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I. Informacje o Banku i pracy jego organów 

Mercedes-Benz Bank Polska S.A. w likwidacji jest specjalistycznym bankiem 

samochodowym, którego misją było wspieranie sprzedaży pojazdów produkowanych przez 

jedynego akcjonariusza Banku tj. koncern Mercedes-Benz Group AG (w dniu 1 lutego 2022 

roku nastąpiła zmiana nazwy akcjonariusza z Daimler AG na Mercedes-Benz Group AG) z 

siedzibą w Stuttgarcie. W 2018 r. jedyny udziałowiec Banku, 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. W wyniku realizacji powyższej decyzji Rada Nadzorcza w trybie 

obiegowym pisemnym podjęła w dniu 25 lipca 2018 roku uchwałę w sprawie odwołania 

aktualnej strategii działania Banku i określenia przyszłych strategicznych kierunków dla 

Banku. W ślad za tym Bank opracował i realizuje projekt zmierzający do zakończenia 

działalności licencjonowanej na terenie Polska. Elementem faktycznej realizacji tego 

projektu było zaprzestanie w 2019 roku oferowania nowych kredytów oraz przystąpienie 

do transferu, w drodze umowy nowacji, posiadanego portfela kredytowego do Mercedes-

Benz Financial Services Sp. z o.o. (osoby fizyczne) i Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. 

z o.o. (podmioty gospodarcze oraz dealerzy).   
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W roku obrotowym 2021 nie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Banku, przez 

co kapitał zakładowy (tak jak w roku ubiegłym) wynosi 42 750 000 złotych i dzieli się on na 

427.500 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 100 złotych każda. Wszystkie 

akcje są własnością Mercedes-Benz Group AG. 

Bank spełnia wymogi dotyczące współczynnika kapitałowego. Według stanu na 31 grudnia 

2021 roku współczynnik ten wynosił 126,27%. W związku z realizacją ww. decyzji 

akcjonariusza, w tym sukcesywnie zmniejszającego się portfela, nie przewiduje się, by 

istniała konieczność dokapitalizowania Banku. 

Po uzyskaniu 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 postanowienia jej w stan likwidacji oraz w 

sprawie likwidatorów Spółki oraz określenia zasad ich reprezentacji, powołując na 

Likwidatorów Banku dotychczasowych członków Zarządu. Ww. Program likwidacji został 

przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 roku.  

Dnia 30 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym po 

rozpatrzeniu między innymi sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 

2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Rady Nadzorczej 

z działalności za rok 2020 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Banku oraz 

sprawozdania z działalności Banku, udzielono absolutorium wszystkim członkom 

wchodzącym w skład organów Banku w roku 2020 z wykonywania przez nich obowiązków. 

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zysk wypracowany przez Bank w 

roku obrotowym 2020 w kwocie 457.147,12 złotych został przeznaczony całości na 

zasilenie kapitału zapasowego Banku.  

Zarząd Banku w roku obrotowym 2021 odbył 24 posiedzenia podejmując w ich trakcie 19 

uchwał. Cześć podjętych uchwał związana była z dostosowaniem Podstawowej Stopy 

Procentowej Banku w PLN1 do bieżącej sytuacji rynkowej (stopa ta została zmieniona 

trzykrotnie w ciągu roku 2021 i wynosiła na koniec ub. roku 5,29%2). Ponadto 

Jednocześnie, w ramach operacyjnej realizacji projektu zakończenia działalności 

licencjonowanej Zarząd przyjął i skierował do dalszego procedowania Program likwidacji, 

o którym mowa w art. 156a ust. 1 ustawy Prawo bankowe3. Ponadto Zarząd zajął 

stanowisko w przedmiocie rozwiązania Mercedes-Benz Bank Polska Spółka Akcyjna 

(„Spółka”) i postawienia Spółki w stan likwidacji 

Ponadto Zarząd podejmował m. in. uchwały dotyczące: 

• przyjęcia zaktualizowanego Planu naprawy, 

• przyjęcia zaktualizowanej oceny ryzyka prania pieniędzy, 

• przyjęcia regulacji Zasady w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady 

Nadzorczej i Zarządu oraz określania kluczowych funkcji w Mercedes-Benz Bank 

                                                           
1 Podstawowa Stopa Procentowa Banku (PSPB) – wewnętrzna stopa Banku służąca do określania podstawy 

oprocentowania kredytów, będąca pochodną 1 i 3 miesięcznej stopy rynkowej WIBOR oraz dodatkowych 

kosztów (nominalne oprocentowanie kredytu jest sumą stopy PSPB oraz indywidualnej marży).  
2 Na dzień sporządzenia Sprawozdania stopa PSPB w Banku wynosi 6,92%.  
3 Szczegółowe informacje dotyczące Programu likwidacji zostały przedstawione w dalszej części Sprawozdania. 
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Polska S.A., 

• aktualizacji podejścia do zarządzania płynnością Banku,  

• planów finansowych na rok 2022. 

 

1. Zmiany w składzie władz Banku w roku obrotowym 

1.1. Rada Nadzorcza 

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. W ślad za powyższym 

skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco: 

Thomas Weltrowski (Przewodniczący Rady), Carmen Herberger-Schebiella 

(Wiceprzewodniczący Rady), Alexander Schubert (Członek Rady), Thore Schmidt (Członek 

Rady), Marc Voss-Stadler (Członek Rady).  

1.2. Zarząd 

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, po dokonaniu oceny kandydata, powołała na 

stanowisko Członka Zarządu Pana Tomasza Woźniaka.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 stycznia 2022 roku podjęło uchwały: w 

sprawie rozwiązania Spółki i postanowienia 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 skład Likwidatorów Banku na 

dzień podpisania sprawozdania finansowego przedstawia się następująco: Karolina 

Bartos (Likwidator), Wojciech Bernacki (Likwidator), Tomasz Woźniak (Likwidator).  

 

II. Działalność bankowa 

Decyzja jedynego akcjonariusza Banku dotyczącego kontunuowania finansowania 

sprzedaży pojazdów marki Mercedes-Benz na terenie Polski za pośrednictwem innych 

spółek finansowych skutkował m. in. zaprzestaniem oferowania kredytów odpowiednio: (i) 

w przypadku podmiotów nie będących konsumentami z dniem 30 kwietnia 2019 roku, (ii) 

przypadku klientów konsumentów z dniem 22 lipca 2019 roku. Oznacza to, że w 2020 roku 

Bank nie oferował kredytów. Wyjątkiem było przedłużenie na kolejny roku udzielonego 

siostrzanej spółce tj. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. kredytu operacyjnego z 

terminem spłaty przewidzianym na grudzień roku 2022. Decyzja o udzieleniu tego kredytu 

wynikała z konieczności zapewnienia efektywnego zarządzania nadpłynnością w sytuacji, 

gdy środki płynne Banku lokowane były na nieoprocentowanych depozytach w 

Narodowym Banku Polski (Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na jego udzielenie). 

Jednocześnie w 2019 roku rozpoczęto procesu migracji (w oparciu o umowy nowacji) 
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bieżącego portfela do siostrzanych spółek finansowych tj. Mercedes-Benz Leasing Polska 

Sp. z o.o. (podmioty gospodarcze, w tym dealerzy) oraz Mercedes-Benz Financial 

Services Sp. z o.o. (osoby fizyczne), który to proces był kontynuowany również w roku 

20214.  

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

stanowiło 41,69 etatu. 

Bank kontynuował świadczenie usług innym spółkom koncernu Mercedes-Benz Group na 

terenie Polski w ramach podpisanych umów SLA.   

 

III. Zarządzanie podstawowymi obszarami ryzyka 

Pomimo odwołania w 2018 roku strategii działania Banku Rada Nadzorcza utrzymała jako 

obowiązujące w zakresie zarządzania ryzykami strategiczne limity ostrożnościowe. 

Opisane poniżej rozwiązania stosowane są również po rozpoczęciu procesu dobrowolnej  

likwidacji z tym zaostrzeniem, że rola Zarządu (organ nieistniejący w trakcie dobrowolnej 

likwidacji) została przejęta przez Likwidatorów. Z uwagi na fakt, że na stanowiska 

Likwidatorów zostali powołani dotychczasowi Członkowie Zarządu zachowany został w 

sposób dorozumiany ogólny schemat podziału odpowiedzialności w zakresie nadzoru nad 

poszczególnymi rodzajami ryzyka. Jednocześnie opisane poniżej rozwiązania w zakresie 

zarządzania ryzykami wynikające z regulacji przyjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą są 

obowiązujące w trakcie likwidacji Banku.  Funkcjonujący w Banku system zarządzania 

ryzykiem, na który składa się zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów 

decyzyjnych zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej przez Bank działalności , 

pozostawał oparty na rozwiązaniach wynikających z przepisów prawa bankowego, w tym 

w szczególności art. 9b ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Z tych względów system ten 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,  

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

W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą Likwidatorzy i Rada Nadzorcza uchwalając 

wewnętrzne akty prawne. Dodatkowo spośród członków Rady Nadzorczej powołano 

Komitet Audytu, do zadań którego należy m. in. monitorowanie procesu sprawozdawczości 

finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania 

ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. 

Rada Nadzorcza uchwaliła m.in. zasady stabilnego zarządzania Bankiem, politykę 

kapitałową, politykę w zakresie organizacji systemu zarządzania w Banku. Zarząd Banku 

uchwalił szereg szczegółowych procedur operacyjnych dotyczących systemu kontroli 

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem określających m. in. zasady pomiaru ryzyk, zasady 

                                                           
4 W roku 2021 przetransferowano 56 umów kredytów samochodowych na łączną kwotę 3,9 mln PLN (kwota 

niespłaconego kapitału). 
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postępowania w przypadku przekroczenia limitów itp. Procedury te są na bieżąco 

weryfikowane i dostosowywane zarówno do zmieniających się wymagań nadzorczych, jak 

również procesów wewnętrznych. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Rada 

Nadzorcza nadal 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 określił szereg limitów 

operacyjnych służących monitorowaniu poziomu tych ryzyk oraz zdefiniował system 

raportowania w powyższym zakresie. 

Zarządzanie ryzykiem Banku jest realizowane na podstawie polityk i procedur dotyczących 

identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka, opracowanych w formie pisemnej i 

zatwierdzonych przez Zarząd Banku (aktualnie przez Likwidatorów) lub Komitet ALCO. 

Zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami wszelkie decyzje dotyczące poziomu limitów 

ostrożnościowych związanych z ryzykiem płynności, ryzykiem stopy procentowej i 

ryzykiem walutowym akceptowane są przez Komitet ALCO. Również na posiedzeniach 

Komitetu ALCO prezentowane są, do akceptacji, informacje dotyczące współczynników 

urealniających, środków stabilnych, jak również wyniki stress testów i back testów w 

zakresie powyższych ryzyk (wyniki stress testów i back testów są również ujmowane w 

ramach informacji zarządczej). Procedury operacyjne obowiązujące w Banku są 

akceptowane przez Likwidatorów. 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami Bank stosuje zdecentralizowany system zarządzania 

ryzykiem. Oznacza to, że zadania w zakresie bieżącego zarządzania poszczególnymi 

ryzykami dedykowane są do poszczególnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem 

zasady, że jednostka związana z zawieraniem danej transakcji jest rozdzielona 

funkcjonalnie od jednostki monitorującej ryzyko związane z tą transakcją. Ma to 

odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej Banku.  

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest zorganizowany na trzech 

niezależnych poziomach: (i) poziom pierwszy, na który składają się mechanizmy kontrolne 

wbudowane w działalność operacyjną Banku, (ii) poziom drugi składający się z 

zarządzania ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego komórkach 

organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem (zadanie to jest realizowane przez 

Dział Controllingu i Analiz Ekonomicznych) oraz działalności Managera do spraw 

zarządzania ryzykiem braku zgodności i (iii) poziom trzeci obejmujący działalność 

Managera Audytu.  

Jak wskazano na wstępie zakres prowadzonej przez Bank działalności bankowej ze 

względu na jej „niszowy” charakter oraz realizowane działania związane z zakończeniem 

działalności licencjonowanej jest znacząco ograniczony. Działalność ta sprowadza się w 

chwili obecnej przede wszystkim do zarządzania pozostającym portfelem kredytowym i 

monitorowania obszaru płynności. W Banku nie występuje jedno z podstawowych 

zagrożeń mogących się pojawić w tradycyjnej działalności bankowej tj. zagrożenie 

bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych przez klientów Banku na 

rachunkach.  
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Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem, w tym składający się na niego  

system sprawozdawczości zarządczej jak również struktura organizacyjna Banku nie są 

zatem skomplikowane i umożliwiają odpowiednie monitorowanie występujących ryzyk. 

System zarządzania ryzykami podlega ustawicznej weryfikacji w celu zapewnienia jego 

efektywności.   

1. Ryzyko kredytowe 

Pomimo zaprzestania udzielania nowych kredytów Bank aktywnie zarządza ryzykiem 

kredytowym związanym z pozostałym portfelem ekspozycji kredytowych (jedynie złotowe 

kredyty samochodowe oraz złotowy kredyt operacyjny). Zarządzanie tym ryzykiem w 

Banku odbywa się m.in. poprzez: 

• bieżącą analizę oraz przeglądy portfela kredytowego, 

• utrzymywanie odpowiednich struktur organizacji procesu decyzyjnego, w tym w 

zakresie zmian klasyfikacji ekspozycji kredytowych. 

Bank, z uwagi na strukturę portfela, mierzy i monitoruje ryzyko na poziomie jednostkowych 

zaangażowań klientów.  

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. Posiadanie tych ekspozycji kredytowych wynika ło bezpośrednio z 

przyjętej strategii działania i misji Banku. Bank uznaje jako detaliczne ekspozycje 

kredytowe ekspozycje wobec osób fizycznych, udzielone na cele niezwiązane z 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.  

Bank udzielił w 2020 roku kredytu operacyjnego w kwocie 19 mln, PLN siostrzanej spółce 

tj. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Na udzielenie kredytu wyraziła zgodę Rada 

Nadzorcza, która jednocześnie określiła kluczowe parametry finasowania. Udzielenie 

kredytu poprzedzone było przeprowadzeniem kompleksowej analizy zdolności kredytowej 

kredytobiorcy. Kredyt ten w grudniu 2021 roku został ponownie udzielony na kolejny rok. 

Poziom ryzyka kredytowego w portfelu jest niski. Łączna wartość należności poniżej 

standardu, wątpliwych, straconych brutto (bez pomniejszania o korekty wynikające z 

zastosowania wyceny według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej 

stopy procentowej oraz utworzone rezerwy celowe, ale z uwzględnieniem odsetek) 

wynosiła na koniec 2021 roku 2.087 tys. złotych i była niższa od stanu na koniec 2020 

roku, kiedy to wynosiła 2.736 tys. złotych (spadek o 23,7%). Udział należności poniżej 

standardu, wątpliwych, straconych w całości portfela kredytowego na koniec 2021 roku 

wynosił 8,9% i był wyższy od stanu na koniec roku 2020, kiedy to wynosił 8,0%. Zmiana ta 

wynikała ze zmniejszenia portfela kredytowego Banku związanego z zastopowaniem 

nowych akwizycji, realizacją transferu kredytów w sytuacji normalnej do innych spółek 

finansowych koncernu Mercedes-Benz Group i regularnymi spłatami.  
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Poniższa tabela przedstawia wartość należności zagrożonych brutto w podziale na 

poniższe kategorie ryzyka według stanu na koniec roku 2021 i 2020 (w tysiącach złotych). 

* - procentowy udział należności zagrożonych brutto w całości portfela  

 

2.  Ryzyko płynności 

 

Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie właściwych rozwiązań 

minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka płynności oraz minimalizacji 

potencjalnych strat m .in. poprzez: 

a. jasne określenie podziału kompetencji i odpowiedzialności w zakresie zarządzan ia 

ryzykiem płynności, 

b. określenie zakresu i sposobu pomiaru i monitorowania poziomu ryzyka płynności,  

c. zdefiniowanie zakresu raportowania z obszaru ryzyka płynności,  

d. określenie sposobu reagowania w sytuacjach zagrożenia płynności, w tym planów 

awaryjnych utrzymania płynności. 

 

Polityka zarządzania płynnością w Banku wynika bezpośrednio z przyjętej przez Bank 

strategii rozwoju i wspomaga realizowanie przyjętych przez Bank planów finansowych. 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie zarządzania 

płynnością ze strategią i planem finansowym Banku. Rada Nadzorcza otrzymuje od 

Likwidatorów raporty na temat narażenia Banku na to ryzyko. Zarząd Banku przygotował 

oraz wdrożył pisemne zasady polityki oraz procedury zarządzania płynnością, które 

realizuje Dział Operacji Finansowych i monitoruje Dział Controllingu i Analiz 

Ekonomicznych. 

Zasady polityki finansowej w Banku realizowane są w szczególności przez Komitet ALCO, 

Dział Operacji Finansowych jak również przez Dział Controllingu i Analiz Ekonomicznych.  

Wszelkie procedury odnoszące się do zarządzania płynnością są opracowywane w formie 

pisemnej. 

Bank stosuje zasadniczy rozdział funkcji związanych z bieżącym zarządzaniem ryzykiem 

płynności oraz sprawowaniem czynności kontrolnych zarówno na poziomie jednostek 

organizacyjnych. 

Bieżące zarządzanie ryzykiem płynności dedykowane jest do poszczególnych jednostek 

 Stan na  Stan na  

Kategoria należności 31.12.2021  %* 31.12.2020 %* 

Poniżej standardu       177 0,8      265   0,8 

Wątpliwe       286      1,2      811      2,4 

Stracone     1.624  6,9   1.660  4,9 

Razem brutto     2.087 8,9   2.736 8,0 
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organizacyjnych Banku. Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem płynności w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych i na poziomie łącznym sprawowany jest przez Komitet ALCO. 

Za bieżące zarządzanie ryzykiem płynności odpowiedzialny jest Dział Operacji 

Finansowych.  

W ramach obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem płynności Dział Operacji 

Finansowych jest odpowiedzialny w szczególności za: 

 zapewnienie odpowiedniej ilości środków pozwalających na realizację przyjętych 

przez Bank planów działania oraz terminowe regulowanie bieżących zobowiązań,  

 posiadanie strategii w zakresie zapewnienia zdolności płatniczej oraz źródeł 

pozyskiwania środków finansowych na działalność Banku, 

 bieżące monitorowanie rynku międzybankowego w celu wczesnego 

diagnozowania sytuacji mogących skutkować trudnościami w refinansowaniu,  

 przedstawianie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji w posiadanych przez 

Bank planach awaryjnych, 

 przestrzeganie limitów stosowanych przez Bank w zarządzaniu ryzykiem 

płynności, 

 zarządzanie płynnością bieżącą rozumianą jako płynność do 7 dni, w tym w 

zakresie przestrzegania nadzorczych norm płynności. 

Za realizowanie funkcji kontrolno-monitorujących odpowiada Dział Controllingu i Analiz 

Ekonomicznych. W ramach obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem płynności Dział 

Controllingu i  Analiz Ekonomicznych odpowiedzialny jest w szczególności za: 

 nadzór nad zarządzaniem ryzykiem płynności, w tym monitorowanie 

przestrzegania wszelkich limitów stosowanych w zarządzaniu ryzykiem płynności, 

 monitorowanie otoczenia makroekonomicznego w celu wcześniejszego 

diagnozowania zdarzeń mogących skutkować istotnym zmniejszeniem płynności 

w sektorze finansowym, 

 sporządzanie raportów dotyczących poziomu ryzyka płynności na potrzeby 

Likwidatorów i Rady Nadzorczej, 

 przeprowadzanie okresowych testów warunków skrajnych.  

W celu monitorowania płynności Bank wykorzystuje analizę luki pomiędzy zapadalnymi 

aktywami i wymagalnymi pasywami w określonych przedziałach czasowych.  

Zarządzanie płynnością średnio i długoterminową odbywa się na podstawie raportów 

płynności (planów płynności). Długoterminowe plany płynności służą przede wszystkim 

ocenie przewidywanych kumulacji płatności i wspomagają podejmowanie stosownych 

działań w zakresie pozyskiwania źródeł ich finansowania z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Bank posiada plany awaryjne utrzymania płynności w sytuacji kryzysowej, które są 

aktualizowane. Ponadto Bank posiada opracowane w formie pisemnej regulacje 

określające m. in. limity stosowane w zarządzaniu ryzykiem płynności zarówno w zakresie 

minimalnej wartości współczynnika płynności, skumulowanej wartości luki płynności jak 

również minimalnego poziomu aktywów płynnych.  
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Bank w 2020 roku utrzymywał wskazany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 575/2013 uzupełniony Rozporządzeniem De legowanym Komisji (UE) 

2015/61 z dnia 10 października 2014 r. wymóg pokrycia wypływów netto instytucji 

finansowych powyżej norm określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ponadto w 

ciągu całego tego roku Bank utrzymywał nadzorcze normy płynności powyżej poziomów 

minimalnych określonych w Uchwale nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 

grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności.  

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.  

3. Ryzyko rynkowe 

Podstawowym celem w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym w Banku jest 

ograniczanie i eliminowanie potencjalnych strat, które mogą wynikać z niekorzystnych 

zmian rynkowych. 

3.1. Ryzyko stopy procentowej 

Bank stosuje konserwatywne podejście w zakresie zarządzan ia ryzykiem stopy 

procentowej, co oznacza, że w zakresie swojej zasadniczej działalności nie przewiduje 

uzyskiwania dodatkowych przychodów z instrumentów generujących ryzyko 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 dopasowywania stawek referencyjnych 

odnoszących się do przeszacowywanych aktywów i pasywów.  

Każdy nowy produkt finansowy, niebędący produktem ściśle kredytowym, o ile byłby 

wprowadzany w Banku powinien być badany pod kątem generowanego ryzyka stopy 

procentowej. Oznaczało to identyfikację wszystkich istotnych aspektów ryzyka stopy 

procentowej generowanych przez ten produkt, a następnie w zależności od stopnia ryzyka 

ustalenie zasad monitorowania ryzyka związanego z produktem oraz dopuszczalnych jego 

limitów.  

Głównymi produktami oferowanymi przez Bank były kredyty, które refinansowane były 

kapitałami własnymi oraz zaciągniętymi od innych banków liniami kredytowymi lub 

finansowaniem wewnątrzgrupowym.  

W chwili obecnej zdecydowana większość kredytów samochodowych, które pozostały w 
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bilansie Banku, oparta jest na stopie zmiennej bazującej na Podstawowej Stopie 

Procentowej Banku (informacje na temat tej stopy i sposobu jej określania opisane zostały 

w Rozdziale I. sprawozdania). Kredyt operacyjny dla spółki siostrzanej oparty jest o stopę 

stałą.  

Co do zasady finansowanie aktywów Banku na stopie zmiennej odbywa ło się bankowymi 

liniami kredytowymi bazującymi na jednomiesięcznych i trzymiesięcznych stopach 

referencyjnych. W przypadku produktów opartych o stałą stopę Bank dążył do 

refinansowania ich kredytami o stałej stopie, z odpowiednimi terminami przeszacowania. 

W chwili obecnej Bank nie posiada kredytów refinansowych, a całe aktywa finansowane 

są za pomocą funduszy własnych.  

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie 

podejmowania ryzyka stopy procentowej, ze strategią i planem finansowym Banku. Rada 

Nadzorcza zatwierdza i nadzoruje przestrzeganie obowiązujących w Banku strategii i 

generalnych zasad polityki Banku. Likwidatorzy Banku odpowiada i sprawuje nadzór nad 

bieżącym procesem zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Zasady polityki finansowej 

w Banku realizowane są w szczególności przez Komitet ALCO, Dział Operacji 

Finansowych jak również przez Dział Controllingu i Analiz Ekonomicznych. 

 

Informacje o ryzyku stopy procentowej są prezentowane przez Dział Controllingu i Analiz 

Ekonomicznych na posiedzeniach Komitetu ALCO. O przekroczeniu wyznaczonych limitów 

na ryzyko stopy procentowej Dział Controllingu na bieżąco informuje Komitet ALCO.  

3.2. Ryzyko walutowe 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem walutowym w ramach 

sprawowania kontroli nad Bankiem. Rada Nadzorcza w strategii określa generalne zasady 

zarządzania ryzykiem walutowym. Za realizację tych zasad odpowiadają Likwidatorzy. 

Likwidatorzy Banku przekazują okresowo Radzie Nadzorczej informacje na temat ryzyka 

walutowego.  

Zasady polityki finansowej w Banku realizowane są w szczególności przez Komitet ALCO, 

Dział Operacji Finansowych jak również przez Dział Controllingu i Analiz Ekonomicznych . 

Jedyną walutą obcą, w jakiej są przeprowadzane operacje walutowe jest EUR, a poziom 

zaangażowania w operacje obarczone ryzykiem walutowym nie jest znaczący .  

W ramach stosowanej polityki ograniczania ryzyka walutowego Bank dąży do 

utrzymywania maksymalnie zrównoważonej pozycji walutowej jak również nie zakłada 

osiągania zysków z pozycji wymiany. 

Bank stosuje ścisły rozdział organizacyjny komórek zawierających transakcje obarczone 

ryzykiem walutowym, ewidencjonujących i nadzorujących te transakcje.  

Limity stosowane w zarządzaniu ryzyka walutowego w skali Banku ustalane są przez 

Komitet ALCO, na wniosek Działu Operacji Finansowych. Limity powinny zapewniać 
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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.  

Udział aktywów walutowych (denominowanych w euro) w aktywach Banku ogółem wynosił 

według stanu na koniec roku 0,7%, podczas gdy na koniec 2020 roku było to 1,3% (należy 

pamiętać o zmniejszonym poziomie aktywów na koniec roku 2021 w porównaniu do roku 

2020. Aktywa walutowe to środki walutowe na rachunku nostro i należności z tyt. 

rozrachunków walutowych z kontrahentami.   

Pozycja walutowa na dzień 31 grudnia 2021 roku obliczona zgodnie z metodologią 

określoną w Uchwale 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku 

wynosiła 619 tys. złotych – pozycja krótka – i stanowiła około 0,7% funduszy własnych (na 

koniec 2020 roku Bank posiadał otwartą pozycję walutową długą w wysokości 519,6  tys. 

złotych, która stanowiła odpowiednio 0,6 % funduszy własnych). W związku z powyższym 

Bank nie był zobowiązany do utworzenia na koniec roku obrotowego dodatkowego wymogu 

kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego. 

4. 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 zabezpieczania przed ryzykiem operacyjnym.  

Bank przyjmuje za Bazylejskim Komitetem ds. Nadzoru Bankowego, że ryzyko operacyjne 

jest to ryzyko straty wynikające z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych 

procesów, ludzi i systemów technicznych lub zdarzeń zewnętrznych. W zakres tego ryzyka 

wchodzi ryzyko prawne, natomiast wyłącza się z niego ryzyko reputacji i strategiczne.  

Definicja zakresów ryzyka operacyjnego i raportowania tego ryzyka ma jednak w Banku 

charakter otwarty tj. kierownicy poszczególnych jednostek mogą i powinni rozszerzać ją w 

miarę identyfikacji nowych ryzyk i rodzajów zagrożeń.  

W celu właściwego zarządzania ryzykiem operacyjnym Bank dąży do aktywnej i pełnej 

identyfikacji profilu tego ryzyka m. in. poprzez: 

 analizę i ocenę zdarzeń operacyjnych występujących w działalności Banku,  

 analizę otoczenia Banku,  

 dokonywanie oceny ryzyka operacyjnego na podstawie wiedzy eksperckiej. 

W związku z przyjętą strategią zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku przyjęto 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 Likwidatorom w ramach funkcjonującego systemu informacji zarządczej. W 

przypadku stwierdzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej lub któregokolwiek z 

pracowników Banku zdarzeń mogących wskazywać na zwiększoną ekspozycję na ryzyko 
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operacyjne (szczególnie w przypadku poniesienia przez Bank straty, stwierdzenia 

nieautoryzowanego lub nieuprawnionego działania), fakt ten jest zgłaszany do 

Koordynatora ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym i Audytora Wewnętrznego. 

Koordynator ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym o takim fakcie powiadamia 

niezwłocznie Likwidatorów. 

Generalnie strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym określa następujące kierunki 

zarządzania ryzykiem operacyjnym: 

 identyfikację i ocenę 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.  

Bank określił szereg KRI (Kluczowe Wskaźniki Ryzyka - Key Risk Indicators), które służą 

do monitorowania poziomu ryzyka operacyjnego, jak również opracował metodykę 

przeprowadzania testów warunków skrajnych dla ryzyka operacyjnego.  

W Banku obowiązuje szereg procedur dotyczących zarządzania obszarami technologii 

informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, wśród których należy 

wymienić: Politykę bezpieczeństwa Mercedes-Benz Bank Polska S.A., procedurę 

testowania i wdrażania nowych wersji oprogramowania, instrukcję zarządzania systemem 

informatycznym. Równocześnie funkcjonuje 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. 

5.  Ryzyko braku zgodności 

Bank definiuje ryzyko braku zgodności jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, 

regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania. Rada 

Nadzorcza przyjęła do stosowania w Banku Politykę zarządzania ryzykiem braku 

zgodności w Mercedes-Benz Bank Polska S.A., 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.  

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

Managera ds. Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności. Manager ds. Zarządzania 

Ryzykiem Braku Zgodności jest samodzielnym pracownikiem Banku podległym 
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funkcjonalnie Likwidatorom. Powołanie i odwołanie Managera ds. Zarządzania Ryzykiem 

Braku Zgodności wymaga uchwały Likwidatorów. Manager ds. Zarządzania Ryzykiem 

Braku Zgodności posiada bezpośredni dostęp do Członków Rady Nadzorczej w zakresie 

wynikającym z realizowanych przez niego zadań. Bank zapewnia niezależność Managera 

ds. Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności. 

Bank opracował pisemne procedury dotyczące kryteriów oceny poziomu ryzyka braku 

zgodności, zasad pomiaru tego ryzyka i narzędzi stosowanych w tym zakresie.   

6. Pozostałe ryzyka 

Bank opracował szereg regulacji w zakresie ładu korporacyjnego i dotyczących 

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 Likwidatorów Banku.   

 

IV. Struktura bilansu 

Suma bilansowa Banku na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 88.724 tys. złotych i była 

niższa o około 1,6%. w stosunku do stanu na koniec roku 2020 kiedy to wynosiła 90.172 

tys. złotych. Zmiana ta wynikała z realizacji wybranych elementów projektu zakończenia 

działalności licencjonowanej związanych z zaprzestaniem oferowania kredytów oraz 

kontynuowania procesu przenoszenia, w drodze umowy nowacji, kredytów bankowych do 

innych spółek koncernu Mercedes-benz Group na terenie Polski. Sytuacja ta wpłynęła 

również na inne pozycje bilansu i rachunku wyników.  

Struktura bilansu uległa pewnym zmianom w ciągu 2021 roku. Główną pozycję aktywów 

stanowiła kasa i operacje z Bankiem Centralnym (Bank utrzymuje nadwyżki środków 

płynnych na rachunku w NBP) w kwocie 62.258 tys. PLN stanowiące 70,2% sumy aktywów 

(na koniec 2020 roku było to 52.411 tys. PLN, co stanowiło 58,1% sumy aktywów). 

Należności od sektora niefinansowego z tytułu udzielonych kredytów (2.657 tys. złotych), 

stanowiły 3,0% sumy aktywów (na koniec 2020 roku odpowiednio 13.137 tys. złotych, co 

stanowiło 14,6% aktywów – zmiana o 79,8% wynikająca z zastopowania udzielania nowych 

kredytów). Należności od sektora finansowego zmniejszyły się nieznacznie spadły z kwoty 

20.920 tys. PLN według stanu na koniec 2020 roku do 19.361 tys. PLN na koniec 2021 

roku, co stanowiło 21,8% aktywów (zmiana o 7,5%).  

W ciągu 2020 roku Bank, w ślad za ograniczaniem wielkości portfela kredytowego, spłacił 

wszystkie zaciągnięte linie refinansowe przeznaczone na finansowanie działalności 

kredytowej. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego wynosiły na koniec roku 2021: 

52 tys. złotych i stanowiły 0,1% sumy pasywów (odpowiednio na koniec 2020 roku było to 

174 tys. złotych i 0,2% sumy pasywów). 

Największą pozycję pasywów stanowiły fundusze własne stanowiące  93,8% pasywów (na 

koniec 2020 roku było to  93,6%).  
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V. Pozycje pozabilansowe 

Bank na koniec 2021 roku nie posiadał zaangażowań pozabilansowych z tytułu 

udzielonych zobowiązań (na koniec 2020 roku zaangażowanie to wynosiło 16 tys. złotych).  

Bank posiada możliwość zaciągnięcia kredytów refinansowanych od swojego jedynego 

akcjonariusza w ramach przyznanych linii wewnątrz koncernowych. W chwili obecnej 

dostępność tych środków wynosi 81 mln złotych (stan ten nie zmienił się w odniesieniu do 

stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku).   

 

VI. Rachunek zysków i strat 

W 2021 roku Bank wypracował zysk brutto na poziomie 268 tys. złotych, natomiast zysk 

netto wyniósł 602 tys. złotych. Dla porównania, w 2020 roku Bank wypracował zysk brutto 

w wysokości 651 tys. złotych, a zysk netto wyniósł 457 tys. złotych. 

Ogólna sytuacja rynkowa charakteryzująca się obniżką stóp procentowych oraz podjęte 

działania związane ze zmniejszaniem portfela kredytowego skutkowały generowaniem 

przez Bank znacznie niższych przychodów z tytułu odsetek. Przychody odsetkowe 

uzyskane przez Bank w 2021 roku wyniosły 677 tys. złotych i były niższe o ok. 56,9% od 

uzyskanych w roku 2020 (1.569 tys. złotych). Jednocześnie koszty z tytułu odsetek w 2021 

roku wyniosły 9 tys. złotych (na koniec 2020 roku koszty te wynosiły 18 tys. złotych – 

zmiana o 50,0%). Spadek ten, oprócz wskazanej wcześniej sytuacji rynkowej, związany 

był z faktem, że Bank w całości finansował swoją działalność funduszami własnymi i w 

efekcie nie występowała konieczność zapłaty odsetek z tytułu refinansowania. W ślad za 

tym wypracowany w 2021 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 668 tys. złotych i był o 56,9% 

niższy od wyniku wypracowanego w roku 2020 (1.551 tys. złotych).  

Wypracowany przez Bank wynik z tytułu prowizji, wyniósł na koniec roku -2 tys. złotych i 

był znacząco niższy do osiągniętego w roku 2020, kiedy to wyniósł 270 tys. złotych (spadek 

o 100,7%).  

W efekcie wynik na działalności bankowej w 2021 roku wyniósł 664 tys. złotych i był o  

65,0% niższy w stosunku do uzyskanego w roku 2020, gdy wyniósł 1.897 tys. złotych. 

Pozostałe przychody operacyjne, na które składa się głównie wynagrodzenie z tytułu usług 

świadczonych na rzecz innych spółek koncernu Mercedes-Benz Group w Polsce w ramach 

umowy SLA wynosiły 14.266 tys. PLN i były niższe o 26,5% od wypracowanych w  2020 

roku (19.407 tys. PLN).  

Równocześnie koszty działania Banku, które na koniec 2021 roku zamknęły się kwotą 

14.043 tys. złotych były o 25,6% niższe od kosztów poniesionych przez Bank w 2020 roku 

(18.881 tys. złotych). Ograniczenie kosztów działania Banku związane był m. in. ze 

zmniejszoną kwotą kosztów wynagrodzeń związaną z transferem pracowników Banku do 

innych spółek koncernu Mercedes-Benz Group.   

Wartość odpisów na rezerwy i aktualizację wartości na koniec 2021 roku wynosiła 448 tys. 
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złotych i była niższa o 86,2% w porównaniu z rokiem 2020 kiedy to wynosiła 3.246tys. 

złotych. W tym czasie rozwiązanie rezerw wynosiło 709 tys. złotych i było o 74,8% niższe 

niż w roku 2020 (2.816 tys. złotych). W ślad za tym różnica rezerw i aktualizacji wartości 

(rozwiązanie rezerw) wynosiła w 2021 roku -261 tys. złotych (w roku 2020 wartość ta 

wynosiła 430 tys. złotych – saldo utworzonych rezerw). 

Podatek dochodowy wyniósł -334 tys. złotych i w całości składał się z części odroczonej.  

Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wyniosła w 

2021 roku 0,7% (na koniec 2020 roku wynosiła 0,5%).  

 

VII. Fundusze własne i współczynnik kapitałowy 

W ciągu 2021 roku fundusze własne Banku zmniejszyły się z 83.393 tys. złotych na koniec 

2020 roku do 82.644 tys. złotych na koniec 2021 roku (spadek o  0,9%).  

Całkowity wymóg kapitałowy wynosił na koniec sprawozdawanego roku 5.236 tys. złotych 

(na koniec 2020 wynosił 6.536 tys. złotych – spadek o 19,9%).  

Współczynnik kapitałowy Banku na koniec 2021 roku wynosił 126,27% (na koniec 2020 

roku wynosił 102,07%).  

 

VIII. Kierunki działania Banku w 2022 roku 

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone przy założeniu 

braku kontynuowania przez Bank działalności gospodarczej.  

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.  

W 2021 r. oferowanie przedsiębiorstwom finansowania zakupu pojazdów oraz 

finansowanie Dealerom Mercedes-Benz inwestycji w zakresie nieruchomości 

kontynuowane jest w ramach Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., natomiast 

oferowanie finansowania zakupu pojazdów dla osób fizycznych jest realizowane w ramach 

innej spółki należącej do grupy Mercedes-Benz Group w Polsce tj. Mercedes-Benz 

Financial Services Sp. z o.o. 

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

umów do podmiotów 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 2020. Zakończenie transferu umów finansowych, przy założeniu 

podejścia ostrożnościowego, powinno nastąpić do połowy 2022 roku.  
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Bank świadczy również usługi dla powiązanych spółek z grupy Mercedes-Benz Group AG 

w Polsce. Usługi te będą świadczone do czasu przeniesienia pracowników do innych 

spółek koncernu. 

Jak wskazano we wcześniejszej części sprawozdania dnia 1 stycznia 2022 roku, po 

uzyskaniu akceptacji KNF przedstawionego Programu likwidacji (decyzja nr 405/2021 z 

dnia 3 grudnia 2021 r.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały: w sprawie 

rozwiązania Spółki i postanowienia 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 Bank rozpoczął proces dobrowolnej 

likwidacji w oparciu o założenia opisane w ww. Programie likwidacji.  

Oznacza to, że w roku 2022 realizowane będą czynności likwidacyjne obejmujące m. in.: 

 zakończenie bieżących interesów Banku (m.in. zabezpieczenie interesów 

klientów Banku, zakończenie świadczenia pracy przez pracowników Banku, 

rozwiązanie umów, których stroną jest Bank, podjęcie innych czynności 

potrzebnych do ukończenia spraw w toku, które powstały przed otwarciem 

likwidacji); 

 ściągnięcie wierzytelności Banku; 

 wypełnienie zobowiązań Banku; 

 upłynnienie majątku Banku; 

 zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli Banku; 

 podejmowanie nowych interesów, gdy będzie to potrzebne dla ukończenia spraw, 

jakie znajdują się w toku. 

Finalne zakończenie procesu likwidacji rozumiane jako wykreślenie Banku z rejestru 

przedsiębiorstw KRS planowane jest na grudzień 2023 roku.  

Realizowany proces dobrowolnej likwidacji będzie miał wpływ na sytuację finansową 

Banku w roku 2022. Przyjęte przez Radę Nadzorczą plany finansowe na rok 2022 

zakładają, że zmniejszający się systematycznie portfel kredytowy w połączeniu z 

relatywnie niskimi stopami depozytów skutkować będzie znacząco niższym poziomem 

generowanych przez Bank przychodów. Jednocześnie w związku z koniecznością 

zapewnienia operacyjnego funkcjonowania Banku koszty, w tym koszty osobowe, będą 

ograniczone w stosunkowo mniejszym stopniu. Oznacza to, że Bank zakończy rok 2022 

stratą na poziomie netto. Sytuacja taka była przewidziana w zaakceptowanym przez KNF 

Programie likwidacji i nie będzie skutkować koniecznością uruchomienia Planu naprawy 

m. in. z uwagi na bardzo wysokie wyposażenie kapitałowe Banku. Zakłada się, że na 

koniec roku 2022 pozostanie w portfelu Banku nieznacząca kwota należności od sektora 

niefinansowego, a znaczącą większość aktywów stanowić będzie gotówka ulokowana w 

Narodowym Banku Polskim lub bakach komercyjnych. Jednocześnie prawie całość 

pasywów stanowić będą fundusze własne. Oznacza to brak zagrożenia dla Banku zarówno 

ze strony płynności jak i konieczności wypełniania norm kapitałowych.  
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IX. Zdarzenie po dacie bilansowej: wojna na Ukrainie 

Ryzyka i wpływ na działalność spółki: 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania należy zwrócić uwagę na trwającą wojne 

na Ukrainie, jaka wybuchła 24 lutego 2022. 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 Spółki oraz na 

plan likwidacji Banku. 

Bank nie współpracuje bezpośrednio z podmiotami zarejestrowanymi na Ukrainie, ani w 

Rosji lub na Białorusi w żadnym obszarze działalności Banku. Z tytułu his torycznego 

oddelegowania pracownika do podmiotu rosyjskiego z grupy Mercedes, na dzień bilansowy 

Spółka posiada niematerialną należność w wysokości 1329,69 zł. Spółka 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. Rosnące stopy procentowe mają pozytywny wpływ w zakresie 

odsetek uzyskanych od krajowych banków z tytułu depozytów overnight oraz 14 dniowych. 

Ze względu na powyższą sytuację, Bank nie rozpoznał wpływu na ryzyko walute, ani na 

inne ryzyka mogące wynikać na przykład z problemów w łańcuchach dostaw, dostaw paliw 

lub wzrostów cen. W ocenie Spółki, sytuacja za wschodnią granicą nie wpływa na poziom 

ryzyka w obszarze cyber ataków na infrastrukturę IT. 

Spółka angażuje się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w ramach oferowania dodatkowych 

dni wolnych od pracy w celach umożliwienia pracownikom angażowania w wolontariat na 

rzecz uchodźców, pracownicy uczestniczą w organizacji zbiórki darów oraz wyżywienia dla 

uchodźców. 

 

Warszawa, dnia 31 maja 2022 r. 
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