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„Faktycznie piękna okolica. Fajnie by było samemu się tu przenieść” pomyślał Marek. Marek
Kaczmarski, Dyrektor Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego ds. Ryzyka Kredytowego
Bankowości Korporacyjnej w Raiffeisen Bank Polska S.A. wybrał się w niedzielne
popołudnie za Poznań obejrzeć działkę budowlaną, którą jeden z klientów banku (Firma X)
zamierzał kupić za 1,8 mln PLN pod inwestycje deweloperskie. „To niezła cena za ten
kawałek gruntu w takim miejscu. Po uzbrojeniu i rozparcelowaniu sprzedadzą to za dwa razy
tyle” – przekonywał go Jacek Kowalski, który przedłożył propozycję finansowania tego
projektu. Marek chciał osobiście obejrzeć działkę żeby móc lepiej ocenić przedstawioną
propozycję finansowania , ale również po to żeby przyjrzeć się ocenie wydanej przez Jacka,
który był stosunkowo nowym analitykiem kredytowym banku i nie miał dużego
doświadczenia w tak dużych projektach tego typu. Po swojej wizycie Marek obiecał, że
propozycja finansowania będzie przedłożona Komitetowi Kredytowemu do końca miesiąca.
Miał pewne wątpliwości dotyczące pozycji finansowej klienta ale był przekonany, że działka
stanowiła wystarczające zabezpieczenie proponowanego kredytu.

Firma X
Firma X, z siedzibą w Poznaniu, od początku swojej działalności (marzec 2000 r.) świadczy
usługi pośrednictwa finansowego dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Jest jedną
z wielu tego typu firm działających w zachodniej części Polski. Zasadnicza część przychodów
firmy wynika z dostarczania klientów firmom leasingowym (za każdego przyprowadzonego
klienta firma uzyskuje prowizję na poziomie 0,2-1% wartości umowy leasingu w przypadku
finalizacji transakcji). Firma ma również podpisane umowy z pośrednikami, którzy za
odpowiednią prowizję dostarczają klientów, a firma wykorzystując swoje kontakty
z przedsiębiorstwami leasingowymi oraz mając z nimi podpisane umowy o współpracy, sama
uzyskuje prowizje z dostarczania im transakcji. Dodatkowo firma świadczy też usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, ubezpieczając przedmioty leasingu dla firm leasingowych,
z którymi współpracuje.
W firmie na stałe są zatrudnione 2 osoby (prezes i wiceprezes), pozostałe osoby
współpracujące z firmą prowadzą oddzielną działalność gospodarczą. Firma zwiększała
sukcesywnie zasięg działalności przez całą dekadę swojego istnienia. Stopa wzrostu
przychodów w okresie dwóch lat poprzedzających wniosek kredytowy wynosiła blisko 103%
procent, natomiast zysk netto w 2008 roku przekroczył 5.5 mln PLN.
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Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu. Nie posiadając własnych nieruchomości ani
wyposażenia, firma dzierżawi powierzchnie i sprzęt biurowy.

Inwestycje
Jak dotąd firma całość swoich zysków inwestowała w akcje w obrocie publicznym na GPW
w Warszawie.

Na

początku

2009

roku

właściciel,

idąc

za

modą,

postanawia

"zdywersyfikować" kierunki inwestycji i chce zakupić grunt pod działki budowlane, celem
ich dalszej odsprzedaży deweloperom. Nieruchomość o powierzchni 15 000 m2 znajdująca się
w Komornikach, 2 km od Poznania, położona jest w odległości 800 m od drogi szybkiego
ruchu.

4

Z dwóch stron sąsiaduje z lasem i polami, z pozostałych stron sąsiaduje z osiedlem domków
jednorodzinnych i dużym kompleksem nowoczesnych bloków mieszkalnych. Dla
mieszkańców tego osiedla dwa lata temu oddano do użytku szkołę podstawową i gimnazjum
oraz centrum sportowo – rekreacyjne. W okolicy powstało też sporo nowych sklepów
i różnego typu punktów usługowych.
Sytuacja na rynku nieruchomości
Przez ostatnie kilka lat polski rynek nieruchomości rozwijał się bardzo dynamicznie,
szczególnie na terenie i w pobliżu kilku dużych miast, takich jak Poznań. W szybkim tempie
rosły ceny nowych mieszkań i tylko nieco wolniej gruntów budowlanych. Wiele firm robiło
interesy na sprzedaży uzbrojonych działek budowlanych firmom deweloperskim, które
budowały na nich domy i mieszkania na sprzedaż i pod wynajem.

Jednak od pewnego czasu można było zaobserwować spowolnienie na rynku budowlanym.
Symptomem tego było zmniejszenie się liczby wydanych pozwoleń na budowę, lub liczby
transakcji na rynku nieruchomości.
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Raiffeisen Bank Polska
Raiffeisen Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie, jest częścią austriackiej grupy bankowej
Raiffeisen Bank International AG, z siedzibą w Wiedniu. Ma prawie 20 lat doświadczenia na
polskim rynku. Bank jest klasyfikowany jako średniej wielkości z rocznym obrotem 1081 mln
zł. Specjalizuje się w obsłudze średnich i dużych firm oraz usługach factoringowych
i leasingowych.
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Propozycja kredytowania
Prezes firmy, Jan Doe zwrócił się do banku z wnioskiem o udzielenie finansowania
„pomostowego” w wysokości 1,5 mln zł. Ustalono, że okres kredytowania wyniesie
16 miesięcy, ze spłatą kapitałową na koniec tego okresu, po sprzedaży nieruchomości przez
firmę. Miesięczne raty odsetkowe będą płacone według zmiennej stopy procentowej (WIBOR
+ 2.5%). Sprawozdania finansowe firmy za ostatnie dwa lata przedstawione są w Aneksie.
Firma szacuje stopę zysku z inwestycji (przed uwzględnieniem oprocentowania kredytu) na
ok. 30%.
Od początku swego istnienia firma korzysta z usług banku. Dotychczasowa współpraca
ograniczała się do obsługi kasowej (rachunek bankowy, karta kredytowa). Firma nie
korzystała także jak dotąd z finansowania w innych bankach.

Opinia Departamentu Ryzyka Kredytowego
Marek uważał, że propozycja finansowania miała mocne strony, chciał też wspierać Jacka,
który nie posiadał jeszcze zbyt dużego doświadczenia w dziedzinie inwestycji
deweloperskich. Sądził, że ta szansa na rozszerzenie współpracy finansowej z firmą X była
warta rozważenia przez Komitet Kredytowy. Wiedział też, że Komitet Kredytowy udzielał
wcześniej tego rodzaju finansowania i że kredyty na inwestycje deweloperskie obecnie
stanowiły tylko 2% rocznego portfela kredytowego banku. Marek widział już wiele mniej
atrakcyjnych propozycji, a pozycja finansowa firmy X wydawała się dobra. Dużo zależało od
opinii analityka, ale zdaniem Marka wszystko wydawało się być w porządku.
Z drugiej strony, firma X nie miała doświadczenia w działalności deweloperskiej. Komitet
Kredytowy mógł uznać takie rozszerzenie działalności za spekulacyjne. Wysokość kredytu
oznaczała, że bank podejmował spore ryzyko z perspektywą stosunkowo niewielkiego zysku
uzależnionego od korzystnej sprzedaży nieruchomości za 16 miesięcy. Aprobata Komitetu
Kredytowego dla tej propozycji wydawała się zależeć od oceny sytuacji finansowej firmy i od
jej zdolności pozyskania dodatkowego finansowania na spłatę kredytu w przypadku
opóźnienia w realizacji inwestycji. Chociaż wnioskowany kredyt wynosił tylko 83% ceny
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kupna trudno było przewidzieć w jakim stopniu spowolnienie na rynku nieruchomości
wpłynie na wartość nabywanej działki.
Jacek spodziewał się, że Komitet Kredytowy będzie potrzebował dodatkowych informacji
i wyjaśnień dotyczących niektórych pozycji w sprawozdaniach finansowych firmy ale miał
nadzieję, że propozycja finansowania zostanie ostatecznie zaakceptowana.
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Załącznik
gru-07
PLN tys.

gru-08
PLN tys.

Przychody Ogółem

5 761,64

6 560,06

CoS/ CoGS / Koszty Materiałowe i Eksploatacyjne TCM

2 623,61

187,43

Zysk Brutto

3 138,03

6 372,63

0,95

11,11

-

-

3,74

55,21

3 133,34

6 306,31

0,00

5,56

3 133,34

6 300,76

0,07

-

Aktualizacja wartości inwestycji

-

-

Różnice kursowe

-

-

Inne przychody finansowe

-

-

Przychody Finansowe

0,07

-

Koszty z tytułu odsetek

222,12

4,87

Aktualizacja Wartości Inwestycji

-

-

Różnice kursowe

-

-

8,16

-

230,27

4,87

2 903,13

6 295,89

0,01

455,69

Zysk ze zbycia środków trwałych i inwestycji

-

-

Aktualizacja wyceny majątku trwałego i inwestycji

-

-

Zyski FX

-

-

Korekty aktywów obrotowych

-

-

Rozwiązanie rezerw

-

-

Pozytywne zmiany zasad rachunkowości

-

-

455,69

0,82

Strata ze zbycia środków trwałych i inwestycji

-

-

Odpisy wartości aktywów trwałych i inwestycji

-

-

Straty FX

-

-

455,69

-

Zawiązanie rezerw

-

-

Negatywne zmiany zasad rachunkowości

-

-

Amortyzacja wartości firmy (zmienna wartość)

-

-

Koszty restrukturyzacji

-

-

455,68

454,87

2 447,45

6 750,76

Koszty wynagrodzeń TCM
Koszty najmu i leasingu
SG&A-Koszty, Inne koszty operacyjne
EBITDA
Amortyzacja TCM
EBIT
Przychody odsetkowe

Inne koszty finansowe
Koszty Finansowe
Wynik z Dzialalności Gospodarczej
Nadzwyczajne zyski

Nadzwyczajne wydatki

Korekta aktywów obrotowych

Wynik Zdarzeń Nadzwyczajnych
Zysk/Strata Brutto

-
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Podatek dochodowy
Zysk/Strata Netto

-

566,84

- 1 111,80

1 880,62

5 638,95
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