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Streszczenie
Studium przypadku A opisuje okoliczności związane z komercyjną propozycją
finansowania zakupu nieruchomości dla celów deweloperskich.
Wnioskodawcą jest firma posiadająca długotrwałe związki z bankiem ale nie mająca
dużego doświadczenia w tej dziedzinie działalności.
Również bank posiada niewielkie doświadczenie w finansowaniu projektów
deweloperskich.
Przypadek ten pozwala studentom przeanalizować i omówić czynniki jakie mogą
wpłynąć na decyzję banku dotyczącą przyznania wnioskowanego kredytu.
Przypadek ten ma miejsce w 2009 roku.

Studium przypadku B dotyczy uzasadnienia decyzji banku o przyznaniu firmiewnioskodawcy kredytu na zakup nieruchomości dla celów deweloperskich
Przypadek ten daje studentom możliwość przedyskutowania możliwych rozwiązań
problemów związanych z załamaniem na rynkach finansowych i na rynku
nieruchomości gruntowych w następstwie światowego kryzysu finansowego.
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Grupa docelowa
Oba przypadku przeznaczone są dla studentów na poziomie średniozaawansowanym
i średniozaawansowanym wyższym studiujących finanse, bankowość lub przedmioty
pokrewne.
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Cele kształcenia
Po przeanalizowaniu i omówieniu Studium Przypadku A studenci:
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Umieją zidentyfikować i wytłumaczyć główne zagrożenia dla wnioskodawcy i banku
związane z inwestowaniem w nieruchomości gruntowe dla celów deweloperskich;



Rozumieją czynniki wpływające na decyzję banku o przyznaniu kredytu na inwestycję
deweloperską;



Wykazują większe umiejętności i zrozumienie związane z analizą sprawozdań
finansowych;



Potrafią ocenić komercyjną propozycję finansowania oraz wykazują umiejętność
formowania opinii w oparciu o posiadaną wiedzę, prowadzących do przedstawienia
racjonalnych wniosków;



Wykazują lepsze opanowanie umiejętności ustnej prezentacji i negocjacji.
Dla Studium Przypadku B, poza wymienionymi powyżej, studenci:



Są świadomi i rozumieją konsekwencje załamania na rynkach finansowych i na rynku
nieruchomości rolnych dla w odniesieniu do różnych sytuacji;



Proponują przemyślane zalecenia i plan działania mające na celu rozwiązanie
problemów związanych z decyzją kredytową banku.
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Przygotowanie do omawiania studium przypadku

Przed zajęciami studenci powinni przeczytać Studium Przypadku A i wypełnić krótki
formularz analizy (Załącznik 1) Wypełnienie tego formularza świadczy o przygotowaniu
studentów do zajęć oraz może wskazać na ewentualne problemy ze zrozumieniu tematu, które
prowadzący może rozwiązać.
Studium Przypadku B Omawianie tego przypadku będzie wymagało od studentów wzięcia
pod uwagę i przeanalizowania, w zależności od kontekstu, zawartości:
Załącznika 2: warunki banku na udzielenie kredytu
Załącznika 3: wyniki finansowe firmy X za trzy lata
Załącznika 4: statystyk odnoszących się do rynku nieruchomości
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Przebieg zajęć

Studium Przypadku A
Dyskusja wstępna (10 minut)
Pytanie wprowadzające:
Czy bank powinien przyznać kredyt?
W zależności od odpowiedzi studentów prowadzący może bardziej szczegółowo
rozwinąć odpowiedzi na 'tak' lub na 'nie' wypisując na tablicy główne powody decyzji
studentów.
Takie rozpoczęcie zajęć wzbudza zainteresowanie studentów i tworzy odpowiednią
strukturę do omawiania zagadnień poruszanych w studium przypadku. Uprzednie
wypełnienie krótkiego arkusza analizy powinno ułatwić dyskusję.
Dalsze pytania i przykładowe odpowiedzi:
 Czy firma X jest dobrym klientem banku?
Brak historii kredytowej w tym banku; w systemach oceny ryzyka
kredytowego byłby najprawdopodobniej oceniony jako dobry ale nie najlepszy
klient. Prowadzący powinien wskazać na brak zabezpieczenia kredytu
w środkach trwałych firmy.
Jak można ocenić predyspozycje firmy X do dywersyfikacji w kierunku
nieruchomości i działalności deweloperskiej?
Niezbyt dobrze; nowe pole działania; dobra lokalizacja i prawdopodobnie
szybkie i łatwo zarobione pieniądze. Prowadzący powinien podkreślić wysoce
spekulacyjny charakter projektu.
 Jak atrakcyjna dla banku jest propozycja finansowania? (Prowadzący prosi
studentów żeby ocenili jej atrakcyjność na skali od 1 do 10, gdzi 10=bardzo
atrakcyjna)
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 Jakie są Twoje główne obawy związane z decyzją banku o udzieleniu
finansowania, o które ubiega się firma X (np. brak doświadczenia
w kredytowaniu inwestycji deweloperskich)?
Bardzo konkurencyjny rynek; udane transakcje w przeszłości ale w lepszym
klimacie gospodarczym; znaki zapytania co do pozycji finansowej firmy.
 Na jaką wysokość określiłbyś wartość nieruchomości gruntowej dla
zabezpieczenia kredytu?
Jeśli wymagania są zbyt wysokie bank może stracić klienta.
Pytania podsumowujące:
Jaką decyzję podjęlibyście teraz co do udzielenia kredytu? ( Prowadzący prosi
studentów żeby ponownie rozważyli swoje wcześniejsze decyzje i przedstawili swoje
opinie po omówieniu całego przypadku, oraz o podanie najważniejszego powodu
przyznania i/lub najważniejszego powodu odmowy udzielenia kredytu.)
Odpowiedzi studentów można zapisać na tablicy (np. pięć argumentów za i pięć
przeciw udzieleniu kredytu). Takie ćwiczenie logicznie i skutecznie podsumowuje
zajęcia i pozwala studentom przemyśleć swoje decyzje. Powinno również pomóc
studentom sprawdzić ich rozumienie poruszanych zagadnień, a prowadzącemu
pozwala przekonać się w jakim stopniu zrealizowane zostały założone cele
kształcenia.
Na tę część można przeznaczyć 5-10 minut lub więcej, w zależności od tego w jaki
sposób prowadzący chce zakończyć omawianie przypadku. Poniżej znajduje się
propozycja alternatywnego zakończenia sesji:

Wzmacnianie procesu uczenia:
Ten przypadek świetnie nadaje się do zastosowania techniki odgrywania ról:
Studenci, którzy są za przyznaniem kredytu mogą odegrać rolę dyrektora banku
i przedstawiać powody, dla których wniosek firmy X powinien zostać odrzucony.
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Studenci,

którzy są

przeciwko

przyznaniu

kredytu

mogą

odegrać

rolę

przedstawiciela firmy X i przedstawić bankowi powody, dla których propozycja
finansowania powinna zostać zaakceptowana.
Ćwiczenie to zajmuje około 20 minut.
Dodatkowe 10 minut może zostać poświęcone na krótką dyskusję, w czasie której
studenci, którzy zmienili swoje zdanie w trakcie zajęć wyjaśniają powody tej zmiany.
Pytanie końcowe:

Jak sądzisz, co wydarzyło się w rzeczywistości?
Czy bank udzielił kredytu?

Prowadzący informuje, że bank zdecydował się na przyznanie kredytu i na jakich
warunkach został on udzielony.
W ten sposób dochodzimy do Studium Przypadku B, który będzie omawiany w czasie
kolejnej sesji.

Studium Przypadku B
Prowadzący informuje, że kredyt został przyznany i na jakich warunkach firma X go
otrzymała.
Kolejna część zajęć (25 minut) poświęcona jest omówieniu tego jak studenci oceniają wyniki
finansowe i pozycję firmy X oraz sytuację na rynku nieruchomości.
Następnie studenci odbywają 'burzę mózgów' dotyczącą tego co może zrobić bank, a potem
omawiają konsekwencje wyboru poszczególnych opcji postępowania. Lista tych opcji wraz
z ich implikacjami powinna zostać zapisana na tablicy (15-20 minut).
Końcowe pytanie dla studentów: Jaka byłaby Twoja decyzja?
Prowadzący może powiedzieć studentom, że naturalnie banki kierują się zasadą
maksymalnego ograniczania strat. Priorytetem dla banku będzie więc to żeby nie ponieść
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straty i żeby nie zaszła konieczność umorzenia zobowiązania kredytowego firmy X. Jego
głównym celem będzie ochrona interesów deponentów, nawet jeśli miałoby to oznaczać
zerwanie współpracy z firmą X i zmuszenie jej do wszczęcia procedury upadłościowej.
Odroczenie domagania się od firmy X spłaty kredytu, co najprawdopodobniej wiązałoby się
z koniecznością podjęcia kroków prawnych, mogłoby oznaczać większe straty dla banku
z powodu dalszego spadku wartości gruntu stanowiącego główne zabezpieczenie kredytu. To
wszystko powoduje, że bank prawdopodobnie jak najszybciej wystąpi z formalną prośbą do
firmy X o spłatę zobowiązań wobec banku.
Na koniec prowadzący może wyjawić co wydarzyło się w rzeczywistości.
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Załącznik 1. Arkusz analizy studium przypadku
 Firma X jest:
a) Dużą firmą zajmująca się handlem nieruchomościami

T

N

b) Małą firmą pośrednictwa na rynku nieruchomości

T

N

c) Developerem zajmującym się budową nowych mieszkań T

N

d) Mała firmą pośrednictwa finansowego

T

N

a) Duża atrakcyjna działka budowlana w centrum miasta

T

N

b) Mała, ale bardzo atrakcyjna działka w centrum miasta

T

N

c) Duża, ale nieatrakcyjna działka na obrzeżach miasta

T

N

d) Duża, atrakcyjna działka na obrzeżach miasta

T

N

 Podmiot finansowania stanowi:

 Doświadczenie Reiffeisen Bank Polska w tego typu usługach:
a) Większość kredytów dotyczy inwestycji developerskich

T

N

b) Około połowy kredytów dotyczy inwestycji developerskich

T

N

c) Mniej niż 5% kredytów dotyczy inwestycji developerskich

T

N

d) Jest to pierwszy tego typu kredyt i stąd problem

T

N

a) Aprobata Komitetu Kredytowego

T

N

b) Aprobata Dyrektora Regionu ds. Ryzyka kredytowego

T

N

c) Uzupełnienie dokumentów przez Jacka Kowalskiego

T

N

d) Dodatkowe zabezpieczenie kredytu przez Jana Doe

T

N

 Aby móc udzielić kredytu potrzebne jeszcze jest:
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Załącznik 2. Co nastąpiło później? (pierwszy kwartał 2009)
 Komitet Kredytowy banku postanowił przyznać kredyt.
 Warunki umowy kredytowej zakładały: Zysk Brutto w granicach 6 mln zł.; Koszty
Materiałowe i Eksploatacyjne zredukowane z 2,6 mln do 0,187 mln zł; Koszty SG&A
oraz Koszty Wynagrodzeń nie mogą przekraczać 0,066 mln zł.
Firma nie posiada środków trwałych. Olbrzymia większość jej aktywów to inwestycje
w akcje i papiery wartościowe.
Co nastąpiło później?


We wrześniu 2009r. nastąpiło załamanie na rynku w następstwie kryzysu finansowego
i gwałtownego spadku na rynku akcji. Wskutek tych wydarzeń portfolio akcji
posiadanych przez firmę, przede wszystkim spółek z sWIG80, straciło do 80%
wartości.



Nastąpiło załamanie na rynku nieruchomości i ceny gruntów znacząco spadły (do
50%). Stosunek wysokości kredytu do wartości zakupionej nieruchomości przekroczył
100%.



Zmniejszył się popyt na usługi oferowane przez firmę ze względu na konkurencję na
rynku deweloperskim i mieszkaniowym. Firma nie była w stanie osiągać zysków
wystarczających na pokrycie kosztów stałych.

Konsekwencje


Gwałtowne

spadki

na

giełdzie

spowodowały

trudności

z

odzyskaniem

zainwestowanego kapitału (niska płynność związana z nabytymi przez firmę akcjami
oznaczała, że w wypadku ich sprzedaży firma mogła ponieść duże straty).


Spłata kredytu była zagrożona. Bank chciał przede wszystkim chronić swoją pozycję
i uniknąć strat spowodowanych udzieleniem kredytu firmie X

Na początku 2010 roku:


Wartość nieruchomości nie pokrywa wysokości kredytu.



Firma X nie ma żadnych innych aktywów.
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Wartość akcji posiadanych przez firmę X wystarczyłaby na pokrycie długu wobec
banku ale taka sytuacja byłaby bardzo niekorzystna dla firmy i najprawdopodobniej
doprowadziłaby do jej upadłości.

Stanowisko Departamentu Ryzyka Kredytowego
Jego nadrzędnym priorytetem jest ochrona interesów deponentów.
Konieczne jest jak najszybsze rozwiązanie problemu ze spłatą kredytu przez firmę X.
Załącznik 3. Dane finansowe za 3 lata.
gru-07
PLN tys.

gru-08

PLN tys.

wrz-09

PLN tys.

Przychody Ogółem

5 761,64

6 560,06

99,82

CoS/ CoGS / Koszty Materiałowe i Eksploatacyjne TCM

2 623,61

187,43

40,51

Zysk Brutto

3 138,03

6 372,63

59,31

0,95

11,11

9,00

-

-

3,74

55,21

877,74

3 133,34

6 306,31

827,43

0,00

5,56

10,19

3 133,34

6 300,76

837,62

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

86,79

2 903,13

6 295,89

924,42

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

-

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
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-

86,79

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

924,42

566,84

- 1 111,80

-

1 880,62

5 638,95

924,42

Korekta aktywów obrotowych

Wynik Zdarzeń Nadzwyczajnych

-

Zysk/Strata Brutto
Podatek dochodowy
Zysk/Strata Netto

-
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Załącznik 4. Dane dotyczące rynku nieruchomości (opcjonalne)
Na sprzedaż lub pod wynajem (tys.)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

23,82

23,844

24,23

33,047

37,96

46,878

66,703

72,353

99,089

162,686

108,117

114,066

115,353

133,826

165,189

160,079

-

76,4

81,5

70,8

67,9

65,8

77,5

60,9

-

32,3

26,1

22,1

24,8

16,5

14,7

5,7

86

98,9

114,9

123,9

168,4

247,7

230,1

178,8

Podaż lokali mieszkalnych ogółem
(tys.)
Ilość transakcji lokalami mieszkalnymi
ogółem (tys.)
Ilość transakcji budynkami
mieszkalnymi ogółem (setki)
Mieszkania i domy na realizację
których wydano pozwolenia (tys.)

Całkowita podaż lokali mieszkalnych w okresie pomiędzy rokiem 2002 i rokiem 2008
zwiększała się przeciętnie o 5,3 tys. rocznie. Liczba lokali na sprzedaż lub pod wynajem
w tym samym okresie zwiększała się przeciętnie o 6,7 tys rocznie. Ale liczba transakcji
spadała. Całkowita liczba transakcji lokalami mieszkalnymi zmniejszała się

przeciętnie

o 1,3 tys. rocznie, a w przypadku budynków mieszkalnych zmniejszała się o 3,3 setek rocznie.
W roku 2009 całkowita liczba sprzedanych budynków mieszkalnych

spadła o 61%

w porównaniu do roku 2008, a całkowita liczba lokali mieszkalnych sprzedanych roku 2009
zmniejszyła się o ok. 21,4%. Liczba pozwoleń wydanych na realizację projektów mieszkań
i domów w okresie pomiędzy rokiem 2002 a rokiem 2008 zwiększała się przeciętnie o ok.
28 tys. rocznie, ale w roku 2009 spadła o 22,3%. Powyższe dane ilustrują zapaść na rynku
nieruchomości jaka miała miejsce w 2009 roku.
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