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Rola i znaczenie back office
w dzia³alnoœci banku komercyjnego

Artyku³ ma na celu przybli¿enie podstawowych zadañ komórki banku,
odpowiedzialnej za obs³ugê operacyjn¹ i ksiêgow¹ transakcji zawieranych
przez departament skarbu i sposobu, w jaki zadania te s¹ wykonywane. Komórka ta czêsto jest nazywana back office, poniewa¿ stanowi zaplecze administracyjne dla dealing room, w którym przeprowadzane s¹ transakcje wymiany walutowej, transakcje depozytowo-pieniê¿ne, operacje na papierach
wartoœciowych oraz transakcje na instrumentach pochodnych1. Transakcje
te s¹ przeprowadzane na rachunek w³asny banku lub w imieniu klienta.
Rola back office ewoluowa³a w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat i jest
du¿o bardziej istotna ni¿ wynika³oby to z samej nazwy komórki. Zadania
back office zmienia³y siê2, poczynaj¹c od zapewnienia p³atniczej i ksiêgowej
obs³ugi transakcji zawartych przez dealerów, do dostarczenia ca³oœciowego
wsparcia dla czynnoœci wykonywanych w departamencie skarbu i monitorowania, a w niektórych przypadkach modelowania ró¿nego rodzaju ryzyka
bankowego. Do wzrostu znaczenia back office przyczyni³y siê miêdzy innymi
nastêpuj¹ce czynniki: szybki rozwój produktów finansowych, wzrost liczby
przeprowadzanych transakcji3, rozwój systemów technologicznych oraz, co
1

2
3

W literaturze pojawia siê równie¿ back office w szerszym znaczeniu, jako obszar czynnoœci operacyjnych odpowiedzialnych za obs³ugê administracyjn¹ wszystkich transakcji bankowych, np.
analizê wniosków kredytowych, operacji udzielania kredytów, zak³adania depozytów, dokonywania rozrachunków klientowskich oraz czynnoœci administracyjnych banku, w odró¿nieniu od
front office, gdzie dochodzi do spotkania z klientem i sprzeda¿y us³ugi lub produktu. Por. M.H.
Safizadeh, J.M. Field, L.P. Ritzman, An empirical analysis of financial services processes with
a front–office or back-office orientation, „Journal of Operations Management“ 2003, no. 21.
D. Nolan, G. Amos, Mastering Treasury Office Operations, FT Prentice Hall, London 2001, s. 2.
Obroty na œwiatowym rynku walutowym wzros³y z 1,527 mld USD w 1998 r. do 3,981 mld USD
w 2010 r., a wiêc o ponad 260%. Por. Triennal Central Bank Survey. Report on Global Foreign
Exchange Market Activity in 2010, Bank for International Settlements, December 2010, s. 7.
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jest nastêpstwem poprzednich czynników, wzrost w instytucjach finansowych zapotrzebowania na zarz¹dzanie ryzykiem.
Obroty dzisiejszych banków s¹ znacz¹ce wartoœciowo i dokonywane s¹
w licznych walutach, co skutkuje p³atnoœciami wykonanymi i otrzymanymi
w wysokich kwotach i wielu centrach. Ka¿dy b³¹d pope³niony w back office
mo¿e byæ niezwykle kosztowny, a jeœli siê zdarzy, po¿¹dane jest, aby zosta³ on
stosunkowo szybko wykryty i naprawiony. Oprócz finansowych konsekwencji pope³nionych b³êdów, znaczenie dla banku ma tak¿e aspekt wizerunkowy.
W sytuacjach ograniczenia zaufania na rynku miêdzybankowym niewywi¹zanie siê przez bank ze zobowi¹zania p³atniczego na skutek jakiejkolwiek
pomy³ki pracownika back office mo¿e nieœæ dalekosiê¿ne skutki, wynikaj¹ce
ze spadku zaufania do banku na rynku miêdzybankowym, a w konsekwencji
na przyk³ad do problemów z po¿yczaniem œrodków w celu utrzymania p³ynnoœci.

Wprowadzenie transakcji do systemu bankowego
Podstawowym zadaniem back office jest realizowanie transakcji zawartych przez dealerów w departamencie skarbu. Realizowanie transakcji rozumiane jest jako wprowadzenie transakcji do ksi¹g banku, wys³anie do kontrahentów odpowiednich potwierdzeñ transakcji, ich obs³uga p³atnicza,
a nastêpnie przechowywanie dokumentacji dotycz¹cych transakcji. Jednak¿e
back office wykonuje równie¿ szereg innych czynnoœci, istotnych z punktu
widzenia banku, które nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z zawartymi kontraktami, ale w pewnym sensie s¹ ich pochodnymi. Czynnoœci te s¹ istotne w kontekœcie procesów zarz¹dzania ryzykiem w banku i w szczególnoœci maj¹
zwi¹zek z monitorowaniem ryzyka p³ynnoœci oraz walutowego. Wymieniæ
w tym miejscu mo¿na miêdzy innymi codzienne uzgadnianie sald œrodków
na bankowych rachunkach nostro, uzgadnianie poprawnoœci raportowanej
przez systemy bankowe pozycji walutowej, wsparcie dla dzia³ów sprawozdaj¹cych do bankowych organów nadzorczych, dostarczanie dealerom informacji na temat prognoz p³ynnoœci na najbli¿sze godziny oraz dni itp.
Ogólnie zadania realizowane w back office mo¿na podzieliæ na trzy grupy:
– fizyczn¹ realizacjê zawartych transakcji,
– czynnoœci do wykonania po zakoñczeniu transakcji,
– czynnoœci dodatkowe.
Dealer, po zawarciu transakcji na rynku miêdzybankowym, jest zobowi¹zany do przekazania pracownikowi back office wszystkich szczegó³ów
transakcji. Odbywa siê to w formie tzw. biletu transakcji (delear’s ticket). Zale¿nie od systemów informatycznych, jakimi bank dysponuje, przekazanie to

138

Joanna Sokó³

mo¿e nastêpowaæ w formie papierowej lub elektronicznej. Niezale¿nie od
formy bilet transakcji powinien zawieraæ przynajmniej nastêpuj¹ce informacje4:
– rodzaj zawartej transakcji,
– kontrahent transakcji,
– data zawarcia transakcji,
– data waluty,
– data zapadalnoœci (w przypadku transakcji, dla których ro¿ni siê ona od
daty waluty, np. depozyty miêdzybankowe),
– waluta transakcji,
– rola banku w transakcji (np. sprzedaj¹cy czy kupuj¹cy dan¹ walutê (FX),
po¿yczaj¹cy czy udzielaj¹cy depozytu (MM)5,
– cena: np. kurs walutowy (w przypadku transakcji FX), stopa procentowa
(transakcje MM) czy stopa dyskontowa (np. bony skarbowe).
W praktyce, wraz z rozwojem technologii, przekazanie transakcji do systemu bankowego odbywa siê w formie on-line, wprost z systemu, w którym
transakcja zosta³a zawarta, np. Reuters Monitor Dealing System6.
Pierwsz¹ czynnoœci¹ realizowan¹ w back office jest wiêc wprowadzenie
lub uzupe³nienie szczegó³ów przekazanej w systemie on-line transakcji. Do
niektórych z transakcji konieczne mo¿e byæ dodanie instrukcji p³atniczych.
W przypadku du¿ych instytucji, z którymi bank czêsto handluje, odpowiednie standardowe instrukcje (tzw. Standard Settlement Instructions – SSI7)
znajduj¹ siê ju¿ w bazie systemu i automatycznie zostan¹ przyporz¹dkowane
do danej transakcji.
Po drugie, nale¿y sprawdziæ, czy transakcja zawarta przez dealera mieœci
siê w zakresie wyznaczonym przez tzw. limity dealerskie. Ka¿da transakcja
depozytowa lub transakcja wymiany walutowej zawarta przez dealera wi¹¿e
siê dla banku z podjêciem ryzyka kredytowego. Ryzyko to oznacza niebezpie4

5

6

7

Por. M.J. King, Back Office and Beyond, A Guide to Procedures, Settlements and Risk in
Financial Markets, Harriman House Ltd in association with Glimour Drummond Publishing,
Petersfield 2003, s. 22–23.
Transakcja FX jest transakcj¹ zawart¹ na rynku walutowym, MM oznacza transakcjê zawart¹
na rynku pieniê¿nym.
Studenci Wydzia³u Ekonomii Uniwersytetu Gdañskiego w ramach projektu Thomson Reuters
Data Suite maj¹ unikatow¹ mo¿liwoœæ korzystania z pakietów informacji finansowych udostêpnianych przez firmê Thomson Reuters w produktach: Reuters 3000Xtra oraz Reuters
Knowledge.
Standardowe instrukcje p³atnicze banku to informacja, do którego banku korespondenta nale¿y wys³aæ œrodki dotycz¹ce danego rodzaju transakcji, np. je¿eli SSI dla transakcji MM
w GBP banku A to „BARCGB22” (kod SWIFT banku korespondenta), oznacza to, ¿e realizuj¹c transakcjê depozytow¹ w GBP z bankiem A, back office przeka¿e œrodki na rachunek
nostro banku A znajduj¹cy siê w Barclays Bank w Londynie. Kontrahenci, którzy wymienili
miêdzy sob¹ SSI nie musz¹ podawaæ instrukcji p³atniczych przy ka¿dorazowym zawieraniu
transakcji.
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czeñstwo, ¿e kontrahent nie wywi¹¿e siê ze swoich zobowi¹zañ p³atniczych
wynikaj¹cych z transakcji. W zwi¹zku z tym, banki z niezwyk³¹ uwag¹ poddaj¹ ocenie grono potencjalnych kontrahentów. Ka¿dy bank sporz¹dza na
w³asny u¿ytek listê mo¿liwych do zaakceptowania kontrahentów8, wybieraj¹c spoœród wszystkich banków, jakie funkcjonuj¹, jedynie te, które w jego
ocenie nie stwarzaj¹ ryzyka niewywi¹zania siê ze zobowi¹zania p³atniczego
wynikaj¹cego z zawartego kontraktu9.
Jednym z bardziej znanych w literaturze przyk³adów niewywi¹zania siê
ze swoich zobowi¹zañ p³atniczych wobec zagranicznych kontrahentów jest
przypadek niewielkiego banku z Kolonii – Herstatt Bank. Ten niemiecki bank
upad³ 26 czerwca 1974 r. z powodu strat na rynku walutowym. Na moment
przed upadkiem bank otrzyma³ p³atnoœci w markach niemieckich, wynikaj¹ce z kontraktów FX, od swoich amerykañskich kontrahentów. Z powodu
ró¿nicy czasu nie zdo³a³ ju¿ jednak zrealizowaæ swoich zobowi¹zañ p³atniczych w dolarach amerykañskich, gdy¿ korespondent banku Herstatt w USA
zablokowa³ wszystkie p³atnoœci wychodz¹ce z powodu og³oszenia upad³oœci.
Bank Herstatt upad³ o godzinie 16:00 czasu niemieckiego, na wschodnim
wybrze¿u Stanów Zjednoczonych by³a wtedy godzina 10:00. Banki amerykañskie straci³y, gdy¿ bank niemiecki upad³ zanim zosta³a zakoñczona transakcja wymiany walutowej. Od tej pory ryzyko niewywi¹zania siê z miêdzynarodowych zobowi¹zañ p³atniczych znane jest w literaturze jako ryzyko
Herstatt10. Upadek Herstatt zaowocowa³ wypracowaniem narzêdzi do rozliczania p³atnoœci miêdzynarodowych w trybie „p³atnoœæ za p³atnoœæ”, takich
jak systemy CLS (Continuous Linked Settlement)11.

Potwierdzenie zawarcia transakcji
Po sprawdzeniu limitów i uzupe³nieniu szczegó³ów transakcji bank jest
gotowy wys³aæ potwierdzenie zawarcia transakcji do swojego kontrahenta.
Potwierdzenia transakcji miêdzybankowych wysy³ane s¹ najczêœciej drog¹
elektroniczn¹ jako wystandaryzowane komunikaty w systemie SWIFT (So8

9

10

11

Je¿eli dany bank nie posiada przyznanego limitu w innym banku, zawarcie transakcji bêdzie
niemo¿liwe.
Por. A. Œwi¹tkowski, Podrêcznik polskiego dealera, Sorbog., Warszawa 1990, s. 87–88 oraz
M.J. King, op. cit., s. 97–100.
Por. T. Weithers, Foreign Exchange. A Practical Guide to the FX Markets, John Wiley & Sons
Inc., Hoboken, New Jersey 2006, s. 239 oraz S. Heffernan, Nowoczesna bankowoœæ, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 445.
Szerzej w: Progress in Reducing Foreign Exchange Settlement Risk. Cosultative Report, Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements, Bazylea
2007.
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ciety for Worldwide Financial Telecomunnication). Ka¿da transakcja jest potwierdzana odpowiednim rodzajem komunikatu: np. transakcje depozytowe
potwierdzane s¹ komunikatem SWIFT MT 320, a transakcje wymiany walutowej komunikatem MT 300.
Elektroniczne wysy³anie potwierdzeñ jest szczególnie u¿yteczne w przypadkach transakcji natychmiastowych, wysy³anie p³atnoœci nastêpuje tu prawie niezw³ocznie po zawarciu kontraktu.
Po otrzymaniu potwierdzenia zwrotnego od kontrahenta dokonuje siê
automatycznego badania zgodnoœci potwierdzeñ. Ewentualne niezgodnoœci
powinny zostaæ niezw³ocznie wyjaœnione, podobnie jak brak potwierdzenia
ze strony kontrahenta. Brak takiego potwierdzenia mo¿e byæ pierwszym sygna³em k³opotów z realizacj¹ transakcji przez kontrahenta, np. z powodu braku p³ynnoœci, defraudacji czy nieefektywnoœci dzia³ania dealing roomu lub
back office.
Po uzgodnieniu wys³anego potwierdzenia z potwierdzeniem otrzymanym, mo¿na rozpocz¹æ realizacjê p³atnoœci. W celu zapobie¿enia ryzykom
defraudacji czy mo¿liwoœci pomy³ki systemy bankowe przewa¿nie wymagaj¹
autoryzacji p³atnoœci przez drugiego pracownika. Systemy, w których banki
polskie najczêœciej dokonuj¹ p³atnoœci to Swift (za pomoc¹ komunikatów
p³atniczych (MT 103, MT 200, MT 202), Sorbnet, Elixir, Euro-Sorbnet12.

Realizacja p³atnoœci dotycz¹cej zawartej transakcji
P³atnoœci bankowe dokonywane s¹ za pomoc¹ sieci wzajemnych
powi¹zañ bankowych, tak zwanej sieci banków korespondentów, to znaczy
banków, które posiadaj¹ rachunki bankowe w innych bankach. Ka¿dy bank
powinien dopasowaæ liczbê rachunków nostro13, które bêdzie utrzymywa³
w bankach zagranicznych do swoich potrzeb, aby zapewniæ wysok¹ efektywnoœæ obs³ugi p³atnoœci miêdzybankowych i klientowskich przy zachowaniu
optymalnego poziomu kosztów obs³ugi tych rachunków. Rachunki nostro
w bankach zagranicznych utrzymywane s¹ w walucie krajowej banku zagranicznego i s³u¿¹ do obs³ugiwania transakcji w tej walucie. Przyk³adowo, je¿eli bank A z Polski zawrze transakcjê sprzeda¿y dolarów amerykañskich za
z³ote z bankiem B z Polski, to p³atnoœæ w dolarach amerykañskich zostanie
dokonana z rachunku nostro banku A w Stanach Zjednoczonych, na rachunek nostro banku B w Stanach Zjednoczonych.
12

13

Szerzej: A. Ruchniewicz, Infrastruktura miêdzynarodowych rozliczeñ, [w:] Rozliczenia miêdzynarodowe, red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011.
Rachunek nostro jest to rachunek naszego banku w innym banku (tzw. „nasz u was”), rachunek loro – to rachunek banku obcego w naszym banku (tzw. „wasz u nas”).
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Banki otrzymuj¹ wyci¹gi ze swoich kont nostro w trybie dziennym lub
ewentualnie w przypadku rachunku nostro charakteryzuj¹cych siê niewielk¹
aktywnoœci¹ operacji w razie wyst¹pienia p³atnoœci. Wyci¹gi miêdzybankowe s¹ równie¿ przesy³ane za pomoc¹ systemu SWIFT – zwykle komunikatem
MT 950. Otrzymany wyci¹g w formie wystandaryzowanego komunikatu,
umo¿liwia wprowadzenie go do systemu bankowego i automatyczne porównanie zgodnoœci z danymi transakcji wprowadzonymi wczeœniej przez bank.
Codzienne uzgadnianie sald rachunków nostro ma na celu uzyskanie pewnoœci, ¿e wszystkie p³atnoœci wychodz¹ce/przychodz¹ce zosta³y zrealizowane,
a tym samym, ¿e stan œrodków na rachunkach nostro widoczny w ksiêdze
g³ównej banku (a zatem te¿ we wszystkich raportach, które ma do dyspozycji
departament skarbu) jest zgodny z rzeczywistym saldem rachunków. Niedokonanie uzgodnienia mo¿e skutkowaæ nieœwiadomoœci¹, ¿e z jakiegoœ powodu nie zosta³a wykonana p³atnoœæ przez nasz bank lub ¿e nie wp³ynê³y do nas
œrodki od kontrahenta, co w szczególnych przypadkach mo¿e prowadziæ do
niezamierzonego spowodowania przez bank debetu na rachunku nostro.
Faktyczny stan posiadanych przez bank œrodków mo¿e byæ ni¿szy ni¿ wynika³oby to z ksi¹g banku w dwóch przypadkach: operacja wp³ywu zosta³a b³êdnie zaksiêgowana przez nasz bank i wyci¹g jest prawid³owy, operacja zosta³a
poprawnie zaksiêgowana przez nasz bank, a b³êdne saldo jest na wyci¹gu –
w takim razie nale¿y bezzw³ocznie wyjaœniæ sytuacjê z bankiem korespondentem. W ka¿dym z przypadków dealerzy musz¹ posiadaæ na bie¿¹co aktualn¹
informacjê, na temat faktycznego stanu œrodków na dan¹ chwilê.
Z dokonywaniem p³atnoœci dotycz¹cych realizowanych transakcji zwi¹zane s¹ nastêpuj¹ce rodzaje zagro¿eñ: ryzyko nieautoryzowanego transferu
(je¿eli nieprawid³owo zabezpieczony jest dostêp do systemów informatycznych), opóŸnienie lub niewykonanie zlecenia p³atniczego z powodu b³êdnie
wpisanych instrukcji, ryzyko wys³ania œrodków do niew³aœciwego kontrahenta, raportowanie b³êdnych stanów p³ynnoœci do dealing roomu14 oraz ryzyko prania pieniêdzy15.

Zadania dodatkowe back office
Zakres zadañ back office dotycz¹cych ryzyka bankowego mo¿e byæ zró¿nicowany w zale¿noœci od struktury organizacyjnej banku. Mo¿e obejmowaæ
14

15

Wiêcej: H. van Greuning, S. Brajovic Bratanovic: Analyzing and Managing Banking Risk, The
International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington D.C.,
2003, s. 207–208.
Obowi¹zki banku w tym zakresie wynikaj¹ z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2010 nr 46, poz. 276.
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tylko uzgadnianie pozycji gotówkowych do modelowania ryzyka zwi¹zanego
na przyk³ad z handlem skomplikowanymi instrumentami pochodnymi, w³¹cznie.
Wœród zadañ back office znajduj¹ siê miêdzy innymi, zwi¹zane z prognozowaniem bie¿¹cej p³ynnoœci we wszystkich walutach na podstawie wiedzy
o bie¿¹cych saldach gotówkowych na rachunkach nostro oraz informacji
z innych departamentów o planowanych p³atnoœciach wychodz¹cych. Back
office prognozuje równie¿ saldo rachunku w Narodowym Banku Polskim
w z³otych i dostarcza dealerom informacji na temat obowi¹zuj¹cego salda
rezerwy obowi¹zkowej wymaganego do utrzymania danego dnia16. Jako faktyczn¹ kwotê rezerwy w danym okresie rezerwowym17 przyjmuje siê œredni¹
arytmetyczn¹ œrodków na rachunku bie¿¹cym lub rachunku rezerwy obowi¹zkowej ze wszystkich dni okresu rezerwowego. Je¿eli wiêc bank w czêœci
danego okresu utrzymywa³ œrodki poni¿ej wymaganego salda, w kolejnych
dniach danego okresu musi utrzymywaæ œrodki w wy¿szej wysokoœci, tak aby
œrednia za ca³y okres by³a równa wymaganemu saldu. Informacja o wymaganym saldzie rezerwy obowi¹zkowej z uwzglêdnionymi prognozami wp³ywów
i wydatków na rachunku nostro w NBP jest podstaw¹ do podjêcia przez dealera decyzji o ulokowaniu nadwy¿ki p³ynnoœci na rynku miêdzybankowym
lub po¿yczenia œrodków na uzupe³nienie p³ynnoœci poprzez na przyk³ad
przyjêcie depozytu O/N.
Kolejnym, po uzgadnianiu pozycji p³ynnoœci, wa¿nym zadaniem realizowanym w back office jest uzgadnianie z dealing roomem faktycznej wielkoœci
otwartych pozycji walutowych18. Ka¿dy dealer ma œwiadomoœæ, jakie transakcje zawar³ i ile wynosi otwarta na skutek jego transakcji pozycja walutowa. Dealing room nie jest jednak jedynym miejscem w banku, gdzie mo¿e
dojœæ do otwarcia ekspozycji walutowej. Przyk³adowo, spisanie w straty
przez departament kredytów kredytu udzielonego w walucie obcej, spowoduje zmniejszenie pozycji walutowej banku w danej walucie, podobnie jak
zaksiêgowanie przez dzia³ ksiêgowoœci kosztów wynikaj¹cych z faktury
otrzymanej w walucie obcej. Na ¿¹danie dealing room back office, po przeœledzeniu operacji w systemie bankowym, powinien byæ w stanie odpowiedzieæ
16

17

18

Zasady utrzymywania rezerwy obowi¹zkowej przez banki polskie reguluj¹: Uchwa³a nr
1/2004 Rady Polityki Pieniê¿nej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie stóp rezerwy obowi¹zkowej i wysokoœci oprocentowania rezerwy obowi¹zkowej, Dz. U. NBP 2004, nr 2, poz. 2 oraz
Uchwa³a nr 15/2004 Zarz¹du Narodowego banku Polskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r.
w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowi¹zkowej,
Dz. U. NBP 2004, nr 3, poz. 4.
D³ugoœæ okresu rezerwowego wynosi miesi¹c i obejmuje okres od ostatniego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, za który nalicza siê rezerwê, do dnia poprzedzaj¹cego kolejny
okres utrzymywania rezerwy.
Szerzej: E. Pietrzak, Miêdzynarodowe operacje walutowe, Biblioteka Mened¿era i Bankowca,
Warszawa 1992, s. 26–31.
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na pytanie, czy prawid³owa jest pozycja walutowa otrzymana z dealing room,
czy ta wynikaj¹ca aktualnie z ksi¹g banku. B³êdy mog¹ byæ dwojakiego rodzaju: b³êdne ksiêgowanie w którejkolwiek komórce banku, którego skutkiem jest korekta b³êdu poprzez ksiêgowanie koryguj¹ce (wtedy pozycja
dealerów jest prawid³owa) lub pozycja w ksiêgach oddaje rzeczywist¹ ekspozycjê walutow¹ banku, a b³êdem by³ brak informacji z danej komórki do
departamentu skarbu o wyst¹pieniu ksiêgowania maj¹cego wp³yw na wielkoœæ pozycji walutowej. W tym drugim przypadku departament skarbu zabezpiecza otwart¹ pozycjê. Przyk³ad ten obrazuje, ¿e pracownik back office
powinien legitymowaæ siê wiedz¹ na temat wszystkich operacji bankowych
(a nie tylko tych, które maj¹ miejsce w jego komórce), powinien te¿ mieæ
spojrzenie z szerszej perspektywy na procesy rachunkowe, które maj¹ wp³yw
na ksiêgowy obraz banku. W odniesieniu do zagadnieñ rachunkowych niezbêdna jest wiedza miêdzy innymi na temat obliczania wyniku z operacji finansowych czy zasad rachunkowej wyceny instrumentów finansowych na
dzieñ bilansowy. Konieczne jest, aby pracownicy back office znali i rozumieli
ksiêgowo-rachunkowe aspekty przeprowadzonych przez dealerów transakcji, nawet je¿eli kontrola ksiêgowa dokonywana jest przez odrêbn¹ jednostkê. B³êdne schematy ksiêgowe, dotycz¹ce np. rozliczenia ró¿nic kursowych
bêd¹ mia³y d³ugofalowy wp³yw na wynik finansowy banku, nie wspominaj¹c
o b³êdnych ksiêgowaniach transakcji na kontach technicznych banku19, takich jak konta pozycji walutowych i równowartoœci lub konta drogi mog¹cych
powodowaæ niew³aœciwe wyliczenie pozycji walutowych banku, a w konsekwencji wystawienie banku na ekspozycjê walutow¹, której nie jest on œwiadomy. Im bardziej zautomatyzowany jest proces wprowadzania operacji do
ksiêgi g³ównej banku, a wiêc bardziej rutynowo odbywaj¹ siê ksiêgowania,
tym istotniejszy wydaje siê nacisk, aby personel rozumia³ i umia³ skontrolowaæ rzetelnoœæ odzwierciedlenia transakcji w ksiêgach banku.

Procedury wspó³pracy miêdzy back office a dealing room
Niezwykle istotnym z punktu bezpieczeñstwa banku aspektem funkcjonowania back office jest jakoœæ wspó³pracy pomiêdzy back office i dealing
19

Konta techniczne to wewnêtrzne konta rozliczeniowe banku. Salda kont drogi, powinny wynosiæ zero. Sytuacja, w której konto drogi posiada saldo ró¿ne od zera mo¿e oznaczaæ, ¿e rachunek klienta zosta³ obci¹¿ony, natomiast przelew nie zosta³ zrealizowany z rachunku
nostro banku. Konta pozycji walutowych i ich równowartoœci to konta, na których ksiêgowane s¹ wszystkie operacje banku w walutach obcych i wartoœæ tych operacji w PLN po
bie¿¹cym kursie. Nieprawid³owe ksiêgowanie na tych kontach mo¿e prowadziæ do b³êdnego
rozliczenia ró¿nic kursowych na koniec dnia operacyjnego i wp³ywaæ w ten sposób na wynik
finansowy banku.
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room. Komórki te musz¹ wspó³pracowaæ ze sob¹ bardzo œciœle, tak aby
obs³uga transakcji by³a jak najbardziej efektywna. Z drugiej jednak strony
wspó³praca ta nie mo¿e oznaczaæ jakiejkolwiek zale¿noœci s³u¿bowej miêdzy
pracownikami back office i dealing room. Obszary te musz¹ pracowaæ niezale¿nie, tak aby mo¿liwa by³a skuteczna kontrola czynnoœci dealera i pracownika back office.
Prawid³owoœæ zasad funkcjonowania back office i dealing room obrazuj¹
dobrze znane przypadki upadku Barings Banku i strat poniesionych przez
Daiwa Bank oraz Société Générale.
Najstarszy z angielskich banków kupieckich Barings (za³o¿ony w 1762 r.)
upad³ 26 lutego 1995 r. Upad³oœæ banku zosta³a spowodowana stratami odniesionymi na skutek niezabezpieczonych pozycji w instrumentach pochodnych otwartych przez jednego z dealerów singapurskiego oddzia³u banku –
Nicka Leesona. W raporcie z kontroli zleconej przez centralê banku w singapurskim oddziale z 1994 r., odnotowano, ¿e Nick Leeson piastowa³ stanowisko dyrektora naczelnego odpowiedzialnego za zawieranie transakcji, jak
i ich rozliczanie. Po³¹czenie przez niego tych funkcji uniemo¿liwia³o efektywn¹ kontrolê podejmowanego przez bank ryzyka. Dodatkowo Leeson
przez d³ugi czas ukrywa³ straty na tajnym koncie 88888, którego saldo, przy
wspó³pracy informatyka, nie by³o prezentowane w raportach do centrali.
Przez ca³y czas centrala by³a przekonana, ¿e transakcje zawierane przez
Leesona przynosz¹ niebotyczne zyski, a tymczasem straty ukrywane na tajnym koncie ros³y. W rezultacie w momencie upad³oœci bank by³ zad³u¿ony na
ponad 800 mln funtów z tytu³u kontraktów na finansowe instrumenty pochodne, podczas gdy jego kapita³ wynosi³ 400 mln funtów20.
Upadek Baringsa mia³ niebagatelny wp³yw na sesjê rozliczeniow¹ ECU
dnia 27 lutego 1995 r. Jeden z banków 24 lutego wys³a³ instrukcjê p³atnicz¹
na rzecz Baringsa na stosunkowo niewielk¹ kwotê, z dat¹ waluty 27 lutego
1995. 26 lutego próbowa³ odwo³aæ p³atnoœæ, lecz okaza³o siê to niemo¿liwe.
Równie¿ beneficjent transakcji nie by³ zdolny do zwrotu kwoty. W wyniku
tego bank wysy³aj¹cy znalaz³ siê w pozycji debetowej w rozliczeniu i gdyby
szybko nie zdo³a³ po¿yczyæ œrodków, rozliczenie ponad 50 miliardów ECU
w p³atnoœciach pomiêdzy 45 bankami – uczestnikami rozliczenia – nie
by³oby mo¿liwe. To obrazuje, ¿e banki, a w szczególnoœci pracownicy back
office powinni znaæ zasady systemów rozliczeniowych, w których otrzymuj¹
i dokonuj¹ p³atnoœci21.

20

21

Zob. S. Heffernan, op. cit., s. 470–476 oraz P.H. Zhang, Barings Bankruptcy and Financial
Derivatives, World Scientific Publishing, Singapore, 1995.
Settlement Risk in Foreign Exchange transactions, Bank for International Settlements, Bazylea 1996, s. 8.
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W przypadku Leesona z³amano zasadê „chiñskiego muru”, która powinna byæ zastosowana w relacjach miêdzy back office a dealing room. Zasada ta
oznacza koniecznoœæ bezwzglêdnego oddzielenia czynnoœci zawierania
transakcji od jej przetwarzania operacyjnego i ksiêgowego. Ze wzglêdów
bezpieczeñstwa dealer nie powinien mieæ mo¿liwoœci dokonywania p³atnoœci wynikaj¹cych z transakcji, które zawar³ i odwrotnie – pracownik back
office, nie powinien mieæ mo¿liwoœci zawarcia transakcji22. Podzia³ odpowiedzialnoœci miêdzy tymi dwiema jednostkami organizacyjnymi w banku powinien byæ bardzo jasno wyznaczony. Pracownicy tych komórek powinni raportowaæ do osób niezale¿¹cych od siebie s³u¿bowo.
Kolejnym przyk³adem k³opotów spowodowanych brakiem w³aœciwych
procedur kontrolnych miêdzy back office a dealing room mo¿e byæ Toshihide
Iguchi, dyrektor dzia³u zajmuj¹cego siê obrotem obligacjami w nowojorskim
oddziale japoñskiego Daiwa Bank. W okresie 1984–1995 spowodowa³ on
straty w wysokoœci 1,1 mld dolarów amerykañskich. Iguchi przez wiele lat
pracowa³ w back office, a po tym jak zosta³ traderem nigdy nie przesta³ wykonywaæ swoich obowi¹zków administracyjnych. W efekcie tego sam kontrolowa³ swoje transakcje, co pozwala³o mu ukrywaæ straty. Nieprawid³owoœci
nie zosta³y wykryte dopóki Iguchi sam nie przyzna³ siê do pope³nionych
przestêpstw23.
W roku 2008, w œrodku œwiatowego kryzysu finansowego, francuski bank
Société Générale odnotowa³ stratê w wysokoœci 4,9 miliarda dolarów amerykañskich. Powodem nie by³o zaanga¿owanie banku na rynku amerykañskich
kredytów subprime, lecz dzia³alnoœæ pojedynczego dealera – Jerôme’a Kerviel. Ten pracownik œredniego szczebla zdo³a³ oszukiwaæ systemy kontrolne
i audyty przez ponad rok i przeprowadza³ w tym czasie nieautoryzowane
transakcje na europejskich indeksach gie³dowych. Kerviel, podobnie jak Leeson, zna³ dobrze procedury back office, gdy¿ w tym dziale zacz¹³ swoj¹ pracê
w 2000 r. Prawdopodobnie dziêki temu udawa³o mu siê obejœæ procedury
kontrolne. Nieautoryzowane transakcje przeprowadza³ zostaj¹c po godzinach w pracy i w³amuj¹c siê do systemów komputerowych za pomoc¹ skradzionych kodów24.
22

23

24

Por. M. Szmelter: Dealing Room, [w:] Finanse, bankowoœæ i rynki finansowe, red. E. Pietrzak
i M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2006, s. 253–254 oraz
M.J. King, op. cit., s. 15.
Aby ukryæ straty Iguchi sprzedawa³ m.in. papiery wartoœciowe z kont klientów i fa³szowa³
wyci¹gi z ich kont. Por. S. Heffernan, op. cit., s. 477 oraz M.P. McCarthy, T. Flynn, Risk from
CEO and Board Perspective: What all Managers need to know about Growth in a Turbulent
World, McGraw-Hill Professional Publishing, New York 2004, s. 133–136.
N. Clarck, D. Jolly, French Bank Says Rouge Trader lost $7 Billion, „The New York Times”, January 25, 2008 oraz D. Walewska, Société Générale oszukane na 5 miliardów euro, „Rzeczpospolita” 25.01.2008.
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Powy¿sze przyk³ady pokazuj¹ jak wra¿liwym obszarem w dziedzinie bezpieczeñstwa banku jest styk dzia³alnoœci dealing room i back office.
Niew³aœciwe lub nieprzestrzegane procedury kontroli pomiêdzy tymi komórkami mog¹ skutkowaæ wymiernymi stratami dla instytucji finansowych,
a w niektórych przypadkach nawet ich upad³oœci¹. Wynikiem nieprawid³owego podejœcia do organizacji œrodowiska pracy departamentu skarbu i back
office mo¿e byæ zamiast dobrej reputacji banku i zwi¹zanym z tym bonusem,
powa¿na strata finansowa.

Podsumowanie
Back office, odpowiadaj¹c za realizacjê transakcji przeprowadzanych
w imieniu w³asnym banku, jak i w imieniu klientów zajmuje istotne miejsce
w strukturze banku. Jest równie¿ szczególnie wa¿nym obszarem w procesie
zarz¹dzania ryzykiem bankowym, w szczególnoœci na etapie jego monitorowania. Dzia³ania podejmowane przez pracowników tej komórki lub ich brak
odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w kontrolowaniu m.in. ryzyka p³ynnoœci, walutowego oraz rynkowego. Ze wzglêdu na wielkoœæ zawieranych transakcji i rodzaj kontrahentów sprawnoœæ, rzetelnoœæ oraz szybkoœæ funkcjonowania tej
komórki bankowej ma niebywa³y wp³yw na reputacjê danego banku, postrzeganie go przez kontrahentów z rynku miêdzybankowego oraz przez klientów nieinstytucjonalnych. Z jednej strony zaufanie do banku zale¿y od jego
sprawnoœci, z drugiej mo¿liwoœæ realizacji strategii rozwoju banku zale¿y
niew¹tpliwie od zaufania, jakim darz¹ go klienci i kontrahenci z rynku miêdzybankowego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jakoœæ obs³ugi klientów oraz efektywnoœæ procesów bankowych ma coraz wiêksze znaczenie w budowaniu konkurencyjnej przewagi banku25.
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Summary
Duties, procedures and risk connected with activities
of bank’s back office
Back office is responsible for processing deals done in front office by bank dealers. The back office role consists of physical settlement of transactions and post – settlement duties. These include, inter alia, verification of trade and settlement instructions, edition of trade details, general ledger entries, release of payments and
reconciliation of nostro accounts. Although functioning of back office does not bring
profits itself it can easily contribute to losses trough inappropriate functioning or by
insufficient control of dealers activity. History of banking indicates cases where banks
collapsed due to incorrect co-operation between back office and dealing room. The
size of the market, development of technology and arrival of new financial instruments make the role of back office and its part in controlling risk more and more important. When so many banks offer similar products, what distinguishes them is the
level of quality of service provided by back office to its customers and other banks.

