategii kierunkowych jak i strategii wartości względnej poprzez sprzedaŜ i zakupy 
papierów, regulowanych derywatyw oraz instrumentów pozagiełdowych oraz zwrot w kierunku 
poŜyczania zabezpieczenia. Strategie obrotu wskaźnikiem zmienności są stosowane przy uŜyciu 
opcji i złoŜonych instrumentów pochodnych. 

Procesy obsługi i metody pomiaru ryzyka cenowego 

Opis wewnętrznych procesów monitoringu i zarządzania ryzykiem oraz metodologii, stosowanych 
do analizy poziomu ryzyka przedstawiono we wstępie. 
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Ryzyko cenowe – Księga bankowa 

Aspekty ogólne, procesy obsługi i metody pomiaru ryzyka cenowego 

Ryzyko cenowe księgi bankowej pochodzi głównie z odsetek na akcjach utrzymywanych przez 
Spółkę Dominującą oraz jej odziały jako stabilna inwestycja, a takŜe jednostkach udziałowych 
funduszy inwestycyjnych nie zawartych do tej pory w księdze handlowej, równieŜ 
utrzymywanych jako inwestycja stabilna. 

Wyłącznie w odniesieniu do tych ostatnich instrumentów, zarządzanie wewnętrznym ryzykiem 
cenowym oraz procesy pomiaru tego ryzyka odbywa się w sposób opisany juŜ w odniesieniu do 
regulacyjnej księgi handlowej. 

Ryzyko kursowe 

Aspekty ogólne, procesy obsługi i metody pomiaru ryzyka kursowego 

Ryzyko kursów wymiany wynika zarówno z obecności w Grupie banków, działających w 
obszarach walutowych innych niŜ strefa euro, jak z pozycji przyjmowanych przez ośrodki 
specjalistyczne, utrzymujące ryzyko rynkowe Grupy w przypisanych granicach i na przypisanych 
poziomach dyskretnych. 

W tym drugim przypadku ryzyko kursowe generowane jest przez transakcje walutowe, 
realizowane w drodze negocjacji róŜnych instrumentów rynkowych; działania te są stale 
monitorowane i mierzone przy zastosowaniu wewnętrznych modeli opracowanych przez spółki 
grupy. Modele te są ponadto stosowane do wyliczania wymogów kapitałowych dot. ryzyka 
rynkowego odpowiadających temu rodzajowi ryzyka. 

Zabezpieczanie Ryzyka Kursowego 

Spółka Dominująca stosuje zasadę zabezpieczania zysków stworzoną przez polskie spółki Grupy 
(stanowiące główne spółki części grupy nie naleŜącej do strefy euro) a takŜe dywidend 
związanych z wynikami zeszłorocznymi. Zasada ta jest stosowana w okresie pomiędzy końcem 
roku a datą wypłaty. Zasada zabezpieczania stosowana jest poprzez uŜycie walutowych 
produktów pochodnych w celu zabezpieczenia się przed zmianami kursu euro/złoty. 
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Testy warunków skrajnych 

Testy warunków skrajnych (stress tests) uzupełniają analizę wraŜliwości oraz wartości VaR na 
potrzeby dokonania róŜnorodnej oceny potencjalnych ryzyk. W ramach testu warunków skrajnych 
dokonuje się oceny portfela zarówno wg prostych scenariuszy (zakładając zmianę pojedynczych 
czynników ryzyka) jak i scenariuszy złoŜonych (uwzględniających róŜne zmiany wielu czynników 
ryzyka). 

Wyniki testów prowadzonych wg prostych scenariuszy są raportowane, w odstępach 
tygodniowych, kierownictwu wysokiego szczebla, z zaznaczeniem szczególnie wraŜliwych 
pozycji. Testy te wskazują gwałtowne zmiany w następujących elementach: 

Stopy procentowe: Równoległe zmiany oraz gwałtowny wzrost/ stabilizacja krzywych stóp 
procentowych; Wzrost/spadek zmienności stóp procentowych 

Rynki kredytowe: Równoległe zmiany krzywych Spreadów Kredytowych (zarówno zmiany 
absolutne jak i względne); wraŜliwość na Korelację Bazy (Base Correlation), Korelację Emitenta 
(Issuer Correlation) i Stopy Odzyskiwania (Recovery Rates) 

Kursy walutowe: Aprecjacja/deprecjacja kaŜdej waluty; wzrost/spadek przedziałów zmienności 
kursów walut 

Akcje: wzrost/spadek cen bieŜących (Spot Prices); wzrost/spadek przedziałów zmienności cen 
akcji; wraŜliwość na Korelację domniemaną 

Surowce: wzrost/spadek cen bieŜących 

Odnośnie scenariuszy złoŜonych, do tej pory zastosowano dwa róŜne scenariusze recesji (łagodnej 
i powaŜnej) dla całego portfela MIB w skali miesięcznej; o fakcie tym powiadomiono 
kierownictwa wyŜszego szczebla. Niedawno wdroŜono trzeci scenariusz: „kryzys finansowy”. 

Scenariusz obaw przed recesją 

Ten scenariusz zakłada "efekt epidemii", tj. potencjalnego rozprzestrzenienia się obaw 
związanych z recesją w USA na pozostałe kraje świata. 

W odniesieniu do zmiennych makroekonomicznych scenariusz ten przewiduje: 

Spowolnienie (spadek) na giełdach wywołane zwiększeniem przedziałów zmienności cen akcji; 

Powszechny spadek stóp procentowych (róŜne warunki skrajne w zaleŜności od terminu 
zapadalności), ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy krótkoterminowej oraz jeszcze 
powaŜniejszy scenariusz sytuacji w Stanach Zjednoczonych (równieŜ zróŜnicowane warunki 
skrajne w zaleŜności od terminu). Scenariusz ten równieŜ zakłada wzrost przedziałów zmienności 
stóp procentowych; 

Dramatyczne i powszechne poszerzenie spreadów kredytowych przy róŜnych warunkach 
skrajnych w zaleŜności od ratingu i klasy branŜy. 

Scenariusz całkowitej recesji w USA 

Scenariusz ten zakłada bardzo powaŜną recesję w Stanach Zjednoczonych, która ze względu na 
efekt epidemii wpłynie równieŜ na inne kraje. W odniesieniu do zmiennych makroekonomicznych 
scenariusz ten przewiduje: 

Dramatyczny spadek cen akcji i indeksów giełdowych na rynkach w USA i innych krajach 
związany ze poszerzeniem się przedziałów zmienności cen akcji;  
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Dramatyczny spadek stóp odsetkowych w USA (róŜne warunki skrajne w zaleŜności od terminu 
zapadalności) i w innych krajach (róŜne warunki skrajne w zaleŜności od terminu i połoŜenia 
geograficznego) powiązany ze poszerzeniem przedziału zmienności stóp procentowych; 

PowaŜne i powszechne poszerzenie spreadów kredytowych w zaleŜności od ratingu i klasy 
branŜy. 
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Scenariusz "kryzysu finansowego" 

Scenariusz ten został wprowadzony pod koniec 2008 roku i odzwierciedla tendencje, występujące 
na rynkach finansowych w trzecim kwartale 2008 roku. W celu uwzględnienia niskiej płynności 
rynku, horyzont czasowy w tym scenariuszu został rozszerzony tak, by obejmował okres jednego 
kwartału zamiast dotychczasowo stosowanego okresu 2 do 6 tygodni.. 

W odniesieniu do zmiennych makroekonomicznych scenariusz ten przewiduje: 

Spadki na giełdach wywołane zwiększeniem przedziałów zmienności cen akcji; 

Powszechny spadek stóp procentowych (przy róŜnych warunkach skrajnych w zaleŜności od 
terminu zapadalności i obszaru geograficznego), któremu towarzyszy wyraźny wzrost gradientu 
krzywych stóp procentowych. Zgodnie z tym scenariuszem załoŜono takŜe wzrost zmienności 
stóp procentowych; 

Dramatyczne i powszechne poszerzenie spreadów kredytowych przy róŜnych warunkach 
skrajnych w zaleŜności od ratingu i branŜy. 

Proces niezaleŜnej weryfikacji cen 

W tym kontekście poza dalszą reklasyfikacją szerokiego asortymentu pozycji (głównie obligacji) z 
księgi handlowej do księgi bankowej (jak np. kredyty i naleŜności), Grupa kontynuowała ścisłą 
kontrolę nad tym obszarem w celu zapewnienia szczegółowej weryfikacji wycen 
strukturyzowanych produktów kredytowych, koordynowanych przez obszar Zarządzania 
Portfelem Ryzyka Rynkowego i Bilansowego spółki holdingowej (HC) we współpracy z 
obszarami Kontroli Ryzyka Rynkowego na poziomie poszczególnych spółek. 

Wydano takŜe wytyczne dla jednostki Ryzyka Rynkowego spółki holdingowej w odniesieniu o 
wyceny instrumentów pochodnych oraz ustanowienia rezerw modelu. 
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Tabela 12 – Ryzyko operacyjne 

Ujawnienie jakościowe 

Grupa UniCredit opracowała wewnętrzny model pomiaru wymogu kapitałowego. System pomiaru 
ryzyka operacyjnego jest oparty na danych, dotyczących strat wewnętrznych, danych dotyczących 
strat zewnętrznych (konsorcjum i dane publiczne), danych dotyczących strat generowanych w 
róŜnych scenariuszach oraz na wskaźnikach ryzyka. 

Kapitał naraŜony na ryzyko wyliczany jest dla klasy rodzaju zdarzenia. Dla kaŜdej klasy ryzyka, 
istotność i częstotliwość strat stanowią dane szacowane odrębnie w celu uzyskania rocznego 
rozkładu strat w drodze symulacji z uwzględnieniem ochrony ubezpieczeniowej. Rozkład 
istotności jest szacowany dla danych wewnętrznych, zewnętrznych i generowanych ze 
scenariuszy, natomiast rozkład częstości zostaje określony na podstawie wyłącznie danych 
wewnętrznych. Przy kaŜdej klasie ryzyka stosuje się korektę na kluczowe wskaźniki ryzyka 
operacyjnego. Roczny rozkład strat dla kaŜdej klasy ryzyka jest agregowany przy uŜyciu metody 
spinającej funkcji copula. Kapitał naraŜony na ryzyko jest obliczany dla przedziału ufności 99,9% 
dla ogólnego rozkładu strat dla wymogów regulacyjnych, natomiast a dla celów kapitału 
ekonomicznego jest obliczany dla przedziału ufności 99,97%. 

Mechanizm alokacji określa wymogi kapitałowe dla poszczególnych spółek odzwierciedlające 
ekspozycję tych spółek na ryzyko. 

Metoda AMA została formalnie zatwierdzona przez Organ Nadzoru, a jej wdroŜenie w 
odpowiednich podmiotach Grupy ma nastąpić przed końcem 2012 roku. Podmioty jeszcze nie 
uprawnione do stosowania zaawansowanych metod spełniają wymóg kapitału skonsolidowanego 
przy uŜyciu metody standardowej (TSA) lub modelu bazowego (BIA). 

PoniŜej przedstawiono szczegółowy skład procentowy źródeł ryzyka operacyjnego według 
rodzajów zdarzeń, zgodnie z definicją w Nowej Umowie Kapitałowej z Bazylei, zatwierdzoną w 
Nowych Rozporządzeniach dla OstroŜnościowego Nadzoru Bankowego, wyemitowanych przez 
Bank Włoch w grudniu 2006 roku (Pismo Okólne nr 263) z późniejszymi zmianami. Stosowane są 
następujące kategorie główne: 

. Oszustwo wewnętrzne: straty spowodowane nieuprawnionym oszustwem, defraudacją lub 
naruszeniem przepisów prawa, regulacji lub dyrektyw operacyjnych, popełnione przez co 
najmniej jedną osobę z wewnątrz banku; 

Oszustwo zewnętrzne: straty spowodowane oszustwem, defraudacją lub naruszeniem prawa przez 
osoby spoza banku;  

Praktyki w miejscu pracy i BHP: straty wynikające z działań naruszających przepisy prawa lub 
postanowienia umów, dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, z płatności 
odszkodowań za uszkodzenia ciała lub z wypadków dyskryminacji lub nieprzestrzegania 
przepisów o równości szans; 

Klienci, produkty i praktyki zawodowe: straty spowodowane niespełnieniem zobowiązań 
zawodowych wobec klientów lub wynikające z natury lub z charakterystyki produktów lub 
świadczonych usług; 

Szkody spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi: straty spowodowane zdarzeniami 
zewnętrznymi, takimi jak m.in. katastrofy Ŝywiołowe, akty terroru i wandalizm; 

Zakłócenia działalności operacyjnej i awarie systemów: straty spowodowane zakłóceniem 
działalności operacyjnej oraz awariami czy przerwami w działaniu systemów; 
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Zarządzanie procesami, ich wykonanie i realizacja: straty spowodowane przez niedostateczne 
zarządzanie działalnością operacyjną lub procesami, a takŜe straty wynikające z transakcji z 
kontrahentami handlowymi, sprzedawcami i dostawcami. 

Klienci 

Systemy IT  

/_ Szkody materialne 

Praktyki pracownicze 

Oszustwa wewnętrzne i zewnętrzne 

Wykonanie procesu 

  

 

 

 

W 2009 roku głównym źródłem ryzyka operacyjnego była kategoria "Klienci, produkty i praktyki 
zawodowe”, obejmująca straty, wynikające z niespełnienia obowiązków zawodowych wobec 
klientów lub z natury i charakterystyki produktów i usług, a takŜe z wszelkich sankcji, nałoŜonych 
za naruszenie przepisów podatkowych. Drugim największym źródłem strat były błędy w 
zarządzaniu procesami, wdraŜaniu i realizacji, spowodowane niedostatecznym zarządzaniem 
działalnością operacyjną i procesami. Wystąpiły takŜe mniejsze straty, spowodowane oszustwami 
zewnętrznymi, oszustwami wewnętrznymi i praktykami pracowniczymi. Do kategorii ryzyka 
rezydualnego zaliczono uszkodzenia środków trwałych, spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi 
oraz problemy natury informatycznej. 
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Tabela 13 – ZaangaŜowanie kapitałowe: ujawnienia dotyczące pozycji księgi bankowej 

Ujawnienie jakościowe 

Opis technik księgowych i metod wyceny 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy AFS 

Podczas wstępnego ujawnienia, aktywa finansowe AfS są mierzone według wartości godziwej, 
powiększonej o koszty transakcji i dochód bezpośrednio związany z danym instrumentem i 
pomniejszonej o opłaty i prowizje. 

Odsetki od instrumentów oprocentowanych są ujmowane według kosztu zamortyzowanego przy 
uŜyciu metody efektywnej stopy procentowej. 

W kolejnych okresach aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są mierzone według wartości 
godziwej, przy czym odsetki po kosztach amortyzacji są ujawniane w rachunku wyników. Zyski 
lub straty, wynikające ze zmian wartości godziwej są ujawniane w pozycji kapitału własnego 140 
„Kapitał z aktualizacji wyceny”, z wyjątkiem strat spowodowanych utratą wartości oraz zysków 
lub strat z pozycji pienięŜnych (instrumenty dłuŜne), które są ujawniane odpowiednio w pozycji 
130.b) „Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy” i pozycji 
80 „Zyski (straty) z aktywów finansowych i zobowiązań do obrotu” do momentu sprzedaŜy 
aktywa finansowego, w którym to czasie łączne zyski i straty zostają ujawnione w rachunku 
zysków i strat w pozycji 100(b) „Zyski (straty) ze zbycia lub wykupu aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaŜy”. 

Zmiany wartości godziwej zaksięgowane w pozycji 140 "Kapitał z aktualizacji wyceny" są takŜe 
ujawniane w ogólnym rachunku wyników. 

Instrumenty kapitałowe (akcje) nie zarejestrowane na rynku aktywnym, których wartość godziwa 
nie moŜe zostać określona w sposób wiarygodny, są wyceniane według kosztów. 

W wypadku wystąpienia obiektywnych dowodów straty z tytułu utraty wartości z aktywa 
finansowego dostępnego do sprzedaŜy, łączna strata, która została ujawniona bezpośrednio w 
pozycji kapitałowej 140 „Kapitał z aktualizacji wyceny” zostaje wyksięgowana z kapitału 
własnego i ujawniona w rachunku zysków i strat w pozycji 130(b) „Odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości (b) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy”. 

Trwała utrata wartości instrumentów kapitałowych zostaje oszacowana na podstawie wskaźników 
takich, jak wartość godziwa poniŜej kosztów i negatywne zmiany w środowisku operacyjnym 
spółki, a takŜe jako trudności emitenta w obsłudze zadłuŜenia. 

JeŜeli pomniejszenie wartości godziwej wyniesie więcej niŜ 50% poziomu kosztów lub utrzymuje 
się przez okres dłuŜszy niŜ 18 miesięcy, to utrata wartości zostaje uznana za trwałą. 
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JeŜeli jednak utrata wartości godziwej danego instrumentu wynosi ponad 20%, ale jest niŜsza lub 
równa 50%, czy teŜ utrzymuje się przez okres co najmniej 9 miesięcy, ale nie dłuŜszy niŜ 18 
miesięcy, to Grupa kontynuuje w takim wypadku analizę wskaźników dochodu i rynku. 

JeŜeli wyniki takiej analizy wskazują na trudności w odzyskaniu początkowo zainwestowanej 
kwoty, to ujawniona zostaje trwała utrata wartości. 

Kwota ujawniona w rachunku zysków i strat stanowi róŜnicę pomiędzy wartością księgową (koszt 
zakupu, pomniejszony o wszelkie straty z tytułu utraty wartości, ujawnione w zyskach lub 
stratach) a bieŜącą wartością godziwą. 

Straty z tytułu utraty wartości, ujawnione jako zysk lub strata dla danej inwestycji w instrument 
kapitałowy, sklasyfikowany jako dostępny do sprzedaŜy nie zostają wyksięgowane poprzez zyski 
lub stratę, lecz ujawnione w kapitale własnym, nawet jeŜeli przyczyny takiej utraty wartości juŜ 
nie istnieją. 

Instrumenty finansowe według wartości godziwej w rachunku zysków i strat (FlaFV) 

Instrumenty kapitałowe, zaksięgowane w portfelu FIaFV są rozliczane w podobny sposób, jak 
aktywa finansowe HfT, aczkolwiek zyski i straty, zarówno zrealizowane, jak niezrealizowane, są 
ujmowane w pozycji 110 „Zyski (straty) z aktywów i zobowiązań finansowych według wartości 
godziwej”. 

W portfelu FIaFV nie moŜna ujawniać inwestycji w instrumenty kapitałowe, dla których nie 
istnieją ceny notowane na rynkach aktywnych, ani których wartość godziwa nie moŜe zostać 
określona w sposób wiarygodny. 

Ujawnienie ilościowe 
 

Rodzaj/wartości ekspozycji Ekspozycje bilansoweWarto ść godziwa Warto ść rynkowa 31.12.2009Zyski i straty ze zbycia/utraty wartoNadzwyczajne zyski/straty (zaksi
zestawieniu bilansowym).

 
 Poziom 1Poziom 2/3Poziom 1Poziom 2/3Poziom 1 Zyski Straty Zyski Straty 

A. Inwestycje 2 025 8921 840 544 1 590 053X 1 590 053 13 728 (68 083) X X 
B. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜ1 404 3921 803 169 1 404 3921 803 169 1 404 392 301 503 (104 234) 273 577 (198 067) 
C. Aktywa finansowe według wartości godziwej jako zyski lub 
straty  

488 447 90 796 488 44790 796 488 447 106 931 (22 012) X X 

 
 

Rodzaj/wartości ekspozycji Ekspozycje 
bilansowe Warto ść godziwa 

Warto ść 
rynkowa 
31.12.20
08 

Zyski i straty ze 
zbycia/utraty 
wartości 

Nadzwyczajne 
zyski/straty 
(zaksięgowane w 
zestawieniu 
bilansowym). 

 Poziom 1 Poziom 
2/3 

Pozio
m 1 

Poziom 
2/3 

Poziom 1 Zyski Straty Zyski Straty 

A. Inwestycje 
1 931 93
9 

2 071 14
3 

1 391 9
57 

X 
1 391 95
7 

558 690 (142 778) X X 

B. Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaŜy 

1 797 37
2 

3 195 11
7 

1 797 3
72 

3 195 11
7 

1 797 37
2 

553 057 (320 720) 123 582 (1 178 283) 

C. Aktywa finansowe według wartości 
godziwej jako zyski lub straty  

349 486 309 113 
349 48
6 

309 113 349 486 87 120 (128 171) X X 
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Tabela 14 – Ryzyko stóp procentowych na pozycjach w księdze bankowej 

Informacje jako ściowe 

Aspekty ogólne, procesy zarządzania ryzykiem stóp procentowych i metody pomiaru 

Na ryzyko stóp procentowych składają się zmiany stóp procentowych, które znajdują 
odzwierciedlenie w: 

. źródłach dochodów odsetkowych, a więc z dochodach banku (ryzyko przepływów 
gotówkowych); 

. Wartość zaktualizowana netto aktywów i pasywów, ze względu na ich wpływ na wartość 
zaktualizowaną netto przyszłych przepływów gotówkowych (ryzyko wartości godziwej). 

Grupa codziennie mierzy i monitoruje ryzyko stóp procentowych w ramach prowadzonej polityki 
ryzyka stóp procentowych księgi bankowej, w które określone zostały metody i odpowiednie 
limity lub wartości progowe wraŜliwości marŜy odsetkowej i wartości ekonomicznej Grupy. 

Ryzyko stóp procentowych wpływa na wszystkie pozycje bankowe, wynikające z prowadzonej 
działalności operacyjnej oraz strategicznych decyzji inwestycyjnych (księga bankowa). 

Główne źródła ryzyka stóp procentowych moŜna określić jako: 

ryzyko zmiany ceny - ryzyko, wynikające z niedopasowania terminów zapadalności i zmian ceny 
aktywów i zobowiązań banku; główne cechy tego ryzyka obejmują: 

ryzyko krzywej rentowności - ryzyko wynikające z ekspozycji pozycji banku na zmiany kąta 
nachylenia i kształtu krzywej rentowności 

ryzyko bazowe - ryzyko wynikające z niedoskonałej korelacji pomiędzy zmianami 
oprocentowania kredytów udzielanych i zaciąganych dla róŜnych instrumentów, które mogą 
wykazać podobną charakterystykę powtórnej wyceny; 

ryzyko opcjonalne – ryzyko wynikające z opcji wyraźnych lub dorozumianych w pozycjach księgi 
bankowej Grupy. 

W 2009 roku departamenty Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Bilansowym oraz ALM spółki 
holdingowej wprowadziły modele statystyczne w celu prognozowania zachowań włoskich 
klientów detalicznych w związku z niepewnymi transakcjami w zakresie zapadalności 
kontraktów: 

. pozycje na Ŝądanie: model ekonometryczny szacuje trwałość pod względem czasu i wolumenów 
transakcji o nieokreślonym terminie zapadalności dla umoŜliwienia bankowi oceny najlepiej 
dopasowanych transakcji zabezpieczających przez moŜliwym spadkiem stóp procentowych. 

hipoteczne kredyty mieszkaniowe: model ekonometryczny szacuje na bieŜąco przyszłe wolumeny 
przewidywanych umorzeń w celu ograniczenia ryzyka nadwyŜki w banku swapów 
zabezpieczających na stopach procentowych w odniesieniu do niespłaconych kredytów 
hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. 

Niektóre limity zostały określone w opisanej powyŜej organizacji w celu odzwierciedlenia 
skłonności do podejmowania ryzyka, zgodnej ze strategicznymi wytycznymi, wydanymi przez 
Radę Dyrektorów (Radę Nadzorczą). Limity te są definiowane w kategoriach VaR (obliczanej 
przy uŜyciu metodologii opisanej powyŜej dla księgi handlowej na podstawie wraŜliwości na 
wahania stąp procentowych, obliczonych z uwzględnieniem informacji z opisanych powyŜej 
modeli behawioralnych, powtórnej wyceny wraŜliwości lub luk dla kaŜdego banku lub spółki 
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Grupy zaleŜnie od poziomu zaawansowania takiej działalności. 

KaŜdy z banków lub spółek Grupy przyjmuje odpowiedzialność za zarządzanie ekspozycją na 
ryzyko stóp procentowych w ramach przyznanych limitów. W tym celu realizowane są transakcje 
mikro- i makro-hedgingu. 

Na poziomie skonsolidowanym Jednostka Zarządzania Aktywami i Pasywami w Centrali Grupy 
podejmuje następujące działania: 

Przy uŜyciu statycznej analizy luk (tzn. zakładając, Ŝe pozycje utrzymają się na stałym poziomie 
w tym okresie) prowadzi symulację wpływu na dochód odsetkowy dla bieŜącego okresu z 
uwzględnieniem róŜnych załoŜeń elastyczności dla pozycji na Ŝądanie. 

Analizuje dochody odsetkowe przy uŜyciu dynamicznych symulacji zmian rynkowych stóp 
odsetkowych. 

Departamenty ALM oraz Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Bilansowym łącznie opracowują 
modele i metodologie w celu osiągnięcia moŜliwie najlepszej reprezentacji ryzyka stóp 
procentowych pozycji o nieokreślonym terminie umownej zapadalności (np.: transakcje na 
Ŝądanie) lub o niepewnym terminie zapadalności (np.: kredyty hipoteczne). 

Departament Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Bilansowym zapewnia analizę wraŜliwości, 
prowadzoną w celu oceny zmian kapitału w zaleŜności od równoległych wstrząsów poziomów 
stóp procentowych we wszystkich koszykach czasowych na krzywej i codziennie określa oraz 
weryfikuje limity ryzyka rynkowego przy uŜyciu metodologii VaR. 

Hedging wartości godziwej 

Strategie hedgingowe mające na celu spełnienie limitów ryzyka stóp odsetkowych dla portfela 
bankowego są realizowane przy uŜyciu kontraktów na giełdowych lub pozagiełdowych 
instrumentach pochodnych, przy czym te ostatnie, zwane jako swapy stóp odsetkowych, są 
najczęściej stosowane w tym celu. 

Z reguły stosowane są generyczne rozwiązania hedgingowe, tzn. powiązane z kwotami 
pienięŜnymi w portfelach aktywów i zobowiązań. Czasami skutki konkretnych operacji 
hedgingowych są ujmowane w związku z emitowanymi papierami wartościowymi lub 
indywidualnymi aktywami finansowymi, a szczególnie aktywami dostępnymi do sprzedaŜy. 

Hedging przepływów gotówkowych 

Hedging przepływów gotówkowych jest czasem stosowany jako alternatywa do hedgingu 
wartości godziwej w celu stabilizacji bieŜącego i przyszłego rachunku wyników. Strategie makro-
hedgingu są z reguły stosowane i w większości wypadków są dostosowane do ryzyka stóp 
odsetkowych największej części aktywów finansowych „na Ŝądanie”. 
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Informacje ilościowe 

Zgodnie z włoskim wymogiem regulacyjnym (Pismo Okólne nr 263/2006, Tytuł IV, Tabela 14-b 
), Grupa UCI zgłasza skutki nieoczekiwanych zmian stóp odsetkowych, zarówno ujemnych jak 
dodatnich, w podziale na główne waluty, z uwzględnieniem opinii i załoŜeń zarządczych odnośnie 
do portfela księgi bankowej, opisanego powyŜej. 

Według stanu na 31 grudnia 2009 roku wraŜliwość wartości ekonomicznej aktywów na 
natychmiastową i równoległą zmianę stóp o +200 bp wynosi -190 mln euro (lub 99 mln euro dla 
wahań o -150 bp)1. 

+200 bp 

 

Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej 

 

-150 bp 

31 grudnia 2009 roku w mln euro 
 -150 bp +200bp 
Razem 99 109 
AUD -2 2 
CHF 4 -6 
CNY 3 -4 
CZK -12 14 
EUR -340 433 
GBP -14 16 
HRK 15 -18 
HUF -2 3 
JPY -7 10 
KZT 32 - 38 
PLN 160 - 214 
RON 9 - 11 
RUB 31 - 38 
TRY -3 4 
USD 206 - 241 
Inne 19 -22 

W 2009 roku Grupa rozszerzyła zastosowanie wewnętrznych ocen operacyjnych modeli 
statystycznych, opracowywanych w celu oszacowania profili zapadalności pozycji sprawozdań 
finansowych o nieokreślonych lub niepewnych umownych terminach zapadalności. Modele te 
wraz z dokładniejszą definicją zakresów regulacyjnej księgi handlowej umoŜliwiły ograniczenie 
wraŜliwości na zmiany stóp procentowych euro w porównaniu do deklaracji z końca 2008 roku. 

                                                           
1 Z wyłączeniem UC Leasing, UC Factoring, UC Luxembourg i innych mniejszych spółek. 
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Glosariusz/Skróty 

ABCP Papiery komercyjne zabezpieczone aktywami  

ABS Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami 

AMA  Zaawansowana Metoda Pomiaru; zastosowanie tej metodologii 
pozwala na spełnienie wymogu ryzyka operacyjnego przy uŜyciu 
modeli obliczeniowych, opartych o dane dotyczące strat operacyjnych 
oraz inne elementy oceny, zebrane i przetworzone przez bank. Próg 
akceptacji i szczegółowe wymogi dostępności zostały zapewnione dla 
metody standardowej i zaawansowanej. W wypadku metody AMA 
wymogi dotyczą - poza system zarządzania - takŜe systemu pomiaru. 

CE.BI. Centrale dei Bilanci – włoski dostawca informacji finansowych 

CCF współczynnik konwersji kredytowej;  

CIU Wspólne Przedsięwzięcia Inwestycyjne  

CEO Prezes Zarządu (Chief Executive Officer) 

CFO Członek Zarządu odpowiedzialny za Finanse (Chief Financial Officer) 

CRD Dyrektywa o wymogu kapitałowym, dyrektywy UE nr 2006/48 oraz 
2006/49 Bank Włoch w swoim piśmie okólnym nr 263/2006 z 
późniejszymi zmianami 

CRM  Łagodzenie ryzyka kredytowego 

CSO Członek Zarządu odpowiedzialny za Strategię 

DRO Inspektor ds. Ryzyka w Pionie 

EAD zaangaŜowanie na datę niedotrzymania warunków 

EBITDA Dochód przed odsetkami, podatkiem dochodowym i amortyzacją  

ECA Agencja Kredytowania Eksportu 

ECAI  Zewnętrzna instytucja oceny kredytów 

EL Strata oczekiwana 

IAA  Metoda Wewnętrznej Oceny IAA 

IBNR Straty poniesione ale nie zgłoszone  

ICAAP proces Wewnętrznej Oceny Adekwatności Kapitałowej; dyscyplina 
tzw. „Filaru 2” wymaga, by banki wdroŜyły procesy i systemy, słuŜące 
ocenie poziomu wewnętrznej adekwatności kapitałowej wobec 
dowolnego rodzaju ryzyka, takŜe odmiennego od rodzajów, 
przewidzianych zasadami wymogu kapitałowego (Filar 1); w zakresie 
oceny ekspozycji, zarówno obecnej, jak przyszłej, naleŜy uwzględnić 
takŜe strategie i ewolucję środowiska odniesienia  
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IMA Metoda Modeli Wewnętrznych (ryzyko rynkowe) 

IPRE Nieruchomość dochodowa 

IRB  Metoda Wewnętrznych Ratingów 

LCP Okres Potwierdzenia Straty 

LGD  strata w przypadku niedotrzymania warunków  

M  Efektywna Data Zapadalności 

MDB  Wielonarodowy Bank Rozwoju 

Notch Punkt Bazowy 

OTC Rynek zdecentralizowany (kontrakty na instrumentach pochodnych) 

PD  prawdopodobieństwo wystąpienia niedotrzymania warunków  

RBA  Metoda w Oparciu o Ratingi 

RIC model obliczeniowy RB - (Rating zintegrowany osób fizycznych) 

RISB model obliczeniowy RB - Rating Integrato Privati (Rating 
zintegrowany małych przedsiębiorstw) 

RUF  Rewolwingowa Linia Gwarantowana 

SFA Metoda SFA 

SL  Specjalistyczne PoŜyczkowe Finansowanie Projektów 

MIS Małe i średnie przedsiębiorstwa 

SREP Nadzorczy Proces Przeglądu i Oceny; proces ten jest realizowany w 
interakcji z bankami i przy uŜyciu systemu nadzorczego analizy i 
oceny banków podlegających nadzorowi. Dialog z bankami umoŜliwia 
nadzorowi pozyskanie szerszej wiedzy na temat ICAAP oraz leŜących 
u jego podstaw hipotez metodologicznych, zapewniając jednocześnie 
bankom moŜliwość uzasadnienia ich ocen adekwatności kapitałowej. 
W razie konieczności władze nadzoru mogą wymagać, by banki 
przyjęły działania korekcyjne w postaci usprawnień organizacyjnych 
lub dodatkowego kapitału, wskazując najbardziej odpowiednie do 
okoliczności działania spośród dostępnych moŜliwości 

UCITS  Przedsięwzięcia w ramach Wspólnych Inwestycji w Transferowalne 
Papiery Wartościowe 

UL Strata nieoczekiwana 

VaR Wartość naraŜona na ryzyko 
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Deklaracja Starszego MenedŜera, odpowiedzialnego za Rachunkowość Spółki 

Ja, niŜej podpisana Marina Natale, działając w charakterze Starszego MenedŜera 
odpowiedzialnego za opracowanie rozliczeń spółki UniCredit SpA 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM,  

Ŝe zgodnie z postanowieniami art. 154-BIS, ust. 2 „Jednolitej ustawy o pośrednictwie 
finansowym” ujawnienia zgłoszone w niniejszym dokumencie są zgodne z wynikami, księgami i 
ewidencją. 

Mediolan, 21 kwietnia 2010 r. 

Marina Natale 

 

 


