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Wstęp

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom.
Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności
wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni
rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek
gospodarczych i instytucji.
Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne
wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa czy instytucji. Rachunkowość ukierunkowana na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.
Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej
zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności organizacji oraz jej ośrodków
odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w
ramach controllingu.
Problemom rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu
jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu
informacyjnego rachunkowości. W części artykułów poruszono zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie
rachunkowości, w części zaś zaprezentowano problemy i przykłady praktycznego
prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien przyczynek do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości,
która jest podstawową bazą informacyjną dla controllingu w różnych organizacjach.
Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz
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WARTOŚĆ FIRMY W SPRAWOZDANIACH
FINANSOWYCH BANKÓW
GOODWILL IN THE FINANCIAL STATEMENTS
OF BANKS
DOI: 10.15611/pn.2016.440.04
Streszczenie: Przedmiotem opracowania jest wartość firmy, która powstaje w wyniku przejęcia innej jednostki i jest wykazywana w bilansie jako składnik wartości niematerialnych.
Zaprezentowano możliwe sposoby ujęcia tej wartości na potrzeby rachunkowości oraz omówiono aktualnie obowiązujące przepisy w tym obszarze. W artykule przedstawiono wyniki
badań polegających na analizie sprawozdań finansowych wybranych banków działających w
Polsce. Celem analizy było sprawdzenie udziału wartości firmy w sumie bilansowej tych banków oraz sposobu i częstotliwości dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości tej pozycji
aktywów. Okazało się, że wartość firmy stanowi niewielki udział sumy bilansowej wybranych banków, a mimo corocznych testów na utratę wartości firmy banki te nie zidentyfikowały potrzeby dokonywania odpisów aktualizujących na tę pozycję aktywów.
Słowa kluczowe: wartość firmy, utrata wartości, sprawozdania finansowe, banki.
Summary: The subject of this study is goodwill that arises from the acquisition of another
entity and is recognized in the balance sheet as an intangible asset. The possible ways of
presenting the goodwill for accounting purposes are shown and the current regulations in this
area are discussed. The article presents the results of studies involving the analysis of financial
statements of selected banks operating in Poland. The aim of this analysis was to determine
a share of goodwill in the total assets of these banks. Additionally, the manner and frequency
of goodwill impairment losses were examined. The conclusion is that goodwill represents a
small part of total assets of the selected banks. These banks did not identify the need for writedowns on this asset despite the annual test for goodwill impairment.
Keywords: goodwill, impairement, financial statements, banks.
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1. Wstęp
Problematyka dotycząca wartości firmy (goodwill) jest zagadnieniem wyjątkowo
złożonym. Można ją rozpatrywać w wielu aspektach, np. w aspekcie ekonomicznym, prawnym czy księgowym. Trudności w zdefiniowaniu wartości firmy, jej ujmowaniu i wycenie przyczyniają się do braku jednomyślności w tym zakresie. Wyrazem tego są rozbieżności w rozwiązaniach ustalonych na potrzeby rachunkowości.
Rozważania na ten temat koncentrują się najczęściej wokół jej odpowiedniej kwantyfikacji oraz właściwej prezentacji. Obecnie uważa się, że wartość firmy reprezentuje nadwyżka pieniędzy zapłaconych za wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów netto przejmowanej jednostki. Jest ona traktowana jako składnik aktywów
i wykazuje się ją w oddzielnej pozycji sprawozdania finansowego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wycena wartości firmy po początkowym jej ujęciu w sprawozdaniach finansowych. Zostaną opisane możliwe rozwiązania oraz aktualnie obowiązujące zasady. Szczególną uwagę poświęcono odpisom
z tytułu utraty wartości firmy. W części praktycznej zostaną opisane wyniki badania dotyczącego wartości firmy i jej utraty, przeprowadzonego w polskim sektorze
bankowym.
Celem badania było sprawdzenie, czy w wyniku przeprowadzanych fuzji i przejęć w tej branży wartość firmy stanowi znaczący udział sumy bilansowej banków
oraz w jakim stopniu banki testują utratę wartości firmy i dokonują odpisów z jej
tytułu.

2. Wartość firmy z perspektywy rachunkowości
Specjaliści z rachunkowości przyjęli pogląd ekonomistów i prawników, i postrzegają wartość jako wartościowy składnik aktywów niematerialnych. Niemniej jednak
wiele osób zajmujących się rachunkowością waha się, czy wartość firmy może być
faktycznie zmierzona z odpowiednią dokładnością i niezawodnością. Prowadzone
rozważania w tym temacie koncentrują się na dwóch głównych problemach: czy
wartość firmy powinna być rozpoznawana oraz w jaki sposób zmiany w wartości
firmy powinny być mierzone [Wen, Moehrle 2015].
Pierwsza kwestia dotyczy momentu uznania wartości firmy w sprawozdaniu.
Obecnie wartość firmy wytworzona wewnętrznie przez jednostkę nie jest ujmowana w bilansie przypuszczalnie z obawy o brak wiarygodności pomiaru wykreowanej
w ten sposób wartości. Wartość firmy jest ujmowana w sprawozdaniu finansowym
jedynie wówczas, gdy nastąpiło połączenie lub przejęcie innej jednostki. W takiej
sytuacji wiarygodność pomiaru jest większa z uwagi na rynkowy charakter takiej
transakcji.
H. Wen i S. Moehrle [2015] piszą, że istnieją co najmniej dwa teoretyczne podejścia do pomiaru wartości firmy:

44

Małgorzata Białas

1) jako różnicy między zyskami połączonych jednostek a zyskami osiąganymi
przez inne jednostki o podobnym profilu działalności (tzw. podejście nadwyżki zysków);
2) jako różnicy między ceną nabycia a wartością godziwą przejętych aktywów
netto.
Chociaż podejście nadwyżki zysków lepiej odpowiada ekonomicznej naturze
wartości firmy, to jest znacznie trudniejsze do zastosowania w praktyce. Wynika to
z trudności związanych z wiarygodnym oszacowaniem nadwyżki zysków wynikających z połączenia jednostek. Dlatego też standardy rachunkowości preferują drugie podejście. Ujęta w sprawozdaniu finansowym wartość firmy stanowi nadwyżkę
zapłaconej ceny za wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów netto przejętej
jednostki. Takie dodatkowe nakłady na inwestycje są niezbędne z punktu widzenia
strony kupującej, która spodziewa się, że nabywana jednostka będzie miała potencjał do generowania dodatkowych zysków.

3. Początkowe ujęcie wartości firmy
w sprawozdaniach finansowych
W odniesieniu do wyceny wartości firmy dokładniejszych wytycznych dostarcza
standard MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”. Zgodnie z par. 51 tego
standardu wartość firmy początkowo wycenia się według jej ceny nabycia, stanowiącej nadwyżkę przekazanej zapłaty nad udziałem jednostki przejmującej, w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych.
Wartość firmy jest więc nadwyżką przekazanej zapłaty za nabycie innej jednostki ponad wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów netto tej przejętej jednostki. Innymi słowy, wartość firmy, zgodnie z par. 52 MSSF 3, odpowiada płatności dokonanej przez jednostkę przejmującą w oczekiwaniu na przyszłe korzyści
ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani
osobno ująć.
Ustalenia polskiej ustawy o rachunkowości dotyczące definicji wartości firmy
są zbliżone do standardu MSSF 3.

4. Ustalanie bilansowej wartości firmy po początkowym ujęciu
Kolejny problem związany z wartością firmy dotyczy jej okresowych zmian w czasie. W tym zakresie należy rozważyć, jak długo przejęte jednostki będą generowały
dodatkowe zyski (czyli jaki jest okres ekonomicznej użyteczności wartości firmy)
oraz w jaki sposób należy dokonywać ich pomiarów. Praktyka i teoria rachunkowości wykształciły cztery rozwiązania sposobu księgowania wartości firmy [Bunea-Bontas 2009]:

Wartość firmy w sprawozdaniach finansowych banków45

1. Utrzymywanie wartości firmy na początkowym poziomie bez dokonywania
późniejszych odpisów amortyzacyjnych. Niektórzy eksperci uważają, że wartość ta
nie zmniejsza się w czasie, lecz przeciwnie, utrzymuje się na tym samym poziomie
lub nawet rośnie.
2. Pomniejszanie wartości firmy z kapitału własnego właściciela. Zgodnie
z tym podejściem jednostka zgadza się na dodatkową zapłatę za przejęcie aktywów
innej jednostki, kiedy ocenia, że przyniesie to w przyszłości korzyści ekonomiczne
właścicielowi.
3. Kapitalizacja wartości firmy i tworzenie odpisów z tytułu utraty wartości na
wypadek, gdyby przejęte aktywa utraciły wartość.
4. Kapitalizacja wartości firmy i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
w okresie równym okresowi użytkowania przejętych aktywów.
Niektórzy specjaliści uważają, że ostatnie rozwiązanie jest najlepsze ze względu na ekonomiczną naturę elementów wartości firmy, które ulegają deprecjacji.
W efekcie w 1970 r. do amerykańskich standardów rachunkowości (GAAP) wprowadzono zapis, zgodnie z którym odpisy amortyzacyjne wartości firmy powinny
być dokonywane metodą liniową przez okres nie dłuższy niż 40 lat.
Takie podejście do wyceny wartości firmy miało duży wpływ na sprawozdania
finansowe amerykańskich spółek. Okazało się bowiem, że często znacząca część
ceny przejęcia była przypisywana wartości firmy. Spektakularnym przykładem
było połączenie w 1989 r. spółek Time i Warner Brothers. Okazało się, że zdumiewająco dużo, bo aż 80% ceny nabycia, tj. 14 mld USD, przypisano wartości firmy
[Davis 1992]. Oczywiście, zgodnie z obowiązującymi wówczas standardami GAAP,
odpisy amortyzacyjne tak dużej kwoty spowodowały stałą redukcję wykazywanych
zysków przez kolejne lata [Davis 1992].
Niekorzystny wpływ odpisów amortyzacyjnych wartości firmy na wyniki finansowe spółek przyczynił się do zmiany przepisów i obecnie jednostki są zobligowane do dokonywania okresowych testów na utratę wartości tego składnika aktywów.
Podobnie jest na gruncie europejskim, gdzie zgodnie z MSSF 3 wartość firmy nie podlega amortyzacji. Natomiast po początkowym ujęciu jednostka testuje
corocznie wartość firmy pod kątem ewentualnej utraty wartości, jeżeli zaistniały
pewne zdarzenia lub wystąpiły zmiany okoliczności, które wskazują na możliwość
utraty wartości.
Podczas gdy standardy międzynarodowe obecnie wykluczają możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, polskie regulacje nadal
dopuszczają amortyzację tego składnika aktywów, określając przy tym długość dokonywania tych odpisów na okres nie dłuższy niż 5 lat, a w uzasadnionych przypadkach nawet do 20 lat [Ustawa z dnia 29 września 1994].
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5. Testy na utratę wartości firmy
Testy na utratę wartości firmy przeprowadza się zgodnie ze standardem MSR 36
„Utrata wartości aktywów”. Odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów dokonuje się dopiero wtedy, gdy wartość odzyskiwalna jest niższa od
wartości bilansowej tego składnika aktywów.
Wartość odzyskiwalna odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty
sprzedaży lub wartości użytkowej składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, zależnie od tego, która z nich jest wyższa [MSR 36]. Wartość
użytkowa jest bieżącą, szacunkową wartością przyszłych przepływów pieniężnych,
których uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów
lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU, Cash Generating Units).
Jednak wartość firmy, jako składnik aktywów, nie generuje samodzielnie przepływów pieniężnych, czyli niezależnie od innych aktywów nie może być mierzona
indywidualnie. Dlatego też, zgodnie z MSR 36, wartość firmy zostaje w chwili przejęcia przypisana do poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne
jednostki przejmującej, które zgodnie z oczekiwaniami mają przynieść korzyści
z tytułu synergii uzyskanej w wyniku takiego połączenia.
W związku z powyższym, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że wartość firmy może być niższa od tej wykazywanej w bilansie, wówczas wartość odzyskiwalną oblicza się dla całego ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do
którego należy ta wartość firmy.
Jeżeli wartość bilansowa ośrodka jest wyższa od jego wartości odzyskiwalnej, wówczas jednostka dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
w pierwszej kolejności w celu obniżenia wartości firmy, która została przypisana do
tego ośrodka, a w dalszej kolejności do innych aktywów należących do tego ośrodka
[MSR 36].
Po wprowadzeniu testów na utratę wartości firmy ponownie pojawiły się głosy
krytyki. Niektórzy uważają [Watts 2003], że dokonywanie testów na utratę wartości w odniesieniu do wartości firmy może prowadzić do znacznego pogorszenia
jakości sprawozdawczości finansowej. Według nich nie jest dobrym rozwiązaniem
opieranie się przy wycenie wartości firmy jedynie na uznaniowym mechanizmie, za
pomocą którego odzwierciedla się przyszłe korzyści ekonomiczne. Ponadto zauważają, że w obecnym kształcie standardów rachunkowości mogą wystąpić trudności
w zweryfikowaniu wartości szacunkowych, a tym samym wartości firmy. Prawdopodobne jest więc, że kadra zarządzająca będzie wykorzystywała nową możliwość,
aby opóźniać odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy [Ramanna 2008;
Ramanna, Watts 2012].
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6. Analiza wartości firmy wykazywanej w sprawozdaniach
finansowych wybranych banków działających w Polsce
Przedmiotem analizy jest wartość firmy w wybranych bankach działających w Polsce, a dokładniej odpisy z tytułu utraty jej wartości oraz stosowane przez banki
procedury w tym zakresie. Banki te stosują standardy MSR/MSSF.
Impulsem do napisania tego artykułu oraz dokonania analizy stał się komunikat na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w którym poinformowano
o opublikowaniu raportu przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA). W raporcie tym
[ESMA 2013] zostały przedstawione praktyki sprawozdawcze związane z testowaniem utraty wartości firmy przez wybranych emitentów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami MSR/MSSF. Dodatkowo raport zawiera
rekomendacje dotyczące poprawy stosowania wymogów MSR 36. Co prawda raport
dotyczył 235 emitentów, dla których wartość firmy stanowiła znaczący udział w sumie bilansowej, niemniej jednak spostrzeżenia opublikowane w tym raporcie mogą
być pewnego rodzaju wskazówkami także dla podmiotów działających w Polsce.
Analiza wartości firmy w polskim sektorze bankowym okazała się jednak trudniejsza, niż pierwotnie zakładano. Pomimo licznych przejęć okazuje się, że w rzeczywistości niewiele banków wykazuje pozycję wartości firmy w bilansie. Częściowo wynika to z charakteru transakcji, do których dochodzi między jednostkami
będącymi pod wspólną kontrolą. Tego typu transakcje wyłączone są spod zakresu
uregulowań standardów MSSF i wówczas, wobec braku szczegółowych uregulowań
wewnątrz MSSF, banki najczęściej ujmują taką transakcję według wartości księgowych, tj. jednostka przejmująca rozpoznaje aktywa i pasywa jednostki przejmowanej według ich bieżącej wartości księgowej, skorygowanej jedynie w celu ujednolicenia zasad rachunkowości przejmowanej jednostki. Wówczas wartość firmy oraz
ujemna wartość firmy nie są wykazywane, a różnica powstała między wartością
księgową przejmowanych aktywów netto a zapłaconą ceną ujmowana jest w kapitale własnym jednostki przejmującej.
Przykładem mogą tu być transakcje połączenia banku BPH SA i banku Pekao
SA lub banku BGŻ SA i Rabobanku Polska SA, czy połączenie Fortis Banku Polska
SA z Dominet Bankiem SA
Ponadto nie wszystkie banki mają obowiązek ujawniania swoich wyników finansowych. Jednostki spełniające definicję jednostek pozostających pod wspólną
kontrolą zgodnie ze standardem MSSF 3 nie są zobligowane do ujawniania tych
informacji.
W efekcie, analizując dostępne sprawozdania finansowe banków w okresie od
2008 do 2015 r., udało się wybrać zaledwie kilka banków, które wykazywały pozycję wartość firmy w bilansie. Należą do nich: BZ WBK SA, Getin Noble Bank SA,
PKO BP SA, BPH SA oraz Pekao SA.
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Wartość firmy w tych bankach pojawiła się w związku z następującymi transakcjami:
•• połączenie BZ WBK SA z Kredyt Bankiem SA w 2013 r.;
•• przejęcie przez Getin Noble Bank SA w 2004 r. Banku Przemysłowego SA
w Łodzi;
•• nabycie Nordea Banku Polska SA przez PKO Bank Polski SA w 2014 r.;
•• nabycie przez BPH SA Pierwszego Komercyjnego Banku SA w Lublinie oraz
Przedsiębiorstwa Kapitałowo-Inwestycyjnego „Chrobry” Modro sp. jawna;
•• przeniesienie na bank Pekao SA części majątku banku BPH SA (jako wartość
firmy wykazano kwotę 51 675 tys. zł w ramach integracji tych banków; transakcja ta została zakwalifikowana jako połączenie jednostek gospodarczych pod
wspólną kontrolą, a w związku z tym nie rozpoznano innej dodatniej lub ujemnej
wartości firmy);
•• nabycie przez bank Pekao SA w 2014 r. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika.
W tabeli 1 przedstawiono ujawnione wartości firmy wymienionych banków
w poszczególnych latach.
Tabela 1. Wartość firmy ujawniana w sprawozdaniu finansowym poszczególnych banków
w latach 2008-2015 (w tys. zł)
Nazwa banku
BZ WBK SA
Pekao SA
PKO BP SA
Getin Noble
Bank SA
BPH SA

2008

2009

2010

2011

51 675

51 675

51 675

51 675

51 307

51 307

51 307

51 307

2012

2013
2014
2015
1 688 516 1 688 516 1 688 516
51 675
51 675
52 635
52 635
871 047 871 047
51 307
51 307
51 307
bd

154 764 154 764 154 764 154 764 154 764

154 764

154 764

bd

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych wymienionych banków.

W tabeli 2 ujęto średni udział wartości firmy w sumie bilansowej wybranych
banków.
Tabela 2. Średni udział wartości firmy w sumie bilansowej wybranych banków (w %)
Nazwa banku
BZ WBK SA
Pekao SA
PKO BP SA
Getin Noble Bank SA
BPH SA

Średni udział wartości firmy w sumie bilansowej
1,46
0,04
0,34
0,10
0,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych wymienionych banków.
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Widać, że średni udział wartości firmy w sumie bilansowej poszczególnych banków jest znikomy, najczęściej kształtuje się poniżej 1% (wyjątkiem jest
BZ WBK SA –1,46%).
Analiza informacji dodatkowych wykazała, że banki mają świadomość konieczności dokonywania corocznych testów na utratę wartości. Niektóre banki podają dokładne wyliczenia i przyjęte założenia dotyczące oszacowania wartości użytkowej
odpowiednich ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne. Nie jest to jednak reguła. Niemniej żaden bank nie dokonał odpisu z tytułu utraty wartości firmy
mimo pogorszenia warunków funkcjonowania w wyniku kryzysu w 2008 r.
Dla porównania można przytoczyć wyniki badań przeprowadzonych przez
urząd ESMA. Przypomnijmy, że były to badania na grupie 235 jednostek z różnych branż, których akcje notowane są na europejskich giełdach papierów wartościowych. Prawie wszystkie jednostki z badanej grupy wykazywały wartość firmy
w swoich sprawozdaniach finansowych.
Suma wartości tej pozycji dla wszystkich wybranych jednostek wyniosła w 2011 r.
794,9 mld euro. W sektorze usług finansowych, w którym przeanalizowano sprawozdania 32 jednostek, łączna wartość firmy wynosiła w 2011 r. 59 099 mln euro
W tym samym roku prawie 36% jednostek z badanej próby dokonało odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości firmy na kwotę 40 410 mln euro, tj. ok. 5%
wartości firmy z końca 2010 r. Natomiast branża usług finansowych była w tym zakresie liderem, gdyż rozpoznała utratę wartości firmy na kwotę 19 183 mln euro, co
stanowiło 25,2% tej pozycji wykazywanej na koniec 2010 r. Mimo tak znaczących
odpisów z tytułu utraty wartości firmy, urząd ESMA sugeruje, aby dokładniej przeanalizować tę pozycję wykazywaną w bilansie, gdyż, biorąc pod uwagę sytuację
gospodarczą w 2011 r., wartość odpisów powinna być znacznie większa.
Natomiast, jak już wcześniej wspomniano, przeanalizowane banki działające
w Polsce nie dokonały w analizowanym okresie żadnych odpisów aktualizujących
z tytułu utraty wartości firmy. Nie dziwi więc fakt, że KNF poleciła lekturę raportu
przygotowanego przez urząd ESMA.
Przeglądając informacje dodatkowe wybranych banków z Polski, można znaleźć przyjęte przez banki założenia, którymi kierowały się, dokonując testów na
utratę wartości firmy. W tabeli 3 podano wybrane założenia, przy czym zestawienia
dokonano dla roku 2014, gdyż nie wszystkie banki w momencie pisania artykułu
opublikowały już swoje sprawozdania za rok 2015.
Według raportu ESMA zakładana stopa wzrostu przy prognozie przepływów
pieniężnych ośrodków CGU nie powinna przekraczać 3% w sytuacji, jaka wystąpiła
w 2011 r. Jak widać, banki działające w Polsce nie przekroczyły tej wartości nawet
w 2014 r.
Przyjęta stopa dyskontowa w analizowanych bankach działających w Polsce
była jednakowa dla zidentyfikowanych przez banki ośrodków CGU. Niemniej jednak urząd ESMA sugeruje, aby dla każdego ośrodka CGU stosować inną stopę
dyskontową, gdyż ryzyko związane z każdym ośrodkiem generującym przepływy
pieniężne jest inne.
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Tabela 3. Wybrane założenia przyjęte przez banki przy przeprowadzaniu testów
na utratę wartości firmy w 2014 r.
Nazwa banku
BZ WBK SA
Pekao SA
PKO BP SA
Getin Noble
Bank SA
BPH SA

Okres prognozy dla szacowanych przepływów pieniężnych
dla ośrodków CGU
bd
5 lat
10 lat
5 lat

bd
2,5%
1,6%
2,5%

bd
7,64%
7,7%
8,02%

7 lat

3,0%

od 7,88% do 8,41% (różne stopy dla każdego roku
prognozy)

Przyjęta stopa
wzrostu

Przyjęta stopa dyskontowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych wymienionych banków.

Ponadto zauważono, że nie wszystkie banki publikowały wyniki z analizy wrażliwości w zakresie prognozowanych przepływów pieniężnych generowanych przez
poszczególne ośrodki CGU. Często brakowało również w informacji dodatkowej jasnego opisu zidentyfikowanych ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne.

7. Zakończenie
Zagadnienia związane z wartością firmy nie są łatwe ze względu na ich niematerialny charakter i trudności związane z jej wyceną. Niemniej jednak udało się wypracować w miarę jednolite stanowisko w amerykańskich i europejskich standardach
rachunkowości na temat ujmowania i późniejszej wyceny wartości firmy w sprawozdaniach finansowych. Zdecydowano się na dokonywanie testów na utratę wartości firmy i odpisy z tego tytułu zamiast równomiernych odpisów amortyzacyjnych.
Na przykładzie polskiego sektora bankowego przeprowadzono analizę sprawozdań finansowych banków wykazujących wartość firmy w swoich bilansach. Okazało się, że udział wartości firmy w sumie bilansowej jest niewielki, poniżej 1%. Ponadto żaden z analizowanych banków nie dokonał odpisu z tytułu utraty wartości tej
pozycji. Każdy bank w informacji dodatkowej zapewniał jednak o przeprowadzonych testach na temat utraty wartości firmy. Przyjęte ogólne założenia tych testów
nie budzą zastrzeżeń. Brakuje jednak bardziej szczegółowych informacji na temat
zidentyfikowania poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do
których wartość firmy została przypisana, oraz wyliczonych prognozowanych przepływów pieniężnych dla tych ośrodków.
Wydaje się, że banki działające w Polsce, mimo niskiego udziału wartości firmy
w ich sumie bilansowej, powinny uważniej przyjrzeć się zaleceniom zawartym w
raporcie przygotowanym przez urząd ESMA. Oczywiście analiza zawarta w tym
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artykule nie objęła wszystkich banków, ale bardzo prawdopodobne jest, że w pozostałych bankach wykazujących wartość firmy w bilansie występuje zbliżona sytuacja.
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