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4. Założenie kontynuacji działalności

Nie

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład banku wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie
sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

B. Powód sporządzenia sprawozdania finansowego za okres inny niż rok obrotowy

31.12.2021Data do

01.01.2021Data od

A. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2. Okres sprawozdania finansowego

Przedmiotem działalności Banku jest prowadzenie działalności bankowej w
obrocie krajowym i zagranicznym. W ramach przedmiotu działalności Bank
dokonuje następujących czynności bankowych:1) przyjmowanie wkładów
pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz
prowadzenie rachunków tych wkładów;2) prowadzenie innych rachunków
bankowych;3) udzielanie kredytów, w tym również kredytów konsumenckich;4)
udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;5) emitowanie bankowych
papierów wartościowych;6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń
pieniężnych;7) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek konsumenckich;8)
operacje czekowe i wekslowe;9) nabywanie i zbywanie wierzytelności
pieniężnych;10)udzielanie i potwierdzanie poręczeń.Poza wymienionymi wyżej
czynnościami bankowymi Bank może:1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z
akcji, udziały innej osoby prawnej lub jednostki uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych,2) dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany
wierzytelności na składniki majątku dłużnika,3) świadczyć usługi konsultacyjno-
doradcze w sprawach finansowych,4) świadczyć usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o działalności
ubezpieczeniowej.

D. Wskazanie zakresu działalności wynikającego z udzielonych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego

0000018518
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A. Nazwa i siedziba banku

1. Dane identyfikujące jednostkę

2/20

Mercedes-Benz Bank Polska S.A. w likwidacji

KRS: 0000018518, NIP: 6340142110



Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

Stosowane zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w Załączniku nr 1.Pozostałe

Stosowane zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w Załączniku nr 1.Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Stosowane zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w Załączniku nr 1.Ustalenia wyniku finansowego

Stosowane zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w Załączniku nr 1.

Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

6. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru, w tym:

Nie dotyczyB. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia

NieA. Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po
połączeniu: TAK - sprawozdanie sporządzone po połączeniu; NIE -

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

5. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu jednostek i wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po
połączeniu, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia

W 2018 r. jedyny udziałowiec Banku, Mercedes-Benz Group AG, podjął
strategiczną decyzję, aby kontynuować główny przedmiot działalności Banku, to
jest oferowanie finansowania zakupu pojazdów klientom indywidualnym oraz
przedsiębiorstwom, a także w mniejszym stopniu finansowanie inwestycji
Dealerów Mercedes-Benz w zakresie nieruchomości, w ramach pozostałych
podmiotów gospodarczych w Polsce należących do grupy kapitałowej Mercedes-
Benz Group AG. Elementem faktycznej realizacji tej strategii było zaprzestanie w
2019 r. oferowania nowych kredytów na zakup pojazdów oraz związanych z
inwestycjami dealerów w nieruchomości w ramach działalności Banku. W 2019 r.
Bank rozpoczął proces transferowania umów finansowych w ramach nowacji
umów przez podmioty z grupy kapitałowej Mercedes-Benz Group AG, tj.
Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. lub Mercedes-Benz Financial Services
Sp. z o.o. Proces ten był kontynuowany w roku 2021. W celu wdrożenia
powyższej strategicznej zmiany Bank opracował i przedstawił do akceptacji KNF
Programu likwidacji w rozumieniu art. 156a Prawa bankowego. Program
likwidacji zakłada finalne zakończenie funkcjonowania Banku rozumiane jako
wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS na grudzień 2023 roku. W dniu 3
grudnia 2021 roku decyzją nr 405/2021 KNF zatwierdziła Program likwidacji
Mercedes-Benz Bank Polska S.A. W ślad za tym Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło w dniu 1 stycznia 2022 roku uchwały: w sprawie
rozwiązania Spółki i postanowienia jej w stan likwidacji oraz w sprawie
likwidatorów Spółki oraz określenia zasad ich reprezentacji. W następstwie
podjętej przez jedynego Akcjonariusza uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i
postanowienia jej w stan likwidacji sprawozdanie finansowe zostało
przygotowane przy założeniu braku ciągłości działania za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r. W związku z przyjęciem założenia braku
kontynuowania działalności nastąpiła zmiana zasad rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w
art. 29 ustawy o rachunkowości, w szczególności: - aktywa wyceniono po cenach
sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne
lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Szczegóły
wyceny zostały opisane w pozycji „Zasady (polityka) rachunkowości”, - ujęto w
sprawozdaniu rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty
spowodowane utratą zdolności do kontynuowania działalności. Szczegóły
dotyczące kosztów objętych rezerwą zostały opisane w nocie 61 dodatkowych
informacji i objaśnień. Skutki aktualizacji wyceny aktywów oraz utworzenie
rezerwy wpłynęły na kapitał z aktualizacji wyceny, co zostało opisane w nocie 62
dodatkowych informacji i objaśnień.

C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności

NieB. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności:true - Brak okoliczności wskazujących

na zagrożenie kontynuowania działalności;false - Wystąpiły
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

NieA. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania przez bank działalności gospodarczej

w dającej się przewidzieć przyszłości
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Nazwa Pozycji Opis

13. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obowiązkowym badaniu rocznego sprawozdania

finansowego

Wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie rocznego sprawozdania
finansowego należne za rok obrotowy wynosi 106 tys. zł netto (160 tys. zł
netto za 2020 rok).

106

12. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za
rok obrotowy odrębnie za:

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być
ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

11. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Po dniu bilansowym nie zidentyfikowano znaczących zdarzeń, które powinny
zostać ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, a nie zostały ujęte.

10. Informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w innych częściach sprawozdania
finansowego

Rodzaj popełnionego błędu
Kwota korekty dotycząca

bieżącego roku obrotowego
Kwota korekty dotycząca okresów

wcześniejszych

W okresie objętym sprawozdaniem nie stwierdzono błędów
podstawowych popełnionych w okresach poprzednich.

0 0

9. Informacje o błędach i korektach

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 sporządzono przy założeniu
braku kontynuacji działalności.

8. Dokonane w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z
uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej banku

W związku z przyjęciem założenia braku kontynuowania działalności nastąpiła
zmiana zasad rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 ustawy o rachunkowości, w
szczególności:- aktywa wyceniono po cenach sprzedaży netto możliwych do
uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia,
pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a
także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Szczegóły wyceny zostały opisane w
pozycji „Zasady (polityka) rachunkowości”,- ujęto w sprawozdaniu rezerwę na
przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane utratą zdolności do
kontynuowania działalności.

7. Dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym
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Informacje o świadczeniach pracowniczych

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Banku zawierają
wynagrodzenia, premie, płatne urlopy oraz składki na ubezpieczenie
społeczne. Krótkoterminowe świadczenia pracownicze są ujmowane jako
koszty w okresie, którego dotyczą. Bank posiada Politykę zmiennych
składników wynagrodzenia osób sprawujących stanowiska kierownicze
tzw. Risk takers. Polityka ta została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą
i podlega corocznej ocenie. Polityka dotyczy osób zajmujących stanowiska
kierownicze w Banku, które kształtują i mają istotny wpływ na profil
ryzyka Banku. Zgodnie z postanowieniami Polityki są to Członkowie
Zarządu i Dyrektor Departamentu Kredytów. Podstawa do obliczania
wysokości zmiennych składników wynagrodzenia wynosi 5%, tj. do 30%
rocznego wynagrodzenia podstawowego. Pracownicy wysokiego szczebla
mogą także uczestniczyć w programie świadczeń kapitałowych grupy
Daimler AG. W ramach tego programu pracownikom są oferowane
nagrody w formie opcji na zakup wirtualnych akcji – SAR/Phantom Shares
Plan. Wartość godziwa nagród w ramach tego programu jest ustalana na
dzień przyznania nagrody i ujmowana w rachunku zysków i strat przez
okres nabywania uprawnień, a rezerwa na zobowiązania Banku
ujmowana jest w biernych rozliczeniach międzyokresowych. Wartość
rezerwy ustala się w oparciu o wartość godziwą nagród na dzień ich
rozliczenia i aktualizuje na koniec każdego kwartału kalendarzowego. W
ramach systemu wynagrodzeń Bank gwarantuje pracownikom odprawy
emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, zależne od stażu pracy w Banku.
Na przyszłe wypłaty tworzona jest rezerwa odnoszona na rachunek
zysków i strat.

Informacje o umowach najmu, gdzie Bank jest najemcą

W roku obrotowym Bank wynajmował następujące środki trwałe: 1)
powierzchnię biurową dla siedziby Banku, 2) powierzchnię biurową dla
zapasowego ośrodka przetwarzania danych. Ponoszone opłaty z tytułu
najmu ujmowane są w kosztach okresu, którego dotyczą i
wyszczególnione są w nocie 60.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku według stanu na dzień
31.12.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Zarządu Banku wchodzili: Karolina
Bartos - Prezes Zarządu, Wojciech Bernacki - Członek Zarządu, Tomasz
Woźniak - Członek Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Rady
Nadzorczej Banku wchodzili: Thomas Weltrowski - Przewodniczący Rady
Nadzorczej, Carmen Herberger-Schebiella - Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej, Alexander Schubert - Członek Rady Nadzorczej, Marc Voss-
Stadler - Członek Rady Nadzorczej, Thore Schmidt - Członek Rady
Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na zgromadzeniu w dniu
30 czerwca 2021 r. dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.
W miejsce odwołanego członka Rady Pana Wolfganga Pippergera został
powołany Pan Alexander Schubert. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w
dniu 31 maja 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu
Zarządu Pana Michaela Rosenberga ze względu na objęcie stanowiska w
innej spółce koncernu Mercedes-Benz Group AG. Jednocześnie w trakcie
tego posiedzenia Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Członka
Zarządu Pana Tomasza Woźniaka. W dniu 1 stycznia 2022 roku, po
uzyskanie akceptacji KNF przedstawionego Programu likwidacji (decyzja
nr 405/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.), Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 1 stycznia 2022 roku podjęło uchwały: w sprawie
rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz w sprawie
likwidatorów Spółki oraz określenia zasad ich reprezentacji, powołując na
Likwidatorów Banku dotychczasowych członków Zarządu. W ślad za tym
funkcję kierownika jednostki pełnią od 1 stycznia 2022 r. Likwidatorzy.
Skład Likwidatorów Banku na dzień podpisania sprawozdania
finansowego przedstawia się następująco: Karolina Bartos (Likwidator),
Wojciech Bernacki (Likwidator), Tomasz Woźniak (Likwidator).
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Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku według stanu na dzień
31.12.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Zarządu Banku wchodzili: Karolina
Bartos - Prezes Zarządu, Wojciech Bernacki - Członek Zarządu, Tomasz
Woźniak - Członek Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Rady
Nadzorczej Banku wchodzili: Thomas Weltrowski - Przewodniczący Rady
Nadzorczej, Carmen Herberger-Schebiella - Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej, Alexander Schubert - Członek Rady Nadzorczej, Marc Voss-
Stadler - Członek Rady Nadzorczej, Thore Schmidt - Członek Rady
Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na zgromadzeniu w dniu
30 czerwca 2021 r. dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.
W miejsce odwołanego członka Rady Pana Wolfganga Pippergera został
powołany Pan Alexander Schubert. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w
dniu 31 maja 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu
Zarządu Pana Michaela Rosenberga ze względu na objęcie stanowiska w
innej spółce koncernu Mercedes-Benz Group AG. Jednocześnie w trakcie
tego posiedzenia Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Członka
Zarządu Pana Tomasza Woźniaka. W dniu 1 stycznia 2022 roku, po
uzyskanie akceptacji KNF przedstawionego Programu likwidacji (decyzja
nr 405/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.), Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 1 stycznia 2022 roku podjęło uchwały: w sprawie
rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz w sprawie
likwidatorów Spółki oraz określenia zasad ich reprezentacji, powołując na
Likwidatorów Banku dotychczasowych członków Zarządu. W ślad za tym
funkcję kierownika jednostki pełnią od 1 stycznia 2022 r. Likwidatorzy.
Skład Likwidatorów Banku na dzień podpisania sprawozdania
finansowego przedstawia się następująco: Karolina Bartos (Likwidator),
Wojciech Bernacki (Likwidator), Tomasz Woźniak (Likwidator).

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za
rok obrotowy

W związku z postawieniem Banku w dniu 1 stycznia 2022 r. w stan
likwidacji, na dzień 31 grudnia 2021 r. aktywa wyceniono po cenach
sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia
albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Ponadto w sprawozdaniu finansowym ujęto rezerwę na
przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem
kontynuowania działalności. Efekt tych zmian został opisany w nocie 63
dodatkowych informacji i objaśnień. Aktywa Banku wg stanu na 31
grudnia 2020 r., zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym jako dane
porównawcze, zostały wycenione zgodnie z zasadami rachunkowości
obowiązującymi dla Spółek kontynuujących działalność.

Wpływ na Bank sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania należy zwrócić uwagę na
trwającą wojnę na Ukrainie, jaka wybuchła 24 lutego 2022 r. Jest to
nowa, dynamiczna i nieprzewidywalna ekonomicznie oraz geopolitycznie
sytuacja. W ocenie Banku, sytuacja za wschodnią granicą oraz nakładane
sankcje nie mają istotnego wpływu na działalność Banku oraz na plan
jego likwidacji. Na dzień bilansowy, ze względu na prowadzone
dotychczas działania zmierzające do rozpoczęcia likwidacji Banku, a
koncentrujące się na upłynnieniu aktywów i wypełnieniu zobowiązań,
aktywa i zobowiązania Banku są już ograniczone. Bank nie współpracuje
bezpośrednio z podmiotami zarejestrowanymi na Ukrainie, ani w Rosji
lub na Białorusi w żadnym obszarze działalności Banku. Z tytułu
historycznego oddelegowania pracownika do podmiotu rosyjskiego z
grupy Mercedes, na dzień bilansowy Bank posiada niematerialną
należność w wysokości 1329,69 zł. Bank nie spodziewa się dodatkowych
rozliczeń z tytułu niniejszego oddelegowania. Sytuacja za wschodnią
granicą nie ma również wpływu w zakresie HR. Bank nie posiada
ekspozycji kredytowej z tytułu kredytów udzielonych podmiotom
rosyjskim,  ukraińskim lub białoruskim. Bank nie posiada również
zaciągniętych kredytów i pożyczek zarówno krajowych jak i zagranicznych,
stąd ewentualna destabilizacja na rynkach finansowych pozostaje bez
istotnego wpływu na działalność Banku oraz prowadzoną likwidację. Bank
nie posiada innych aktywów, które narażone byłyby na ryzyka wynikające
z wojny w Ukrainie. Ze względu na powyższą sytuację, Bank nie rozpoznał
wpływu na ryzyko walutowe, ani na inne ryzyka mogące wynikać na
przykład z problemów w łańcuchach dostaw, dostaw paliw lub wzrostów
cen. W ocenie Banku sytuacja za wschodnią granicą nie wpłynęła również
na zwiększenie poziomu ryzyka w obszarze cyber ataków na
infrastrukturę IT.
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

AKTYWA Rok bieżący Rok poprzedni
Przekształcone dane

porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 62 258 52 411 0

1. W rachunku bieżącym 756 52 411 0

2. Rezerwa obowiązkowa 0 0 0

3. Inne środki 61 502 0 0

II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku
Centralnym

0 0 0

III. Należności od sektora finansowego 19 361 20 920 0

1. W rachunku bieżącym 755 1 897 0

2. Terminowe 18 606 19 023 0

IV. Należności od sektora niefinansowego 2 657 13 137 0

1. W rachunku bieżącym 0 0 0

2. Terminowe 2 657 13 137 0

V. Należności od sektora budżetowego 0 0 0

1. W rachunku bieżącym 0 0 0

2. Terminowe 0 0 0

VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu

0 0 0

VII. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0

1. Banków 0 0 0

2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych 0 0 0

3. Pozostałe 0 0 0

VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 0 0 0

1. W instytucjach finansowych 0 0 0

2. W pozostałych jednostkach 0 0 0

IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 0 0 0

1. W instytucjach finansowych 0 0 0

2. W pozostałych jednostkach 0 0 0

X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

1. W instytucjach finansowych 0 0 0

2. W pozostałych jednostkach 0 0 0

XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

1. W instytucjach finansowych 0 0 0

2. W pozostałych jednostkach 0 0 0

XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 0 0 0

XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 578 0

– wartość firmy 0 0 0

XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0

XV. Inne aktywa 1 644 1 523 0

1. Przejęte aktywa – do zbycia 0 0 0

2. Pozostałe 1 644 1 523 0

XVI. Rozliczenia międzyokresowe 2 804 1 603 0

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 804 1 603 0

XVII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 0
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

AKTYWA Rok bieżący Rok poprzedni
Przekształcone dane

porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

XVIII. Akcje własne 0 0 0

Aktywa razem 88 724 90 172 0
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

PASYWA Rok bieżący Rok poprzedni
Przekształcone dane

porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 0

II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 0 0 0

1. W rachunku bieżącym 0 0 0

2. Terminowe 0 0 0

III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 52 174 0

1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: 0 0 0

a) bieżące 0 0 0

b) terminowe 0 0 0

2. Pozostałe, w tym: 52 174 0

a) bieżące 52 174 0

b) terminowe 0 0 0

IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 0 0 0

1. Bieżące 0 0 0

2. Terminowe 0 0 0

V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu

0 0 0

VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 0 0 0

VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania 1 153 1 063 0

IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie 3 241 3 452 0

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 241 3 452 0

2. Ujemna wartość firmy 0 0 0

3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 0

X. Rezerwy 1 032 1 055 0

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 334 0

2. Pozostałe rezerwy 1 032 721 0

XI. Zobowiązania podporządkowane 0 0 0

XII. Kapitał (fundusz) podstawowy 42 750 42 750 0

XIII. Kapitał (fundusz) zapasowy 38 003 37 545 0

XIV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny -1 785 0 0

XV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 3 676 3 676 0

1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 3 676 3 676 0

2. Pozostałe 0 0 0

XVI. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

XVII. Zysk (strata) netto 602 457 0

XVIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Pasywa razem 88 724 90 172 0

Współczynnik wypłacalności 126,27 102,07 0,00
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

Pozycje pozabilansowe banku Rok bieżący Rok poprzedni
Przekształcone dane

porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

Kwoty pozycji 0 0 0

I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 0 16 0

1. Zobowiązania udzielone: 0 16 0

a) finansowe 0 0 0

b) gwarancyjne 0 16 0

2. Zobowiązania otrzymane: 0 0 0

a) finansowe 0 0 0

b) gwarancyjne 0 0 0

II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży 0 0 0

III. Pozostałe 921 921 0
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

Rachunek Zysków i Strat Banku Rok bieżący Rok poprzedni
Przekształcone dane

porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

I. Przychody z tytułu odsetek 677 1 569 0

1. Od sektora finansowego 295 120 0

2. Od sektora niefinansowego 382 1 449 0

3. Od sektora budżetowego 0 0 0

4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0 0

II. Koszty odsetek 9 18 0

1. Od sektora finansowego 9 18 0

2. Od sektora niefinansowego 0 0 0

3. Od sektora budżetowego 0 0 0

III. Wynik z tytułu odsetek (I–II) 668 1 551 0

IV. Przychody z tytułu prowizji 10 282 0

V. Koszty prowizji 12 12 0

VI. Wynik z tytułu prowizji (IV–V) -2 270 0

VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i
innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

0 0 0

1. Od jednostek zależnych 0 0 0

2. Od jednostek współzależnych 0 0 0

3. Od jednostek stowarzyszonych 0 0 0

4. Od pozostałych jednostek 0 0 0

VIII. Wynik operacji finansowych 0 0 0

1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi 0 0 0

2. Pozostałych 0 0 0

IX. Wynik z pozycji wymiany -2 76 0

X. Wynik działalności bankowej 664 1 897 0

XI. Pozostałe przychody operacyjne 14 266 19 407 0

XII. Pozostałe koszty operacyjne 604 1 059 0

XIII. Koszty działania banku 14 043 18 881 0

1. Wynagrodzenia 10 011 11 283 0

2. Ubezpieczenia i inne świadczenia 1 000 2 521 0

3. Inne 3 032 5 077 0

XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 276 283 0

XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 448 3 246 0

1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 448 3 246 0

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0

XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 709 2 816 0

1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 709 2 816 0

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0

XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV–XVI) -261 430 0

XVIII. Wynik działalności operacyjnej 268 651 0

XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 0 0 0

1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0

2. Straty nadzwyczajne 0 0 0

XX. Zysk (strata) brutto 268 651 0

XXI. Podatek dochodowy -334 194 0
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

Rachunek Zysków i Strat Banku Rok bieżący Rok poprzedni
Przekształcone dane

porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

XXII.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 0 0 0

XXIII. Zysk (strata) netto 602 457 0
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

Zestawienie zmian w kapitale własnym banku w tys. Rok bieżący Rok poprzedni
Przekształcone dane

porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 84 428 83 971 0

– korekty błędów podstawowych 0 0 0

II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 84 428 83 971 0

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 42 750 42 750 0

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

– emisji akcji 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

– umorzenia akcji 0 0 0

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 42 750 42 750 0

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 37 545 35 701 0

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 458 1 844 0

a) zwiększenia (z tytułu) 458 1 844 0

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

– podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 458 1 844 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

– pokrycia straty 0 0 0

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 38 003 37 545 0

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -1 785 0 0

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0

– zbycia lub likwidacji środków trwałych 0 0 0

- wyceny aktywów i utworzenia rezerw na koszty likwidacji Banku -1 785 0 0

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -1 785 0 0

4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 3 676 3 676 0

4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego 0 0 0

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0

4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 3 676 3 676 0

5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0 0 0

5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 457 1 844 0

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 457 1 844 0

– korekty błędów podstawowych 0 0 0

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 457 1 844 0

6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych -457 -1 844 0

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0

– podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

Zestawienie zmian w kapitale własnym banku w tys. Rok bieżący Rok poprzedni
Przekształcone dane

porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

b) zmniejszenie (z tytułu) -457 -1 844 0

- odpis na kapitał zapasowy -457 -1 844 0

6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

– korekty błędów podstawowych 0 0 0

6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0 0 0

6.7. Zmiana straty z lat ubiegłych 0 0 0

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0

6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

7. Wynik netto 602 457 0

a) Zysk netto 602 457 0

b) Strata netto 0 0 0

c) Odpisy z zysku 0 0 0

III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 83 246 84 428 0

IV. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

83 246 84 428 0
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

Rachunek przepływów pieniężnych banku metoda pośrednia Rok bieżący Rok poprzedni
Przekształcone dane

porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 602 457 0

II. Korekty razem: 8 148 41 080 0

1. Amortyzacja 276 283 0

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -83 -88 0

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0

5. Zmiana stanu rezerw -23 861 0

6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 417 -19 023 0

8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 481 58 962 0

9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z
otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

0 0 0

10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i
innych aktywów finansowych (handlowych)

0 0 0

11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 0 0 0

12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora
budżetowego

-122 -513 0

13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z
udzielonym przyrzeczeniem odkupu

0 0 0

14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 0 0 0

15. Zmiana stanu innych zobowiązań 90 -989 0

16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 411 -2 111 0

17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów 0 -204 0

18. Inne korekty -1 477 3 902 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8 750 41 537 0

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0 0 0

1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 0 0 0

2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 0 0 0

3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)

0 0 0

5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

0 0 0

6. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0

II. Wydatki -128 -107 0

1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 0 0 0

2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 0 0 0

3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)

0 0 0

5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

-128 -107 0

6. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -128 -107 0
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Data sporządzenia sprawozdania: 31 maja 2022 Bank w tysiącach 1_5

Rachunek przepływów pieniężnych banku metoda pośrednia Rok bieżący Rok poprzedni
Przekształcone dane

porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 83 96 0

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 0 0 0

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji
finansowych

0 0 0

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych 0 0 0

4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0 0

5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 0 0 0

6. Inne wpływy finansowe 83 96 0

II. Wydatki 0 -5 009 0

1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 0 0 0

2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji
finansowych

0 -5 000 0

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych 0 0 0

4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0

5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0

6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0 0

7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0

8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0

9. Nabycie akcji własnych 0 0 0

10. Inne wydatki finansowe 0 -9 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 83 -4 913 0

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) 8 705 36 517 0

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 705 36 517 0

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0

F. Środki pieniężne na początek okresu 54 308 17 791 0

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 63 013 54 308 0

– o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0
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Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania
podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem,

stratą) brutto
Rok bieżący Rok poprzedni Artykuł Ustęp Punkt Litera

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 268 651

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

1.Kwota

Wartość łączna: 52 938

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 52 938

2. Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna: 0 0

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 0 0

C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w
tym:

1.Kwota

Wartość łączna: 3 701 5 203

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 3 701 5 203

2. Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna: 0 0

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 0 0

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym,
ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:

1.Kwota

Wartość łączna: 3 917 33 031

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 3 917 33 031

2. Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna: 0 0

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 0 0

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

1.Kwota

Wartość łączna: 910 1 472

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 910 1 472

2. Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna: 0 0

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 0 0
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Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania
podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem,

stratą) brutto
Rok bieżący Rok poprzedni Artykuł Ustęp Punkt Litera

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:

1.Kwota

Wartość łączna: 4 076 7 004

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 4 076 7 004

2. Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna: 0 0

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 0 0

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

1.Kwota

Wartość łączna: 6 601 39 446

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 6 601 39 446

2. Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna: 0 0

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 0 0

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

Wartość łączna: 0 0

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 0 0

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

1.Kwota

Wartość łączna: 0 0

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 0 0

2. Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna: 0 0

- z zysków kapitałowych 0 0

- z innych źródeł przychodów 0 0

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 183 -3 429

K. Podatek dochodowy 0 0
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4. 2022-05-31 17:37:20 - SN=Bernacki, G=Wojciech, CN=Wojciech Bernacki, SERIALNUMBER=PNOPL-79081404630, C=PL

3. 2022-05-31 14:25:21 - SN=Woźniak, G=Tomasz, CN=Tomasz Woźniak, SERIALNUMBER=PNOPL-70090206071, C=PL

2. 2022-05-31 14:10:26 - SN=Bartos, G=Karolina, CN=Karolina Bartos, SERIALNUMBER=PNOPL-82050500204, C=PL

1. 2022-05-31 12:51:06 - SN=Obłudka, G=Wojciech, CN=Wojciech Obłudka, SERIALNUMBER=PNOPL-56100206574, C=PL

Lista podpisów złożonych elektronicznie
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Załącznik nr 1 STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

Stosowane zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania 

przychodów i kosztów w zakresie w jakim obowiązujące przepisy pozostawiają prawo wyboru 

Bank stosuje zasady rachunkowości wynikające z: 

 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 tekst jednolity, z 

późniejszymi zmianami), zwana dalej ustawą o rachunkowości, 

 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 2439 tekst jednolity, z 

późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na 

ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1238 tekst jednolity), zwane dalej 

Rozporządzeniem w sprawie tworzenia rezerw, 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości banków (Dz. U. z 2019 r., poz. 957 tekst jednolity), 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad 

uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 277 tekst jednolity), 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu 

kont dla banków (Dz. U. z 2019 r., poz. 946). 

 

Ewidencja księgowa jest prowadzona według wewnętrznego Planu Kont opartego na wzorcowym planie 

kont dla banków z zachowaniem obowiązujących zasad rachunkowości: zasady kompletności i 

chronologii zapisów księgowych, zasady memoriału, zasady współmierności przychodów i kosztów, 

zasady istotności, zasady zakazu kompensat różnych co do rodzajów aktywów i pasywów, przychodów i 

kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych, zasady ciągłości w zakresie grupowania 

operacji gospodarczych, zasady powtórzonego zapisu w zakresie ewidencji analitycznej. 

  

Przyjęte zasady rachunkowości do wyceny aktywów wg stanu na 31.12.2021 r. oraz rezerwa na 

koszty dodatkowe 

W związku z postawieniem Banku 1 stycznia 2022 r. w stan likwidacji, na dzień 31 grudnia 2021 r. 

aktywa wycenia się po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia 

albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a 

także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień 

bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o 

rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów 

do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie było 

możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, na dzień bilansowy Bank określił w 

inny sposób jego wartość godziwą. Szczegóły ustalenia wartości godziwej aktywów Banku na dzień 

bilansowy opisano w nocie 59 sprawozdania finansowego. 

Bank utworzył również rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem 

kontynuowania działalności. 

 

Przyjęte zasady rachunkowości do aktywów i zobowiązań zaprezentowanych w danych 

porównawczych wg stanu na 31.12.2020 r. 

Dane porównawcze ujęto i zaprezentowano w oparciu o poniższe zasady rachunkowości, obowiązujące 

Bank przed postawieniem go w stan likwidacji. 

 

Przyjęte zasady rachunkowości zabezpieczeń 

Bank nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

 

 



 Wycena aktywów i pasywów 

Aktywa i pasywa Banku wyceniane są zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz wydanymi na 

jej podstawie przepisami.  

 

Wartość aktywów i pasywów oraz wynik finansowy ustala się i wykazuje na podstawie zapisów w 

księgach rachunkowych z zachowaniem ostrożnej wyceny oraz rzetelnego przedstawienia sytuacji 

majątkowej i finansowej Banku. 

 

Aktywa i pasywa oraz zobowiązania pozabilansowe wyrażone w walutach obcych 

Aktywa i pasywa oraz zobowiązania pozabilansowe wyrażone w walutach obcych są przeliczone na złote 

według średnich kursów NBP obowiązujących na dzień bilansowy, zgodnie z art. 30 ustawy o 

rachunkowości. Wszystkie zyski i straty wynikające z wyceny pozycji bilansowych wyrażonych w 

walutach obcych wykazywane są w rachunku zysków i strat. Transakcje walutowe wykonywane w ciągu 

roku obrotowego są wyceniane po średnim kursie NBP dla danej waluty, obowiązującym w dniu 

rozliczenia transakcji. 

 

Należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek od sektora finansowego i niefinansowego 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad 

uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Bank 

klasyfikuje należności z tytułu udzielonych kredytów jako pożyczki udzielone i należności własne. Zasady 

wyceny w/w instrumentów są przedstawione poniżej. 

Należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek oraz inne należności własne wyceniane są na dzień 

bilansowy według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej 

(wewnętrznej stopy zwrotu aktywu).  Należności te prezentowane są według wartości netto tj. 

pomniejszone o korekty wartości wynikające z wyceny należności według efektywnej stopy procentowej 

oraz o utworzone rezerwy celowe i odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi. 

Korekty uwzględniają niezamortyzowaną prowizję netto, związaną z należnością, podlegającą rozliczeniu 

według efektywnej stopy procentowej. W prowizji netto uwzględnia się tylko te prowizje i opłaty 

pobierane od klienta oraz koszty bezpośrednio związane z należnością, które są elementem rachunku 

efektywnej stopy procentowej. 

Należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek klasyfikowane są do poszczególnych kategorii 

ryzyka z uwzględnieniem zasad wynikających z Rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw oraz z 

wewnętrznego regulaminu klasyfikacji należności i zobowiązań pozabilansowych oraz zasad tworzenia 

rezerw związanych z działalnością Banku. Przy klasyfikacji należności do poszczególnych grup ryzyka 

bankowego Bank wykorzystuje dwa niezależne od siebie kryteria: terminowości spłaty kapitału lub 

odsetek oraz sytuację ekonomiczno-finansową dłużnika. 

Na należności sklasyfikowane jako „poniżej standardu”, „wątpliwe” i „stracone” (należności zagrożone) 

tworzone są rezerwy celowe oraz odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi w 

wysokości odpowiednio:  20%, 50% oraz 100%. Łączne zaangażowanie kredytowe, w oparciu o które 

dokonano wyliczenia rezerw i odpisów aktualizujących, pomniejsza się o wartość przyjętych 

zabezpieczeń wynikających z powyższego rozporządzenia. 

Rezerwy celowe na ryzyko związane z należnościami kredytowymi zakwalifikowanymi do kategorii „pod 

obserwacją” oraz odpisy aktualizujące należności związane z tymi ekspozycjami kredytowymi tworzy się 

w wysokości 3% podstawy tworzenia tych rezerw i odpisów, z uwzględnieniem wartości posiadanego 

zabezpieczenia. Rezerwy celowe na należności z tytułu pożyczek i kredytów detalicznych 

zakwalifikowanych do kategorii „normalne” oraz odpisy aktualizujące należności związane z tymi 

ekspozycjami kredytowymi wynoszą 2 % podstawy tworzenia rezerw celowych oraz odpisów 

aktualizujących. 

Odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi są to odpisy aktualizujące 

odnoszące się do odsetek, także skapitalizowanych. 

Rezerwy celowe i odpisy aktualizujące należności odnoszone są do rachunku zysków i strat w pozycjach: 

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości oraz Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości.  



Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne odpisuje się w ciężar uprzednio utworzonych 

rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności. W przypadku restrukturyzacji, po sprzedaży 

posiadanych zabezpieczeń spłaty kredytu, pozostałe należności nieściągalne mogą być spisane w ciężar 

kosztów. Bank zaprzestaje naliczania odsetek od spisanych kredytów. 

Bank spisuje należności zaklasyfikowane do należności straconych przez okres co najmniej roku, wartość 

netto należności jest równa zero oraz Bank nie spodziewa się odzyskania wierzytelności. 

W dniu 1 stycznia 2022 roku Spółka została postanowiona w stan likwidacji. Wobec powyższego 

należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek od sektora finansowego i niefinansowego wycenione 

zostały na 31 grudnia 2021 roku według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od 

wartości wynikającej z dotychczas stosowanych zasad wyceny. W przypadku braku możliwości ustalenia 

ceny sprzedaży netto należność jest wyceniana w wartości godziwej. 

 

 Aktywa przejęte za długi 

Aktywa przejęte za długi to składniki majątku dłużnika wymienione za wierzytelności kredytowe. Są to 

aktywa trwałe Banku przeznaczone do sprzedaży w stanie niewymagającym poniesienia dodatkowych 

nakładów lub wymagającym poniesienia dodatkowych nakładów w wysokości zwyczajowo przyjętej przy 

sprzedaży tego typu aktywów, których Bank nie zamierza wykorzystywać w swojej działalności w 

kolejnych okresach sprawozdawczych, przy czym Bank przyjmuje założenie, że sprzedaż tych aktywów w 

wysokości zbliżonej do ich wartości godziwej jest wysoce prawdopodobna w terminie nieprzekraczającym 

jednego roku obrotowego. 

Aktywa przejęte za długi wycenia się na dzień bilansowy według wartości godziwej, a skutki wyceny 

korygują wysokość długu, za który przejęto aktywo. W przypadku braku długu skutki wyceny zalicza się 

odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub pozostałych kosztów operacyjnych. Wówczas, 

na różnicę pomiędzy kwotą długu a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów dokonuje się 

odpisu aktualizującego wartość tych aktywów. W przypadku, gdy wartość godziwa przejętych aktywów 

jest wyższa od kwoty długu, różnica stanowi zobowiązanie wobec kredytobiorcy. 

Aktywa przejęte za długi i przeznaczone do zbycia nie podlegają amortyzacji. Bank przejmując aktywa za 

długi ustala jednocześnie, czy będzie je wykorzystywał w swojej działalności, czy też przeznacza je do 

zbycia. Aktywa przeznaczone do zbycia, o ile nie zostaną sprzedane w ciągu trzech lat od ich przejęcia, 

zostają zakwalifikowane jako aktywa wykorzystywane do działalności Banku. Jeśli z przyczyn 

niezależnych od Banku aktywa te nie zostaną sprzedane w określonym wyżej terminie oraz Bank nie 

zamierza wykorzystywać ich do własnej działalności, nadal wykazywane są jako aktywa do zbycia i 

wyceniane według wartości godziwej. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

Wartość składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykazana 

jest w bilansie według ceny nabycia lub według zaktualizowanej wartości pomniejszonej o wartość 

dotychczasowego umorzenia, a także o odpisy z tytułu utraty wartości. 

Do wszystkich składników majątku stosowana jest amortyzacja liniowa i stawki uwzględniające okres 

ekonomicznej użyteczności składników majątku. 

 

Środki trwałe amortyzuje się według następujących stawek: 

Sprzęt komputerowy     30% 

Środki transportu     20% 

Środki trwałe o wartości do 10.000 zł 100% 

 

Zyski lub straty na sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych ustala się w oparciu o różnicę 

pomiędzy ceną sprzedaży a ich wartością księgową netto i odnosi na wynik z działalności operacyjnej. 

Koszty napraw i konserwacji środków trwałych obciążają rachunek zysków i strat w momencie 

poniesienia. Nakłady na ulepszenie środków trwałych powiększają wartość tych środków i umarzane są 

przez pozostały okres ich używania. 

 



W przypadku wartości niematerialnych i prawnych stosuje się również okresy amortyzacji uwzględniające 

okres ich ekonomicznej użyteczności. Na wartości niematerialne i prawne składają się: 

a) licencje - umarzane w okresie 5 lat 

b) oprogramowanie - przyjęto okresy amortyzacji: 

- odpis jednorazowy (dla oprogramowania o wartości do 10.000 zł) 

- 2 lata dla pozostałego oprogramowania 

Stawki amortyzacyjne są sprawdzane i aktualizowane w cyklach rocznych. 

W dniu 1 stycznia 2022 roku Spółka została postanowiona w stan likwidacji. Wobec powyższego 

rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały na 31 grudnia 2021 roku 

według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów 

wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości.  

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto, ponieważ zbycie takich składników aktywów 

będzie mało prawdopodobne lub niemożliwe, wówczas dokonuje się odpowiedniego odpisu 

aktualizującego ich wartość do wysokości przewidywanego odzysku z likwidacji. W przypadku wielu 

tytułów wartości niematerialnych i prawnych odzysk z likwidacji jest zerowy. Do takich składników 

aktywów należą m.in. dostosowane do potrzeb jednostki oprogramowanie, koncesje i prawa 

niepodlegające przeniesieniu na inny podmiot, wartość firmy. W takim przypadku odpisem 

aktualizującym została objęta cała dotychczasowa wartość bilansowa danego składnika aktywów, a nowa 

wartość wyniosła zero.  

Środki trwałe oraz składniki wartości niematerialnych i prawnych przeznaczone do likwidacji lub 

sprzedaży nie podlegają amortyzacji. 

Dla środków trwałych zamortyzowanych w całości nie była konieczna korekta umorzenia w celu 

uwzględnienia wartości końcowej równej możliwej do uzyskania cenie sprzedaży netto.  

 

Rozliczenia międzyokresowe 

Bank dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeśli wydatki dotyczą miesięcy 

następujących po miesiącu, w których je poniesiono. 

Bank dokonuje ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przewidywane, lecz nie 

poniesione wydatki w wysokości przypadającej na bieżący okres. 

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się również aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. 

W dniu 1 stycznia 2022 roku Spółka została postanowiona w stan likwidacji. Niemożliwe jest dokonanie 

sprzedaży i ustalenie ceny sprzedaży netto składników rozliczeń międzyokresowych czynnych, tak więc 

na 31 grudnia 2021 roku pozycja została odpisana całkowicie (wartość bilansowa wynosi zero).  

Pozostałe aktywa 

Pozostałe aktywa obejmują należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz należności z tytułu 

rozliczeń publicznoprawnych. Aktywa te wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. 

Zobowiązania wobec sektora finansowego i niefinansowego 

Zobowiązania wobec sektora finansowego i sektora niefinansowego wyceniane są na dzień bilansowy w 

kwocie wymaganej zapłaty, która obejmuje również odsetki naliczone. 

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 

Fundusze specjalne i inne zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu rozliczeń z wierzycielami oraz 

zobowiązania z tytułu rozliczeń publicznoprawnych. Zobowiązania te wyceniane są na dzień bilansowy w 

kwocie wymaganej zapłaty. 

 

 

 

 

 



Kapitały i fundusze 

Kapitały i fundusze wykazywane są według wartości nominalnej. 

Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi 

ustawami oraz ze statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są również nie podzielone zyski i nie 

pokryte straty z lat ubiegłych. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku netto ustawowo, a także ponad wymaganą ustawowo 

nominalna wartość. 

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony jest z odpisów z zysku netto na niezidentyfikowane 

ryzyka działalności bankowej. 

Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk (stratę) wynikający z rachunku zysków i strat. Zysk 

netto uwzględnia obciążenie z tytułu podatku dochodowego. 

 Uznawanie przychodów i kosztów 

 Przychody i koszty z tytułu odsetek 

Przychody i koszty z tytułu odsetek uznaje się w rachunku zysków i strat według zasady memoriałowej.  

W przychodach z tytułu odsetek uwzględnia się również zamortyzowaną prowizję netto, wynikającą z 

wyceny według efektywnej stopy procentowej należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek. 

Efektywna stopa procentowa dyskontuje oczekiwany strumień przyszłych płatności pieniężnych do 

bieżącej wartości bilansowej netto do terminu zapadalności instrumentu finansowego. Przy jej wyliczeniu 

bank uwzględnia wszelkie płacone i otrzymane prowizje i opłaty stanowiące integralną część efektywnej 

stopy procentowej. 

Bank zaprzestaje naliczania odsetek w momencie spisania należności. 

Przychody i koszty z tytułu prowizji 

Przychody i koszty z tytułu prowizji uznawane są w rachunku zysków i strat według następujących metod: 

a) przychody i koszty z tytułu prowizji, które są bezpośrednio powiązane z powstaniem danego 

instrumentu finansowego o ustalonych przepływach pieniężnych, rozliczane są w czasie metodą 

efektywnej stopy procentowej przez okres trwania instrumentu finansowego i uznawane w rachunku 

zysków i strat jako element przychodów odsetkowych; dotyczy to np. otrzymanych prowizji 

przygotowawczych, 

b) przychody z tytułu prowizji, które są bezpośrednio powiązane z powstaniem danego instrumentu 

finansowego o nieustalonych przepływach pieniężnych, rozliczane są w czasie metodą liniową przez 

okres trwania instrumentu finansowego i uznawane w rachunku zysków i strat jako element 

przychodów prowizyjnych; dotyczy to np. otrzymanych prowizji za uruchomienie kredytów 

odnawialnych, 

c) przychody i koszty z tytułu prowizji, które nie są bezpośrednio powiązane z powstaniem danego 

instrumentu finansowego, uznawane są w rachunku zysków i strat jednorazowo jako element 

przychodów lub kosztów prowizyjnych; dotyczy to np. pobranych opłat za wysłany monit. 

 

 Przychody z działalności bancassurance 

Przychody z tytułu wykonywanych usług lub czynności wynikających z produktu ubezpieczeniowego 

zaoferowanego przez Bank, który nie jest powiązany bezpośrednio z instrumentem finansowym, ujmuje 

się w przychodach z tytułu prowizji w oparciu o metodę liniową (równomiernie) w okresie życia produktu 

ubezpieczeniowego. 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i przychody nie związane 

bezpośrednio z działalnością bankową. Ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich 

zarachowania. 



 Odroczony podatek dochodowy 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 

aktywów i pasywów a ich wartością podatkową Bank tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidywanej w 

przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 

które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 

podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic 

przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w 

przyszłości. 

Wysokość aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 

stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku zrealizowania aktywa lub wykorzystania rezerwy.  

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. 

 Środki pieniężne  

Środki pieniężne w bilansie obejmują środki na rachunkach bieżących oraz lokaty overnight. 

Dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych, środki pieniężne na koniec roku 

obrachunkowego obejmują środki na rachunku bieżącym w NBP, środki bieżące w innych bankach, 

lokaty overnight oraz lokaty terminowe z terminem wymagalności do 3 miesięcy. Środki pieniężne na datę 

bilansową wycenia się w wartości nominalnej. 

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zgodnie z wymogami 

zawartymi w art. 46, 47, 48, 48a i 48b ustawy o rachunkowości. Podstawę do sporządzenia sprawozdania 

finansowego stanowią prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. 

Sprawozdanie finansowe składa się z: 

1) bilansu, 

2) rachunku zysków i strat, 

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia. 

 

Sprawozdanie finansowe obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek 

przepływów pieniężnych. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności 

Banku. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Banku sporządza się w języku polskim i w 

walucie polskiej. Dane liczbowe wykazuje się w zaokrągleniu do tysięcy złotych. 



Załącznik nr 2 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

 
1. Informacja o spełnieniu przez Bank wymogów, o których mowa w art. 128 ustawy Prawo bankowe 

Bank spełnia wymogi, o których mowa w art. 128 ustawy Prawo bankowe, dotyczące wysokości funduszy 

własnych. 

 

2. Dane o strukturze walutowej aktywów i pasywów 

Na strukturę walutową aktywów i pasywów składają się udzielone kredyty złotowe, środki pieniężne w 

złotych i EUR oraz linie refinansowe złotowe. Pozycje w EUR na dzień 31.12.2021 r. wycenione zostały po 

kursie 4,5994 PLN/EUR, a na dzień 31.12.2020 r. po kursie 4,6148 PLN/EUR. 

 
 

 

31.12.2021 r. PLN EUR w PLN Razem 

Aktywa 
   

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 62.258 0 62.258 

Należności od sektora finansowego 18.700 661 19.361 

Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 2.657 0 2.657 

Inne aktywa 4.447 1 4.448 

 

Aktywa razem 

 

88.062 

 

662 

 

88.724 

    

Pasywa    
Zobowiązania wobec sektora finansowego 0 0 0 

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego  52 0 52 

Przychody przyszłych okresów 2.271 970 3.241 

Inne pasywa 1.874 311 2.185 

Kapitały 83.246 0 83.246 

 

Pasywa razem 

 

87.443 

 

1.281 

 

88.724 

 

 

 

31.12.2020 r. PLN EUR w PLN Razem 

Aktywa 
   

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 52.411 0 52.411 

Należności od sektora finansowego 19.821 1.099 20.920 

Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 13.137 0 13.137 

Inne aktywa 3.689 15 3.704 

 

Aktywa razem 

 

89.058 

 

1.114 

 

90.172 

    

Pasywa    
Zobowiązania wobec sektora finansowego 0 0 0 

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego  174 0 174 

Przychody przyszłych okresów 3.160 292 3.452 

Inne pasywa 1.816 302 2.118 

Kapitały 84.428 0 84.428 

 

Pasywa razem 

 

89.578 

 

594 

 

90.172 

 

 

3. Źródła pozyskiwania depozytów z uwzględnieniem podziału na branże i geograficzne segmenty rynku 

Bank nie prowadzi działalności depozytowej. Głównym źródłem finansowania aktywów w 2021 r. i w 2020 

r. były fundusze własne Banku. 

 

 

 

 



4.  Struktura koncentracji zaangażowania Banku 

 

Zaangażowanie banku, po uwzględnieniu skutku ograniczenia ryzyka kredytowego, wobec klienta lub grupy 

powiązanych klientów nie może przekroczyć 25 % funduszy własnych. Jeżeli taki klient jest bankiem lub 

jeżeli do grupy powiązanych klientów należy co najmniej jeden bank, zaangażowanie nie może przekroczyć 

25 % funduszy własnych banku lub kwoty 40.000.000 złotych, w zależności od tego, która z tych wartości 

jest wyższa, pod warunkiem że zaangażowanie wobec wszystkich powiązanych klientów niebędących 

bankami, po uwzględnieniu skutku ograniczenia ryzyka kredytowego, nie przekracza 25 % funduszy 

własnych banku. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2020 r. w Mercedes-Benz Bank Polska S.A. nie nastąpiło 

przekroczenie limitu koncentracji w stosunku do klienta lub grupy klientów. 

 

 

 

Struktura branżowa zaangażowania kredytowego Banku (netto) 

 

 

31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Dealerzy samochodowi 0  0 

Pozostali 21.263  32.160 

Razem 21.263  32.160 

 

 

 

Największe zaangażowanie (netto) bilansowe i pozabilansowe 

 

31.12.2021 r.      w tys. zł. 

     Klient Grupa ryzyka Zaangażowanie bilansowe Zaangażowanie pozabilansowe            Razem 

1 (Klient) Normalne 19.030 0 19.030 

2 (Klient) Normalne 139 0 139 

3 (Klient) Normalne 105 0 105 

4 (Klient) Poniżej standardu 101 0 101 

5 (Klient) Normalne 101 0 101 

6 (Klient) Normalne 99 0 99 

7 (Klient) Normalne 97 0 97 

8 (Klient) Wątpliwe 89 0 89 

Razem   19.761 0 19.761 

     

31.12.2020 r.      w tys. zł. 

     Klient Grupa ryzyka Zaangażowanie bilansowe Zaangażowanie pozabilansowe            Razem 

1 (Klient) Normalne 19.023 0 19.023 

2 (Klient) Normalne 391 0 391 

3 (Klient) Normalne 376 0 376 

4 (Klient) Wątpliwe 279 0 279 

5 (Klient) Normalne 204 0 204 

6 (Klient) Normalne 201 0 201 

7 (Klient) Pod obserwacją 199 0 199 

8 (Klient) Normalne 190 0 190 

Razem   20.863 0 20.863 

 

 

 

 

 

 

 



5. Struktura środków pieniężnych, należności i zobowiązań Banku 

5.1 Struktura środków pieniężnych i należności 

 

a)  Operacje z Bankiem Centralnym oraz środki bieżące w bankach  

31.12.2021 r. 

  

31.12.2020 r. 

Rachunek bieżący w NBP 756  52.411 

Rachunki bieżące w innych bankach 

Lokata overnight w NBP 

755 

61.502 

 1.897 

0 

Razem 63.013  54.308 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał środków na rachunkach bieżących w bankach 

centralnych nierezydentów. W związku z § 4 Uchwały Nr 40/2015 Zarządu NBP z dnia 13 sierpnia 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP z 2018 r., poz. 

2 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), Bank nie był zobowiązany do utrzymywania w dniu 

31.12.2021 r. i 31.12.2020 r. rezerwy obowiązkowej. 

b) należności brutto w podziale na poszczególne kategorie ryzyka według stanu na: 

 

Spadek wartości należności z tytułu kredytów i pożyczek wynika głównie ze sprzedaży kredytów i 

pożyczek w ramach procesu transferowania umów finansowania, opisanego w nocie 42 dodatkowych 

informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego. W grudniu 2021 r. Bank zawarł jedną nową umowę 

kredytową z powiązanym podmiotem Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. w wysokości 19 mln ze 

względu na wysoką płynność Banku oraz bardzo niskie stopy oprocentowania bankowych depozytów. 

Umowa ta kończy się 16 grudnia 2022 r. Nowa umowa została uruchomiona poprzez spłatę umowy 

zawartej w 2020 r. Należności brutto obejmują wielkości nominalne, bez pomniejszenia o rezerwy celowe, 

odpisy aktualizujące, korekty ESP oraz, dla ekspozycji wg stanu na 31.12.2021 r., o korektę do wartości 

godziwej, w związku z postawieniem Banku w stan likwidacji w dniu 1 stycznia 2022 r. 

 

31.12.2021  
 

 

Kategoria należności 

  

 

Kredyty  

i pożyczki 

  

Lokaty  

w innych 

bankach 

 Lokaty  

w innych 

podmiotach 

finansowych 

  

 

 

Razem 

 

Normalne 

  

21.216 

  

0 

  

0 

  

21.216 

Pod obserwacją  61  0  0  61 

Poniżej standardu  177  0  0  177 

Wątpliwe  286  0  0  286 

Stracone  1.624  0  0  1.624 

Razem brutto  23.364  0  0  23.364 

 

 

31.12.2020 
 

 

Kategoria należności 

  

 

Kredyty 

 i pożyczki 

  

Lokaty  

w innych 

bankach 

 Lokaty  

w innych 

podmiotach 

finansowych 

  

 

 

Razem 

 

Normalne 

  

30.256 

  

0 

  

0 

  

30.256 

Pod obserwacją  1.130  0  0  1.130 

Poniżej standardu  265  0  0  265 

Wątpliwe  811  0  0  811 

Stracone  1.660  0  0  1.660 

Razem brutto  34.122  0  0  34.122 

 

 

 



c) należności netto w podziale na poszczególne kategorie ryzyka według stanu na: 

 

31.12.2021 
 

 

Kategoria należności 

  

 

Kredyty  

i pożyczki 

  

Lokaty  

w innych 

bankach 

 Lokaty  

w innych 

podmiotach 

finansowych 

  

 

 

Razem 

 

Normalne 

  

20.733 

  

0 

  

0 

  

20.733 

Pod obserwacją  58  0  0  58 

Poniżej standardu  160  0  0  160 

Wątpliwe  235  0  0  235 

Stracone  77  0  0  77 

Razem netto  21.263  0  0  21.263 

 

 Należności na 31.12.2021 r. zostały wycenione wg cen sprzedaży netto. 

 

31.12.2020 
 

 

Kategoria należności 

  

 

Kredyty 

 i pożyczki 

  

Lokaty  

w innych 

bankach 

 Lokaty  

w innych 

podmiotach 

finansowych 

  

 

 

Razem 

 

Normalne 

  

30.163 

  

0 

  

0 

  

30.163 

Pod obserwacją  1.128  0  0  1.128 

Poniżej standardu  255  0  0  255 

Wątpliwe  614  0  0  614 

Stracone  0  0  0  0 

Razem netto  32.160  0  0  32.160 

 

 Należności na 31.12.2020 r. zostały wycenione wg zasad obowiązujących przed 31.12.2021 r. 

 

d) należności brutto według terminów zapadalności - stan na: 

 

31.12.2021 r. 

 

Kategoria należności 

 Od sektora 

finansowego 

 Od sektora 

niefinansowego 

 Od sektora 

budżetowego 

  

Razem 

 

Do 1-go miesiąca 

  

0 

  

190 

  

0 

  

190 

Powyżej 1-go miesiąca do 3 miesięcy  0  404  0  404 

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  0  314  0  314 

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku  19.000  715  0  19.715 

Powyżej 1 roku do 3 lat  0  904  0  904 

Powyżej 3 lat do 5 lat  0  12  0  12 

Dla których termin zapadalności upłynął  0  1.059  0  1.059 

Odsetki  30  736  0  766 

Razem brutto  19.030  4.334  0  23.364 

 

 

 

 

 



31.12.2020 r. 

 

Kategoria należności 

 Od sektora 

finansowego 

 Od sektora 

niefinansowego 

 Od sektora 

budżetowego 

  

Razem 

 

Do 1-go miesiąca 

  

0 

  

638 

  

0 

  

638 

Powyżej 1-go miesiąca do 3 miesięcy  0  1.385  0  1.385 

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  0  1.941  0  1.941 

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku  19.000  2.995  0  21.995 

Powyżej 1 roku do 3 lat  0  5.996  0  5.996 

Powyżej 3 lat do 5 lat  0  361  0  361 

Dla których termin zapadalności upłynął  0  1.026  0  1.026 

Odsetki  23  757  0  780 

Razem brutto  19.023  15.099  0  34.122 

 

e) korekta wartości należności wynikająca z wyceny według efektywnej stopy procentowej  

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Kredyty (27)  (94) 

Razem  (27)  (94) 

 

f) korekta do wartości godziwej dla ekspozycji wg stanu na 31.12.2021 r. 

Korekta do wartości godziwej pomniejszyła wartość ekspozycji o 490 tys. złotych. Opis sposobu 

wyliczenia tej korekty został przedstawiony w nocie 63. 

g) należności z odroczonym terminem zapłaty 

W Banku nie wystąpiły należności z odroczonym terminem zapłaty. 

h) należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono rezerw celowych lub nie 

dokonano odpisu aktualizującego 

W Banku nie wystąpiły należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono rezerw 

celowych lub nie dokonano odpisu aktualizującego. 

 

 

5.2     Kredyty, od których Bank nie nalicza odsetek 

W Banku nie wystąpiły kredyty, od których nie były naliczane odsetki.  

5.3 Aktywa finansowe 

 Charakterystyka aktywów finansowych Banku 

  31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Środki pieniężne 63.013  54.308 

Kredyty i pożyczki udzielone przez Bank oraz inne należności 21.263  32.160 

Razem 84.276  86.468 

 

Klasyfikacja powyższych aktywów finansowych według kategorii ryzyka oraz terminów zapadalności 

przedstawiona została w pkt. 5.1.  

Na dzień 31.12.2021 r. i na 31.12.2020 r. na kredyty i pożyczki udzielone przez Bank oraz inne należności 

składały się jedynie udzielone kredyty. 



5.4 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości 

godziwej przez wynik finansowy, dla których nie było możliwe ustalenie w sposób wiarygodny 

wartości godziwej 

W bieżącym i poprzednim roku obrotowym nie występowały aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz 

aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

 

5.5 Struktura zobowiązań Banku  

 

 Charakterystyka pozostałych zobowiązań finansowych Banku 

  

 a) struktura zobowiązań 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Pozostałe zobowiązania 52  174 

     

Razem  52  174 

 

 

 b) zobowiązania wobec sektora finansowego wg terminów wymagalności 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Do 1-go miesiąca 0  0 

     

Razem  0  0 

 

 c) zobowiązania wobec sektora niefinansowego wg terminów wymagalności 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Do 1-go miesiąca 52  174 

     

Razem  52  174 

 

 

6. Kredyty i pożyczki oraz inne należności Banku, a także instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem 

kredytowym, wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

W bieżącym i poprzednim roku obrotowym Bank nie posiadał kredytów i pożyczek oraz innych należności, 

a także instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym, wycenianych w wartości godziwej 

przez wynik finansowy. 

 

7. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

W bieżącym i poprzednim roku obrotowym nie występowały zobowiązania finansowe wyceniane w 

wartości godziwej przez wynik finansowy. 

 

 

8. Posiadane instrumenty finansowe 

Posiadane przez Bank instrumenty finansowe zostały zaprezentowane w notach: 5.3 i 5.5. 

Wartość godziwa udzielonych kredytów i pożyczek została zaprezentowana w nocie 59. 

 

 

9. Zawarte przez Bank umowy, których skutkiem będzie powstanie instrumentu finansowego 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał zawartych umów, których skutkiem byłoby 

powstanie nowego instrumentu finansowego. 



10. Udziały i akcje posiadane w innych jednostkach 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał żadnych udziałów ani akcji w innych 

jednostkach. 

 

 

11. Udziały i akcje posiadane w jednostkach podporządkowanych, które Bank przeznaczył do sprzedaży 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał żadnych udziałów ani akcji w jednostkach 

podporządkowanych. 

 

 

12. Informacje o przekwalifikowanych składnikach aktywów finansowych 

W bieżącym i poprzednim roku obrotowym Bank nie przekwalifikowywał składników aktywów 

finansowych. 

 

 

13. Informacje o przeniesieniu praw majątkowych zakwalifikowanych do aktywów finansowych 

(przeniesienie aktywów), które nie są wyłączone z bilansu 

W bieżącym i poprzednim roku obrotowym Bank nie przenosił praw majątkowych zakwalifikowanych do 

aktywów finansowych. 

 

 

14. Informacje o zastawie na mieniu Banku 

W bieżącym i poprzednim roku obrotowym Bank nie ustanawiał oraz nie posiadał zastawu na swoim 

mieniu. 

 

 

15. Posiadane instrumenty finansowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie zawierał żadnych instrumentów finansowych z 

wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 

 

 

16. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego Banku o wielkości środków 

pieniężnych klientów 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał wydzielonego organizacyjnie biura 

maklerskiego. 

 

 

17. Należności od banków prowadzących działalnością maklerską, domów maklerskich i towarowych 

domów maklerskich 

 Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał należności od banków prowadzących 

działalność maklerską, domów maklerskich i towarowych domów maklerskich z tytułu transakcji 

maklerskich. 

 

 

18. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego Banku o należnościach od 

Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych 

 Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał wydzielonego organizacyjnie biura 

maklerskiego. 

 

 

19. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego Banku o zobowiązaniach od 

Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych 

 Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał wydzielonego organizacyjnie biura 

maklerskiego. 



 

 

20. Należności od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy 

towarowe 

 Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał należności od podmiotów prowadzących 

regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe. 

 

 

21. Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy 

towarowe 

 Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał zobowiązań wobec podmiotów prowadzących 

regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe. 

 

22. Zobowiązania wobec banków prowadzących działalnością maklerską, domów maklerskich i 

towarowych domów maklerskich 

 Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał zobowiązań wobec banków prowadzących 

działalnością maklerską, domów maklerskich i towarowych domów maklerskich z tytułu transakcji 

maklerskich. 

 

23. Fundusze wydzielone dla oddziałów zagranicznych 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie wydzielał funduszy dla oddziału za granicą. 

 

 

24. Wartości niematerialne i prawne 

 

 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 
   

Licencja 

  

Oprogramowanie 

   

Razem 

Wartość brutto:        

Na 01.01.2021 r.  4.633  2.340   6.973 

   Zwiększenia  128  0   128 

   Zmniejszenia z tyt. 

   aktualizacji wartości 

 430  0   430 

Na 31.12.2021 r.  4.331  2.340   6.671 

Umorzenie:        

Na 01.01.2021 r.  4.055  2.340   6.395 

   Zwiększenia   276  0   276 

   Zmniejszenia   0  0   0 

Na 31.12.2021 r.  4.331  2.340   6.671 

        

Wartość netto na 31.12.2021 r.  0  0   0 

   

Licencja 

  

Oprogramowanie 

   

Razem 

Wartość brutto:        

Na 01.01.2020 r.  4.526  2.340   6.866 

   Zwiększenia  107  0   107 

   Zmniejszenia z tyt. 

   aktualizacji wartości 

 0  0   0 

Na 31.12.2020 r.  4.633  2.340   6.973 

Umorzenie:        

Na 01.01.2020 r.  3.775  2.340   6.115 

   Zwiększenia   280  0   280 

   Zmniejszenia   0  0   0 

Na 31.12.2020 r.  4.055  2.340   6.395 

        

Wartość netto na 31.12.2020 r.  578  0   578 

 

 

 



Wartości niematerialne i prawne – struktura własnościowa 

W 2021 r. oraz w 2020 r. Bank nie użytkował obcych wartości niematerialnych i prawnych na podstawie 

umowy leasingu wymienionej w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. 

25. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w bilansie 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

            Rzeczowe aktywa trwałe własne 0  0 

  

Środki trwałe 

według grup 

rodzajowych 

Urządzenia 

ogólnego 

stosowania 

/grupa 4/ 

Razem 

Wartość brutto:   

Na 01.01.2021 r. 329 329 

   Zwiększenia  0 0 

   Zmniejszenia (w 

tym z tyt. likwidacji) 

289 289 

Na 31.12.2021 r. 40 40 

Umorzenie:   

Na 01.01.2021 r. 329 329 

   Zwiększenia  0 0 

   Zmniejszenia  289 289 

Na 31.12.2021 r. 40 40 

   

Wartość netto na 

31.12.2021 r. 

0 0 

 

 

Środki trwałe 

według grup 

rodzajowych 

Urządzenia 

ogólnego 

stosowania 

/grupa 4/ 

Razem 

Wartość brutto:   

Na 01.01.2020 r. 329 329 

   Zwiększenia  0 0 

   Zmniejszenia (w 

tym z tyt. likwidacji) 

0 0 

Na 31.12.2020 r. 329 329 

Umorzenie:   

Na 01.01.2020 r. 326 326 

   Zwiększenia  3 3 

   Zmniejszenia  0 0 

Na 31.12.2020 r. 329 329 

   

Wartość netto na 

31.12.2020 r. 

0 0 

 

 Środki trwałe – struktura własnościowa 

W 2021 r. oraz 2020 r. Bank nie użytkował obcych środków trwałych na podstawie umowy leasingu 

wymienionej w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. 

 

26. Inne aktywa 

Przejęte aktywa do zbycia 

 Stan na 

31.12.2020 r. 

 Zwiększenia 

(przejęte aktywa) 

 Zmniejszenia 

(sprzedaż, zwrot) 

  Stan na 

31.12.2021 r. 

Środki transportu 0  77  77   0 

Aktywa przejęte 

do zbycia 

 

0 

  

77 

  

77 

   

0 

 



 Stan na 

31.12.2019 r. 

 Zwiększenia 

(przejęte aktywa) 

 Zmniejszenia 

(sprzedaż, zwrot) 

  Stan na 

31.12.2020 r. 

Środki transportu 0  150  150   0 

Aktywa przejęte 

do zbycia 

 

0 

  

150 

  

150 

   

0 

Są to aktywa przejęte za długi i przeznaczone do zbycia. 

 

 

Pozostałe aktywa 
   

31.12.2021 r. 

  

31.12.2020 r. 

Należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami  1.641  1.523 

Należności z tytułu rozliczeń publicznoprawnych  3  0 

Razem  

1.644 
 

1.523 

 

 

27. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 

 a) czynne rozliczenia międzyokresowe 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2.804  1.603 

Razem  2.804  1.603 

 

 

 b) bierne rozliczenia międzyokresowe 
31.12.2021 r. 

 
31.12.2020 r. 

    

Niewykorzystane urlopy pracownicze 476  492 

Premie 1.594  2.172 

Programy motywacyjne 883  180 

Koszty badania sprawozdania finansowego 65  131 

Inne 223  477 

Razem  3.241  3.452 

  

 

 
 audyt 

 

 premie  urlopy  programy 

motywacyjne 

 inne  Razem 

Stan na            

01.01.2021 r. 131  2.172  492  180  477  3.452 

   Zwiększenia 98  2.283  420  703  106  3.610 

   Wykorzystanie (164)  (2.561)  0  0  (38)  (2.763) 

   Rozwiązanie  0  (300)  (436)  (0)  (321)  (1.057) 

   Różnice kursowe 0  0  0  0  (1)  (1) 

Stan na 

31.12.2021 r. 

 

65 

  

1.594 

  

476 

  

883 

  

223 

  

3.241 

 

 

 c) rozliczenia międzyokresowe przychodów 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Przychody przyszłych okresów 0  0 

Razem  0  0 

 

 



28. i 29. Kapitał (fundusz) podstawowy oraz dane o uprzywilejowaniu i ograniczeniu praw związanych z 

dana grupą akcji 

 

Kapitał akcyjny Banku na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2020 r. 

 
 Ilość  Wartość 

Akcje zwykłe imienne 427.500  42.750 

akcje zwykłe imienne 

 

Emisja 

 

Seria 

Nr akcji 

od – do 

 Ilość  Wartość  

nominalna  

w złotych 

 Razem  

wartość wg 

nominału 

         

I “A” 00001-10000  10.000  100  1.000 

II “B” 0001-5000    5.000  100    500 

III “C” 0001-2500    2.500  100    250 

III “D” 0001-0009         9  100        1 

IV “A” 00001-10009  10.009  100  1.001 

V “A” 00001-10680  10.680  100  1.068 

V “B” 00001-20000  20.000  100  2.000 

VI “A” 00001-14974  14.974  100  1.497 

VI “B” 00001-22619  22.619  100  2.262 

VI “C” 0001-3854    3.854  100    385 

VII “A” 00001-30000  30.000  100  3.000 

VII “B” 30001-32500    2.500  100    250 

VIII  00001-95355  95.355  100  9.536 

IX “A” 000001-200000        200.000  100            20.000 

Razem    427.500    42.750 

 

 

Akcjonariusz Banku  31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Daimler Aktiengesellschaft – Stuttgart 100%  100% 

 

 

W dniu 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana nazwy akcjonariusza z Daimler Aktiengesellschaft na 

Mercedes-Benz Group Aktiengesellschaft. 



Wyliczenie kwoty całkowitego wymogu kapitałowego 

 

a) dane do obliczenia wymogu na dzień 31.12.2021 r. 

 

 

Rodzaj ryzyka 

 

Kwota ekspozycji 

 

Kwota wymogu 

kapitałowego 

 

Ryzyko kredytowe 

 

25.205 

 

2.016 

Ryzyko koncentracji wierzytelności X 0 

Ryzyko rynkowe X 0 

Inne X 3.220 

Razem X 5.236 

 

 

Wypełnianie wymogów nadzorczych w zakresie adekwatności kapitałowej 

 

Wartość 

 

Fundusze podstawowe (Tier I) 

 

82.644 

Fundusze uzupełniające (Tier II) 0 

Pomniejszenia funduszy podstawowych i uzupełniających 0 

    w tym: brakująca kwota wymaganych rezerw celowych 0 

Fundusze własne 82.644 

Kapitał krótkoterminowy (Tier III) 0 

Fundusze własne i kapitał krótkoterminowy 82.644 

Całkowity wymóg kapitałowy 5.236 

Współczynnik kapitałowy 126,27% 

 

 

b) dane do obliczenia wymogu na dzień 31.12.2020 r. 

 

 

Rodzaj ryzyka 

 

Kwota ekspozycji 

 

Kwota wymogu 

kapitałowego 

 

Ryzyko kredytowe 

 

31.986 

 

2.559 

Ryzyko koncentracji wierzytelności X 0 

Ryzyko rynkowe X 0 

Inne X 3.977 

Razem X 6.536 

 

 

Wypełnianie wymogów nadzorczych w zakresie adekwatności kapitałowej 

 

Wartość 

 

Fundusze podstawowe (Tier I) 

 

83.971 

Fundusze uzupełniające (Tier II) 0 

Pomniejszenia funduszy podstawowych i uzupełniających 578 

    w tym: brakująca kwota wymaganych rezerw celowych 0 

Fundusze własne 83.393 

Kapitał krótkoterminowy (Tier III) 0 

Fundusze własne i kapitał krótkoterminowy 83.393 

Całkowity wymóg kapitałowy 6.536 

Współczynnik kapitałowy 102,07% 

 

Bank od 2014 r. dokonuje kalkulacji wymogów kapitałowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. (CRR). 

W celu wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego Bank stosuje metodę standardową, 

natomiast do wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego metodę wskaźnika bazowego 

(BIA). 

30. Akcje własne będące w posiadaniu Banku 

 Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał akcji własnych. 

 



31. Zobowiązania z tytułu zatwierdzonej do wypłaty dywidendy 

 Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał zobowiązań z tytułu zatwierdzonej do wypłaty 

dywidendy.  

 

32. Zobowiązania podporządkowane 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał zobowiązań podporządkowanych. 

 

 

33. Informacja o stanie i zmianach rezerw celowych 

 

Zmiany stanu rezerw na należności od sektora niefinansowego 

 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Saldo na początek okresu 1.337  5.370 

   Zwiększenia 326  3.049 

   Wykorzystanie (74)  (4.265) 

   Rozwiązanie (679)  (2.817) 

Zmiana netto (427)  (4.033) 

Saldo na koniec okresu 910  1.337 

 

 

 

W podziale na kategorie należności 

 Normalne 

 

 Pod 

obserwacją 

 Poniżej 

standardu 

 Wątpliwe  Stracone  Razem 

Stan rezerw na            

01.01.2021 r. 150  20  18  201  948  1.337 

   Zwiększenia 0  2  27  27  270  326 

   Wykorzystanie 0  0  0  0  (74)  (74) 

   Rozwiązanie  (119)  (21)  (28)  (182)  (329)  (679) 

Stan rezerw na 

31.12.2021 r. 

 

31 

  

1 

  

17 

  

46 

  

815 

  

910 

 

 

 

Zmiany stanu rezerw na zobowiązania pozabilansowe 

 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Saldo na początek okresu 0  16 

   Zwiększenia 0  0 

   Rozwiązanie 0  (16) 

Zmiana netto 0  (16) 

Saldo na koniec okresu 0  0 

 

34. Rezerwy  

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0  334 

Pozostałe rezerwy:    

     - rezerwa na świadczenia pracownicze 130  721 

     - rezerwa na dodatkowe koszty spowodowane likwidacją Banku 

     - inne 

833 

69 

 0 

0 

Razem 1.032  1.055 



 

Rezerwa na świadczenia pracownicze jest tworzona na przyszłe wypłaty z tytułu odpraw emerytalnych i 

pozostałych oraz nagród jubileuszowych. Rezerwy tworzone są w wartości obecnej przyszłych zobowiązań. 

Prognozy obejmują okres jednego roku z uwagi na prowadzony program likwidacji Banku. Prawa 

pracowników do wyżej wymienionych wypłat wynikają z zasad wynagradzania obowiązujących w Banku 

oraz z zasad Kodeksu Pracy. Obliczenia uwzględniają zasady wypłacania poszczególnych świadczeń 

pracownikom spełniającym kryteria opisane w wymienionych dokumentach. 

W związku z postawieniem Banku w dniu 1 stycznia 2022 r. w stan likwidacji i w konsekwencji przyjęciem 

założenia braku kontynuowania działalności dla sprawozdania finansowego sporządzonego za 2021 r. 

utworzono rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane likwidacją Banku. Szczegóły 

dotyczące kosztów objętych rezerwą zostały opisane w nocie 61. 

 

35. Odpisy aktualizujące wartość aktywów (z wyłączeniem rezerw celowych) 

Na dzień 31.12.2021 r. w Banku występowały odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów. 

 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Saldo na początek okresu 0  0 

   Zwiększenia 139  0 

   Wykorzystanie 0  0 

   Rozwiązanie 0  0 

Zmiana netto 139  0 

Saldo na koniec okresu 139  0 

 

 

Odpis aktualizujący dotyczy należności z tytułu gospodarki własnej.  

 

 

Zmiany stanu odpisów aktualizujących należności od sektora niefinansowego 

 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Saldo na początek okresu 718  1.033 

   Zwiększenia 122  247 

   Wykorzystanie (82)  (529) 

   Rozwiązanie (31)  (33) 

Zmiana netto 9  (315) 

Saldo na koniec okresu 727  718 

 

 

Odpis aktualizujący dotyczy należności odsetkowych z tytułu udzielonych kredytów.  

 

 

 

 

 

W podziale na kategorie należności 

 Normalne 

 

 Pod 

obserwacją 

 Poniżej 

standardu 

 Wątpliwe  Stracone  Razem 

Stan rezerw na            

01.01.2021 r. 0  0  0  6  712  718 

   Zwiększenia 0  0  1  4  117  122 

   Wykorzystanie 0  0  0  0  (82)  (82) 

   Rozwiązanie  0  0  (1)  (8)  (22)  (31) 

Stan rezerw na 

31.12.2021 r. 

 

0 

  

0 

  

0 

  

2 

  

725 

  

727 



 

 

36. Zobowiązania warunkowe i udzielone zabezpieczenia 

 

36.1 Udzielone gwarancje 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania Banku z tytułu udzielonych gwarancji wynosiły: 

   Waluta Kwota w tys.         Kwota w tys. złotych 

   EUR          0  0 

 

 Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania Banku z tytułu udzielonych gwarancji wynosiły: 

   Waluta Kwota w tys.         Kwota w tys. złotych 

   EUR          4  16 

 

36.2 Gwarancje i poręczenia emisji udzielone emitentom 

 W 2021 r. oraz w 2020 r. Bank nie udzielał gwarancji i poręczeń emisji. 

 

36.3 Kontrakty opcji subskrypcyjnej lub sprzedaży akcji zwykłych 

 W roku obrotowym oraz w roku poprzednim Bank nie zawierał takich kontraktów. 

 

36.4 Informacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy 

Zarząd będzie rekomendował, aby zysk netto za 2021 r. przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego 

Banku. 

 

36.5 Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych oraz zobowiązań strony trzeciej 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. nie występowały aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 

własnych oraz zobowiązań strony trzeciej. 

 

36.6 Nieujęte w bilansie transakcje z zobowiązaniem do odkupu 

 Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. nie było zawartych żadnych transakcji z przyrzeczeniem odkupu. 

36.7 Udzielone zobowiązania finansowe, w tym udzielone zobowiązania nieodwołalne 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał udzielonych zobowiązań 

finansowych. 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. nie było udzielonych zobowiązań nieodwołalnych. 

 

36.8 Wartość nominalna instrumentów bazowych, będących przedmiotem kontraktów na instrumenty 

pochodne  

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał żadnych kontraktów na instrumenty pochodne. 

 

36.9 Otrzymane zobowiązania gwarancyjne 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. Bank nie posiadał otrzymanych poręczeń spłaty 

udzielonych kredytów. 

 

37.  Zasady rachunkowości zabezpieczeń 

Bank nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

 

38.  Znaczące warunki umów dotyczących instrumentów finansowych, które mogą wpływać na wartość, 

termin i stopień pewności przyszłych przepływów środków pieniężnych 

W 2021 r. i w 2020 r. Bank nie zawierał umów dotyczących instrumentów finansowych, które mogą 

wpływać na wartość, termin i stopień pewności przyszłych przepływów środków pieniężnych. 

 



39.      Dane z zakresu rachunku zysków i strat 

39.1 Przychody i koszty prowadzenia działalności maklerskiej 

 Bank nie prowadzi działalności maklerskiej. 

 

39.2 Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy z tytułu 

aktualizacji wartości majątku trwałego rzeczowego i finansowego 

  

Odpisy amortyzacyjne 

  

01.01.2021 

31.12.2021 

  

01.01.2020 

31.12.2020 

a) wartości niematerialne i prawne  276  280 

    - licencje  276  280 

     

b) środki trwałe  0  3 

    - urządzenia techniczne i maszyny  0  3 

Razem  276  283 

 

W 2021 r. oraz w 2020 r. Bank nie dokonywał odpisów z tytułu aktualizacji wartości majątku trwałego 

rzeczowego i finansowego. 

 

 

39.3 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do poziomu wartości godziwej 

W 2021 r. oraz w 2020 r. Bank nie posiadał aktywów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do 

sprzedaży. 

 

 

39.4 Przychody i koszty z tytułu wyłączonych z bilansu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 

     W 2021 r. oraz w 2020 r.  nie występowały aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyłączone z bilansu. 

 

 

39.5 Przychody i koszty z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła 

być wcześniej wiarygodnie wyceniona 

W 2021 r. oraz w 2020 r. nie dokonano sprzedaży aktywów finansowych, których wartość godziwa nie 

mogła być wcześniej wiarygodnie wyceniona. 

 

 

39.6 Pozostałe koszty i przychody operacyjne 

 

 Pozostałe koszty operacyjne 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Koszty obsługi prawnej kredytów 260  253 

Inne koszty operacyjne 344  806 

Razem 604  1.059 

 Inne koszty operacyjne to m.in. koszty związane z relokacją umów kredytowych do podmiotów 

powiązanych. 

  

 Pozostałe przychody operacyjne 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 13.814  14.689 

Inne przychody operacyjne 452  4.718 

Razem 14.266  19.407 

  



 Przychody ze sprzedaży towarów i usług dotyczą usług sprzedawanych podmiotom powiązanym. 

 Inne przychody operacyjne to m.in. przychody z oddelegowania pracowników oraz przychody ze sprzedaży 

wierzytelności kredytowych do podmiotów powiązanych. 

 

 

39.7 Odpisy należności nieściągalnych 

 

W 2021 r. oraz w 2020 r. Bank dokonywał odpisów należności nieściągalnych w ciężar utworzonych 

rezerw. 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Odpisane kredyty i pożyczki 70  4.244 

Odpisane inne należności 4  21 

Razem 74  4.265 

 

 

39.8 Przychody z tytułu dywidend 

    W 2021 r. oraz w 2020 r. Bank nie osiągnął przychodów z tytułu dywidend. 

 

 

 

39.9 Nakłady poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych w budowie i 

wartości niematerialnych i prawnych oraz planowane nakłady w okresie najbliższych 12 miesięcy 

 W bieżącym roku obrotowym Bank nie poniósł nakładów na środki trwałe w budowie, a nakłady na nabycie 

wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 128 tys. zł. 

 Na rok 2022 Bank nie planuje nakładów inwestycyjnych na środki trwałe oraz wartości niematerialne i 

prawne. 

 

39.10 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 

 01.01.2021 

31.12.2021 

 01.01.2020 

31.12.2020 

Zysk/ strata netto 602  457 

Podział:    

   przeniesienie na kapitał zapasowy 602  457 

Podzielony zysk netto razem 602  457 

 

Niepodzielony zysk netto/ niepokryta strata netto 

 

0 

  

0 

 

39.11 Działalność zaniechana 

Z dniem 01.01.2022 r. rozpoczęto proces likwidacji Banku. W związku z przyjęciem założenia braku 

kontynuowania działalności cała działalność Banku w 2021 r. jest działalnością zaniechaną. 

 

 

39.12 Koszty działania banku - inne 

 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Koszty wynajmu i utrzymania lokali 1.202  1.186 

Koszty administracyjne 82  89 

Koszty informatyki 420  667 

Koszty usług obcych 1.024  1.698 

Podatki i opłaty 226  658 

Pozostałe 78  779 

Razem 3.032  5.077 



 

40. Informacja o wartości  aktywów i utworzonej rezerwie na odroczony podatek dochodowy 

 

 

 Stan na 

31.12.2020 

 Rozliczenie w 

bieżącym roku 

obrotowym 

 Utworzenie w 

bieżącym roku 

obrotowym 

 Stan na 

31.12.2021 

        

 1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0  0  0  0 

 2. Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 334  334  0  0 

  a) odniesione na wynik finansowy 334  334  0  0 
        - odsetki do otrzymania 13  13  0  0 

        - koszty i przychody rozliczane w czasie 321  321  0  0 

Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

 

(334) 

  

(334) 

  

0 

  

0 

 

 

 Stan na 

31.12.2019 

 Rozliczenie w 

bieżącym roku 

obrotowym 

 Utworzenie w 

bieżącym roku 

obrotowym 

 Stan na 

31.12.2020 

        

 1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0  0  0  0 

 2. Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 140  119  313  334 

  a) odniesione na wynik finansowy 140  119  313  334 
        - odsetki do otrzymania 59  59  13  13 

        - koszty i przychody rozliczane w czasie 81  60  300  321 

Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

 

(140) 

  

(119) 

  

(313) 

  

(334) 

 

 

Struktura podatku dochodowego od osób prawnych wykazywanego w rachunku zysków i strat 

    

31.12.2021 r. 

  

31.12.2020 r. 

    - część bieżąca  0  0 
    - część odroczona  (334)  194 

 Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  

(334) 
 

194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych 

 

  31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Przychody z rachunku zysków i strat  17.347  24.631 

     Zwiększenia 

 

 

 

 3.917  33.031 

- korekty pomniejszające przychody związane z wyceną należności 

         wg efektywnej stopy procentowej 
 67  32 

- inne  3.850  32.999 

     Zmniejszenia:  3.753  6.141 

- odsetki od kredytów  79  58 

- rozliczenie otrzymanych przychodów w czasie  0  271 

- rozwiązanie rezerw na należności z tytułu udzielonych kredytów, 

utworzenie których nie stanowiło kosztów uzyskania przychodu 
 709  2.816 

- rozwiązanie pozostałych rezerw  1.682  482 

- inne zmniejszenia  1.283  2.514 

Przychody podatkowe  17.511  51.521 

Koszty z rachunku zysków i strat  17.079  23.980 

     Zwiększenia  6.601  39.446 

- realizacja zobowiązań, na które utworzono rezerwę w latach 

minionych 
 2.763  2.802 

- inne  3.838  36.644 

     Zmniejszenia:  4.986  8.476 

- rezerwy na należności z tytułu udzielonych kredytów nie 

stanowiące kosztów uzyskania przychodów 

- pozostałe rezerwy nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 

 378 

 

3.837 

 3.246 

 

3.567 

- inne wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów  771  1.663 

Koszty podatkowe  18.694  54.950 

Dochód/strata  (1.183)  (3.429) 

Podstawa opodatkowania   0  0 

Podatek dochodowy   0  0 

 

Efektywna stawka podatkowa 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Wynik finansowy brutto 268  651 

Stawka podatku dochodowego 19%  19% 

1) Kwota podatku dochodowego od wyniku brutto według 

obowiązującej stawki 

 

51 

  

124 

2) Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego 

Różnice (1 – 2), w tym: 

- rozliczenie rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

(334) 

(385) 

(334) 

 194 

(70) 

0 

- różnice trwałe (51)  (70) 

Efektywna stawka podatkowa (124)%  30% 

Pozycja różnice trwałe jest efektem m. in. spisania z ksiąg Banku rezerw na należności kredytowe, dla 

których nieściągalność nie została udokumentowana na dzień spisania. 

 

 

 

 



41. Dodatkowe dane 

 

41.1 Zaangażowanie Banku z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń dla Członków Zarządu, 

Rady Nadzorczej oraz pracowników 

Na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r. nie występowało zaangażowanie Banku z tytułu kredytów, 

pożyczek, gwarancji i poręczeń dla Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dla pracowników. 

 

 

41.2 Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. 

           2021  2020 

Zarząd Banku          716                          728 

Rada Nadzorcza              0                              0 

 

W dniu 1 stycznia 2022 r. Członkowie Zarządu Banku, których wynagrodzenie jest ujawnione w niniejszej 

nocie, zostali powołani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Likwidatorów Banku. 

Wynagrodzenie Członków Zarządu Banku obejmuje wynagrodzenie podstawowe i premię. 

Bank posiada Politykę zmiennych składników wynagrodzenia osób sprawujących stanowiska kierownicze 

tzw. Risk takers. Polityka ta została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą i podlega corocznej ocenie. 

Polityka dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, które kształtują i mają istotny wpływ 

na profil ryzyka Banku. Zgodnie z postanowieniami Polityki są to Członkowie Zarządu i Dyrektor 

Departamentu Kredytów. Podstawa do obliczania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia wynosi 

5%, tj. do 30% rocznego wynagrodzenia podstawowego. W ramach realizacji Polityki Bank wypłacił 

premię za 2021 rok w wysokości 31 tys. złotych. 

 

41.3    Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 

W 2021 r. średnie zatrudnienie w Banku kształtowało się na poziomie 45,92 osób, co stanowiło 41,69 etatu, 

w tym: 

- Zarząd Banku    3    osoby 

- Pozostali pracownicy 42,92 osoby 

 

W 2020 r. średnie zatrudnienie w Banku kształtowało się na poziomie 57,85 osób, co stanowiło 53,55 etatu, 

w tym: 

- Zarząd Banku    3    osoby 

- Pozostali pracownicy 54,85 osoby 

 

41.4    Koszty związane z utworzeniem rezerw na zobowiązania wobec pracowników 

Stan rezerw na zobowiązania wobec pracowników wynosił: 

       2021     2020  

- rezerwa na premie     1.594    2.172 

- rezerwa na niewykorzystane urlopy       476       492 

- rezerwa na odprawy emerytalne i pozostałe      126       686  

- rezerwa na programy motywacyjne       883       180 

- rezerwa na nagrody jubileuszowe           4         35 

Rezerwy na zobowiązania wobec pracowników wykazywane są w biernych rozliczeniach 

międzyokresowych kosztów oraz w rezerwach. 

 

41.5    Koszty poniesione na finansowanie pracowniczych programów emerytalnych 

Bank nie uczestniczy w finansowaniu pracowniczych programów emerytalnych. 

 

42. Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie 

Podmiotami powiązanymi z Bankiem są: Daimler AG (100% akcjonariusz Banku, od 1 lutego 2022 roku 

Mercedes-Benz Group Aktiengesellschaft), Daimler Mobility AG, Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z 

o.o., Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o., Mercedes-Benz Financial Services Sp. z o.o., Mercedes-



Benz Polska Sp. z o.o., Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o.o., Mercedes-Benz Financial Services Italia, 

Mercedes-Benz Bank Russia, Mercedes-Benz Financial Services BeLux N.V., Mercedes-Benz AG (spółki 

powiązanie personalnie lub kapitałowo z Bankiem) oraz Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. (Japonia), 

Mercedes Pay S.A. (Luksemburg) i Mercedes-Benz Leasing (Thailand) Co.,Ltd (spółki powiązanie 

kapitałowo z Bankiem). 

 

 2021 r. 

Podmiot powiązany Podstawa Koszty Przychody 

 

Mercedes-Benz Leasing Polska 

Sp. z o.o. 

 

- umowa o wzajemnym świadczeniu usług  

- umowa o współpracy (przenoszenie umów kredytu) 

   kwota transakcji 

   dyskonto 

   zwrot kosztów kart prepaidowych 

- odsetki od udzielonego kredytu 

- sprzedaż wierzytelności 

 

470 

 

0 

17 

0 

0 

0 

 

12.398 

 

1.349 

0 

31 

206 

0 

 

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. 

 

- umowa podnajmu pomieszczeń biurowych 

- umowa podnajmu centrum zapasowego 

 

906 

0 

 

0 

330 

 

Mercedes-Benz Trucks Polska 

Sp. z o.o. 

 

- świadczenie usług kadrowo-płacowych 

- refakturowanie kosztów systemu kadrowego 

 

88 

31 

 

0 

0 

 

Daimler AG 

 

- usługi serwisu informatycznego 

 

 

294 

 

 

0 

 

 

Mercedes-Benz Ubezpieczenia 

Sp. z o.o. 

 

- umowa o wzajemnym świadczeniu usług  

 

 

27 

 

 

2.043 

 

 

Mercedes-Benz Financial 

Services Sp. z o.o. 

 

- umowa o wzajemnym świadczeniu usług  

- umowa o współpracy (przenoszenie umów kredytu) 

   kwota transakcji 

   dyskonto 

   zwrot kosztów kart prepaidowych 

- sprzedaż wierzytelności 

 

1 

 

0 

17 

0 

0 

 

622 

 

2.500 

0 

40 

0 

 

Mercedes-Benz Bank Russia 

 

 

- oddelegowanie pracowników 

 

2 

 

0 

 

Mercedes-Benz Finance 

Co., Ltd. (Japonia) 

 

- oddelegowanie pracowników 

 

0 

 

31 

 

Mercedes Pay S.A. 

(Luksemburg) 

 

- oddelegowanie pracowników 

 

 

0 

 

 

51 

 

 

Mercedes-Benz Leasing 

(Thailand) Co.,Ltd 

 

- oddelegowanie pracowników 

 

0 

 

68 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły następujące należności i zobowiązania wobec podmiotów 

powiązanych. 

 31.12.2021 r. 
 

Podmiot powiązany 

 

Należności 

 

Zobowiązania 

 

Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 

 

20.112 

 

66 

 

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. 

 

330 

 

75 

 

Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o. 

 

164 

 

4 

 

MB Financial Services Sp. z o.o. 

 

58 

 

5 

 

Daimler AG 

 

0 

 

71 

 

Mercedes-Benz Bank Russia 1 0 



 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wystąpiły następujące koszty i przychody w transakcjach 

z podmiotami powiązanymi. 

 

 

 2020 r. 

Podmiot powiązany Podstawa Koszty Przychody 

 

Mercedes-Benz Leasing Polska 

Sp. z o.o. 

 

- umowa o wzajemnym świadczeniu usług  

- umowa o współpracy (przenoszenie umów kredytu) 

   kwota transakcji 

   dyskonto 

   zwrot kosztów kart prepaidowych 

- sprzedaż wierzytelności 

 

1.076 

 

0 

215 

0 

0 

 

10.725 

 

9.765 

0 

36 

2.143 

 

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. 

 

- umowa podnajmu pomieszczeń biurowych 

- umowa podnajmu centrum zapasowego 

 

856 

0 

 

0 

436 

 

Mercedes-Benz Trucks Polska 

Sp. z o.o. 

 

- świadczenie usług kadrowo-płacowych 

- refakturowanie kosztów systemu kadrowego 

 

85 

16 

 

0 

0 

 

Daimler AG 

 

- usługi serwisu informatycznego 

 

 

282 

 

 

0 

 

 

Mercedes-Benz AG 

 

 

- usługi serwisu informatycznego 

 

50 

 

0 

 

Daimler Mobility AG 

 

 

- koszty szkolenia 

 

4 

 

0 

 

Mercedes-Benz Ubezpieczenia 

Sp. z o.o. 

 

- umowa o wzajemnym świadczeniu usług  

 

 

5 

 

 

1.491 

 

 

Mercedes-Benz Financial 

Services Sp. z o.o. 

 

- umowa o wzajemnym świadczeniu usług  

- umowa o współpracy (przenoszenie umów kredytu) 

   kwota transakcji 

   dyskonto 

   zwrot kosztów kart prepaidowych 

- sprzedaż wierzytelności 

 

1 

 

0 

270 

0 

0 

 

3.175 

 

23.174 

0 

202 

490 

 

Mercedes-Benz Financial 

Services Italia 

 

- oddelegowanie pracowników 

 

0 

 

4 

 

Mercedes-Benz Bank Russia 

 

 

- oddelegowanie pracowników 

 

6 

 

9 

 

Mercedes-Benz Finance 

Co., Ltd. (Japonia) 

 

- oddelegowanie pracowników 

 

0 

 

425 

 

Mercedes Pay S.A. 

(Luksemburg) 

 

- oddelegowanie pracowników 

- przesiedlenie pracownika 

 

 

0 

0 

 

546 

40 

 

Mercedes-Benz Leasing 

(Thailand) Co.,Ltd 

 

- oddelegowanie pracowników 

 

0 

 

149 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły następujące należności i zobowiązania wobec podmiotów 

powiązanych. 

 31.12.2020 r. 
 

Podmiot powiązany 

 

Należności 

 

Zobowiązania 

 

Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 

 

19.711 

 

0 



 

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. 

 

436 

 

0 

 

Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o.o. 

 

3 

 

0 

 

Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o. 

 

111 

 

0 

 

MB Financial Services Sp. z o.o. 

 

205 

 

0 

 

Daimler AG 

 

0 

 

24 

 

Mercedes-Benz Financial Services Italia 4 0 

 

Mercedes-Benz Bank Russia 10 6 

 

Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. (Japonia) 0 267 

 

Mercedes-Benz Leasing (Thailand) Co.,Ltd 1 0 

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były przez Bank w ramach prowadzonej działalności 

operacyjnej. 

W 2019 r. Bank rozpoczął proces transferowania umów kredytowych w ramach nowacji umów przez 

podmioty gospodarcze z grupy kapitałowej Daimler AG w Polsce (opisany we wprowadzeniu do 

sprawozdania finansowego), tj. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. i Mercedes-Benz Financial 

Services Sp. z o.o. Kwota przeniesionych w 2021 r. wierzytelności wyniosła 3.893 tys. złotych, w tym do 

Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 1.364 tys. złotych i do Mercedes-Benz Financial Services Sp. z 

o.o. 2.529 tys. złotych. Wartość bilansowa przeniesionych wierzytelności wyniosła 3.843 tys. złotych (w 

tym umów transferowanych do Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 1.364 tys. złotych i do Mercedes-

Benz Financial Services Sp. z o.o. 2.479 tys. złotych). Cena sprzedaży przeniesionych wierzytelności (bez 

uwzględniania nadpłat) wyniosła 3.860 tys. złotych (w tym umów transferowanych do Mercedes-Benz 

Leasing Polska Sp. z o.o. 1.347 tys. złotych i do Mercedes-Benz Financial Services Sp. z o.o. 2.513 tys. 

złotych). Na transakcji zrealizowano zysk 17 tys. złotych. 

 

43. Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Bank na innych warunkach niż rynkowe ze 

stronami powiązanymi 

W 2021 r. i w 2020 r. Bank nie zawierał transakcji ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż 

rynkowe. 

 

44. Zarządzanie ryzykiem 

Rada Nadzorcza podejmując uchwałę w sprawie odwołania strategii działania Banku i określenia 

przyszłych strategicznych kierunków dla Banku pozostawiła jako obowiązujące w Banku strategiczne limity 

ostrożnościowe. W związku z rozpoczętą 1 stycznia 2022 roku likwidacją  Banku powołanie na 

Likwidatorów Banku ówczesnych Członków Zarządu pozwoliło na zachowanie przyjętych wcześniej 

generalnych zasad zarzadzania ryzkiem. Poniższe opisy odnoszą się do stanu formalnego sprzed 

rozpoczęcia likwidacji. Od 1 stycznia 2022 roku rolę Zarządu przejęli Likwidatorzy, jednak dla 

przejrzystości opisu zachowano określenie „Zarząd”.   

Bieżące zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyk odbywa się bezpośrednio w jednostkach 

organizacyjnych Banku w oparciu o opisane poniżej zasady. 

System zarządzania ryzykiem opiera się przede wszystkim na stosowaniu sformalizowanych: 

1) zasad służących określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasad zarządzania ryzykiem,  

2) procedur mających na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka 

występującego w działalności Banku, z uwzględnieniem zasad raportowania poziomu ryzyka do 

organów Banku, 

3) limitów ograniczających ryzyko i zasady postępowania w przypadku ich przekroczenia. 



W Banku obowiązuje zestaw limitów ostrożnościowych dostosowanych do skali i złożoności działania 

Banku. Rada Nadzorcza w cyklach rocznych monitoruje i akceptuje strategiczne limity ostrożnościowe 

odnoszące się do wszystkich istotnych obszarów działania Banku m. in. ryzyka płynności, ryzyka stopy 

procentowej i ryzyka walutowego, ryzyka kapitałowego oraz ryzyka koncentracji. Na podstawie tych 

limitów Zarząd Banku określa szereg limitów operacyjnych służących bieżącemu monitorowaniu poziomu 

tych ryzyk oraz definiuje system pomiaru i raportowania w powyższym zakresie.  Zgodnie z przyjętymi 

rozwiązaniami operacyjne limity ostrożnościowe, definiowane w oparciu o powyższe limity strategiczne, 

przyjmowane są przez Zarząd, a limity stosowane w zarzadzaniu ryzykami wynikającymi ze struktury 

bilansu (ryzyko rynkowe, w tym ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe oraz ryzyko płynności) 

określane są na posiedzeniach Komitetu ALCO1, natomiast procedury operacyjne w powyższym zakresie 

przyjmowane są przez Zarząd Banku. 

            Ryzyko rynkowe 

Podstawowym celem efektywnego zarządzania ryzykiem rynkowym w Banku jest ograniczanie i 

eliminowanie potencjalnych strat, które mogą wynikać z niekorzystnych zmian rynkowych. W ramach 

realizowanej polityki zarządzania tym ryzykiem Bank nie zakłada osiągania dodatkowych zysków 

związanych z działalnością spekulacyjną. 

Ponieważ w Banku występuje wyłącznie portfel bankowy, jedynym celem Banku w obszarze zarządzania 

ryzykiem rynkowym jest jego maksymalne ograniczanie. 

 

a) ryzyko stopy procentowej  

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku polega na jego minimalizacji poprzez 

dopasowanie struktury linii refinansowych do aktywów składających się głównie z portfela kredytów 

ratalnych opartych na stopie stałej lub zmiennej stabilizowanej. Oznacza to, że Bank dąży do 

sytuacji, gdy aktywa bazujące na zmiennej stopie są finansowane w całości pasywami o takim 

samym rodzaju stopy oraz, że będzie przestrzegana zasada maksymalnego dopasowywania stawek 

referencyjnych odnoszących się do przeszacowywanych aktywów i pasywów. 

 

Bank nie używa w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej instrumentów pochodnych 

ograniczających to ryzyko.  

 

Bank na bieżąco monitoruje i analizuje ryzyko stopy procentowej na podstawie raportów i 

szacunków wartości narażonej na ryzyko. 

Bank przeprowadza regularne testy warunków skrajnych w zakresie narażenia na ryzyko stopy 

procentowej, jak również dokonuje back testów stosowanej metody pomiaru. 

b) ryzyko walutowe 

W ramach stosowanej polityki zarządzania ryzykiem walutowym Bank dąży do utrzymywania 

maksymalnie zrównoważonej pozycji walutowej jak również nie zakłada osiągania zysków z pozycji 

wymiany. 

Bank nie jest uczestnikiem rynku walutowego i nie przeprowadza operacji związanych z zakupem i 

sprzedażą walut obcych lub też instrumentów pochodnych związanych z operacjami walutowymi. 

Ryzyko walutowe wynika z posiadanych w aktywach i pasywach instrumentów indeksowanych do 

waluty obcej i ogranicza się do ryzyka kursowego. 

Limity stosowane w zarządzaniu ryzykiem walutowym zapewniają stabilne i bezpieczne zarządzanie 

Bankiem. Limit ryzyka walutowego nie może przekraczać limitu określonego w uchwale Komisji 

Nadzoru Finansowego w sprawie ustalenia normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w 

działalności banków. 

 

 

                                                           
1 Decyzją Likwidatorów zmniejszono częstotliwość posiedzeń Komitetu ALCO z miesięcznej na kwartalną.  



            Ryzyko kredytowe 

Opisane poniżej zasady udzielania kredytów oraz oceny zdolności kredytowej obowiązywały w Banku do 

czasu podjęcia decyzji o zaprzestaniu oferowania nowego finansowania (dla klientów niebędących 

konsumentami z dniem 30 kwietnia 2019 roku, dla konsumentów z dniem 22 lipca 2019 roku). W grudniu 

2021 r. Bank zawarł jedną nową umowę kredytową z powiązanym podmiotem Mercedes-Benz Leasing 

Polska Sp. z o.o. w wysokości 19 mln, aktywując ją poprzez spłatę umowy zawartej w 2020 r.  

 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku odbywało się między innymi poprzez: 

- określenie polityki i procedur kredytowych, 

- doskonalenie narzędzi pomiaru i monitorowania ryzyka kredytowego, 

- bieżącą analizę oraz przeglądy portfela kredytowego, 

- budowanie odpowiednich struktur organizacji procesu kredytowania oraz procesu decyzyjnego. 

Bank mierzy i monitoruje ryzyko na poziomie jednostkowych zaangażowań klientów, jak również na 

poziomie portfeli kredytowych. Polityka w zakresie kredytów denominowanych w Euro uwzględniała m.in. 

zróżnicowanie wymogów dotyczących akceptowalnego poziomu ryzyka w zależności od faktu posiadania 

przychodów w walucie kredytu.  

Bank udzielał kredytów osobom posiadającym przede wszystkim zdolność kredytową. Bank mógł udzielić 

kredytu osobie nieposiadającej zdolności kredytowej w wyjątkowych przypadkach i po spełnieniu 

wymogów przewidzianych przepisami Prawa bankowego i wewnętrznymi procedurami. W przypadku osób 

fizycznych zaciągających kredyt na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego Bank stosował zakaz udzielania kredytu kredytobiorcom nieposiadającym zdolności 

kredytowej, nawet jeżeli przedłożone zostanie dodatkowe zabezpieczenie. 

Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy była przeprowadzana za pomocą karty scoringowej oraz 

kalkulatora zdolności, a w odniesieniu do klientów korporacyjnych (gdy łączne zaangażowanie przekracza 

500.000 Euro) oraz wszystkich dealerów zastosowanie miała dodatkowo ocena ratingowa. Ponadto zostały 

opracowane regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji wynikającej z posiadanych ekspozycji 

kredytowych. 

Realizując postanowienia Rekomendacji T Zarząd Banku przyjął zasady polityki zarządzania ryzykiem 

detalicznych ekspozycji kredytowych. Bank posiada detaliczne ekspozycje kredytowe wynikające z tytułu 

kredytów udzielonych na zakup pojazdów mechanicznych. Bank uznaje, jako detaliczne ekspozycje 

kredytowe ekspozycje wobec osób fizycznych, udzielone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą 

lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

Kluczowe obszary zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych obejmują: 

1) zasady i proces akceptacji ryzyka z tytułu detalicznych ekspozycji kredytowych obejmujące 

między innymi: 

• sposób oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klientów oraz proces akceptacji wniosku 

kredytowego, 

• algorytm oceny zdolności kredytowej, 

• wymogi w zakresie dokumentacji niezbędnej do oceny zdolności kredytowej, 

• opis, zakres stosowania i sposób wykorzystania narzędzi wspierających ocenę zdolności 

kredytowej klientów oraz interpretowania ich wyników, 

• opis, zakres oraz przyczyny stosowania odstępstw od ogólnych zasad stosowanych w procesie 

oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klientów detalicznych, 

• zasady uwzględniania w ocenie zdolności kredytowej ryzyka kursowego i ryzyka stopy 

procentowej;  

2)  uprawnienia do akceptacji detalicznych ekspozycji kredytowych w ramach przyjętego w Banku 

podziału dotyczącego uprawnień do podejmowania decyzji kredytowych (Credit Authority 

Limits);  

3) algorytmy postępowania w przypadku konieczności podjęcia działań windykacyjnych 

związanych z ekspozycjami detalicznymi. Algorytmy postępowania w zakresie windykacji 

określają stosowne procedury w zakresie windykacji twardej i miękkiej;  

4) zasady ustalania i stosowania limitów wewnętrznych w zakresie detalicznych ekspozycji 



kredytowych; 

5) identyfikację pomiaru ryzyka;  

6) system raportowania;  

7) system kontroli wewnętrznej. 

Bank tworzy rezerwy celowe w oparciu o Regulamin klasyfikacji należności i zobowiązań 

pozabilansowych w Mercedes-Benz Bank Polska Spółka Akcyjna oraz zasad tworzenia rezerw związanych 

z działalnością Banku bazujący na Rozporządzeniu w sprawie zasad tworzenia rezerw. W Banku 

funkcjonuje Komitet do spraw przeglądu portfela kredytowego i rezerw celowych, który realizuje zadana 

mające na celu dokonywanie pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka w portfelu kredytowym 

Banku i podejmowanie decyzji dotyczących rezerw celowych w celu równoważenia skutków 

podejmowanego w Banku ryzyka. Jednocześnie klasyfikacja ekspozycji kredytowych w oparciu o 

kryterium terminowości spłat jest dokonywana automatycznie przez system finansowo-księgowy. 

Bank posiada system informatyczny, który integruje funkcjonalności związane z obsługiwanymi kredytami 

(np. związanych z obsługą przyjętych przez Bank zabezpieczeń spłaty kredytu) w jednym centralnym 

systemie. Bank posiada system informatyczny wspomagający procesy monitorowania płatności i 

windykacji. Bank posiada zestaw procedur operacyjnych dotyczących zarówno procesu windykacji 

należności przeterminowanych, jak również windykacji twardej związanej z odbiorem finansowanych 

pojazdów i ich remarketingiem. 

 

            Ryzyko płynności 

Zarządzanie płynnością Banku ma na celu zabezpieczenie terminowego wywiązywania się z zobowiązań 

finansowych wynikających z warunków umów o refinansowanie, zawartych z innymi bankami lub 

podmiotami niefinansowymi. 

Bank zarządza płynnością bieżącą, natomiast ocena poziomu płynności w ujęciu krótko-, średnio- i 

długoterminowym prowadzona jest w oparciu o analizę luki. 

Bank stosuje zasadniczy rozdział funkcji związanych z bieżącym zarządzaniem ryzykiem płynności oraz 

sprawowaniem czynności kontrolnych zarówno na poziomie jednostek organizacyjnych. Nadzór nad 

zarządzaniem ryzykiem płynności jest sprawowany przez Komitet ALCO. 

W Banku za proces: 

- monitorowania płynności odpowiada Dyrektor Działu Controlingu i Analiz Ekonomicznych, który w 

odstępach tygodniowych przekazuje Zarządowi Banku (Komitetowi ALCO) informacje dotyczące 

płynności wraz z ewentualnymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania płynnością bieżącą, krótko-, 

średnio- i długoterminową, 

- bieżącego zarządzania płynnością odpowiada Dyrektor Działu Operacji Finansowych, który jest 

zobowiązany do takiego zarządzania aktywami i pasywami płynnymi oraz strukturą linii 

refinansowych, aby współczynniki LCR utrzymywał się na poziomie powyżej 110%, a nadzorcza 

miara płynności M4, która jest kluczowa z punktu widzenia Banku, wynosiła minimum 1,02. 

Bank posiada opracowane w formie pisemnej plany awaryjne utrzymania płynności, które są na bieżąco 

aktualizowane. Ponadto Bank przeprowadza regularne testy warunków skrajnych w zakresie narażenia na 

ryzyko płynności, jak również dokonuje back testów stosowanej metody pomiaru. 

Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Banku, wydała w dniu 19 października 2016 roku decyzję 

wyrażającą zgodę na podleganie przez Bank ograniczeniu wpływów płynności na poziomie 90% 

całkowitych wypływów płynności zgodnie z art. 33 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 

2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych. 

Zgodnie z podjętymi decyzjami, Bank rozpoczął korzystanie z tego uprawnienia począwszy od 2017 roku. 

 Ryzyko operacyjne 

 

Celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest utrzymywanie tego ryzyka na 



akceptowalnym przez Bank poziomie. Realizacji tego celu ma służyć wprowadzenie w Banku właściwych 

mechanizmów w zakresie identyfikacji, oceny, monitorowania i raportowania oraz zabezpieczania przed 

ryzykiem operacyjnym. Działania Banku nakierowane są na ustawiczne doskonalenie procesu zarządzania 

ryzykiem operacyjnym zgodnie z celami polityki bezpieczeństwa. 

Przyjęta przez Zarząd Banku Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym definiuje istotę ryzyka 

operacyjnego rozumianego, jako ryzyko straty wynikające z niedostosowania lub zawodności 

wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub zdarzeń zewnętrznych, określa profil ryzyka 

operacyjnego Banku oraz zawiera wytyczne w zakresie zarządzania tym ryzykiem. Strategia uzupełniona 

jest przez szereg dokumentów operacyjnych dotyczących zarządzania i monitorowania tym ryzykiem (np. 

Metodyka przeprowadzania testów warunków skrajnych dla ryzyka operacyjnego, Zasady zarządzania 

ryzykiem operacyjnym w Mercedes-Benz Bank Polska S.A.).  

 

Bank stosuje następujące kierunki zarządzania ryzykiem operacyjnym: 

- właściwa identyfikacja i ocena ryzyka operacyjnego, 

- monitorowanie ryzyka operacyjnego w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia Banku,  

- zapewnienie właściwego funkcjonowania systemów użytkowanych w procesach bankowych głównie w 

obszarze systemów teleinformatycznych, dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz 

bezpieczeństwa informacji,  

- zapewnienie efektywnego systemu kontroli wewnętrznej,  

- zapewnienie właściwego zarządzania szeroko rozumianymi czynnikami ludzkimi między innymi 

poprzez umożliwienie właściwego podnoszenia kwalifikacji w tym w zakresie zarządzania i 

monitorowania ryzyka operacyjnego. 
 

W związku z przyjętą w Banku strategią zarządzania ryzykiem operacyjnym przyjęto również system 

raportowania składający się z zestawu standardowych raportów i raportów ad hoc. Obowiązek sporządzania 

i przekazywania raportów z obszaru ryzyka operacyjnego spoczywa na kierownikach jednostek 

organizacyjnych Banku, przy czym raporty te przekazywane są do Koordynatora ds. zarządzania ryzykiem 

operacyjnym, który agreguje stosowne informacje i przekazuje je Zarządowi w ramach funkcjonującego 

systemu informacji zarządczej. 

W związku z wymogami Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, Bank przyjął szereg znowelizowanych 

procedur dotyczących tego obszaru, wśród których należy wymienić: Politykę bezpieczeństwa Mercedes-

Benz Bank Polska S.A., procedurę testowania i wdrażania nowych wersji oprogramowania, instrukcję 

zarządzania systemem informatycznym. Równocześnie powołano w Banku Komitet do spraw Ryzyka 

Operacyjnego, który realizuje zadania mające na celu dokonywanie pomiaru, monitorowania i 

kontrolowania ryzyka operacyjnego Banku oraz odpowiedzialny jest za podejmowanie kluczowych decyzji 

dotyczących bezpieczeństwa informacji. 

 

 

Ryzyko braku zgodności 

 

Bank definiuje ryzyko braku zgodności, jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania.  

 

W Banku funkcjonuje stała komórka ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności w osobie Managera ds. 

Zarzadzania Ryzykiem Braku Zgodności. Bank zapewnia niezależność Managera ds. Zarządzania 

Ryzykiem Braku Zgodności. 

 

W Banku obowiązuje Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności, która określa m. in.: 

 ogólne zasady dotyczące polityki w zakresie ryzyka braku zgodności, 

 podstawowe standardy postępowania obowiązujące pracowników Banku,  

 główne procesy identyfikujące ryzyko braku zgodności w Banku, 

 organizację systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku.  



 

Bank opracował pisemne procedury dotyczące kryteriów oceny poziomu ryzyka braku zgodności, zasad 

pomiaru tego ryzyka i narzędzi stosowanych w tym zakresie. 

 

 

Pozostałe ryzyka  

 

Bank opracował szereg regulacji dotyczących ładu korporacyjnego i odnoszących się do zarządzania 

ryzykiem reputacji oraz konfliktem interesów. Procedury te, przyjęte przez Radę Nadzorczą, określają m. 

in. zasady monitorowania tych ryzyk oraz raportowania. Ponadto Bank wdrożył mechanizmy umożliwiające 

anonimowe zgłaszanie nadużyć do Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. 

 

45. Informacja na temat obciążenia ryzykiem aktywów i zobowiązań finansowych 

Informacja na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej  

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej polega głównie na minimalizowaniu niedopasowania terminów 

przeszacowania aktywów i pasywów w odpowiednich przedziałach czasowych. Oznacza to, że Bank dąży 

do sytuacji, gdy aktywa bazujące na zmiennej stopie są finansowane w całości takimi samymi pasywami 

oraz że będzie przestrzegana zasada maksymalnego dopasowania stawek referencyjnych odnoszących się 

do przeszacowanych aktywów i pasywów. 

 

Ekspozycja Banku na ryzyko stopy procentowej jest znikoma. Według raportu sporządzonego na dzień 

31.12.2021 r. i 31.12.2020 r. dla składników bilansu wyrażonych w EUR zmiana stóp procentowych o +/- 

50 punktów bazowych nie spowodowałaby zmiany zysku brutto, gdyż nie istnieją składniki bilansu 

wyrażone w EUR wrażliwe na zmiany stóp procentowych. 

Według raportu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. dla składników bilansu wyrażonych w PLN zmiana 

stóp procentowych o + /- 50 punktów bazowych spowodowałaby odpowiednio: 

1. dla wzrostu o 50 punktów bazowych: 

- dla całej krzywej dochodowości - wzrost zysku brutto o  143,6 tys. PLN 

- dla stóp procentowych do roku – wzrost zysku brutto o  143,3 tys. PLN 

2. dla spadku o 50 punktów bazowych: 

- dla całej krzywej dochodowości - spadek zysku brutto o  143,7 tys. PLN 

- dla stóp procentowych do roku – spadek zysku brutto o  143,4 tys. PLN. 

 

Analogiczna analiza struktury aktywów i pasywów złotowych na dzień 31.12.2020 r. wykazała, że zmiana 

złotowych stóp procentowych o + /- 50 punktów bazowych spowodowałaby odpowiednio: 

1. dla wzrostu o 50 punktów bazowych: 

- dla całej krzywej dochodowości - wzrost zysku brutto o  162 tys. PLN 

- dla stóp procentowych do roku – wzrost zysku brutto o 148 tys. PLN 

2. dla spadku o 50 punktów bazowych: 

- dla całej krzywej dochodowości - spadek zysku brutto o 162 tys. PLN 

- dla stóp procentowych do roku – spadek zysku brutto o 148 tys. PLN. 

 

Zmiana oprocentowania udzielonych kredytów może nastąpić w przypadku zmiany stóp na rynku 

finansowym, zmian rezerw obowiązkowych ustalonych przez Prezesa NBP, opłat z tytułu Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego oraz innych elementów mających wpływ na koszt pozyskania kapitału Banku. 

Każda zmiana oprocentowania wprowadzana jest decyzją Zarządu Banku. 

 

Informacja na temat obciążenia ryzykiem kredytowym 

Informacja na temat obciążenia ryzykiem kredytowym aktywów i zobowiązań finansowych jest zawarta w 

notach 28 i 29. Aktywa bilansowe i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem wynosiły 25.205 tys. 

złotych (aktywa bilansowe 25.205 tys. złotych, zobowiązania pozabilansowe 0 tys. złotych). Natomiast 



wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego wyniósł 2.016 tys. złotych (aktywa bilansowe 2.016 tys. 

złotych, zobowiązania pozabilansowe 0 tys. złotych). 

 

Wartość zabezpieczeń prawnych oraz innych pozycji wpływających na pomniejszenie wymogu 

kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego 

Bank nie uwzględnia zabezpieczeń prawnych oraz innych pozycji w celu pomniejszenia wymogu 

kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. 

 

46. Analiza wiekowa przeterminowanych na dzień bilansowy aktywów finansowych 

 Kredyty i pożyczki udzielone przez Bank i wierzytelności własne, nie przeznaczone do obrotu 

 

 

Okres przeterminowania 
  

31.12.2021 r. 
  

31.12.2020 r. 

 

Do 1-go miesiąca 

  

15 

  

88 

Powyżej 1-go miesiąca do 3 miesięcy  134  58 

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  11  19 

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku  42  81 

Powyżej 1 roku  851  766 

Razem  1.053  1.012 

 Analiza została zaprezentowana w oparciu o kapitał wymagalny. 

 

47. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Bank umów nieuwzględnionych w 

bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 

finansowy Banku 

W 2021 r. Bank nie zawierał umów nieuwzględnionych w bilansie. 

 

48.  Działalność powiernicza 

Bank nie prowadzi działalności powierniczej. 

 

49. Sekurytyzacja aktywów 

Bank nie stosuje sekurytyzacji aktywów. 

 

50. Informacje z zakresu rachunku przepływów środków pieniężnych 

50.1 Określenie środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów środków pieniężnych 

 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Rachunek bieżący w NBP 756  52.411 

Rachunki bieżące w innych bankach 

Lokaty do 3 miesięcy 

755 

61.502 

 1.897 

0 

Razem 63.013  54.308 

 



50.2 Wyjaśnienie na temat przyjętego podziału działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową 

Podział działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową został dokonany zgodnie z następującymi 

zasadami. Działalność inwestycyjna to działalność, której przedmiotem jest nabywanie lub zbywanie 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji, 

krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz 

wszystkie związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego. 

Działalność finansowa to działalność, której przedmiotem jest pozyskiwanie innych, niż działalność 

operacyjna, źródeł finansowania, w tym także zwiększających kapitał (fundusz) własny, lub ich spłata oraz 

związane z tym pieniężne koszty, w tym prowizje, odsetki i dywidendy, i korzyści, z wyjątkiem 

dotyczących podatku dochodowego. Działalność operacyjna to podstawowy rodzaj działalności jednostki 

oraz inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej. 

50.3 Wykaz korekt oraz wpływów i wydatków do pozycji: "Inne korekty", "Inne wpływy" i "Inne 

wydatki", których kwoty przekraczają 5% ogólnej ich sumy z danej działalności 

 

Inne korekty 
  31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Zmiana stanu innych aktywów i pasywów  (1.477)  3.902 

Razem  

(1.477) 
 

3.902 

 

 

Inne wpływy finansowe 
  31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Otrzymane odsetki od lokat bankowych  83  96 

Razem  

83 
 

96 

 

 

Inne wydatki finansowe 
  31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych  0  9 

Razem  

0 
 

9 

 

50.4 Przyczyny powstania różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych 

pozycji wykazanymi w rachunku przepływów środków pieniężnych 

 Różnice pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w 

rachunku przepływów środków pieniężnych wynikają z ujęcia dla potrzeb rachunku przepływów 

pieniężnych lokat terminowych z terminem wymagalności do 3 miesięcy jako środków pieniężnych. 

 

51. Informacje w odniesieniu do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres sprawozdawczy, w 

ciągu którego nastąpiło połączenie jednostek 

 W 2021 r. i w 2020 r. nie wystąpiło połączenie jednostek. 

52. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

 W 2021 r. i w 2020 r. nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia. 

 



53. Dane o wartościach instrumentów finansowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych 

 W 2021 r. i w 2020 r. Bank nie prowadził rachunków papierów wartościowych. 

54. Informacje o towarach giełdowych klientów 

 W 2021 r. i w 2020 r. Bank nie posiadał towarów giełdowych klientów. 

55. Informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz 

wynik finansowy 

 Bank nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy. 

56.  Fundusze specjalne i inne zobowiązania. 

   

31.12.2021 r. 

  

31.12.2020 r. 

 Zobowiązania z tytułu rozliczeń z wierzycielami  636  486 

 Zobowiązania z tytułu rozliczeń publicznoprawnych 
 

517  577 

 Razem  

1.153 
 

1.063 

57. Przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych 

kontraktów, przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym 

 

Pożyczki udzielone i należności własne 
   

31.12.2021 r. 

  

31.12.2020 r. 

 Przychody z odsetek naliczonych i zrealizowanych  674  813 

 Przychody z odsetek naliczonych i niezrealizowanych  70  780 

 Przychody z korekt wyceny wg ESP  (67)  (24) 

 Razem  

677 
 

1.569 

 

 Podział odsetek niezrealizowanych według terminów zapłaty 
 

 

  

31.12.2021 r. 

  

31.12.2020 r. 

Do 3 miesięcy  41  755 

Powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy  29  25 

Powyżej 12 miesięcy  0  0 

Razem  70  780 

  

 

58. Koszty obciążające jednostkę z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp 

procentowych wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na okres objęty sprawozdaniem 

finansowym 

 

Długoterminowe zobowiązania finansowe 
   

31.12.2021 r. 

  

31.12.2020 r. 

 Koszty odsetek naliczonych i zrealizowanych  0  8 

 Koszty odsetek naliczonych i niezrealizowanych  0  0 

 Razem  

0 
 

8 

 



59. Dane o wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości 

godziwej 

 

Kredyty i pożyczki 
   

31.12.2020 r. 

 Wartość bilansowa netto  32.160 

 Wartość godziwa  32.158 

 

 

Zaciągnięte linie kredytowe 
   

31.12.2020 r. 

 Wartość bilansowa netto  0 

 Wartość godziwa  0 

 

 

Na dzień 31.12.2021 r., w związku w postawieniem Banku w dniu 1 stycznia 2022 r. w stan likwidacji, 

aktywa wyceniono po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia 

albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a 

także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponieważ dla większości aktywów Bank nie był w stanie 

określić ich cen sprzedaży netto, zastosował inne metody ustalenia ich wartości godziwej. 

Metodologia wyceny portfela kredytowego i pozostałych aktywów została opisana w nocie 63. 

Na dzień 31.12.2021 r. nie było zobowiązań finansowych, które powinny być wycenione w wartości 

godziwej. 

 

60. Koszty z tytułu umów najmu 

   

31.12.2021 r. 

  

31.12.2020 r. 

Najem powierzchni biurowej dla siedziby Banku  906  856 

Najem powierzchni biurowej dla zapasowego ośrodka przetwarzania 

danych 

  

571 

  

603 

 Razem  

1.477 
 

1.459 

 

 

61. Rezerwa na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane likwidacją Banku 

   

31.12.2021 r. 

  

31.12.2020 r. 

Koszty związane z przenoszeniem portfela kredytowego oraz 

informowaniem o likwidacji 

 74 

 

 0 

Koszty związane z rebrandingiem  39 

 

 0 

0 Koszty doradztwa prawnego  519  0 

 Archiwizacja dokumentów  150  0 

Inne koszty  51  0 

 Razem  

833 
 

0 

 

 



62. Uzgodnienie kapitału z aktualizacji wyceny 

 

 

 31.12.2021 r.  31.12.2020 r. 

Saldo na początek okresu 0  0 

   Korekta wyceny wartości niematerialnych i prawnych (430)  0 

   Korekta wyceny RMK czynnych (32)  0 

   Korekta wyceny należności z tyt. udzielonych kredytów (490)  0 

   Utworzenie rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty (833)  0 

Zmiana netto (1.785)  0 

Saldo na koniec okresu (1.785)  0 

 

 

 

63. Zmiany składników bilansu na dzień 31.12.2021 roku związane z wyceną aktywów po cenach 

sprzedaży netto oraz utworzeniem rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty 

spowodowane likwidacją Banku 

 

W związku z postawieniem Banku 1 stycznia 2022 r. w stan likwidacji, na dzień 31 grudnia 2021 r. aktywa 

wycenia się po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo 

kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień 

bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o 

rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do 

sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową.  

Jeżeli nie było możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, na dzień bilansowy 

Bank określił w inny sposób jego wartość godziwą. 

 

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych nie było możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto, 

ponieważ ich zbycie jest niemożliwe, a także odzysk z ich likwidacji jest zerowy. W takim przypadku 

odpisem aktualizującym została objęta cała dotychczasowa wartość bilansowa danego składnika aktywów, a 

nowa wartość wyniosła zero. 

Niemożliwe jest dokonanie sprzedaży i ustalenie ceny sprzedaży netto składników rozliczeń 

międzyokresowych czynnych, tak więc na 31 grudnia 2021 r. pozycja została odpisana całkowicie (wartość 

bilansowa wyniosła zero). 

 

W zakresie należności od sektora finansowego i należności od sektora niefinansowego, które stanowią 

kredyty i pożyczki udzielone, ze względu na brak możliwości ustalenia ich ceny sprzedaży netto, Bank 

wycenił te aktywa w oparciu o ustalenie ich wartości godziwej. 

 

Wartość godziwa portfeli kredytowych  ustalona została  metodą zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych. Poniżej zaprezentowano kluczowe założenia przyjęte dla poszczególnych aktywów.  

 

Należności od sektora finansowego - kredyt udzielony Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 

 

Przepływy pieniężne netto zostały ustalone w oparciu o kontraktowe terminy wymagalności kredytu, z 

uwzględnieniem kosztów ryzyka i kosztów operacyjnych . Koszt ryzyka został wyznaczony w oparciu o 

wyznaczone prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (ang. PD) oraz poziom straty z tytułu 

niewykonania zobowiązania (ang. LGD). PD zostało przyjęte na podstawie klasyfikacji ratingowej 

Mercedes-Benz Group AG według Moodys.  

 

Należności od sektora niefinansowego - portfel pracujący 

 

Dla celów analizy w celu wyznaczenia wartości godziwej kredyty zostały podzielone na pod-portfele, tj. 

kredyty dla klientów indywidualnych/SME oraz korporacyjnych.  

Przepływy pieniężne zostały ustalone w oparciu o kontraktowe terminy wymagalności z uwzględnieniem 

przedpłat, w oparciu o koszt ryzyka (ang. PD) na poziomie 1,7%-8,3% w zależności od klasy ryzyka klienta 



(w oparciu o historyczne obserwacje) i straty z tytułu niewykonania zobowiązania (ang. LGD) na poziomie 

58%.  

Stopa dyskontowa została wyznaczona w oparciu o koszt refinansowania (stopa bazowa plus marża) i koszt 

kapitału i jako średnia ważona dla całego portfela kredytów pracujących wyniosła 4,8% (dla danego 

segmentu w zakresie 3,8%-8,1%).  

 

Należności od sektora niefinansowego - portfel niepracujący 

 

Dla celów analizy w celu wyznaczenia wartości godziwej kredyty zostały podzielone na pod-portfele, tj. 

kredyty dla klientów indywidualnych/SME oraz korporacyjnych. 

Wartość godziwa została ustalona poprzez wyznaczenie wartości odzyskiwalnej w oparciu o wartość 

zabezpieczeń, prawdopodobieństwo odzyskania długu na poziomie 50%-70% i z uwzględnieniem kosztów 

postępowania na poziomie 10%-15%. Dla kredytów bez zabezpieczenia wartość odzsykiwalna została 

ustalona na poziomie 0. Stopa dyskontowa dla kredytów niepracujących wyniosła 20%. 

 

 

W zakresie pozostałych aktywów Bank uznał, że ich wartość jest zbliżona do wartości godziwej.  

 

Ponadto Bank utworzył również rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane 

zaniechaniem kontynuowania działalności. Szczegóły kosztów ujętych w ramach rezerwy zostały ujawnione 

w nocie 61.  

 

Różnice powstałe w wyniku wyceny oraz utworzone rezerwy zostały ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny.  

 

 Poniżej zaprezentowano wpływ na sprawozdanie finansowe ww. zmian w wyniku postawienia Banku w 

stan likwidacji. 

 

 

Bilans 

 

  AKTYWA 

Przed wyceną wg 

cen sprzedaży 

netto 

Zmiana Po wycenie 

  Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 62.258 0 62.258 

  Należności od sektora finansowego 19.784 (423) 19.361 

  Terminowe 19.029 (423) 18.606 

  Należności od sektora niefinansowego 2.724 (67) 2.657 

  Terminowe 2.724 (67) 2.657 

  Wartości niematerialne i prawne 430 (430) 0 

  Inne aktywa 1.644 0 1.644 

  Rozliczenia międzyokresowe 2.836 (32) 2.804 

  Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2.836 (32) 2.804 

  RAZEM 89.676 (952) 88.724 

 

 
 

  PASYWA 

Przed wyceną  Zmiana Po wycenie 

  Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 52 0 52 

  Fundusze specjalne i inne zobowiązania 1.153 0 1.153 

  Koszty i przychody rozliczne w czasie 3.241 0 3.241 

  Rezerwy 199 833 1.032 

  Pozostałe rezerwy 199 833 1.032 

  Kapitał /fundusz/ podstawowy 42.750 0 42.750 

  Kapitał /fundusz/ zapasowy 38.003 0 38.003 

  Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny 0 (1.785) (1.785) 

  Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe 3.676 0 3.676 

  Zysk netto 602 0 602 

  RAZEM 89.676 (952) 88.724 

 


