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Rachunek zysków i strat  
 

  za rok zakończony 

 Nota 31.12.2019 31.12.2018 

Przychody z tytułu odsetek 8 103 057 141 483 

Koszty z tytułu odsetek 8 -24 808 -30 943 

Wynik z tytułu odsetek 8 78 249 110 540 

Przychody z tytułu opłat i prowizji 9 27 158 29 000 

Koszty opłat i prowizji 9 -21 263 -15 718 

Wynik z tytułu opłat i prowizji 9 5 895 13 282 

Wynik na działalności handlowej i rewaluacja 10 3 591 1 573 

Otrzymane dywidendy 10 362 342 

Pozostałe przychody operacyjne 11 22 162 15 793 

Ogólne koszty administracyjne 12 -67 095 -123 763 

Amortyzacja 12 -14 716 -8 918 

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 15 -12 629 -5 234 

Pozostałe koszty operacyjne 13 -20 124 -12 819 

Wynik działalności operacyjnej /Wynik brutto  - 4 305 -9 204 

Podatek dochodowy 16 -2 398 -37 231 

Wynik netto  -6 703 -46 435 
 
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

 za rok zakończony 

 31.12.2019 31.12.2018 

Wynik netto  -6 703 - 46 435 

Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne 
całkowite dochody - 1 150 1 323 

Podatek odroczony od wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej przez inne całkowite dochody 

218 -251 

Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat -932 1 072 

Odpisy aktualizujące aktuarialną wycenę rezerw na świadczenia pracownicze 102 39 

Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat  102 39 

Inne całkowite dochody razem  -830 1 111 

Dochody całkowite netto razem -7 533 - 45 324 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

 Nota 31.12.2019 31.12.2018 

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym  17 67 154 166 203 

Należności od banków 18 124 043 19 880 

Pochodne instrumenty finansowe  272  

Kredyty i pożyczki udzielone klientom  19 886 538 1 413 651 

Lokacyjne papiery wartościowe, w tym: 20 59 849 582 127 

    wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody  39 852 272 179 

    wyceniane według zamortyzowanego kosztu  19 997 309 948 

Aktywa zastawione  20 10 136 12 289 

Inwestycje w jednostki zależne  21 6 672 7 405 

Wartości niematerialne  22 25 304 29 453 

Rzeczowe aktywa trwałe  23 40 696 36 973 

Nieruchomości inwestycyjne 24 95 098 92 997 

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 24 777 943 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  30 31 411 33 590 

Inne aktywa  25 12 868 20 481 

Aktywa razem  1 360 820 2 415 992 
    

Zobowiązania wobec innych banków   0 0 

Zobowiązania wobec klientów  26 1 268 790 2 359 678 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  27 20 617 20 616 

Rezerwy  29 7 968 5 828 

Pozostałe zobowiązania  28 29 942 38 867 

Zobowiązania razem  1 327 317 2 424 989 

Kapitał zakładowy 34 350 833 331 882 

Kapitał niezarejestrowany  31 082 0 

Akcje własne 34 -2 165 -2 165 

Pozostałe elementy kapitałów własnych 34 2 412 3 242 

Zyski zatrzymane  34 -348 659 - 341 956 

Kapitał własny razem   33 503 -8 997 

Zobowiązania i kapitał własny razem  1 360 820 2 415 992 
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 
Dane za rok zakończony 31.12.2019 zaprezentowane w tabeli poniżej: 
 

 Kapitał akcyjny   Zyski zatrzymane   

 Zarejestro 
-wany 

Niezareje -
strowany 

Akcje 
własne 

Pozostałe 
elementy 
kapitałów 
własnych 

Kapitał 
zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Niepodzielony 
Wynik 

finansowy 

Wynik 
roku 

bieżącego 

Razem zyski 
zatrzymane 

Razem 
kapitały 

Kapitał własny na początek okresu  
   stan na  01.01.2019 r. 331 882 0 -2 165 3 242 15 336 9 441 -366 733 0 -341 956 -8 997 

Wpływ zastosowania MSSF9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zmiana wyceny aktywów finansowych 
wycenianych w wartości godziwej przez 
całkowite dochody (dostępnych do sprzedaży) 

0 0 0 -1 150 0 0 0 0 0 -1 150 

Odpisy aktualizujące aktuarialną wycenę rezerw 
na świadczenia pracownicze 

0 0 0 102 0 0 0 0 0 102 

Podatek odroczony od zmiany wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

0 0 0 218 0 0 0 0 0 218 

Inne całkowite dochody 0 0 0 -830 0 0 0 0 0 -830 

Wynik finansowy roku bieżącego 0 0 0 0 0 0 0 -6 703 -6 703 -6 703 

Całkowity zysk rozpoznany w roku bieżącym 0 0 0 -830 0 0 0 -6 703 -6 703 -7 533 

Podwyższenie kapitału 18 951 31 082 0 0 0 0 0 0 0 50 003 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inne zmiany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał własny na koniec okresu 
   stan na 31.12.2019 r. 

350 833 31 082 -2 165 2 412 15 336 9 441 -366 733 -6 703 -348 659 33 503 
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Dane za rok zakończony 31.12.2018 zaprezentowane w tabeli poniżej: 

 
 

    Zyski zatrzymane   

 
Zarejestrowany 
kapitał akcyjny 

Akcje 
własne 

Pozostałe 
elementy 
kapitałów 
własnych 

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Niepodzielony 
Wynik 

finansowy 

Wynik 
roku 

bieżącego 

Razem zyski 
zatrzymane 

Razem 
kapitały 

Kapitał własny na początek okresu  
   stan na 01.01.2018 r. 331 882 -2 165 2 131 15 336 9 441 -168 041 0 -143 264 188 584 

Wpływ zastosowania MSSF 9 0 0 0 0 0 -187 972 0 -187 972 -187 972 

Zmiany z tytułu odpisów na aktywo podatkowe w 
związku z MSSF 9 

0 0 0 0 0 35 715 0 35 715 35 715 

Zmiana wyceny aktywów finansowych wycenianych 
w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 0 0 1 323 0 0 0 0 0 1 323 

Odpisy aktualizujące aktuarialną wycenę rezerw na 
świadczenia pracownicze 

0 0 39 0 0 0 0 0 39 

Podatek odroczony od zmiany wyceny aktywów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej 
przez inne całkowite dochody 

0 0 -251 0 0 0 0 0 -251 

Inne całkowite dochody 0 0 1 111 0 0 -152 257 0 -152 257 -151 146 

Wynik finansowy roku bieżącego 0 0 0 0 0 0 -46 435 -46 435 -46 435 

Całkowity zysk rozpoznany w roku bieżącym 0 0 1 111 0 0 -152 257 -46 435 -198 692 -197 581 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał własny na koniec okresu  
   stan na 31.12.2018r. 

331 882 -2 165 3 242 15 336 9 441 -320 298 -46 435 -341 956 -8 997 
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Rachunek przepływów pieniężnych 
 
 

  za rok zakończony 

  31.12.2019 31.12.2018 

Wynik brutto   -4 305 -9 204 

Korekty razem:  -328 585 214 981 

 Amortyzacja  14 716 8 918 

 Otrzymane dywidendy  -362 -342 

 Zmiana stanu kredytów i pożyczek oraz lokat w innych bankach  527 113 167 596 

 Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych  
 instrumentów finansowych 

 -272 0 

 Zmiana stanu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów  
 wartościowych oraz aktywów zastawionych 

 238 179 9 587 

 Zmiana stanu innych aktywów  932 17 910 

 Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów i banków  -1 090 888 38 069 

 Zmiany stanu rezerw  2 140 4 945 

Podatek dochodowy  0 -37 231 

Zmiana stanu innych zobowiązań  -20 900 5 529 

Pozostałe (wycena inwestycji)  757 0 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  - 332 890 205 777 

Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

 4 012 5 

Otrzymane dywidendy  362 342 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

 0 -15 237 

Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną  0 -750 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  4 374 -15 640 

Wpływy z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych  50 034 0 

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0 20 616 

Inne wydatki finansowe (leasing i pozostałe koszty 
finansowe) 

 -6 328 0 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  43 706 20 616 

Przepływy pieniężne netto razem  -284 810 210 753 
    

Środki pieniężne na początek okresu    495 502 284 749 

Środki pieniężne na koniec okresu  210 692 495 502 

Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:  -284 810 210 753 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania    42 379 75 149 
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Noty objaśniające do sprawozdania finansowego 

1. Podstawowe informacje o Banku 
 

1.1. Nazwa Banku i siedziba 
 
PLUS BANK Spółka Akcyjna (dalej „Bank”), wcześniej INVEST – BANK Spółka Akcyjna, powstał na podstawie 
Decyzji nr 56 Prezesa NBP z dnia 12.04.1991 r. Jest bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, działającej 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. 
2019, poz. 2357  ze zm.) oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz 505 ze 
zm.) i postanowień Statutu Banku. Siedziba Banku mieści się w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61a. 

1.2. Sąd właściwy rejestrowy i numer rejestru 
 

W dniu 26.04.1991 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta Poznań Bank został wpisany do Rejestru 
Handlowego pod sygnaturą RHB 5747. W dniu 07.03.2002 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI 
Wydział Gospodarczy Bank został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096937. 
Aktualnie po przeniesieniu w 2002 roku siedziby Banku z Poznania do Warszawy, sądem rejestrowym jest Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy. 

1.3. Inne informacje o Banku 
 

Zgodnie ze Statutem Banku, przedmiotem jego działalności jest wykonywanie czynności bankowych na rzecz 
przedsiębiorców oraz innych osób prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej na terenie całego kraju. Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i 
zagranicznych oraz ma prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania obrotu nimi. 
 

Na dzień 31.12.2019 r. PLUS BANK S.A. zatrudniał 175 osób (170 etatów), w stosunku do 553 osób (546,7 etatów) 
na dzień 31.12.2018 r. Bank jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską. Wszystkie spółki zależne mają swoją siedzibę w Polsce. 
 
 
Struktura własności spółek zależnych i stowarzyszonych  Banku: 
 
 

Nazwa spółki 
Udział % w 

kapitale 
podstawowym 

Metoda  
wyceny 

Wartość 
bilansowa 

udziałów na 
31.12.2019 r. 

Wartość  
bilansowa  

udziałów na 
31.12.2018 r.  

Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami sp. z o. o. 100% wartość godziwa 4 517 5 250 

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 90,1% wartość godziwa 2 150 2 150 

Rzemieślniczy Dom Towarowy Inwestycyjny sp. z o. o. w likwidacji 30,77% wartość godziwa 0 0 

PB ONE sp. z o. o. w likwidacji 100% wartość godziwa 5 5 

Nr SPV 1 sp  z.o.o 100% wartość godziwa 0 0 

Nr SPV 2 sp z.o.o w likwidacji 100% wartość godziwa 0 0 
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Na dzień 31.12.2019 r. Bank był zaangażowany kapitałowo w poniższe spółki: 
 
 

Nazwa spółki 
Udział % w 

kapitale 
podstawowym 

Metoda  
wyceny 

Wartość 
bilansowa 

udziałów na 
31.12.2019 r. 

Wartość  
bilansowa  

udziałów na 
31.12.2018 r.  

Stary Młyn Sp. z o. o. 100% wartość godziwa 0 0 

Poprzeczna 33 Sp Z.o.o 80% wartość godziwa 0 0 

EMIR 75 Sp.  z o.o. 100% wartość godziwa 0 0 

Asparia Sp. z o.o. 100% wartość godziwa 0 0 

Projekt S8 Sp. z.o.o 100% wartość godziwa 0 0 

 
 

 
Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. (CSiZN) – podmiot zależny 
 
Spółka powstała w wyniku połączenia w 2014 roku 4 spółek zależnych od Banku: CEKB Invest Training sp. z o.o. 
(spółka przejmująca), Profit S.A., Invest Profit S.A. i Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. Udziały spółki  
w liczbie 26.580 objął w całości Bank. 
Podstawową działalnością Spółki jest administracja i zarządzanie nieruchomościami. W roku 2019 Spółka 
zarządzała: 
 

 379 lokalami mieszkalnymi będącymi własnością PLUS BANK S.A., które występują w księgach Banku 
jako nieruchomości inwestycyjne, 

 nieruchomościami biurowymi w Poznaniu będącymi własnością PLUS BANK S.A., 
 ośrodkiem szkoleniowo-hotelowym w Kamińsku będącym własnością Spółki. 

 
W ramach zarządzania nieruchomościami spółka dąży do utrzymania wartości powierzonego jej majątku,  
a ponadto do zwiększenia dochodów z wynajmu oraz utrzymywania niskiego poziomu pustostanów w całym 
zasobie nieruchomości.  
 
W 2019 roku przychody dla Banku z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wyniosły 5 459 tys. zł. Strata netto spółki 
za rok 2019 wyniósł 2.926 tys. zł. Wartość udziałów w ewidencji jednostki dominującej wykazana na koniec  
2019 r. wynosiła 4.517 tys. zł.  
 
 
IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – podmiot zależny 
 
Na dzień 31.12.2019 r. PLUS BANK S.A posiadał 90,1% akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 21,50 zł 
każda. Na dzień 31.12.2018 r. udział posiadanych przez Bank akcji wynosił 92,73%. 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i zarządzanie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. 
Towarzystwo działa w obszarze funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych tworzonych dla 
konkretnych inwestorów na ich zamówienie. 
 
Certyfikaty inwestycyjne funduszy są oferowane wyłącznie bezpośrednio przez Towarzystwo, z pominięciem 
jakiejkolwiek sieci dystrybucji. 
 
Na dzień 31.12.2019 r. Towarzystwo zarządzało 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi typu FIZAN. Łączne 
aktywa funduszy inwestycyjnych w zarządzaniu (na dzień 31.12.2019 r.) wyniosły 8,48 mld zł. W 2019 roku spółka 
wygenerowała przychody w wysokości 2,16 mln zł i zysk netto o wartości 162,6 tys. zł. Wartość udziałów  
w ewidencji jednostki dominującej wykazana na koniec 2019 r. wynosiła 2,15 mln zł. 
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PLUS BANK S.A. oraz podmiot z Grupy Głównego Akcjonariusza zawarły list intencyjny dotyczący sprzedaży akcji 
IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i w dniu 19.06.2019 r. został złożony wniosek do KNF  
w przedmiocie braku sprzeciwu na planowaną transakcję. 
Po uzyskaniu decyzji KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu w dniu 17.02.2020 r. PLUS BANK S.A. dokonał 
sprzedaży 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A na rzecz WBN Holding Limited z siedzibą w Limassol, Cypr 
oraz wyraził zgodę na wykreślenie go z księgi akcyjnej IB TFI. Cena sprzedaży za jedną akcję wyniosła 26,86 zł,  
a łączna cena za akcje wyniosła 2 686 000,00 zł.  
 
 

Rzemieślniczy Dom Towarowy sp. z o.o. w likwidacji (RDT) – podmiot stowarzyszony 
 

Bank jest jednym z 20 udziałowców spółki RDT i posiada 56.925 udziałów z 185.000 ustanowionych, tj. 30,77% 
kapitału zakładowego. Bank aktualnie jest wiodącym udziałowcem spółki, gdyż posiada ponad 90% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników. 
Wartość bilansowa w księgach Banku na dzień 31.12.2019 r. wynosi zero. Bank nie finansuje działalności spółki. 
W 2019 roku spółka nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
 
PB ONE sp. z o.o. – w likwidacji 
 

Spółka PB ONE sp. z o.o. została utworzona w 2016 roku dla realizacji zadań związanych z procesami 
windykacyjnymi mającymi na celu odzyskanie wierzytelności kredytowych Banku. 
Plus Bank posiada 100% udziałów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł i dzieli się na 100 udziałów, z których 
każdy ma wartość nominalną 50,00 zł. Wartość w księgach Banku wg stanu na 31.12.2019 r. wynosi 5 tys. zł. 
spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.  
 

Wobec zmiany strategii windykacyjnej Zarząd PLUS BANK S.A. w dniu 9.08.2018 r. postanowił rozwiązać spółkę. 
Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki, tj. w dniu 
23.08.2018 r.  
 
 

EMIR 75 sp. z o.o. - w upadłości 
 

Bank posiada 100% udziałów w spółce EMIR 75 sp. z o.o. w upadłości. Z uwagi jednak na toczące się postępowanie 
upadłościowe, kontrola nad spółką i zarząd jej majątkiem pozostaje w gestii syndyka masy upadłości. 
 
ASPARIA sp. z o.o 
 

W związku z brakiem spłaty udzielonego kredytu na rzecz Asparia sp. z o.o., Bank zgłosił do sądu rejestrowego 
fakt wykonania zabezpieczenia w formie zastawu na udziałach i czeka na zarejestrowanie go jako jedynego 
wspólnika. 
 
Stary Młyn sp. z o.o.; Poprzeczna 33 sp. z o.o. 
 

Przejmując kontrolę nad spółką Stary Młyn Sp. z o.o., Bank pośrednio przejął kontrolę nad spółką Poprzeczna 33 
sp. z o.o., w której Stary Młyn sp. z o.o. ma 80% udziałów. 
 
Projekt S8 sp. z. o.o. 
 

W związku z brakiem spłaty udzielonego kredytu na rzecz Projekt S8 sp. z o.o., Bank zgłosił do sądu rejestrowego 
fakt wykonania zabezpieczenia w formie zastawu na udziałach. 
 
Nr SPV 1 sp z o.o. 
 

Bank posiada 100% udziałów w spółce. Spółka jest przeznaczona do likwidacji, ale jeszcze nie podjęto Uchwały  
w sprawie i nie złożono wniosku o likwidację. 

 
Nr SPV 2 sp z o.o. w likwidacji 
 

Bank posiada 100% udziałów w spółce. W dniu 23.08.2018r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu Spółki w drodze 
likwidacji. 
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2. Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego 
 

2.1. Zakres podmiotowy wraz z danymi porównawczymi 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. i zawiera dane 
porównawcze za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r. Sprawozdanie zostało sporządzone w polskich złotych 
(zł), a wszystkie zamieszczone w nim wartości zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba, że wskazano 
inaczej. 
 

2.2. Oświadczenie o zgodności 
 

Na podstawie art. 45 ust. 1b Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
351) począwszy od dnia 01.01.2006 r. sprawozdania finansowe Banku są przygotowywane zgodnie  
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), które zostały zatwierdzone przez 
Unię Europejską („UE”). Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2019 r. zostało 
sporządzone zgodnie z wymogami MSSF w wersji obowiązującej dla okresów rocznych rozpoczynających się 
01.01.2019 r. zatwierdzonymi przez Unię Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji 
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).  
 

2.3. Oświadczenie o kontynuowaniu działalności 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, 
w dającej się przewidzieć przyszłości. Przed przyjęciem takiego założenia Zarząd zidentyfikował i przeanalizował 
okoliczności wskazujące na niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności. 
 
W sprawozdaniu finansowym została wykazana strata w wysokości 6 703 tys. złotych oraz 46 435 tys. złotych za 
rok poprzedni. Kapitał własny na koniec grudnia 2019 roku był dodatni i wyniósł 33 504 tys. złotych (w roku  
2018 r. kapitał własny był ujemny i wynosił 8 997 tys. złotych). Współczynnik kapitału Tier I według stanu na dzień 
31.12.2019 r. ukształtował się na poziomie 7,01%, czyli powyżej minimalnego poziomu wynikającego z art. 92 
Rozporządzenia CRR (6%) i poniżej minimalnego poziomu wynikającego z zalecenia Komisji Nadzoru 
Finansowego (11,5%). Współczynnik wypłacalności wyniósł 8,40%, tym samym kształtował się powyżej minimum 
określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na poziomie 8%, ale poniżej wymogu 
połączonego bufora nałożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na poziomie 13,5%  w 2019 r.  
 
Na kształtowanie się powyższych wskaźników wpływ miało m.in. znaczące ograniczenie aktywności Banku 
w latach 2018-2019, skupione głównie na prowadzeniu działań restrukturyzacji i windykacji, przy jednoczesnym 
zaprzestaniu sprzedaży nowych kredytów klientom korporacyjnym i znaczącym ograniczeniu sprzedaży kredytów 
klientom indywidualnym. Ponadto na ujemny kapitał własny na koniec 2018 roku oraz stratę netto miało wpływ 
w szczególności zastosowanie po raz pierwszy przepisów dot. MSSF 9 i związane z tym zwiększenie odpisów 
aktualizujących wartość ekspozycji kredytowych oraz utworzenie odpisu aktualizującego na aktywo z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, czyli zdarzenia o charakterze jednorazowym i jednocześnie niezwiązane 
z przepływem środków pieniężnych. Na poziom wyniku finansowego netto w 2019 r. wpłynęły również  
obniżające się przychody odsetkowe związane z niższym saldem kredytów (brak sprzedaży) oraz obniżająca się 
przychodowość, co było efektem m.in. pogarszającej się jakości portfela kredytowego (co również wpłynęło na 
poziom odpisów aktualizujących), także zwrotów prowizji od kredytów konsumenckich spłacanych przed 
terminem (wyrok TSUE z dnia 11.09.2019 r. (C-383/18)). Jednocześnie w 2019 r. nastąpił spadek kosztów 
działania, co było efektem głównie ograniczenia działalności Banku (w tym redukcja kosztów utrzymania 
i wynajmu lokali, restrukturyzacja zatrudnienia, likwidacja bonusów lojalnościowych dla klientów). 
 
Na posiedzeniu w dniu 31.05.2019 r. KNF zdecydowała o ustanowieniu w PLUS BANK S.A. kuratora. Celem 
zastosowania tego środka nadzorczego jest możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w PLUS BANK 
S.A. działań restrukturyzacyjnych. 
 
W związku z pismem z dnia 26.03.2019 r., w którym Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Bank obowiązek 
(który podtrzymała w piśmie z dnia 03.12.2019 r.) niezwłocznego przystąpienia do opracowania, a następnie 
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przekazania do akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego Planu Naprawy, o którym mowa w art. 141n ustawy 
z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357 ze zm.), w Banku prowadzone były intensywne 
prace związane z opracowaniem nowej Strategii Banku zakładającej kontynuowanie działalności bankowej, oraz 
przygotowaniem dokumentów Planu Naprawy oraz Planu Ochrony Kapitału. Dokumenty „Strategia PLUS BANK 
S.A. na lata 2020-2024 oraz Plan Naprawy Grupy Kapitałowej PLUS BANK S.A.” i „Plan Ochrony Kapitału PLUS 
BANK S.A.” zostały zaakceptowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku w dniu 21.05.2020 r. i złożone w KNF  
w dniu 22.05.2020 r. 
 

Głównym celem Strategii Banku jest osiągnięcie stabilnych i bezpiecznych podstaw funkcjonowania Banku oraz 
stworzenie trwałych perspektyw ich utrzymania w kolejnych latach.  
 

W latach 2020-2024 głównym kierunkiem działania będzie stabilizacja i rozwój portfela bankowości detalicznej 
rozumianej jako obsługa bankowa klientów indywidulanych, w tym finansowanie ich potrzeb prywatnych, 
niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ani rolniczą oraz rezygnacja z rozwijania portfela 
klientów korporacyjnych. Jednocześnie Bank zakłada zwiększenie efektywności działalności oraz dalszą 
optymalizację kosztów. W celu realizacji przyjętych założeń, model działalności zostanie oparty o współpracę 
z podmiotami z Grupy Głównego Akcjonariusza Banku (GGAB) oraz wykorzystanie wspólnej sieci sprzedaży.  
Bank zamierza być bliskim partnerem klienta indywidulanego Grupy Głównego Akcjonariusza Banku, 
pomagającym w obsłudze finansów jego gospodarstwa domowego, oferującym dostępne i proste usługi 
bankowe. Tak sformułowana misja będzie realizowana poprzez: 
 

 wspieranie sprzedaży produktów i usług spółek z GGAB kierowanych do osób fizycznych, w obszarach 
kredytowania zakupów oraz ułatwiania i automatyzowania rozliczeń płatności za produkty GGAB, 

 mobilny dostęp do środków finansowych zapewniający wygodne, natychmiastowe płatności i rozliczenie 
wydatków, 

 dedykowane oferty kredytów zaspokajające potrzeby konsumpcyjne klienta Indywidulanego, 
 oferowanie klientom atrakcyjnych możliwości lokowania nadwyżek finansowych, 
 bezpośrednią obsługę w punktach stacjonarnych płatności rachunków klientów potrzebujących więcej 

czasu do przekonania się do obsługi zdalnej, 
 ciągłe doskonalenie modelu biznesowego w celu zapewnienia maksymalizacji korzyści dla klienta oraz 

dbałości o utrzymanie lojalności wobec GGAB. 
 

Rozwój segmentu bankowości detalicznej będzie bazował przede wszystkim na uproduktowieniu aktualnej bazy 
ok. 5,8 mln klientów GGAB oraz pozyskaniu nowych klientów w ramach oferty kredytowania m.in. zakupu 
i montażu paneli fotowoltaicznych.  
Sprzedaż będzie oparta na modelu agencyjnym. Nowi detaliczni klienci Banku będą pozyskiwani poprzez sieć 
Oddziałów Partnerskich, sieć agencyjną oraz w coraz większym zakresie poprzez kanały zdalne (bankowość 
elektroniczną i mobilną oraz call center). 
 

W celu budowania bilansu wokół bankowości detalicznej, Bank zaplanował istotną zmianę rozwiązań 
technologicznych, które umożliwią zdalną sprzedaż produktów, w tym także kredytowych oraz pozwolą bardziej 
efektywnie zarządzać ryzykiem kredytowym i operacyjnym. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plus Banku Uchwałą nr 4/2019 postanowiło podwyższyć 
kapitał zakładowy o kwotę 18.951.417,00 zł, w dniu 13.11.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Plus Banku Uchwałą nr 3/2019 r. postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Banku o kwotę 
31.081.855,23 zł. 
 

Po dacie bilansowej, w związku z otrzymaniem zgody KNF na zakwalifikowanie podwyższeń kapitału jako 
instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, nastąpił wzrost funduszy własnych, co wpłynęło na wartości 
współczynników kapitałowych. Według stanu na dzień 31.05.2020 r. łączny współczynnik kapitałowy 
ukształtował się na poziomie 10,85%, tym samym Bank spełniał minimalny wymóg CRR (8%), jak również wymóg 
połączonego bufora (10,5%). 
 
Na rentowność prowadzonej przez Bank działalności i jego bazę kapitałową w 2020 r. i kolejnych latach będą 
miały wpływ skutki kryzysu wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiczna wymusiła zmianę 
hierarchii celów i kierunków działania Banku. Najważniejszą kwestią stało się zapewnienie bezpieczeństwa 
pracownikom i klientom, przy zachowaniu ciągłości biznesowej. Wymagało to przeorganizowania wielu aspektów 
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funkcjonowania Banku i stanowiło duże wyzwanie informatyczne. Najważniejsze rozwiązania na okres zagrożenia 
epidemicznego przedstawiono poniżej.  
 
 

Wprowadzono zmiany w organizacji pracy oraz zwiększono środki bezpieczeństwa dla pracowników: 
 umożliwiono przejście na pracę zdalną pracownikom jednostek, które są w stanie realizować w tym 

trybie całokształt procesów biznesowych; 
 proces systematycznego zaopatrywania pracowników wykonujących pracę w biurze w niezbędne środki 

ochrony;  
 proces raportowania stanu gotowości do pracy pracowników. 

 
Pomimo niespełniania wymogów ostrożnościowych na dzień 31.12.2019 r. oraz decyzji o ustanowieniu kuratora 
Zarząd nie widzi istotnego zagrożenia dla kontynuacji działalności w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Ryzyko braku kontynuacji działalności zostało istotnie ograniczone poprzez przygotowanie nowej Strategii oraz 
Planu Naprawy oraz zarejestrowanie w pierwszym półroczu 2020 przez KNF podwyższenia kapitału o 50,03 mln 
złotych. 
 

2.4. Prezentowanie sprawozdania finansowego 
 
Sprawozdanie finansowe PLUS BANK S.A. sporządzone zostało według zasady kosztu historycznego za wyjątkiem 
instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, aktywów finansowych nie spełniających testu SPPI, 
aktywów finansowych przypisanych do modelu biznesowego, który nie zakłada utrzymywania ich w celu 
uzyskiwania kontraktowych przepływów pieniężnych, instrumentów kapitałowych, które są wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik rachunków zysków i strat, a także za wyjątkiem instrumentów finansowych 
wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody oraz instrumentów kapitałowych,  
w przypadku których zastosowano opcję wyceny w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.  

Udziały i akcje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach wyceniane są do 
wartości godziwej przez wynik rachunku zysków i strat.  

Dane za okresy porównawcze sporządzone zostały według zasady kosztu historycznego z uwzględnieniem zasad 
wyceny: 

 aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe 
elementy kapitałów własnych), 

 nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej, 

 aktywów rzeczowych przeznaczonych do zbycia wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej  
w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej, pomniejszonej o koszty zbycia, 

 pochodnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków 
i strat. 

 
Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia sprawozdań finansowych są stosowane w sposób ciągły  
we wszystkich prezentowanych okresach, za wyjątkiem zmian wynikających z zastosowania nowych  
i zmienionych standardów i interpretacji. 
  
Bank jako jednostka dominująca w grupie kapitałowej podpisała również pod datą 08.07.2020 r. skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE. W celu zrozumienia sytuacji 
finansowej i wyników działalności Banku jako jednostki dominującej jednostkowe sprawozdanie finansowe 
należy czytać w powiązaniu ze sprawozdaniem skonsolidowanym. 
 
W 2019 r. Bank dokonał korekty prezentacyjnej danych porównawczych, która nie  wpłynęła na wynik lat 
ubiegłych, ponieważ podlegała na przesunięciu kwoty  (5 431 tys. zł) między pozycjami rachunku zysku i strat.  
 

 przed korektą po korekcie 

Pozostałe przychody operacyjne 10 362      15 793 
Ogólne koszty administracyjne 118 332    123 763 
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2.5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
 
Zarząd Banku podpisał niniejsze sprawozdanie finansowe w dniu 08.07.2020 r. Sprawozdanie finansowe może 
być zmienione do czasu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. 

 

3. Zmiany zastosowane w zasadach rachunkowości Nowe standardy, interpretacje  
i poprawki do opublikowanych standardów.                                    

 

 
3.1. MSSF 16 Leasing 

 
MSSF 16 „Leasing” został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
13.01.2016r. i zatwierdzony Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 2017/1986 z 31.10.2017 r. do stosowania 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Standard ma obligatoryjne zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy obrotowe 
rozpoczynające się z dniem 01.01.2019 r. lub po tej dacie. MSSF 16 zastąpił, z dniem 01.01.2019 r., następujące 
standardy i interpretacje:  
 

 MSR 17 „Leasing”,  
 KIMSF 4 „Ustalenie, czy umowa zawiera leasing”,  
 SKI 15 „Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne”,  
 SKI 27 „Ocena istoty transakcji wykorzystujących prawną formę leasingu”.  

 
Nowy standard ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu. Wszystkie 
transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa oraz powstaniem 
zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty. Tym samym, MSSF 16 znosi klasyfikację leasingu operacyjnego  
i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza jeden model dla ujęcia księgowego leasingu przez 
leasingobiorcę. Leasingobiorca będzie zobowiązany ująć: 
 

 aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej 12 miesięcy,  
za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości, oraz 

 amortyzację leasingowanego aktywa odrębnie od odsetek od zobowiązania leasingowego  
w sprawozdaniu z wyników MSSF 16 w znaczącej części powtarza regulacje z MSR 17 dotyczące ujęcia 
księgowego leasingu przez leasingodawcę. 
 

Bank na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 tj. na dzień 01.01.2019 r. przyjął następujące założenia: 
 

 zgodnie z par. C5 (b) MSSF 16 zastosowano podejście uproszczone, tzn. nie dokonano przekształceń 
danych porównawczych, nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia zysków zatrzymanych w dniu 
pierwszego zastosowania (stan aktywów rozpoznany w bilansie jest równy stanowi pasywów), 

 zgodnie z par. C10 (c) MSSF 16 dla leasingów operacyjnych, których okres leasingu kończy się w ciągu  
12 miesięcy od dnia pierwszego zastosowania MSSF16 Bank stosuje reguły dotyczące leasingów 
krótkoterminowych, leasing może być traktowany jako krótkoterminowy, jeżeli jest zgodny z definicją 
leasingu krótkoterminowego z MSSF16. 

 
Umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeżeli na jej mocy przekazuje się prawo do kontroli użytkowania 
zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. Bank jako leasingobiorca 
stosuje uproszczenia.  
 

W przypadku gdy definicja leasingu jest spełniona, ujmuje się prawo do użytkowania składnika aktywów wraz  
z odpowiednim zobowiązaniem z tytułu leasingu ustalonym w wysokości przyszłych płatności w okresie trwania 
leasingu. Bank przyjął, że okres leasingu to pozostały okres od momentu wdrożenia  MSSF 16. Bank ocenia, czy 
można z wystarczającą pewnością założyć, że skorzysta z opcji przedłużenia leasingu lub że nie skorzysta z opcji 
wypowiedzenia leasingu. Bank uwzględnia wszystkie istotne fakty i okoliczności, które stanowią zachętę 
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ekonomiczną do tego, aby skorzystać z opcji przedłużenia leasingu lub nie skorzystać z opcji wypowiedzenia 
leasingu.  
 

W dacie rozpoczęcia leasingu Bank wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat 
leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. W dacie rozpoczęcia opłaty leasingowe ujęte w wycenie 
zobowiązania z tytułu leasingu obejmują stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe).  
 
Bank jest leasingodawcą z tytułu wynajmowanych mieszkań, garaży oraz innych pomieszczeń i rozpoznaje 
przychód metodą liniową w rachunku wyników. Wdrożenie MSSF 16 nie wpłynęło na sposób prezentacji  
i ujmowania leasingu operacyjnego przez Bank jak leasingodawcę.  
 
Wpływ zastosowania zasad MSSF 16 na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela: 
 

 31.12.2019 01.01.2019 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 11 974 18 302 

Zobowiązania z tytułu leasingu 11 974 18 302 
 
 

3.2. Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską  
 
Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują i nie zostały 
wcześniej zastosowane  
 
 Zmiany do MSR 1 i MSR 8, Definicja terminu „istotny”, zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości 31.10.2018 r., zatwierdzone przez Unię Europejską 10.12.2019 r. i obowiązują 
za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 01.01.2020 r. lub po tej dacie. 

 
Zmiany do MSR 1 i MSR 8 wyjaśniają definicję terminu „istotny” i jego zastosowanie poprzez ujednolicenie 
sformułowania definicji istotności w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
i w pozostałych publikacjach oraz poprzez wprowadzenie drobnych poprawek do tego sformułowania, jak 
również wprowadzenie dodatkowych wymogów w MSR 1 „Prezentacja Sprawozdań Finansowych” w definicji, 
aby nadać im większą wagę. Wyjaśnienia towarzyszące definicji terminu „istotny” zostały również 
doprecyzowane. Zmiany mają na celu pomóc jednostkom dokonywać lepszych ocen istotności bez istotnej 
zmiany istniejących wymogów.  
 
Bank uważa, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 
finansowe w okresie ich początkowego zastosowania.  
 
 
 Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach 

Sprawozdawczości Finansowej (opublikowane dnia 29.03.2018 r.), zatwierdzone przez Unię Europejską 
06.12.2019 r. oraz mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 01.01.2020 r. lub 
później. 

 
Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF jest dokumentem, który określa cel 
sprawozdawczości finansowej, jakościowe cechy przydatnych informacji finansowych, opis jednostki 
sprawozdawczej, definicje składnika aktywów, zobowiązania, kapitału własnego, przychodów i kosztów, kryteria 
rozpoznania aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych oraz wskazówki kiedy je zaprzestać ujmować, 
podstawy pomiaru i wskazówki kiedy je stosować, a także koncepcje i wskazówki dotyczące prezentacji  
i ujawniania.  
 
Bank uważa, że zastosowanie zmian nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich 
początkowego zastosowania. 
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 Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7, Reforma wskaźników stóp procentowych, został opublikowany przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 26.09.2019 r., zatwierdzony przez Unię Europejską 
16.01.2020 r. i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się 01.01.2020 r. lub po tej dacie  

 
Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 kończą pierwszą fazę prac Rady Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości w odpowiedzi na wpływ reformy stawek międzybankowych (IBOR) na sprawozdawczość 
finansową. Zmiany wprowadzają tymczasowe ulgi, które umożliwiają kontynuację rachunkowości zabezpieczeń 
w okresie niepewności przed zastąpieniem istniejącego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej 
alternatywną stopą procentową pozbawioną ryzyka.  
 
 

3.3. Standardy i interpretacje, które nie są jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską  
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które 
oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską.  

 
 MSSF 17, Kontrakty ubezpieczeniowe, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości („RMSR”) 18.05.2017 r. i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 
01.01.2021 r. lub po tej dacie. 

 
MSSF 17 definiuje nowe podejście do rozpoznawania, wyceny, prezentacji i ujawniania umów 
ubezpieczeniowych. Głównym celem MSSF 17 jest zagwarantowanie przejrzystości oraz porównywalności 
sprawozdań finansowych ubezpieczycieli. W tym celu jednostka będzie ujawniała szereg informacji ilościowych  
i jakościowych umożliwiających użytkownikom sprawozdania finansowego ocenę wpływu umów 
ubezpieczeniowych na sytuację finansową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne jednostki. MSSF 17 
wprowadza szereg istotnych zmian w stosunku do dotychczasowych wymogów MSSF 4. Dotyczą one między 
innymi: poziomów agregacji na jakim wykonywane są obliczenia, metody wyceny zobowiązań 
ubezpieczeniowych, rozpoznawania zysku lub straty w czasie, ujmowania reasekuracji, wydzielania komponentu 
inwestycyjnego, sposobu prezentacji poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat jednostek 
sprawozdawczych, w tym oddzielnej prezentacji przychodów z ubezpieczeń, kosztów usług ubezpieczeniowych, 
a także przychodów lub kosztów finansowych.  
 
Bank uważa, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie 
finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.  
 
 
 
 Zmiany do MSSF 3, Definicja przedsięwzięcia, zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości 22.10.2018 r. i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 
01.01.2020 r. lub po tej dacie. 

 
Zmiana do MSSF 3 precyzuje definicję przedsięwzięcia celem wsparcia jednostek przy ustalaniu czy transakcja 
powinna zostać zaksięgowana jako połączenie jednostek, czy jako nabycie aktywów. Główne zmiany odnoszą się 
do wyjaśnienia, że aby zostać uznanym za przedsięwzięcie, nabyte czynności i aktywa muszą zawierać co najmniej 
wkład i proces stosowany do tych wkładów, które razem znacząco przyczyniają się do możliwości wytworzenia 
produktów. Została usunięta ocena dotycząca tego, czy uczestnicy rynku są zdolni do zastąpienia jakichkolwiek 
brakujących wkładów bądź procesów stosowanych do tych wkładów i kontynuowania wytwarzania produktów. 
Ponadto, zostały dodane wskazówki i przykłady ilustrujące, aby pomóc jednostkom ocenić czy proces został 
zastosowany, a także zostały zawężone definicje przedsięwzięcia i produktów wyjściowych poprzez 
skoncentrowanie się na produktach i usługach świadczonych klientom i poprzez usunięcie odniesienia do 
możliwości zmniejszenia kosztów. Został też dodany opcjonalny test koncentracji pozwalający na uproszczoną 
ocenę, czy nabyta grupa działań i aktywów nie jest przedsięwzięciem.  
 
Bank uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe  
w okresie jego początkowego zastosowania.  



PLUS BANK S.A  
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 
(wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w tysiącach złotych, chyba, że wskazano inaczej) 
 
  

18 

 

 
 
 Zmiany do MSR 1, Klasyfikacja zobowiązań na krótko i długoterminowe, został opublikowany przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23.01.2020 r. i obowiązuje za okresy roczne 
rozpoczynające się 01.01.2022 r. lub po tej dacie. 

 
Zmiany do MSR 1 mają wpływ na wymogi dotyczące prezentacji zobowiązań w sprawozdaniu finansowym.  
W szczególności wyjaśniają one jedno z kryteriów klasyfikacji zobowiązania jako długoterminowe.  
 
Bank uważa, że zastosowanie standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe  
w okresie ich początkowego zastosowania.  
 

 
 Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem, a jego 

jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11.09.2014 r.)  
 

Prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia 
w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony.  

 

4. Opis ważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego 

 
Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu niniejszego sprawozdania finansowego 
przedstawione zostały poniżej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych okresach w sposób 
ciągły, o ile nie podano inaczej. 
 
 

4.1. Przychody i koszty z tytułu odsetek   
 
Przychody i koszty z tytułu odsetek obejmują odsetki oraz prowizje z tytułu kredytów, depozytów, lokat, 
skupionych wierzytelności oraz papierów wartościowych ujęte w kalkulacji efektywnej stopy procentowej. 
 
Przychody i koszty odsetkowe ujmowane są memoriałowo według zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem 
efektywnej stopy procentowej. 
 
Metoda efektywnej stopy procentowej jest metodą obliczania zamortyzowanej wartości początkowej aktywów 
finansowych oraz alokacji przychodów z tytułu odsetek do właściwego okresu. Efektywna stopa procentowa to 
stopa, dla której zdyskontowane przyszłe płatności są równe bieżącej wartości bilansowej netto danego aktywa 
finansowego. Obliczając efektywną stopę procentową, Bank szacuje przepływy pieniężne uwzględniając 
wszystkie warunki umowne danego instrumentu finansowego (np. opcje wcześniejszej spłaty), nie biorąc pod 
uwagę możliwych przyszłych strat z tytułu niespłaconych kredytów, z wyjątkiem POCI, dla których uwzględnia się 
utratę wartości w ESP. Kalkulacja ta uwzględnia wszystkie opłaty zapłacone lub otrzymane między stronami 
umowy, które to opłaty nieodłącznie związane z powstaniem aktywa lub zobowiązania finansowego są integralną 
częścią efektywnej stopy procentowej. 
 
Przy stosowaniu zasad wyceny według zamortyzowanego kosztu Bank uwzględnia wartości oraz terminy 
oczekiwanych przepływów pieniężnych. Dlatego zasady wyceny metodą zamortyzowanego kosztu  
z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej stosowane są dla należności o określonych terminach 
zapadalności oraz wartościach przewidywanych płatności. 
Przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek od kredytów, lokat międzybankowych oraz papierów dłużnych 
ujmowane są w rachunku zysków i strat oraz drugostronnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako 
powiększenie wartości aktywa finansowego. 
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Odsetki od należności z rozpoznaną utratą wartości są rozpoznawane w przychodach odsetkowych w oparciu  
o stopy procentowe wykorzystywane do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych przy wyliczaniu 
odpisów z tytułu utraty wartości. Dla koszyka 1 i 2 odsetki naliczane są od kwoty brutto, dla koszyka 3 odsetki 
naliczane są od kwoty netto. 
 
 

4.2. Przychody z tytułu opłat i prowizji  
 

Do przychodów z tytułu prowizji zaliczane są prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, z tytułu realizacji 
płatności klientów (gotówkowych i bezgotówkowych), za realizację zleceń stałych, z tytułu obsługi kart 
płatniczych oraz inne związane z obsługą rachunków i klientów Banku. 

W toku prowadzenia bieżącej działalności, Bank pobiera również prowizje i opłaty rozliczane jednorazowo. 

Opłaty i prowizje stanowiące integralną część efektywnego zwrotu z tytułu powstałych instrumentów 
finansowych są odraczane do rozliczenia w czasie i uwzględniane w kalkulacji efektywnej stopy procentowej 
powstałego instrumentu finansowego. Ich rozliczenie w czasie (amortyzacja okresowa) stanowi przychód 
odsetkowy. 

Opłaty i prowizje, nie rozliczane przez Bank metodą efektywnej stopy procentowej, tylko rozkładane w czasie 
według metody liniowej lub rozpoznawane jednorazowo, ujmowane są w pozycji wyniku z tytułu prowizji i opłat. 
Przychody z tytułu prowizji i opłat obejmują przychody z opłat i prowizji wynikających z usług transakcyjnych za 
wykonanie ważnej czynności. 

MSSF 15 wprowadził nowe zasady ujmowania przychodów zastępując dotychczasowe założenia wynikające  
z MSR 18. Zastosowanie przez Bank nowego standardu nie wpłynęło na sytuację finansową i wynik Banku, gdyż 
znacząca część przychodów Banku wynika z działalności regulowanej przez inne standardy MSSF (w tym 
rozpoznawanych w sprawozdaniu finansowym według metody efektywnej stopy procentowej). 

 

4.3. Rozpoznawanie przychodów i kosztów dotyczących sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 
 

Bank rozpoznaje przychody i koszty dotyczące sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w zależności od 
przyjętych zasad współpracy z zakładami ubezpieczeń. Bank działając w roli pośrednika ubezpieczeniowego, 
otrzymywane wynagrodzenie ujmuje w przychodach z tytułu prowizji w momencie sprzedaży produktu 
ubezpieczeniowego.  
Występując w roli ubezpieczającego rozpoznaje przychody tylko do wysokości rzeczywiście poniesionych 
kosztów. W przypadku produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami hipotecznymi Bank  zaniechała 
praktyki występowania zarówno w roli ubezpieczającego i ubezpieczonego i dla umów kredytowych zawartych 
po 01.09.2016 r. koszt przedmiotowych ubezpieczeń ponoszony jest przez Bank oraz ujmowany w oparciu  
o metodę liniową w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej polisy lub dla składek opłaconych po 31.01.2018 
r. metodą efektywnej stopy procentowej w okresie trwania umowy kredytowej. 

 
4.4. Aktywa i zobowiązania finansowe  

 
Zgodnie z MSSF 9 Bank wycenia składnik aktywów finansowych zgodnie z klasyfikacją do jednej z trzech kategorii 
wyceny: 
 

 zamortyzowany koszt przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej (AC), 

 wartość godziwa przez inne całkowite dochody (FVOCI), 

 wartość godziwa przez wynik finansowy (FVTPL). 
 
Bank klasyfikuje aktywo finansowe do określonej kategorii wyceny w momencie nabycia lub początkowego ujęcia 
oraz dokonuje reklasyfikacji jedynie w rzadkich okolicznościach.  
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Ocena, do której kategorii wyceny powinno być zaklasyfikowane aktywo finansowe dokonywana jest na 
podstawie poniższych kryteriów: 

 

 model biznesowy zarządzania aktywami finansowymi przyjęty przez Bank, 

 charakterystyka umownych przepływów pieniężnych generowanych przez aktywo finansowe. 
 
Analiza modelu biznesowego polega na weryfikacji celu posiadania danego składnika aktywów finansowych 
(utrzymywany w celu uzyskania przepływów kontraktowych czy w celu sprzedaży lub innym). Test SPPI, czyli test 
charakterystyki przepływów pieniężnych, określa czy przepływy kontraktowe stanowią wyłącznie płatności 
kapitału oraz odsetek, przy założeniu, że odsetki stanowią wynagrodzenie za wartość pieniądza w czasie, a także 
ryzyko związane z zaangażowaniem. 
 

 
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 
 
Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie po początkowym ujęciu, jeśli spełnione 
są oba poniższe warunki: 

 

 składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest 
utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, 

 warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych 
terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej 
pozostałej do spłaty (MSSF 9 4.1.2, kryterium SPPI). 

 
 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody  
 
Składnik aktywów finansowych jest wyceniany w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, jeżeli 
spełnione są oba poniższe warunki: 
 

 składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest 
zarówno otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników 
aktywów finansowych, 

 warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych 
terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej 
pozostałej do spłaty (MSSF 9 4.1.2, kryterium SPPI). 

 
 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  
 
Wszystkie pozostałe składniki aktywów finansowych tj. takie, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji po 
początkowym ujęciu jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite 
dochody (FVOCI) są klasyfikowane po początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy. 
 

Dodatkowo podobnie jak według MSR 39, Bank może w momencie początkowego ujęcia nieodwołalnie 
wyznaczyć składnik aktywów finansowych jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli w ten 
sposób eliminuje lub znacząco zmniejsza niespójność wyceny lub ujęcia (określaną czasami jako "niedopasowanie 
księgowe"), jaka w przeciwnym razie powstałaby na skutek wyceny aktywów lub zobowiązań bądź ujęcia 
związanych z nimi zysków lub strat według różnych zasad. 
 
 
Aktywa finansowe - wybór kategorii wartość godziwa przez inne całkowite dochody dla instrumentów 
kapitałowych 
 
W momencie początkowego ujęcia Bank może dokonać nieodwołalnego wyboru dotyczącego przedstawiania  
w innych całkowitych dochodach późniejszych zmian wartości godziwej inwestycji w instrument kapitałowy 
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objęty zakresem MSSF 9, który nie jest przeznaczony do obrotu ani nie jest warunkową zapłatą ujętą przez Bank 
przejmującą w ramach połączenia jednostek, do którego ma zastosowanie MSSF 3. 
W przypadku niespełnienia testu SPPI, zgodnie z MSSF 9 konieczna jest klasyfikacja aktywa finansowego do 
aktywów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (FVTPL). 
W przypadku jeśli test SPPI uznaje się za spełniony, klasyfikacja aktywa finansowego zależy od przyjmowanego 
modelu biznesowego.  
 
 
Wyłączenia aktywów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej 
 
Bank dokonuje wyłączenia składników aktywów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej wtedy,  
gdy wygasały umowne prawa do przepływów pieniężnych z tych aktywów lub przenosił składnik aktywów 
finansowych dokonując przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu ich własności. 
Bank dokonuje spisania nieściągalnych należności kredytowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej w ciężar 
utworzonych odpisów z tytułu utraty wartości, gdy: 
 

 koszty dalszej windykacji należności przekraczały spodziewane wpływy z windykacji, 
 nieskuteczność egzekucji należności Banku stwierdzona była odpowiednim dokumentem właściwego 

organu postępowania egzekucyjnego, 

 nie było możliwe ustalenie majątku dłużnika nadającego się do egzekucji i nie było znane miejsce pobytu 
dłużnika, 

 roszczenia uległy umorzeniu lub przedawnieniu, 
 przy sprzedaży portfela kredytów nieściągalnych. 

 
 

Modyfikacja istotna 
 
Modyfikacja aktywa finansowego w koszcie zamortyzowanym lub wartości godziwej przez inne całkowite 
dochody oraz zobowiązania finansowego to zmiana warunków umownych wpływająca na zmianę kwoty  
i terminu płatności, a w przypadku aktywów – również zmiana dłużnika. Zmiana przepływów pieniężnych bez 
zmiany warunków umownych nie stanowi modyfikacji (zmiana jest dokonana na podstawie pierwotnie 
obowiązującej umowy). Dla każdego przypadku modyfikacji przeprowadza się ocenę istotności. 
 
Modyfikacja uznana za istotną skutkuje wyłączeniem aktywa lub zobowiązania finansowego ze sprawozdania  
z sytuacji finansowej oraz rozpoznaniem nowego aktywa finansowego z uwzględnieniem zmodyfikowanych 
przepływów pieniężnych. Dla nowego aktywa lub zobowiązania finansowego należy wyznaczyć nową efektywną 
stopę procentową lub efektywną stopę procentową skorygowaną o ryzyko kredytowe (CAEIR) w przypadku, gdy 
nowe aktywa finansowe rozpoznane w efekcie modyfikacji są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko 
kredytowe oraz zaliczyć do wyniku finansowego nierozliczone metodą efektywnej stopy procentowej koszty  
i przychody dotyczące pierwotnych warunków umownych. Modyfikacja aktywa finansowego uznana za 
nieistotną nie skutkuje wyłączeniem ze sprawozdania z sytuacji finansowej i dokonuje się wyliczenia zysku lub 
straty z modyfikacji. Wszelkie poniesione koszty i opłaty korygują wartość bilansową zmodyfikowanego składnika 
aktywów finansowych i są amortyzowane w okresie pozostającym do daty wymagalności zmodyfikowanego 
składnika aktywów finansowych przy pomocy pierwotnej stopy procentowej. 
 
Dla oceny istotności modyfikacji Bank przyjął kryteria jakościowe, jak zmiana wyniku testu przepływów, zmiana 
waluty finansowania, zmiana dłużnika oraz ilościowe, obejmujące progi procentowe zmiany marży, zwiększenia 
kwoty finansowania i wyrażone w dniach zmiany okresu rezydualnego finansowania. 
 
Pozostałe zobowiązania finansowe 
 
Bank klasyfikuje do tej kategorii: zobowiązania wobec banków i klientów, wyemitowane dłużne papiery 
wartościowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania te wyceniane są według zamortyzowanego 
kosztu przy użyciu efektywnej stopy procentowej.  
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4.5. Kompensowanie instrumentów finansowych  
 
Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 
netto, jeśli występuje możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania ujętych kwot 
oraz zamiar rozliczenia ich w kwocie netto lub jednoczesnej realizacji danego składnika aktywów i uregulowania 
zobowiązania. 
 

4.6. Utrata wartości aktywów finansowych  
 
Bank kalkuluje odpisy z tytułu utraty wartości w oparciu o wprowadzoną przez MSSF 9 koncepcję „oczekiwanych 
strat kredytowych” (ECL). 

Model utraty wartości oparty o koncepcję ECL ma zastosowanie do składników aktywów finansowych 
zakwalifikowanych do kategorii aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie lub 
wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. 

Zgodnie z MSSF 9 odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych jest wyznaczany w następujących grupach: 

 stage 1 - 12-miesięczna oczekiwana strata kredytowa, dla ekspozycji dla których od momentu 
początkowego ujęcia do daty bilansowej nie zidentyfikowano znacznego wzrostu ryzyka kredytowego  
i nie stwierdzono utraty wartości, 

 stage 2 - oczekiwana strata kredytowa w całym okresie życia, dla ekspozycji, dla których od momentu 
początkowego ujęcia do daty bilansowej zidentyfikowano znaczny wzrost ryzyka kredytowego  
i jednocześnie nie stwierdzono utraty wartości, 

 stage 3 - oczekiwana strata kredytowa w całym okresie życia, dla ekspozycji, dla których stwierdzono 
utratę wartości, 

 POCI - oczekiwana strata kredytowa w całym okresie życia – oczekiwana strata związana  
z instrumentami finansowymi udzielonymi bądź zakupionymi  dla których zidentyfikowano default na 
moment ich początkowego ujęcia. 

 
Utrata wartości aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu  
 
Bank dokonuje pomiaru indywidualnej oraz portfelowej utraty wartości. 

Dla wszystkich należności kredytowych, w stosunku do których poziom zaangażowania przekracza 500 tys. zł oraz 
dla wszystkich ekspozycji kredytowych klienta w przypadku, gdy co najmniej jedna ekspozycja klienta jest 
znacząca indywidualnie, dokonywany jest indywidualny pomiar utraty wartości.  

Portfelową analizę utraty wartości przeprowadza się dla homogenicznych portfeli kredytowych budowanych  
w oparciu o wspólne charakterystyki ryzyka kredytowego specyficzne dla określonych grup klientów i produktów.  

Bank przeprowadza przegląd swojego portfela kredytowego pod kątem utraty wartości raz na miesiąc w zakresie 
analizy portfelowej i przynajmniej raz na kwartał w zakresie analizy indywidualnej. 

Utrata wartości kredytów zachodzi, jeśli w oparciu o obiektywne informacje i zdarzenia Bank uznaje, iż nie będzie 
w stanie odzyskać wartości bieżącej danego składnika aktywów finansowych. Utworzone odpisy aktualizujące 
powinny odpowiadać różnicy pomiędzy wartością księgową ekspozycji i wartością bieżącą netto oczekiwanych 
przepływów pieniężnych przy założeniu, że dla ekspozycji zaszły zdarzenia wskazujące na utratę wartości i że 
ekspozycja zostanie poddana działaniom windykacyjnym. W przepływach tych uwzględnia się przewidywane 
spłaty, które będą dokonane przez dłużnika z tytułu kapitału i odsetek oraz wpływy z windykacji zabezpieczeń  
z uwzględnieniem kosztów postępowania windykacyjnego. Oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne, w celu 
doprowadzenia do wartości bieżącej, dyskontuje się według pierwotnej efektywnej stopy procentowej danego 
aktywa lub grupy aktywów. 

Do wyznaczania oczekiwanych strat kredytowych w ujęciu portfelowym Bank stosuje modele PD, LGD i EAD, 
które wykorzystywane są do szacowania wieloletnich parametrów ryzyka uwzględniających prognozy Banku  
w zakresie kształtowania się przyszłej sytuacji makroekonomicznej. 
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Jako kryteria świadczące o istotnym wzroście ryzyka kredytowego (oznaczającym konieczność zaklasyfikowania 
ekspozycji do stage 2) przyjęte są następujące zdarzenia: 

 znacząca zmiana poziomu prawdopodobieństwa default danej ekspozycji od momentu jej 
początkowego ujęcia, 

 ekspozycji posiada powyżej 30 dni przeterminowania, 

 ekspozycja została objęta indywidualnym monitoringiem, 

 inna ekspozycja tego samego klienta znajduje się w statusie default, 
 restrukturyzacja ekspozycji kredytowej – jeżeli, na podstawie innych kryteriów, nie została 

zakwalifikowana do stage 3 (default) lub jako aktywo POCI. 

 
Zdarzenie default i tym samym przeklasyfikowanie ekspozycji do stage 3 oznaczane jest dla ekspozycji 
spełniających przynajmniej jedną ze stosowanych przez Bank przesłanek utraty wartości, do których należą: 
 

 opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekraczające 90 dni, 
 restrukturyzacja ekspozycji kredytowej, 
 złożenie przez Bank wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika lub przystąpienie 

do egzekucji wszczętej na wniosek innego wierzyciela lub powzięcie informacji o prowadzeniu egzekucji 
wobec dłużnika, 

 brak woli do spłaty: 
 zaległość w spłacie 30 – 90 dni, nieznane miejsce pobytu kredytobiorcy, brak majątku do którego 

można skierować egzekucję, 
 kwestionowanie bilansowej ekspozycji kredytowej przez kredytobiorcę na drodze postępowania 

sądowego, 
 postawienie należności w stan wymagalności wskutek dokonanego przez Bank wypowiedzenia 
 uzasadnione podejrzenie wyłudzenia kredytu, 
 złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, ogłoszenie upadłości, wysokie prawdopodobieństwo 

upadłości lub innej reorganizacji wpływające na pogorszenie się sytuacji finansowej i wypłacalności 
dłużnika, 

 złożenie wniosku o postępowanie restrukturyzacyjne/sanacyjne lub objęcie dłużnika trybem 
postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 

 znaczące pogorszenie wyników analizy ratingowej lub scoringowej, 
 śmierć kredytobiorcy - w przypadku gdy współkredytobiorca, lub przystępujący do długu, nie posiada 

samodzielnie zdolności kredytowej do obsługi kredytu na pierwotnych warunkach umownych, 
 inne przesłanki równoważne z wejściem klienta w stan niewypłacalności, skutkujące niemożliwością 

terminowej spłaty zadłużenia. 
 
Utrata wartości aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 
 
Jeśli zmniejszenie wartości godziwej składnika aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez 
inne całkowite dochody ujmowane było bezpośrednio w kapitale własnym i występują obiektywne dowody,  
że nastąpiła utrata wartości tego składnika, to skumulowane straty ujęte dotychczas bezpośrednio w kapitale 
własnym wyksięgowuje się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat, nawet jeśli składnik aktywów 
finansowych nie został wyłączony ze sprawozdania z sytuacji finansowej. 

Kwota skumulowanych strat, która podlega wyksięgowaniu z kapitału własnego i jest ujmowana w rachunku 
zysków i strat, stanowi różnicę pomiędzy kosztem nabycia (pomniejszonym o wszelkie spłaty kapitału  
i amortyzację) i wartością godziwą na dzień rozpoznania utraty wartości, pomniejszona o wszelkie straty z tytułu 
utraty wartości tego składnika aktywów uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat. 

 
Umowy renegocjowane 
 
Bank traktuje renegocjacje warunków umownych pożyczek i kredytów jako przesłankę utraty wartości, chyba,  
że renegocjacja warunków umownych nie była wymuszona sytuacją dłużnika i przeprowadzona była na 
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normalnych zasadach biznesowych lub renegocjacja warunków umownych nie powoduje przyznania klientowi 
udogodnienia warunków kredytu, których w innym wypadku pożyczkodawca by nie udzielił. 
 

4.7. Pochodne instrumenty finansowe 
 
Pochodne instrumenty finansowe wykazywane są w wartości godziwej począwszy od dnia zawarcia transakcji. 
Wartość ustala się w oparciu o notowania instrumentów na aktywnych rynkach, w tym w oparciu o ceny 
niedawno zawartych transakcji. 
 

Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych wykazywane są w rachunku zysków i strat bieżącego 
okresu. 
 

4.8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 
 
Na środki pieniężne składają się gotówka w kasie oraz depozyty płatne na żądanie. Ekwiwalenty środków 
pieniężnych to krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności, łatwo wymienialne na określone kwoty środków 
pieniężnych oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. W szczególności zaliczane są do tych grup: 
kasa, należności od Banku Centralnego, krótkoterminowe należności od banków i krótkoterminowe papiery 
wartościowe posiadające trzymiesięczny lub krótszy termin płatności licząc od daty ich nabycia. 
 

4.9. Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe 
 

Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia 
skorygowanej o skumulowaną amortyzację oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja naliczana 
jest metodą liniową przy uwzględnieniu oczekiwanych okresów ekonomicznej użyteczności.  
Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej lub 
ujmuje jako odrębny środek trwały lub wartość niematerialna (tam, gdzie jest to właściwe) tylko wówczas, gdy 
jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Banku, zaś koszt danej 
pozycji można wiarygodnie zmierzyć. 
Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację, lub aktualizację i utrzymanie odnoszone są do rachunku 
zysków i strat w okresie sprawozdawczym, w którym je poniesiono. 
Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich 
wartości początkowej, pomniejszonej o wartość końcową, przez okres ich użytkowania, który dla poszczególnych 
grup środków trwałych przedstawia poniższa tabela. Grunty nie podlegają amortyzacji. 
 
 
Oprogramowanie komputerowe 
 
Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup 
i przygotowanie do używania konkretnego oprogramowania komputerowego. Aktywowane koszty odpisuje się 
przez szacowany okres użytkowania oprogramowania (2-12 lat).  
Oprogramowanie komputerowe bezpośrednio związane z funkcjonowaniem określonego sprzętu 
informatycznego jest wykazywane w pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe”. 
 
Struktura stosowanych w Banku okresów amortyzacji środków trwałych: 
 

Grupa Środków Trwałych Okres amortyzacji 

Budynki i budowle  20 - 50 lat 

Urządzenia techniczne 3 – 20 lat 

Środki transportu 5 lat 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego 50 lat 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 3 – 10 lat 

Sprzęt teleinformatyczny 3 – 5 lat 

Ulepszenia obcych środków trwałych 10 lat 
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Struktura stosowanych w Banku okresów amortyzacji wartości niematerialnych: 
 

Rodzaj wartości niematerialnych  Okres amortyzacji 

System Profile i dodatkowe systemy wykorzystywane przez Bank 38 lat 

Pozostałe oprogramowanie i licencje 5 lat 

Pozostałe wartości niematerialne  3 - 5 lat 

 
Bank nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. 
 
Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych dokonuje się 
na każdy dzień bilansowy. Koszty amortyzacji są szacunkiem Zarządu i nie przewiduje się aby miały istotny wpływ 
na korektę wartości bilansowych aktywów. 
 
Amortyzowane środki trwałe i wartości niematerialne są badane pod kątem utraty wartości, jeżeli występują 
zdarzenia wskazujące, że wartość bilansowa może być niemożliwa do odzyskania. Wartość bilansowa środka 
trwałego lub wartości niematerialnej jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej, jeżeli wartość bilansowa 
przewyższa szacunkową wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna odpowiada wartości godziwej składnika 
aktywów pomniejszonej o koszty sprzedaży lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest 
wyższa. Jeżeli oszacowanie wartości odzyskiwalnej pojedynczego składnika aktywów nie jest możliwe, Bank 
ustala wartość odzyskiwalną ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego należy dany składnik 
aktywów (ośrodek wypracowujący środki pieniężne danego składnika aktywów). 
Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością 
bilansową i ujmuje w rachunku zysków i strat. 

 
4.10. Nieruchomości inwestycyjne 

 
Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo też oba te elementy), które 
Bank traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości 
lub ze względu na obie te korzyści. Jednocześnie nieruchomość taka nie jest: 

 

 zajmowana przez Bank w celu prowadzenia podstawowej działalności, 

 przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności Banku. 
 

W związku z tym przepływy środków pieniężnych uzyskiwane dzięki nieruchomości inwestycyjnej są w dużej 
mierze niezależne od pozostałych aktywów będących w posiadaniu Banku. 
 
Nieruchomość inwestycyjna początkowo ujmowana jest według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Na cenę 
nabycia nieruchomości składa się cena zakupu powiększona o wszelkie koszty bezpośrednio związane  
z transakcją zakupu. 
 
Po początkowym ujęciu, nieruchomość inwestycyjna wyceniana jest przez Bank w wartości godziwej. Wartość 
godziwa nieruchomości to kwota za jaką nieruchomość mogłaby zostać wymieniona na warunkach rynkowych 
pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. Zysk lub strata wynikająca ze zmiany wartości 
odnoszona jest do rachunku zysków i strat, w którym nastąpiła zmiana. Wartość godziwa nieruchomości 
inwestycyjnej ma odzwierciedlać warunki rynkowe na dzień bilansowy.  
 
Dla potrzeb ustalenia wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Bank stosuje technikę wyceny - metodę 
transakcji porównywalnych. Obejmuje ona wykorzystanie niedawno przeprowadzonych transakcji sprzedaży 
nieruchomości na normalnych zasadach rynkowych, bądź technikę wyceny wykorzystującą aktualne ceny 
występujące na aktywnym rynku nieruchomości o charakterze zbliżonym do posiadanych nieruchomości 
inwestycyjnych.  
Inną metodą wyceny stosowaną przez Bank jest metoda dochodowa. Metodę tę stosuje się przy określaniu 
wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy, którego 
wysokość można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych tych czynszów. 
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Przyjęte przez Bank metody wyceny są powszechnie stosowane przez uczestników rynku. 
 

Wartość nieruchomości inwestycyjnych Banku wynika z ekspertyzy wydanej przez niezależnego rzeczoznawcę 
majątkowego o właściwych odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz aktualnym doświadczeniu w wycenie 
nieruchomości inwestycyjnych.  
Nakłady na nieruchomość inwestycyjną po jej ujęciu w księgach zwiększają jej wartość bilansową jedynie wtedy, 
gdy jest prawdopodobne, że zwiększenie to wygeneruje przyszłe pożytki ekonomiczne i koszt taki może być 
wiarygodnie oszacowany. Wszystkie pozostałe koszty napraw i utrzymania odnoszone są w koszty okresu 
bieżącego. 

 
4.11. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

 
Bank klasyfikuje do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży aktywa, których sprzedaż zostanie ujęta jako 
zakończona w czasie jednego roku od dnia klasyfikacji lub później, jeżeli opóźnienie w sprzedaży zostało 
spowodowane (zgodnie z MSSF 5) przez zdarzenia lub okoliczności znajdujące się poza kontrolą Banku oraz gdy 
istnieją wystarczające dowody, że Bank jest zdecydowany wypełnić plan sprzedaży składnika aktywów. Aktywa 
trwałe przeznaczone do sprzedaży (lub do zbycia) Bank wycenia na dzień bilansowy zgodnie z MSSF 5 w kwocie 
niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej, określonej na podstawie opinii rzeczoznawcy, 
pomniejszonej o koszty zbycia.  Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. 
 

4.12. Odroczony podatek dochodowy  
 

Odroczony podatek dochodowy obliczany jest metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic 
przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich 
wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.  
 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich 
różnic przejściowych z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa ta powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości firmy 
lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia 
jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na 
dochód do opodatkowania czy stratę podatkową.  
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 
przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych 
przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód 
do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice, aktywa i straty, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają  
w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia 
jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód 
do opodatkowania czy stratę podatkową.  
 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego weryfikowana jest na każdy 
dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu 
do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
podlega ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej 
prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego 
składnika aktywów.  
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, 
gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe 
(i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest 
pewne na dzień bilansowy.  
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Odroczony podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza rachunkiem zysków i strat jest ujmowany 
poza rachunkiem zysków i strat: w innych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych 
dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.  
Bank kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do 
przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek 
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym. 

 
4.13. Przychody przyszłych okresów i rozliczenia międzyokresowe  

 
Bank dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeśli wydatki dotyczą miesięcy następujących po 
miesiącu, w którym je poniesiono. Czynne rozliczenia międzyokresowe ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej w pozycji „Inne aktywa”. 
 

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów Bank zalicza zobowiązania przypadające do zapłaty za dobra 
lub usługi, które zostały otrzymane/wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie 
uzgodnione z dostawcą. 
 

Przychodami przyszłych okresów są m.in. otrzymane kwoty przyszłych świadczeń. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychody przyszłych okresów prezentowane są  
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Pozostałe zobowiązania”. 
 

 
4.14. Rezerwy 

 
Rezerwy zgodnie z MSR 37 są tworzone wówczas, gdy na Banku ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. 
 
Bank tworzy rezerwy na sprawy sporne w związku z toczącymi się postępowaniami przed sądem lub innym 
uprawnionym organem. Rezerwa tworzona jest w wysokości szacowanych przewidywanych przepływów z tytułu 
roszczenia, jeżeli oszacowane prawdopodobieństwo przegrania sporu wynosi ponad 50%. Rezerwy tworzone są 
w ciężar rachunku zysków i strat w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”. 
 
Rezerwy na zobowiązania warunkowe o charakterze niewykorzystanych gwarancji i akredytyw (własnych), jak 
również na niewykorzystane nieodwołalne, bezwarunkowe przyznane limity kredytowe do czasu wdrożenia 
MSSF 9 były wyceniane zgodnie z MSR 37.  
 

Rezerwy na zobowiązania warunkowe o charakterze niewykorzystanych gwarancji i akredytyw (własnych), jak 
również na niewykorzystane nieodwołalne, bezwarunkowe przyznane limity kredytowe zostały 
przeklasyfikowane do rezerw na zobowiązania pozabilansowe obciążone ryzykiem kredytowym. 
 

Bank w procesie wyceny rezerw stosuje parametry ryzyka i zasady oszacowania tożsame z wyceną należności. 
Rezerwa wykazywana jest w kwocie szacowanego wypływu środków pieniężnych. Poziom rezerwy ustala się jako 
wartość zdyskontowanego przyszłego przepływu pieniężnego na okres, po którym rezerwa zostanie 
wykorzystana. 

 
4.15. Świadczenia emerytalne i inne świadczenia pracownicze  

 
Świadczenia emerytalne 
 
Bank tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych ustalone w oparciu o oszacowania 
tego typu zobowiązań, na podstawie modelu aktuarialnego. 
 

Rezerwa na świadczenia pracownicze dotyczy pracowników zatrudnionych w Banku na dany dzień i nie 
uwzględnia pracowników, którzy zostaną w przyszłości przyjęci do pracy. 
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Zgodnie z MSR 19, do ustalenia wysokości rezerw zastosowano metodę prognozowanych uprawnień 
jednostkowych (Projected Unit Credit Method), zwaną także metodą świadczeń narosłych w stosunku do stażu 
pracy lub metodą „świadczenia/staż pracy”. Zgodnie z tą metodą każdy okres wykonywania pracy jest 
postrzegany jako powodujący powstanie dodatkowej jednostki uprawnień do świadczeń i każda jednostka 
uprawnień do świadczeń wyliczana jest oddzielnie przed wejściem w skład ostatecznego zobowiązania. Zmiany  
z przeszacowania wartości rezerwy na świadczenia emerytalne ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów. 
 
Pozostałe świadczenia 
 
Bank tworzy rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów. Kalkulacja tych rezerw sporządzana jest w oparciu  
o ilość dni niewykorzystanych przez pracowników urlopów, według stanu na koniec roku sprawozdawczego, 
pomnożonego przez średnią dzienną płacę pracownika wyliczaną na podstawie wskaźnika urlopowego 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 

 
4.16. Kapitał własny 

 
Kapitał własny 
 

Kapitał własny stanowią kapitały i fundusze własne przypadające na akcjonariuszy Banku tworzone zgodnie  
z określonymi przepisami prawa, tj. właściwymi ustawami, statutem lub umową spółki. 
 
 

Kapitał zakładowy 
 

Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej i wykazywany jest według wartości 
nominalnej, zgodnie ze statutem oraz wpisem do rejestru handlowego. 
Polityka rachunkowości odnośnie akcji uprzywilejowanych jest identyczna jak w przypadku akcji zwykłych. 
Charakter uprzywilejowania akcji wymieniony jest w nocie 33 niniejszego jednostkowego sprawozdania 
finansowego. 

 
Koszty emisji akcji 
 

Koszty bezpośrednio związane z emisją nowych akcji pomniejszają ujęte w kapitale własnym wpływy z emisji. 
Dywidendy 
 

Dywidendy za dany rok, które zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, ale nie zostały wypłacone na 
dzień bilansowy, ujawnia się w pozycji zobowiązania z tytułu dywidendy w ramach „pozostałych zobowiązań”. 
 
 

Akcje własne 
 

W przypadku nabycia akcji Banku, zapłacona kwota pomniejsza kapitał własny jako akcje własne do momentu 
ich anulowania/sprzedaży. W przypadku sprzedaży lub powtórnego przydziału tych akcji, otrzymana zapłata 
wykazywana jest w kapitale własnym. 
 
 

Pozostały kapitał 
 

W ramach pozostałych kapitałów ujmowane są pozostałe elementy kapitałów własnych, na który odnoszona jest 
wycena instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Kapitał ten 
nie może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. 
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Zyski zatrzymane 
 

Zyski zatrzymane obejmują: 
 

 pozostały kapitał zapasowy, 
 pozostałe kapitały rezerwowe, 
 niepodzielony wynik z lat ubiegłych, 
 wynik roku bieżącego. 

 

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co 
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych 
strat bilansowych wynikłych z działalności Banku oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.  
Kapitał rezerwowy tworzony jest z zysku netto zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na kapitał ten może 
być w danym roku przeznaczone łącznie nie więcej niż 20% zysku netto. Kapitały przeznaczone są na pokrycie 
ewentualnych strat bilansowych wynikłych z działalności Banku. Niepodzielony wynik finansowy obejmuje 
pozycje, które mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy z uwzględnieniem art. 348 par. 1 
Kodeksu spółek handlowych, tj. kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać 
zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione  
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę 
dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie  
z Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na 
kapitał zapasowy lub rezerwowy. 

 
4.17. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 

 
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 
 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie środowiska gospodarczego, w którym dana 
jednostka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych 
polskich, które są walutą prezentacji. 
 
 

Transakcje i salda 
 

Aktywa i zobowiązania w prezentowanym bilansie Banku przelicza się według kursu średniego NBP, 
obowiązującego na dzień bilansowy. 
 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu obowiązującego w dniu transakcji. 
Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań 
pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, w pozycji wynik na działalności 
handlowej i rewaluacji. 
Kursy przyjęte do wyceny pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wynoszą odpowiednio: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

EUR 4,2585 4,3000 

CHF 3,9213 3,8166 

USD 3,7977 3,7597 

100 JPY 3,4959 3,4124 
GBP 4,9971 4,7895 
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5. Zarządzanie ryzykiem  
 
Zarządzanie ryzykiem realizowane jest w Pionie Ryzyka, w następujących komórkach organizacyjnych: 
 

 Departamencie Strategii i Kontroli Ryzyka, 
 Departamencie Decyzji Kredytowych i Monitorowania, 
 Centrum Restrukturyzacji i Windykacji, 
 Departamencie Ryzyka Operacyjnego, 
 Zespole Walidacji Modeli, 
 Zespole ds. Ochrony Danych Osobowych. 

 
Ponadto w: 
 

 Departamencie Infrastruktury Teleinformatycznej, który zarządza ryzykiem bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, 

 Biurze ds. Compliance zarządzającym ryzykiem braku zgodności w ramach systemu kontroli 
wewnętrznej, 

 Departamencie Planowania i Kontrolingu w zakresie zarządzania ryzykiem  modelu biznesowego, 
 Zarządzanie ryzykiem wspierają następujące komitety: 

 Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, obsługiwany przez Departament Strategii i Kontroli 
Ryzyka, 

 Komitet Kredytowy, obsługiwany przez Departament Decyzji Kredytowych i Monitorowania, 
 Komitet Ryzyka Operacyjnego, obsługiwany przez Departament Ryzyka Operacyjnego, 
 Komitet Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, obsługiwany przez Departament Infrastruktury 

Teleinformatycznej. 
 

Bank zarządza ryzykiem poprzez identyfikację, pomiar lub szacowanie, kontrolę, monitorowanie ryzyka oraz 
raportowanie o ryzyku, które to, dostosowane są do wielkości i profilu ryzyka oraz aktualnie prowadzonej oraz 
planowanej działalności. Organizacja zarządzania ryzykiem oparta jest o podział zadań realizowany w trzech 
liniach obrony (we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych w Banku, odpowiednio do ich zadań). 
Wszyscy pracownicy mają obowiązek dokonywania bieżącej kontroli ryzyka na zajmowanych stanowiskach,  
w ramach wynikających z przydzielonych im zadań i na zasadach wynikających z regulacji wewnętrznych Banku. 
 
Dla osiągnięcia satysfakcjonującego i stabilnego wyniku finansowego, ograniczenia i zabezpieczenia funduszami 
własnymi potencjalnych strat na pozycjach bilansowych i pozabilansowych eksponowanych na negatywny wpływ 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych, wypracowano i wdrożono system technik, procedur i procesów 
służących do identyfikacji, pomiaru, monitorowania oraz oddziaływania na poziom ryzyka. 
 

Zarząd Banku, oprócz cyklicznych informacji dotyczących poszczególnych ryzyk, otrzymuje co kwartał zbiorczą 
„Analizę ryzyka działalności PLUS BANK S.A.” zawierającą informacje o poziomie: 
 

 ryzyka kredytowego, 
 ryzyka rynkowego (w tym stopy procentowej w księdze bankowej, ryzyka walutowego oraz cen 

instrumentów dłużnych), 
 ryzyka płynności, 
 ryzyka operacyjnego, 
 ryzyka modeli, 

 

a także o adekwatności kapitałowej, która stanowi dla Zarządu podstawę do podejmowania określonych decyzji. 
Kwartalna Analiza przyjęta przez Zarząd Banku, przekazywana jest jako informacja Radzie Nadzorczej.  
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa działalności Banku w sytuacjach kryzysowych Bank cyklicznie aktualizuje 
plany utrzymania ciągłości działania oraz plany awaryjne służące zapewnieniu możliwości prowadzenia bieżącej 
działalności Banku i ograniczeniu strat w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń wewnętrznych  
i zewnętrznych oraz wewnętrznych i zewnętrznych jednocześnie, mogących poważnie zakłócić tę działalność. 
Należą do nich: 

 

 plany awaryjne na wypadek zachwiania płynności płatniczej, zawierające ocenę zdolności Banku do 
zaspokojenia zapotrzebowania na środki płynne, kluczowe działania w przypadku wystąpienia sytuacji 
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kryzysowej, w tym ewentualne wsparcie ze strony inwestora strategicznego Banku, zasady 
przeprowadzania niezbędnych zmian struktury bilansu, skalę i kolejność wykorzystania rezerwowych 
źródeł finansowania, a także możliwość pozyskania wsparcia płynnościowego ze strony NBP w postaci 
kredytu refinansowego (aktualizacja planu przynajmniej raz w roku), 

 kapitałowe plany awaryjne na wypadek niedoboru funduszy własnych niezbędnych do pokrycia strat 
 z tytułu ekspozycji Banku na ryzyko (aktualizacja przynajmniej raz w roku). 

 
5.1. Strategia wykorzystywania instrumentów finansowych 

 
Oferta produktowa Banku zawiera tradycyjne produkty depozytowo-kredytowe skierowane głównie do klientów 
detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 
Inwestycje kapitałowe i związane z nimi ryzyko stanowią margines w działalności Banku. 
Bank nie prowadzi działalności polegającej na wykorzystywaniu krótkoterminowych zmian sytuacji na rynku 
walutowym. 
 

Bank kształtuje strukturę produktów depozytowo-kredytowych biorąc pod uwagę terminy i rodzaj 
oprocentowania. W procesie sprzedaży uwzględniane są rekomendacje komórek organizacyjnych i komitetów 
odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem Banku oraz decyzje Zarządu Banku. Dotyczą one m.in. poziomu 
nadwyżki depozytów nad kredytami, która umożliwia utrzymanie bufora bezpieczeństwa w postaci tzw. aktywów 
płynnych zarządzanych na szczeblu centrali Banku przez Departament Skarbu. 
Bank prowadzi politykę minimalizowania wszystkich rodzajów ryzyka mającą na celu ograniczanie lub całkowitą 
eliminację strat. Departament Skarbu wykorzystując obciążone niskim ryzykiem instrumenty rynku finansowego, 
takie jak: lokaty, depozyty międzybankowe, dłużne papiery wartościowe NBP i Skarbu Państwa, transakcje 
wymiany walut FX w zależności od struktury aktywów i zobowiązań oraz tendencji w zakresie kształtowania się 
parametrów rynkowych (stóp procentowych i kursów walut) domyka otwarte pozycje na poziomie oddziałów. 
 

Operacje na instrumentach finansowych przeprowadzane są w ramach zatwierdzonego przez Zarząd Banku 
systemu limitów. Bank wykorzystuje w procesie zarządzania ryzykiem instrumenty pochodne – w 2019 roku Bank  
przeprowadzał transakcje w zakresie instrumentów pochodnych – FX-SWAP. 

 
5.2. Ryzyko rynkowe 

 
Bank eksponowany jest na ryzyko rynkowe wynikające z otwartych pozycji w instrumentach walutowych  
i instrumentach stóp procentowych, które narażone są na zmiany wartości parametrów rynkowych. Z uwagi na 
utrzymywaną przez pierwszą połowę 2019 roku,  nieznaczącą skalę działalności handlowej prowadzonej na rynku 
walutowym w ramach transakcji wymiany FX, poziom ryzyka rynkowego księgi handlowej był nieznaczący.  
W drugiej połowie roku Bank utrzymywał otwartą pozycję w USD w wysokości około 20 mln PLN, która została 
domknięta w pierwszym kwartale 2020 roku. 

 

Ryzyko działalności handlowej ograniczają, monitorowane w trybie dziennym przez Departament Strategii  
i Kontroli Ryzyka, wewnętrzne limity: 

 limit dziennej straty na transakcjach walutowych przeprowadzanych przez Departament Skarbu 
wynoszący 20 tys. złotych oraz limity otwartych pozycji walutowych opisane w dalszej części, 

 limit BPV 1 określający akceptowalny poziom ekspozycji na ryzyko zmiany wartości portfela 
handlowego dłużnych papierów wartościowych w wysokości 5 tys. złotych, zatwierdzony przez 
Zarząd Banku. 
 

Należy podkreślić, że w 2019 roku nie kupowano żadnych instrumentów dłużnych w celach handlowych. 

 

                                                 
1 Wskaźnik BPV jest miarą informującą, o ile zmieni się cena instrumentu finansowego przy wzroście jego rynkowej rentowności do wykupu 

o jeden punkt bazowy. 
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5.3. Ryzyko walutowe 
 

 

Ryzyko walutowe monitorowane jest przez Departament Strategii i Kontroli Ryzyka w trybie dziennym  
i kwartalnym. Kontrolowany jest poziom ryzyka względem następujących limitów: 

 limitu otwartej pozycji walutowej całkowitej, 

 limitów wartości zagrożonej (VaR) oraz wyznaczanych na ich podstawie i aktualizowanych w trybie 
miesięcznym limitów otwartych pozycji dla poszczególnych walut, 

 limitu strat dziennych na wszystkich transakcjach walutowych przeprowadzanych przez 
Departament Skarbu. 

 
 

Zgodnie z przyjętą strategią równoważenia pozycji walutowej, ryzyko walutowe utrzymywane było w pierwszej 
połowie 2019 roku na niskim poziomie. W drugiej połowie roku Bank posiadał otwartą pozycję w USD, zamkniętą 
w pierwszym kwartale 2020 roku. 
 
 

Poniższa tabela przedstawia aktywa oraz zobowiązania według wartości bilansowej w podziale walutowym  
w przeliczeniu na złotówki. 
 
 

 

Dane na 31.12.2019 USD EUR GBP SEK CHF JPY 

Kredyty walutowe i indeksowane 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe* 26 543 12 579 1 823 0 120 684 19 

Aktywa razem z pozycjami pozabilansowymi 26 543 12 579 1 823 0 120 684 19 

Depozyty klientowskie 6 267 11 519 1 887 0 0 0 

Depozyty międzybankowe 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe** 312 968 2 0 120 648 0 

Zobowiązania razem z pozycjami 
pozabilansowymi 

6 299 12 487 1 889 0 120 648 0 

Pozycja walutowa 20 244,4 92,7 -65,4 0,0 35,6 18,9 

Procent funduszy własnych 16,7% 0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

*   USD to gotówka w kasie, nostro, należności z tytułu zabezpieczeń 
     EUR to gotówka w kasie, nostro, udziały mniejszościowe 
     GBP, SEK, CHF, JPY  to gotówka w kasie, nostro,       
** rachunki bieżące i LORO       
** dla CHF transakcje FX-SWAP  

  
 Dane na 31.12.2018 USD EUR GBP SEK CHF JPY 

Kredyty walutowe i indeksowane 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe* 20 624 25 156 2 742 0 74 18 

Aktywa razem z pozycjami pozabilansowymi 20 624 25 156 2 742 0 74 18 

Depozyty klientowskie 20 199 17 495 2 751 0 0 0 

Depozyty międzybankowe 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe** 328 7 479 0 0 0 0 

Zobowiązania razem z pozycjami 
pozabilansowymi 

20 527 24 974 2 751 0 0 0 

Pozycja walutowa 97 182 -9 0 74 18 

Procent funduszy własnych [%] 7% 13% -1% 0% 5% 1% 
 

*   USD to gotówka w kasie, nostro, należności z tytułu zabezpieczeń 
     EUR to gotówka w kasie, nostro, udziały mniejszościowe 
     GBP, SEK, CHF, JPY  to gotówka w kasie, nostro,       
** rachunki bieżące i LORO       
** dla CHF transakcje FX-SWAP   
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Wartość zagrożona ryzykiem kształtowała się w sposób przedstawiony w tabeli poniżej: 
 
 

Rok Waluta limit  
Stan na 
31.12 

min max 

2019 

EUR 25 0,4 0,0 4,3 

USD 25 183,9 0,0 208,6 

GBP 5 0,7 0,0 1,0 

CHF 5 0,3 0,3 0,9 

SEK 5 0,0 0,0 0,0 

JPY 1 0,2 0,2 0,3 

VAR całkowity  - 185,5 0,491 215,046 

2018 VAR całkowity 3 - 3,2 1,3 18,8 

 
 
 
Wyniki dzienne Departamentu Skarbu utrzymywane były poniżej limitu strat dziennych na wszystkich 
transakcjach walutowych przeprowadzanych przez Departament Skarbu. 
 

 

Rok limit Stan na 
31.12 

min max 

2019 -20 0 -1,41 14 

2018 -20 0 -2,9 173,6 

 
Dodatkowo przeprowadzane są testy warunków skrajnych. Zakładając niekorzystny scenariusz wzrostu/spadku 
wszystkich kursów o 30% na rzeczywiste pozycje walutowe overnight na dzień 31.12.2019 r., Bank był narażony 
na potencjalną stratę w wysokości 6,1 mln zł (108,3 tys. zł według stanu na 31.12.2018 r.). W przypadku 
spadku/wzrostu wszystkich kursów przyjęto scenariusz mniej korzystny dla Banku. 
 
 

5.4. Ryzyko stopy procentowej 
 
Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej monitorowane jest w trybie miesięcznym (w podziale na główne 
waluty) z wykorzystaniem Metody Luki Terminów Przeszacowania (ang. Gap Analysis), oraz zmianę wartości 
ekonomicznej  kapitału (EVE). Przeprowadzany jest test warunków skrajnych mający na celu ustalenie, jakiej 
wielkości zmiany wyniku odsetkowego w horyzoncie 12 miesięcy nastąpią przy założeniu nagłej i nieoczekiwanej 
zmiany poziomu stóp procentowych o o +/- 2 p.p. (scenariusz analizowany dla każdej waluty oddzielnie), 
uwzględniając obostrzenia wynikające ze specyfiki poszczególnych produktów. Metodologia pomiaru ryzyka 
stopy procentowej uwzględnia także ryzyko opcji klienta (zmiany wysokości i terminów przepływów) i ryzyko 
bazowe (niedoskonałej korelacji zmian oprocentowania różnych instrumentów finansowych względem 
instrumentów bazowych). Wyniki analiz przedstawia poniższa tabela (wynik odsetkowy jest prezentowany  
w wartości bezwzględnej). 
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Wpływ zmiany stóp procentowych o 2 p.p. na wynik odsetkowy dla pozycji w PLN, EUR, USD i GBP: 
 

 31.12.2019 30.12.2019 31.01.2019 Średnia 31.12.2018 
(min. w roku) (max w roku) w 2019 

PLN 10 063 10 063  15 474  12 787 20 203  

EUR  176 176  232  167 129  

USD 511 511  541  424 185  

GBP 30 30  36 32 35  

Suma wszystkich walut 10 780 10 780 16 283 13 410 20 552 

 
Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej ograniczają następujące limity: 
 
 

 limit maksymalnej wartości wskaźnika zmiany wyniku odsetkowego, stanowiącego iloraz 
prognozowanej do końca roku zmiany wyniku odsetkowego i sumy osiągniętego w danym roku 
kalendarzowym wyniku odsetkowego do dnia sprawozdawczego i kwoty wyniku planowanej do 
osiągnięcia od dnia sporządzania analizy do końca roku obrachunkowego, 

 limit maksymalnej wartości wskaźnika wpływu zmiany wyniku odsetkowego na fundusze własne, 
stanowiącego iloraz prognozowanej zmiany wyniku odsetkowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy  
i kwoty funduszy własnych, 

 limit  zmiany wartości ekonomicznej kapitału (EVE) do Funduszy własnych w wysokości 20%, 
 

przy czym zmiana wyniku odsetkowego przyjęta do wyznaczania limitów ryzyka stopy procentowej w księdze 
bankowej od 2016 r. oparta jest na scenariuszu zmiany stóp procentowych o 0,5 p.p. (wysokość zmiany stopy 
procentowej będzie weryfikowana przynajmniej raz do roku, przy okazji weryfikacji wysokości limitów ryzyka 
stopy procentowej). 
 
Wskaźnik wpływu zmiany wyniku odsetkowego na fundusze własne spadł w okresie od 31.12.2018 r. do 
31.12.2019 r. o 0,76 p.p. (z 2,83 % do 2,07 %), przy czym najwyższą wartość (3,18 %) odnotowano w styczniu 
wobec maksymalnego limitu na poziomie 5,0 %. Głównym powodem tej zmiany było obniżenie się funduszy 
własnych (spadek o 39 mln. m/m). Wskaźnik zmiany wyniku odsetkowego według stanu na 31.12.2019 r. wyniósł 
0,85 % wobec limitu wynoszącego 10,0 %, co oznacza że prognozowana zmiana rocznego wyniku odsetkowego 
w scenariuszu zmiany stóp procentowych o 0,5% stanowiła 0,85% planowanego wyniku odsetkowego w 2020 r. 
 

Ponadto raz w miesiącu wykonywany jest w odniesieniu do pozycji zaliczanych do portfela bankowego test 
warunków skrajnych mający na celu oszacowanie ryzyka wynikającego z możliwych zmian stóp procentowych, 
mający na celu ustalenie, jakiej wielkości zmiany wartości ekonomicznej Banku nastąpią przy założeniu nagłej  
i nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp procentowych o 2 p.p. Według stanu na 31.12.2019 r. zmiana wartości 
ekonomicznej kapitału Banku przy założeniu nagłej i nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp procentowych  
o 2 p.p. wyniosła 17,00 mln zł (przy założeniu spadku stóp procentowych o 2 p.p.) i 15,73 mln zł (przy założeniu 
wzrostu stóp procentowych o 2 p.p.). 
Kapitał wewnętrzny na ryzyko stopy procentowej księgi banku według stanu na dzień 31.12.2019 r. oszacowano 
w wysokości 6,8 mln zł, w podziale na linie biznesowe: ok. 3,9 mln zł na bankowość detaliczną i ok. 3,0 mln zł na 
bankowość komercyjną. 
 

Kapitał wewnętrzny na ryzyko kredytowe i subkredytowe wg linii biznesowych według stanu na dzień 31.12.2019 
r. oszacowano w wysokości 89,6 mln zł, w podziale na linie biznesowe: ok. 48,8 mln zł na bankowość detaliczną  
i ok. 40,8 mln zł na bankowość komercyjną. 
 

Ponadto dla ryzyka stopy procentowej co miesiąc Bank szacuje ekonomiczną wartość kapitału. Oparta jest ona 
na urealnionej luce stopy procentowej. W podejściu tym wykorzystywane są krzywe dochodowości dla 
poszczególnych walut. Biorąc pod uwagę stress test dla ekonomicznej wartości kapitału, który uwzględnia dwa 
scenariusze, wzrost oraz spadek całej krzywej dochodowości o 2 p.p., zmiana ekonomicznej wartości kapitału 
wyniosłaby 23,2 mln zł (przy założeniu spadku stóp procentowych o 2 p.p.) i 21,3 mln zł (przy założeniu wzrostu 
stóp procentowych o 2 p.p.). 
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Aktywa finansowe banku 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Oprocentowanie stałe: 36 177 359 977 

Papiery wartościowe 24 903 332 931 

Lokaty międzybankowe 500 500 

Kredyty ratalne 10 774 26 546 

Oprocentowanie zmienne rynkowe: 555 894 1 236 370 

Kredyty na działalność gospodarczą 72 373 319 391 

Kredyty mieszkaniowe i na nieruchomości 115 434 134 697 

Pożyczki hipoteczne 243 969 333 310 

Rezerwa obowiązkowa 55 339 155 289 

Kaucje pieniężne 25 995 17 744 

Pozostałe rachunki bieżące w bankach 2 644 19 285 

Papiery wartościowe 40 140 256 654 

Kredyty niewymienione powyżej oprocentowane wg stopy  
zarządzanej przez Bank 

361 088 553 810 

 
 
Zobowiązania finansowe banku 
 

  

  
31.12.2019 31.12.2018 

Oprocentowanie stałe: 783 818 1 665 658 

Depozyty terminowe klientów 783 818 1 665 658 

Oprocentowanie zmienne rynkowe: 26 297 106 091 

Bankowe papiery dłużne 20 000 20 000 

Lokaty ON 5 452 84 768 

Lokaty długoterminowe oparte o WIBID 1M 845 1 323 

Depozyty oprocentowane wg stopy zarządzanej przez Bank 142 906 216 639 

 
Podziału na księgę bankową i handlową oraz ustalenia odrębnych limitów dokonano dla portfeli dłużnych 
papierów wartościowych. 
Ekspozycja portfeli dłużnych papierów wartościowych na ryzyko stopy procentowej mierzona jest za pomocą 
miary duration w połączeniu z limitami na bazie wartości punktu bazowego BPV. Limity BPV zaangażowania  
w papiery wartościowe ograniczające ryzyko z tytułu zmiany ich wartości (ryzyko krzywej dochodowości) 
zatwierdzane Uchwałą Zarządu Banku, monitorowane są w trybie dziennym. 
 
Ryzyko stopy procentowej dla portfela papierów dłużnych Banku, mierzonego za pomocą wskaźnika BPV na 
koniec 2019 roku ukształtowało się na poziomie 1,52 tys. zł (na koniec 2019 roku było to 1,6 tys. zł) wobec limitu 
w wysokości 35 tys. zł. Limit dla portfela handlowego na poziomie 5 tys. zł nie był wykorzystywany. Wpływ zmiany 
rynkowej stopy procentowej (o 1 p.p.) na wartość dostępnych do sprzedaży instrumentów dłużnych (bez 
zablokowanych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny) zakwalifikowanych do portfela bankowego, oszacowany 
został przy pomocy wskaźnika BPV (przemnożony razy 100) na poziomie 151,0 tys. zł według danych na koniec 
2019 roku. W grudniu 2018 roku wartość ta wyniosła 160,4 tys. zł.  
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Do pozycji niewrażliwych na ryzyko zmiany stopy procentowej Bank zalicza m.in.: gotówkę w kasach Banku, 
aktywa trwałe, konta rozliczeniowe, koszty i przychody rozliczane w czasie, kapitały Banku, nieoprocentowane 
rachunki depozytowe lub o oprocentowaniu mniejszym niż 0,2%. Aktywa i zobowiązania niewrażliwe na zmiany 
stopy procentowej według stanu na 31.12.2019 r. były na poziomie odpowiednio 448 182 tys. zł i 466 225 tys. zł 
(według stanu na 31.12.2018 r. odpowiednio 344 230 tys. zł i 521 032 tys. zł). 

 
5.5. Ryzyko płynności 

 
Ryzyko płynności monitorowane jest na bieżąco i raportowane jest w trybie dziennym, tygodniowym  
i miesięcznym. Ocena ryzyka przeprowadzana jest z wykorzystaniem szeregu wskaźników płynności, w tym 
względem obowiązujących we wszystkich horyzontach limitów: 

 
 limitu wewnętrznego płynności bieżącej – limitu minimalnego poziomu aktywów płynnych w głównych 

walutach, 

 limitu nadzorczego płynności krótkoterminowej (do 1 miesiąca) – wskaźnika pokrycia wypływów netto 
(LCR – iloraz nieobciążonych, wysokiej jakości aktywów umożliwiających przetrwanie różnorodnych 
zdarzeń kryzysowych do wypływów płynności netto przez okres występowania warunków skrajnych 
trwający 30 dni kalendarzowych), 

 limitów wewnętrznych płynności średnioterminowej i strukturalnej: 

 limitu minimalnego dopasowania luki płynności w przedziale do 3 miesięcy, w odniesieniu do 
poziomu limitu minimum na poziomie 1,2, 

 limitu minimalnego dopasowania luki płynności w przedziale do 1 roku, w odniesieniu do limitu 
minimum na poziomie 1,0, 

 limitu płynności strukturalnej – limitu maksymalnego stopnia wykorzystania depozytów w akcji 
kredytowej, w odniesieniu do poziomu istotności wynoszącego 95% oraz limitu maksimum na 
poziomie 100%, 

 limitów nadzorczych płynności długoterminowej: 

 limitu nadzorczego płynności długoterminowej (do 1 roku) – wskaźnika NSFR – relacja funduszy 
własnych i obcych środków stabilnych do aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności, 

 limitu minimalnego pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi, 

 limitu minimalnego pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności 
funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi. 
 

Ponadto, raz w roku testowany jest Plan awaryjny płynności zapewniający niezakłócone prowadzenie działalności 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w zakresie płynności płatniczej. 
Podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem płynności jest analiza luki płynności. Dane zestawienie 
niedopasowania terminów przepływów uwzględnia zróżnicowanie walutowe i urealniane jest z wykorzystaniem 
m.in. analizy odnawialności, zrywalności (wypowiedzenia warunków umowy) i koncentracji depozytów. 
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W poniższej tabeli przedstawiono strukturę wymagalności zobowiązań Banku według terminów umownych na 
bazie niezdyskontowanych przepływów: 
 

 

Na dzień 31.12.2019 r. do 1 
miesiąca 

1 - 3 
miesięcy 

3 - 12 
miesięcy 

1 - 5  
lat 

powyżej  
5 lat 

Razem 

Zobowiązania wobec innych banków 0 0 0 0 0 0 

Zobowiązania wobec klientów 631 852 313 528 275 796 22 716 3 433 1 247 345 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

0 0 0 20 617 0 20 617 

Pozostałe zobowiązania finansowe 18 731 0 0 0 0 18 731 

Zobowiązania razem 650 583 313 528 275 796 43 343 3 443 1 286 692 

Struktura wymagalności narastająco [%] 50,08% 74,22% 95,45% 98,79% 100,00% - 

 
 
 
 

Na dzień 31.12.2018 r. do 1 
miesiąca 

1 - 3 
miesięcy 

3 - 12 
miesięcy 

1 - 5  
lat 

powyżej  
5 lat 

Razem 

Zobowiązania wobec innych banków 0 0 0 0 0 0 

Zobowiązania wobec klientów 1 062 252 573 746 674 693 41 780 4 365 2 356 836 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

0 0 0 20 616 0 20 616 

Pozostałe zobowiązania finansowe 17 023 0 0 0 0 17 023 

Zobowiązania razem 1 079 275 573 746 674 693 62 396 4 365 2 394 475 

Struktura wymagalności narastająco [%] 45,07% 69,03% 97,21% 99,82% 100,00% - 

 

 

Wartość wskaźnika płynności do 3 miesięcy, wyznaczanego według poniższego zestawienia na podstawie 
urealnionej luki płynności na bazie sformalizowanej metodologii Banku po stronie zobowiązań (zobowiązań 
wobec klientów, otwartych linii kredytowych) i należności (rezerwy obowiązkowej, należności z tytułu kredytów 
udzielonych klientom, papierów wartościowych) utrzymywała się w 2019 roku powyżej limitu ustanowionego na 
poziomie 1,2 (z wyjątkiem sierpnia 2019 r.) i na koniec grudnia 2019 r. wskaźnik płynności do 3 miesięcy wyniósł 
2,83.  
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Luka płynności i wskaźnik płynności skumulowany 

 

Na dzień 31.12.2019 r. 
do 1                          

miesiąca 
1 - 3                   

miesięcy 
3 - 12           

miesięcy 
1 - 5 lat 

powyżej    
5 lat 

Razem 

Kasa, środki w Banku Centralnym 24 165 0 31 0 43 557 67 753 

Należności od sektora finansowego, 
niefinansowego i budżetowego  

204 021 35 378 104 345 340 458 274 481 958 682 

   - lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki 
     udzielone bankom 

123 508 0 0 0 0 123 508 

   - kredyty i pożyczki udzielone klientom 80 513 35 378 104 345 340 458 274 481 835 175 

Papiery wartościowe (bez udziałów) 59 845 0 0 10 136 0 69 981 

   - dostępne do sprzedaży 39 845 0 0 0 0 39 845 

   - utrzymywane do terminu zapadalności 20 000 0 0 0 0 20 000 

   - zastawione 0 0 0 10 136 0 10 136 

Inne należności 0 0 0 0 26 495 26 495 

Zobowiązania pozabilansowe otrzymane 13 135 0 0 0 148 

Aktywa 288 044 35 513 104 376 350 594 344 533 1 123 060 

Zobowiązania wobec sektora finansowego, 
niefinansowego i budżetowego  

73 399 27 332 364 444 367 632 414 540 1 247 347 

   - klienci indywidualni 73 399 27 332 364 444 367 632 414 540 1 247 347 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

0 0 0 20 000 0 20 000 

Pozostałe zobowiązania finansowe 1 087 404 5 386 5 435 6 419 18 731 

Zobowiązania pozabilansowe udzielone 12 289 0 0 0 0 12 289 

Zobowiązania 86 775 27 736 369 830 393 067 420 959 1 298 367 

Luka płynności netto 201 269 7 777 -265 454 -42 473 -76 425 -175 307 

Luka płynności skumulowana 201 269 209 046 -56 408 -98 881 -175 307 - 

Wskaźnik płynności skumulowany 3,32 1,28 0,28 0,89 0,82 0,86 
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Na dzień 31.12.2018 r. 
do 1                          

miesiąca 
1 - 3                   

miesięcy 
3 - 12           

miesięcy 
1 - 5  

lat 
powyżej    

5 lat 
Razem 

Kasa, środki w Banku Centralnym 92 732 0 0 0 73 471 166 203 

Należności od sektora finansowego, 
niefinansowego i budżetowego  

83 079 34 070 146 219 593 632 575 532 1 432 532 

   - lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki  
     udzielone bankom 

19 880 0 0 0 0 19 880 

   - kredyty i pożyczki udzielone klientom 63 199 34 070 146 219 593 632 575 532 1 412 652 

Papiery wartościowe (bez udziałów) 591 113 0 0 0 0 591 113 

   - dostępne do sprzedaży 268 876 0 0 0 0 268 876 

   - utrzymywane do terminu zapadalności 309 948 0 0 0 0 309 948 

   - zastawione 12 289 0 0 0 0 12 289 

Zobowiązania pozabilansowe otrzymane 0 0 0 0 0 0 

Aktywa 766 924 34 070 146 219 593 632 649 003 2 189 848 

Zobowiązania wobec sektora finansowego, 
niefinansowego i budżetowego  

180 299 90 815 148 793 862 120 1 077 651 2 359 678 

   - klienci indywidualni 180 299 90 815 148 793 862 120 1 077 651 2 359 678 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

0 0 0 20 616 0 20 616 

Pozostałe zobowiązania finansowe 17 023 0 0 0 0 17 023 

Zobowiązania pozabilansowe udzielone 14 881 0 0 0 0 14 881 

Zobowiązania 212 203 90 815 148 793 882 736 1 077 651 2 412 198 

Luka płynności netto 554 721 -56 745 -2 574 -289 104 -428 648 -222 350 

Luka płynności skumulowana 554 721 497 976 495 402 206 298 -222 350 - 

Wskaźnik płynności skumulowany 3,61 2,64 2,1 1,15 0,91 0,91 

 
 

W 2019 roku aktywa płynne zabezpieczające realizację bieżących zobowiązań kształtowały się poniżej limitu 
wyznaczonego na podstawie wartości części niestabilnej zobowiązań. Według stanu na 31.12.2019 r. niedobór 
wynosił 157 321 tys. zł dla waluty krajowej oraz 38 306 tys. zł we wszystkich walutach łącznie, wobec 
odpowiednio nadwyżki  364 269 tys. zł i 381 686 tys. zł rok wcześniej. 

 

Wskaźnik wykorzystania depozytów w akcji kredytowej na przestrzeni 2019 roku wahał się (według szacunków 
dziennych) w granicach od 77,31% do 105,11% wobec limitu wynoszącego 100%. Powyższy wskaźnik według 
stanu na 31.12.2019 r. wyniósł 103,09% i był o 27,5 p.p. wyższy niż na koniec 2018 roku, kiedy ukształtował się 
na poziomie 75,58%. 
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5.6. Zarządzanie kapitałem 
 
Bank utrzymuje i zarządza kapitałem rozumianym jako fundusze własne (podstawowe składniki funduszy 
własnych zaprezentowane zostały w poniższej tabeli) na ewentualność wystąpienia skrajnie negatywnych zjawisk 
i w efekcie poniesienia ponadprzeciętnych strat z tytułu ekspozycji na ryzyko.  
 

Według stanu na 31.12.2019 r. Bank utrzymywał fundusze własne poniżej sumy wymogów kapitałowych z tytułu 
poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych 
norm (kapitał regulacyjny). 
 

Natomiast  wartość funduszy własnych na koniec 2019 r. kształtowała się powyżej wartości oszacowanej przez 
Bank (kapitał wewnętrzny), niezbędnej do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka 
występujących w działalności Banku oraz zmian otoczenia gospodarczego. 
 

W związku ze spadkiem funduszy własnych Banku i wystąpieniem przesłanki zagrożenia przekroczenia normy 
adekwatności kapitałowej TCR Zarząd Banku uruchomił w dniu 22.05.2018 r. Kapitałowy Plan Awaryjny. 
Przesłanki uruchomienia Planu utrzymują się aż do dnia dzisiejszego. W 2019 r. w efekcie prowadzenia 
przeglądów jakości portfela kredytowego odnotowano dalszy, znaczny wzrost rezerw. Na poziom 
współczynników kapitałowych miały wpływ uwarunkowania zewnętrzne w postaci istotnych jednorazowych 
wydarzeń w otoczeniu konkurencyjnym i regulacyjnym Banku oraz ograniczenia wewnętrzne. 
 

Do końca 2019 r. Bank działał w trybie planu awaryjnego, co oznacza, że Bank nie spełniał podstawowej normy 
wynikającej z Ustawy z dnia 05.08.2014 r. o nadzorze makro-ostrożnościowym nad systemem finansowym  
i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (tj. współczynnik adekwatności kapitałowej nie przekroczył 
13,50%), a działania Zarządu koncentrowały się na poprawie adekwatności kapitałowej. Należy dodać,  
że w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.03.2020 r. uchylającym rozporządzanie  
w sprawie bufora ryzyka systemowego, tzw. wymóg połączonego bufora wynosi obecnie dla Banku 10,5%. 
 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Kapitał akcyjny 331 882 331 882 

Kapitał zapasowy 15 336 15 336 

Kapitał rezerwowy 9 441 9 442 

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów trwałych i finansowych dostępnych do sprzedaży 2 397 3 328 

Korekta funduszy o akcje własne -2 165 -2 165 

Korekty regulacyjne kapitału podstawowego TIER I -150 -383  

Korekta funduszy o stratę z lat ubiegłych (bez BO MSSF 9) -214 476 -168 041 

Korekta funduszy o stratę netto bieżącego okresu -6 703 -46 435 

Korekta funduszy o MSSF 9 (przepisy przejściowe) -8 822 5 657 

Korekta funduszy o wartości niematerialne -25 304 -29 453 

Odpisy aktualizujące aktuarialną wycenę rezerw na świadczenia pracownicze 0 -86 

TIER II 20 000 20 000 

Fundusze własne razem 121 436 139 083 
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Profil ryzyka Banku – strukturę potencjalnych strat, przy założeniu wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków 
według stanu na dzień 31.12.2019 r. określono w poniższej tabeli. 

 
 

Ocena adekwatności kapitałowej 31.12.2019 31.12.2018 

1. Ryzyko kredytowe 96 291 128 403 

2. Ryzyko koncentracji 0 0 

3. Ryzyko rynkowe (walutowe) 1 633 0 

4. Ryzyko operacyjne 17 785 20 691 

Kapitał regulacyjny całkowity (nadzorczy wymóg kapitałowy) 115 709 149 094 

Niedobór funduszy własnych 5 727 -10 011 

Współczynnik wypłacalności [%] 8,40% 7,46% 

Współczynnik kapitału Tier 1 7,01% 6,39% 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 7,01% 6,39% 
   

   1. Ryzyko kredytowe, w tym rezydualne, koncentracji, kontrahenta i wpływu 
       warunków makroekonomicznych 89 581 117 483 

   2. Ryzyko rynkowe 0 0 

        - ryzyko walutowe 0 0 

        - ryzyko cen instrumentów dłużnych 0 0 

   3. Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej 6 883 14 908 

   4. Ryzyko płynności 0 55 

   5. Ryzyko niefinansowe: ryzyko operacyjne 10 900 5 110 

Kapitał wewnętrzny całkowity 107 364 137 556 

Nadwyżka funduszy własnych 14 072 2 566 

Niedobór funduszy własnych ponad większy z wymogów 5 727 -10 011 

 

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego był wyznaczany według metody standardowej. 
 

W 2019 r. w związku z nieznaczącą skalą działalności handlowej nie asygnowano kapitału regulacyjnego z tytułu 
ryzyka koncentracji, podobnie jak na koniec roku 2018. 
 
 

Od lipca 2019 roku całkowita pozycja walutowa  przekraczała 2,0% funduszy własnych Banku i skala  działalności 
handlowej kształtowała się na poziomie 27,1% limitu. Regulacyjny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego 
w tym ryzyka walutowego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1,633 mln zł. 
 
Na dzień 31.12.2019 r. Bank z TCR o wartości 8,40 % spełniał normy CRR dla TCR tj. min. 8%, nie spełniał natomiast 
wymogów połączonego bufora, które na 2019 r. wynosiły dla: 

 TCR – 13,5% 
 Tier1 – 11,5% 
 CET1 - 10%  

 
Należy dodać, że w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.03.2020 r. uchylającym 
rozporządzanie w sprawie bufora ryzyka systemowego, tzw. wymóg połączonego bufora wynosi obecnie dla 
Banku 10,5%. 
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Instrumenty dłużne i należności od Banków - raitingi 
 

Poniższa tabela prezentuje ratingi określające ryzyko kredytowe papierów wartościowych z portfela AFS 
(dostępnego do sprzedaży) i HTM (utrzymywanego do zapadalności), tj. ratingi Polski jako emitenta papierów 
wartościowych. 
 

Tabela poniżej prezentuje ratingi obligacji skarbowych 

Agencja  
ratingowa 

31.12.2019 31.12.2018 

Waluta obca Waluta krajowa Waluta obca Waluta krajowa 

LT ST LT ST LT ST LT ST 
Fitch A- F2 A- F1 A- F2 A- F1 

Moody’s A2 P-1 A2 P-1 A2 P-1 A2 P-1 

S&P A- A-2 A A-1 A- A-2 A A-1 
   

   LT raiting długookresowy 
   ST raiting krótkookresowy 
 
 

Tabela poniżej prezentuje ratingi znajdujących się w portfelu Banku obligacji skarbowych  

 31.12.2019 31.12.2018 
Agencja  

Ratingowa 
Kod ISIN  
obligacji 

Moody’s Fitch S&P Moody’s Fitch S&P 

PL0000109377 A2 A- A A2 A- A 

PL0000107454 A2 A- A A2 A- A 

PL0000111274 A2 A- A A2 A- A 

PL0000106068 A2 A- A A2 A- A 

 
 

5.7. Ryzyko kredytowe 
 

Bank narażony jest na ryzyko kredytowe, czyli ryzyko poniesienia straty w wyniku niewywiązywania się klienta  
z obowiązku spłaty zaciągniętych w Banku zobowiązań w terminie. Ryzyko kredytowe monitorowane jest na 
bieżąco, na podstawie terminowości spłat odsetek i rat kredytowych oraz spływających dokumentów 
finansowych klientów. 
 
 

Cele i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym 
 
Proces zarządzania ryzykiem kredytowym został określony w Strategii zarządzania ryzykiem kredytowym  
i ryzykiem koncentracji, Polityce zarządzania ryzykiem kredytowym oraz w procedurach, instrukcjach  
i metodykach wewnętrznych. Za określenie strategii i zasad zarządzania ryzykiem kredytowym oraz polityki  
i kluczowych procedur w tym obszarze odpowiada Zarząd Banku. Każdorazowo zmiany w Strategii podlegają 
akceptacji Rady Nadzorczej. Odpowiedzialność za wdrożenie i funkcjonowanie systemu zasad zarządzania 
ryzykiem oraz operacyjne zarządzanie ryzykiem spoczywa na Członku Zarządu nadzorującym Pion Ryzyka.  
W zarządzaniu ryzykiem kredytowym ważną rolę pełni również Komitet Kredytowy. 

Głównym celem zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku jest: 
1) zapewnienie wysokiej jakości portfela kredytowego, 

2) zminimalizowanie zagrożeń występujących w działalności kredytowej, 

3) stosowanie siatki limitów mających na celu kontrolę ryzyka kredytowego, a co za tym idzie stworzenie 
bezpiecznej struktury portfela kredytowego oraz wspieranie efektywnego zarządzania ryzykiem, 
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4) zapewnienie odpowiedniej struktury portfela kredytowego, 

5) zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji stosowanych zabezpieczeń, 

6) przestrzeganie zewnętrznych limitów koncentracji kredytowej. 
 

W ramach procesu analizy i oceny ryzyka kredytowego Bank stosuje podejście oparte na analizie jakościowej oraz 
ilościowej ekspozycji na ryzyko kredytowe. Ocena ryzyka kredytowego, w tym analiza ryzyka na poziomie 
pojedynczej transakcji (analiza wniosków kredytowych), analiza ryzyka na poziomie portfela kredytowego, proces 
monitorowania ekspozycji kredytowych w czasie jej trwania oraz procesy restrukturyzacyjne i windykacyjne 
realizowane są przez komórki organizacyjne usytuowane w Pionie Ryzyka (Departament Strategii i Kontroli 
Ryzyka, Departament Decyzji Kredytowych i Monitorowania oraz Centrum Restrukturyzacji i Windykacji). Funkcje 
analityczna oraz kontroli, monitorowania i raportowania ryzyka są oddzielone od funkcji sprzedażowych (które 
zostały przeniesione do Grupy Kapitałowej Głównego Akcjonariusza). 
 

Bank kontroluje ryzyko kredytowe m.in. poprzez dywersyfikację portfela kredytowego. Służą temu między innymi 
analizy struktury portfela Banku i wynikające z nich wnioski, zalecenia i rekomendacje dotyczące angażowania 
się Banku w wybrane produkty i sektory rynku. 

 
Organizacja procesu oceny ryzyka kredytowego i zasady podejmowania decyzji kredytowych 
 

W ramach procesu analizy i oceny ryzyka kredytowego Bank stosuje podejście oparte na analizie zarówno 
jakościowej jak i ilościowej ekspozycji na ryzyko kredytowe. Ocena ryzyka kredytowego ma na celu określenie 
profilu ryzyka Banku poprzez identyfikacje obszarów działalności kredytowej o podwyższonym poziomie ryzyka 
kredytowego. Bank stosuje odpowiednie narzędzia w ramach przeprowadzanych ilościowych analiz w celu 
właściwego pomiaru ryzyka kredytowego występującego w jego działalności. Pomiar ryzyka kredytowego 
przeprowadzany jest zarówno na poziomie pojedynczej transakcji kredytowej oraz całego portfela kredytowego. 
W ujęciu portfelowym ryzyko kredytowe jest mierzone w szczególności poprzez obserwację kształtowania się  
i struktury portfela kredytowego, rozkładu klas ryzyka (klas scoringowych) oraz analizę migracji ekspozycji 
kredytowych pomiędzy kategoriami opóźnień.  
Jako główne narzędzia wykorzystywane w procesie ograniczania ryzyka kredytowego na poziomie pojedynczej 
transakcji Bank wykorzystuje proces oceny jakości kredytowej realizowany poprzez ocenę zdolności kredytowej 
oraz wiarygodności kredytowej przed udzieleniem finansowania. Podstawowym celem analizy kredytowej jest 
określenie poziomu ryzyka związanego z klientem, wnioskowaną transakcją oraz umożliwienie podjęcia na jej 
podstawie właściwej decyzji kredytowej. Zakres analizy i oceny ryzyka kredytowego jest dostosowany do formy 
i zakresu finansowania. 
 

Ocena zdolności kredytowej w odniesieniu do detalicznych ekspozycji kredytowych w tym ekspozycji 
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie obejmuje: 
 

 analizę ilościową – polegającą na ustaleniu wysokości i stabilności źródeł spłaty zobowiązania 
kredytowego, 

 analizę jakościową - polegającą na ocenie cech klienta detalicznego, które mają istotny wpływ na 
skłonność klienta do spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego w terminie określonym  
w umowie. 
 

W ocenie zdolności uwzględniane są:  

 dochody osób, które będą zobowiązane do spłaty zaciągniętego zobowiązania, 

 wszystkie wydatki osób zobowiązanych do spłaty zaciągniętego zobowiązania, w tym ponoszone na 
rzecz osób pozostających na ich utrzymaniu, 

 wydatki związane z obsługą zobowiązań kredytowych istniejących jak i wnioskowanych, do spłaty 
których klient jest zobowiązany, w tym zobowiązania zaciągnięte przez osobę nie będącą stroną 
wnioskowanej transakcji kredytowej, a które mogą obciążać klienta ze względu na objęcie ustrojem 
wspólności majątkowej, oraz zobowiązania ciążące na spółce osobowej, w której wspólnikiem jest 
osoba fizyczna wnioskująca o kredyt (w wysokości proporcjonalnej do posiadanych przez klienta 
udziałów w spółce), lub zobowiązania ciążące na wnioskującej o kredyt osobie fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, w tym będącej również wspólnikiem spółki cywilnej, 
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 obciążenia klienta z tytułu innych niż kredytowe zobowiązania finansowe wynikających z przepisów 
prawa lub mające charakter trwały, tj. zobowiązania zasądzone, należne podatki, opłaty, składki oraz 
inne obciążenia o podobnym charakterze,  

 obciążenia z tytułu poręczonej ekspozycji kredytowej w przypadku, gdy spłacana jest ona 
z opóźnieniem. 

Zarząd Banku ustala poziom wskaźnika DtImax odnoszący się do maksymalnego poziomu relacji wydatków 
związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i finansowych do dochodów klienta. 

 
Ocena zdolności kredytowej w odniesieniu do ekspozycji kredytów gospodarczych w tym ekspozycji kredytowych 
zabezpieczonych hipotecznie obejmuje: 
 

 analizę formalno – prawną, polegającą na zbadaniu kompletności i prawidłowości przedstawionych 
dokumentów, 

 analizę ilościową - opartą na badaniu rozmiaru, struktury i dynamiki poszczególnych kategorii 
ekonomicznych oraz badaniu zależności zachodzących pomiędzy nimi,  

 analizę jakościową - opartą na ocenie wewnętrznych i zewnętrznych cech opisujących jakość 
funkcjonowania klienta, 

 ocenę perspektywicznej zdolności klienta do spłaty zobowiązań wynikających z transakcji kredytowej,  

 analizę inwestycji w przypadku kredytów na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu 
odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego klienta. 

Zakres analizy i oceny ryzyka kredytowego są dostosowane do formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
łącznego zaangażowania kredytowego w Banku. Dla klientów obligatoryjnie sporządzana jest ocena ratingowa,  
z wyłączeniem spółek celowych na etapie rozpoczęcia inwestycji. Bank monitoruje ogólną sytuację gospodarczą 
i makroekonomiczną oraz na podstawie posiadanych informacji identyfikuje oraz prowadzi klasyfikację branż pod 
względem ryzyka. Branże dzielone są na wysokiego, średniego i niskiego ryzyka.  
 

Decyzje kredytowe podejmowane są w oparciu o zapisy w „Zasadach podejmowania decyzji kredytowych” oraz 
„Regulaminie w sprawie postępowania przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, 
poręczeń oraz otwierania rachunków bankowych szczególnym klientom w rozumieniu art. 79 ust.1 Ustawy Prawo 
bankowe”, które precyzują zasady ustalania i stosowania uprawnień do podejmowania decyzji kredytowych  
w odniesieniu do klientów Banku. W odniesieniu do oceny ryzyka kredytowego, odpowiedzialność za realizację 
procesu oceny spoczywa zawsze na osobach lub organach Banku podejmujących decyzję kredytową. 
Kompetencje do podejmowania decyzji kredytowych przyznawane są pracownikom na podstawie 
indywidualnych limitów decyzji kredytowych. Wysokość limitów jest uzależniona od wyników testów 
sprawdzających wiedzę wymaganą do podejmowania decyzji kredytowych, kwalifikacji i kompetencji danego 
pracownika, od wyników oceny jakości realizowanych procesów, wyników kontroli wewnętrznej wykonywanej 
w stosunku do wykonywanych zadań oraz od poziomu szkodowości portfela generowanego przez danego 
pracownika. 
 
Decyzje kredytowe podejmowane są na szczeblu Centrali w trybie: 
 
 

 jednoosobowym (DDK), w przypadku klienta detalicznego, z wyłączeniem kredytu hipotecznego, 
 dwuosobowym (DDK oraz CRW), 
 większością głosów (Zarząd Banku i Komitet Kredytowy), 

 

wyłącznie w ramach przyznanych limitów decyzji kredytowych określonych w „Zasadach podejmowania decyzji 
kredytowych”. 
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5.8. Ryzyko koncentracji 
 
Bank określa i zarządza następującymi obszarami ryzyka koncentracji: 

a) ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec pojedynczych podmiotów lub podmiotów powiązanych 
kapitałowo lub organizacyjnie, 

b) ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec podmiotów z tej samej branży,  
c) ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec tych samych regionów geograficznych, 
d) ryzyka wynikającego z zaangażowań zabezpieczonych tym samym rodzajem zabezpieczenia, 
e) ryzyka wynikającego z zaangażowań w tej samej walucie, 
f) ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec podmiotów związanych kapitałowo lub organizacyjnie 

z Bankiem, podmiotów zależnych lub dominujących.  

Bank zarządza ryzykiem koncentracji poprzez miesięczny monitoring określonych wymienionych powyżej 
obszarów ryzyka koncentracji.  

Za najbardziej istotne ryzyka koncentracji Bank uważa ryzyka opisane w podpunkcie a), c) i d), dla których 
kwantyfikacja liczbowa została zaprezentowana poniżej.  
 
 
 

Największe zaangażowania wobec klientów  
 
 
 

31.12.2019 r. 
 
podmiot 

status 
default całkowite 

zaangażowanie 
odpis 

wartość 
ekspozycji 

netto 

udział % 
w portfelu 

[tak/nie] 

1 nie 46 212 -1 443 44 769 3,20% 

2 nie 44 248 -1 549 42 699 3,00% 

3 tak 41 921 -21 348 20 573 2,90% 

4 nie 41 329 -1 493 39 836 2,80% 

5 tak 29 675 -538 29 137 2,00% 

6 tak 29 332 -3 278 26 054 2,00% 

7 tak 19 832 -5 826 14 006 1,40% 

8 tak 18 718 -3 437 15 281 1,30% 

9 tak 15 425 -1 301 14 124 1,10% 

10 tak 14 718 -13 991 727 1,00% 

Razem  301 410 -54 204 247 206 20,60% 

 
 

31.12.2018 r. 
 
podmiot 

status 
default 
[tak/nie] 

całkowite  
zaangażowanie 

odpis 
wartość  

ekspozycji 
netto 

udział %  
w portfelu 

1 tak 59 205 -18 981 40 224 2,00% 

2 tak 52 495 0 52 495 2,70% 

3 nie 51 431 -1 135 50 296 2,50% 

4 nie 50 431 -1 182 49 249 2,50% 

5 tak 48 005 0 48 005 2,40% 

6 tak 46 148 0 46 148 2,30% 

7 tak 45 966 -11 880 34 086 1,70% 

8 nie 44 918 -1 076 43 842 2,20% 

9 nie 41 307 -1 011 40 296 2,00% 

10 tak 32 972 -24 065 8 907 0,50% 

Razem  472 878 -59 330 413 548 20,90% 
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Największe zaangażowania wobec grup podmiotów powiązanych  
 
 

31.12.2019 r. 
 
grupa 

status 
default 

całkowite 
zaangażowanie 

odpis 
wartość 

ekspozycji 
netto 

udział % w 
portfelu 

[tak/nie] 
1 nie 46 212 -1 443 44 769 5,21% 

2 tak 42 818 -21 595 21 223 2,47% 

3 nie 41 329 -1 493 39 836 4,63% 

4 nie 13 500 -737 12 763 1,48% 

5 tak 11 337 -7 113 4 224 0,49% 

Razem   155 196 -32 381 122 815 14,28% 

 
 
 

31.12.2018 r. 
 
grupa 

status 
default 
[tak/nie] 

całkowite  
zaangażowanie 

odpis 
wartość  

ekspozycji 
netto 

udział %  
w portfelu 

1 tak 137 096 -44 122 92 974 4,7% 

2 tak 104 386 -12 471 91 915 4,6% 

3 tak 62 841 -846 61 995 3,1% 

4 nie 51 431 -1 135 50 296 2,5% 

5 tak 13 150 -203 12 947 0,7% 

Razem  368 904 -58 777 310 217 15,70% 

 
 

Na dzień 31.12.2019 r. występowały przekroczenia limitu koncentracji dla pojedynczych podmiotów oraz dla grup 
podmiotów powiązanych. 
 

Wszystkie znaczące indywidualnie ekspozycje są monitorowane przez Departament Decyzji Kredytowych  
i Monitorowania, w celu zidentyfikowania ewentualnych przesłanek utraty wartości i podjęcia działań 
ograniczających ryzyko przeklasyfikowania ekspozycji.  
 

Na dzień 31.12.2019 r. występowało przekroczenie limitu 10% kapitału podstawowego Tier I Banku wynikającego 
z art. 79a ustawy Prawo bankowe. Udział zaangażowania Banku w produkty o charakterze kredytowym członków 
organów Banku, osób zajmujących stanowisko kierownicze oraz podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo lub 
organizacyjnie według stanu na koniec grudnia 2019 roku wynosił 35,0%, (na 31.12.2018 r. wynosił 73,8%) 
kapitału podstawowego Tier I. 
 

Na dzień 31.12.2019 r. występowały przekroczenia limitu 25% uznanego kapitału Tier I i Tier II Banku 
wynikającego z art. 395 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 
26.06.2013 r. (CRR).  
 
 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom Banku 
 
Bank nie stosuje ratingów dla poszczególnych aktywów kredytowych. Ze względu na różnorodność procesów 
oraz wieloproduktowość Banku, w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym wykorzystywany jest podział na 
grupy produktowe oraz jakość zabezpieczenia kredytów. Główne rodzaje przyjmowanych zabezpieczeń to 
hipoteka, przewłaszczenie lub zastaw rzeczy ruchomych, kaucje, poręczenia. 
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Struktura geograficzna  

 

 

 Na dzień 31.12.2019 r. 
sektor 

finansowy 
sektor 

niefinansowy 
sektor 

budżetowy 
razem 

dolnośląskie 0 116 557 0 116 557 

kujawsko-pomorskie 0 40 283 0 40 283 

lubelskie 0 28 368 0 28 368 

lubuskie 0 22 314 0 22 314 

łódzkie 0 141 660 0 141 660 

małopolskie 0 143 564 0 143 564 

mazowieckie 26 026 368 464 0 394 490 

opolskie 0 21 497 0 21 497 

podkarpackie 0 39 547 0 39 547 

podlaskie 0 22 393 0 22 393 

pomorskie 0 159 181 0 159 181 

śląskie 0 146 017 0 146 017 

świętokrzyskie 0 23 558 0 23 558 

warmińsko-mazurskie 0 43 790 0 43 790 

wielkopolskie 0 102 584 0 102 584 

zachodniopomorskie 0 42 764 0 42 764 

Razem 26 026 1 462 541 0 1 488 567 

 
 
 

  Na dzień 31.12.2018 r. sektor 
finansowy 

sektor 
niefinansowy 

sektor 
budżetowy 

razem 

dolnośląskie 0 129 065 0 129 065 

kujawsko-pomorskie 0 45 254 0 45 254 

lubelskie 0 28 205 0 28 205 

lubuskie 0 25 375 0 25 375 

łódzkie 0 181 796 0 181 796 

małopolskie 0 170 713 0 170 713 

mazowieckie 17 807 679 733 0 697 540 

opolskie 0 24 482 0 24 482 

podkarpackie 0 43 843 0 43 843 

podlaskie 0 25 560 0 25 560 

pomorskie 0 174 737 0 174 737 

śląskie 0 171 886 0 171 886 

świętokrzyskie 0 27 500 0 27 500 

warmińsko-mazurskie 0 55 229 0 55 229 

wielkopolskie 0 116 180 0 116 180 

zachodnio-pomorskie 0 77 912 0 77 912 

Razem 17 807 1 977 470 0 1 995 277 
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Struktura branżowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom 
 
 

 
 

31.12.2019 31.12.2018 

sektor 
finansowy 

sektor 
niefinansowy 

sektor 
budżetowy razem 

wartość 
bilansowa 

netto 

Budownictwo 0 27 577 0 27 577 31 950 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 

0 3 0 3 19 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 20 026 132 0 20 158 18 496 

Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 

0 1 627 0 1 627 49 950 

Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

0 10 263 0 10 263 22 486 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  
i rekreacją 0 3 590 0 3 590 4 282 

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

0 132 767 0 132 767 209 363 

Działalność związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi 

0 62 029 0 62 029 150 818 

Edukacja 0 253 0 253 13 772 

Górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0 0 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

0 106 850 0 106 850 196 996 

Informacja i komunikacja 0 13 0 13 26 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0 3 139 0 3 139 3 227 

Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 0 0 

Osoby prywatne 0 473 069 0 473 069 648 854 

Pozostała działalność usługowa 0 929 0 929 4 343 

Przetwórstwo przemysłowe 0 28 335 0 28 335 36 837 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

0 15 304 0 15 304 18 694 

Transport i gospodarka magazynowa 0 594 0 594 3 484 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

0 38 0 38 54 

Razem 20 026 866 512 0 886 538 1 413 651 

 

  
Polityka zabezpieczeń 
 

Polityka zabezpieczeń jest ważnym elementem polityki kredytowej. Podstawową rolą zabezpieczenia jest 
obniżenie ryzyka kredytowego transakcji i zapewnienie Bankowi realnej możliwości zwrotu należności. Bank, 
podejmując decyzję o przyznaniu produktu obarczonego ryzykiem kredytowym, dąży do uzyskania 
zabezpieczenia adekwatnego do podejmowanego ryzyka.  
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Bank, analizując ryzyko związane z danym zabezpieczeniem uwzględnia: 

 rodzaj zabezpieczenia i sposób egzekucji z zabezpieczenia, 
 kolejność zaspokajania się z zabezpieczenia, 
 wpływ zużycia technologicznego przedmiotu zabezpieczenia na jego wartość, 
 koszty utrzymania zabezpieczenia i egzekucji z zabezpieczenia. 

Bank analizuje ryzyko nie tylko dłużnika, ale również ryzyko związane z nieruchomością stanowiącą 
zabezpieczenie. 

 
 Stosowanie praktyk „forbearance” 
  
Polityka Banku w zakresie restrukturyzacji oznacza zdefiniowany regulacjami wewnętrznymi zestaw działań 
związanych z renegocjacją i restrukturyzacją warunków umów kredytowych. Bank oferuje klientom, którzy są 
tymczasowo w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie sprostać pierwotnym warunkom spłaty, łagodniejsze 
warunki obsługi zobowiązań, pozwalające na utrzymanie bieżącej ich obsługi, bez których problemy finansowe 
klientów uniemożliwiłyby spłatę w terminie określonym pierwotną umową. 
 

Jako restrukturyzowane uznaje się kredyty:  
 

1. Dłużników, których zidentyfikowano jako aktualnie doświadczających (lub wkrótce będących 
doświadczać) trudności finansowych, z powodu których nie spełnią warunków umowy:  

 czynne, w których zastosowano restrukturyzację, o której mowa w ust. 2, lub 
 refinansujące, udzielane w celu zapewnienia całkowitej lub częściowej spłaty innych kredytów, 

których dłużnik nie jest w stanie spłacić na dotychczasowych warunkach. 

2. Dłużników w przypadku których: 
 aneksowano umowę, która została sklasyfikowana jako ekspozycja nieobsługiwana przed tą zmianą, 

lub która zostałaby sklasyfikowana jako ekspozycja nieobsługiwana z powodu trudności 
finansowych, jeżeli nie zostałaby zmieniona, 

 aneksowano umowę całkowicie lub częściowo umarzając dług, 
  dłużnik dokonuje spłaty innego otrzymanego od Banku kredytu (kwoty głównej lub odsetek), który 

był nieobsługiwany lub – w przypadku braku refinansowania – zostałby sklasyfikowany jako 
nieobsługiwany, z nowo otrzymanego od Banku kredytu. 

3. Dłużników, którzy skorzystali z klauzul zawartych w umowie kredytu, które umożliwiają im zmianę 
warunków umowy i zastosowanie metod restrukturyzacji. 

 

 

Możliwe do zastosowania metody restrukturyzacji mające na celu osiągnięcie przez dłużnika zdolności do obsługi 
długu, obejmują zmianę treści umowy kredytu na korzyść dłużnika poprzez:  
 

1. Przyznanie dłużnikowi ze względów ekonomicznych lub prawnych wynikających z trudności finansowych 
kontrahenta, udogodnienia, którego w innym wypadku Bank by nie udzielił:  

 to jest ustalenie warunków bardziej korzystnych niż warunki, które uzyskaliby od Banku w tym czasie 
inni kredytobiorcy o podobnym profilu ryzyka, w szczególności: 
 obniżenie kosztów obsługi kredytu (w tym obniżenie marży odsetkowej poniżej przyjętej  

w Tabeli oprocentowania lub Wytycznych zatwierdzonych przez Zarząd Banku), 

 wydłużenie okresu kredytowania (zawsze gdy wykracza poza maksymalny określony  
w instrukcjach produktowych),  

 udzielenie „wakacji kredytowych” (okresowe zawieszenie spłaty: kapitału, lub raty 
kapitałowo-odsetkowej),  

 gdy skutkiem udogodnień jest istotna modyfikacja przyszłych przepływów pieniężnych to jest, gdy 
zdyskontowana wartość nowych przepływów pieniężnych (NPV) jest mniejsza od pierwotnej o więcej 
niż 5%. 

2. Kapitalizację należnych odsetek. 
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3. Udzielenie dłużnikowi ulgi finansowej w postaci rezygnacji przez Bank z zapłaty części kapitału, lub 
naliczonych opłat lub odsetek (w tym naliczonych, a niezapłaconych). 

4. Spłatę części zadłużenia z tytułu zbycia zabezpieczenia, o ile ta sprzedaż nie była przewidziana w umowie 
jako źródło (częściowej) spłaty kredytu. 

5. Obniżenie salda kapitału poprzez zamianę (w tym okresową) części kredytu na inne aktywa, w tym poprzez 
przeniesienie własności zabezpieczenia na Bank. 
 

Kredyty nie klasyfikowane jako restrukturyzowane 
 

Kredyty nie są klasyfikowane do restrukturyzowanych, gdy dłużnik nie ma problemów z obsługą istniejącego 
zadłużenia i nie zidentyfikowano przesłanek, że z powodu trudności finansowych dłużnik nie spełni warunków 
umowy. 
 

Kryteria wyjścia kredytu z restrukturyzacji 
 

Ekspozycja przestała być restrukturyzowana, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki :  

1. Ekspozycję uznaje się za obsługiwaną, w tym przypadku gdy została ona przeklasyfikowana z kategorii 
ekspozycji nieobsługiwanych po dokonaniu analizy sytuacji finansowej dłużnika, która wykazała, że 
ekspozycja ta nie spełnia już warunków uznania jej za nieobsługiwaną oraz 

2. Od daty uznania ekspozycji restrukturyzowanej za obsługiwaną upłynął co najmniej dwuletni okres 
warunkowy oraz 

3. Przez co najmniej połowę okresu warunkowego dokonywane były regularne płatności w wyższej niż 
nieznaczna łącznej kwocie z tytułu odsetek lub kwoty głównej oraz 

4. Na koniec okresu warunkowego żadna z ekspozycji wobec dłużnika nie była przeterminowana o ponad 30 
dni. 

 

Ekspozycja restrukturyzowana może być uznana za ekspozycję obsługiwaną od daty podjęcia działań 
restrukturyzacyjnych, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki :  

 przedłużenie okresu ekspozycji nie doprowadziło do uznania jej za nieobsługiwaną, 
 na dzień podjęcia działań restrukturyzacyjnych ekspozycja nie została uznana za nieobsługiwaną. 

 
Struktura geograficzna kredytów i pożyczek udzielonych klientom z udzielonym udogodnieniem typu 
forbearance  

Na dzień 31.12.2019 r. 
sektor 

finansowy 
sektor 

niefinansowy 
sektor 

budżetowy 
razem 

dolnośląskie 0 8 328 0 8 328 

kujawsko-pomorskie 0 2 499 0 2 499 

lubelskie 0 2 083 0 2 083 

lubuskie 0 953 0 953 

łódzkie 0 36 868 0 36 868 

małopolskie 0 3 267 0 3 267 

mazowieckie 0 10 006 0 10 006 

opolskie 0 1 518 0 1 518 

podkarpackie 0 1 481 0 1 481 

podlaskie 0 1 223 0 1 223 

pomorskie 0 6 598 0 6 598 

śląskie 0 11 066 0 11 066 

świętokrzyskie 0 1 495 0 1 495 

warmińsko-mazurskie 0 1 664 0 1 664 

wielkopolskie 0 6 983 0 6 983 

zachodniopomorskie 0 2 453 0 2 453 

Razem 0 98 485 0 98 485 
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Na dzień 31.12.2018 r.  
sektor 

finansowy 
sektor 

niefinansowy 
sektor 

budżetowy 
razem 

dolnośląskie 0 8 422 0 8 422 

kujawsko-pomorskie 0 2 606 0 2 606 

lubelskie 0 2 424 0 2 424 

lubuskie 0 1 066 0 1 066 

łódźkie 0 60 859 0 60 859 

małopolskie 0 4 619 0 4 619 

mazowieckie 0 179 761 0 179 761 

opolskie 0 1 408 0 1 408 

podkarpackie 0 1 576 0 1 576 

podlaskie 0 1 081 0 1 081 

pomorskie 0 6 942 0 6 942 

śląskie 0 11 763 0 11 763 

świętokrzyskie 0 1 464 0 1 464 

warmińsko-mazurskie 0 1 597 0 1 597 

wielkopolskie 0 7 645 0 7 645 

zachodnio-pomorskie 0 2 528 0 2 528 

Razem 0 295 761 0 295 761 

 

 
 

Struktura branżowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom z udzielonym udogodnieniem typu forbearance 
 

 
 

Na dzień 31.12.2019 r. 
sektor 

finansowy 
sektor 

niefinansowy 
sektor 

budżetowy 
razem 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0 1 133 0 1 133 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

0 1 579 0 1 579 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

0 29 576 0 29 576 

Osoby prywatne 0 65 691 0 65 691 

Przetwórstwo przemysłowe 0 14 0 14 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0 476 0 476 

Transport i gospodarka magazynowa 0 6 0 6 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

0 10 0 10 

Razem 0 98 485 0 98 485 
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 Na dzień 31.12.2018 r. 
sektor 

finansowy 
sektor 

niefinansowy 
sektor 

budżetowy razem 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo 0 623 0 623 

Górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0 

Przetwórstwo przemysłowe 0 16 0 16 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych 

0 16 0 16 

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją 

0 0 0 0 

Budownictwo 0 0 0 0 

Handel hurtowy i detaliczny naprawa pojazdów 
samochodowych włączając motocykle 

0 89 165 0 89 165 

Transport i gospodarka magazynowa 0 10 0 10 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

0 50 187 0 50 187 

Informatyka i komunikacja 0 0 0 0 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0 0 0 0 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0 38 394 0 38 394 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0 46 148 0 46 148 

Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

0 0 0 0 

Edukacja 0 0 0 0 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0 0 0 0 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0 0 0 0 

Pozostała działalność usługowa 0 1 039 0 1 039 

Osoby prywatne 0 70 163 0 70 163 

Razem 0 295 761 0 295 761 
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Zaangażowania z udzielonym udogodnieniem typu forbearance według typu klienta w wartości bilansowej 
brutto 
 
 
 

Na dzień 31.12.2019 r. 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

Razem Osoby 
fizyczne 

Klienci 
korporacyjny 

Przedsiębiorcy 
indywidualni 

Koszyk 1 

zmiany wynikające 
z modyfikacji 0 0 0 0 

zmiany wynikające 
z renegocjacji 0 0 0 0 

Koszyk 2 

zmiany wynikające 
z modyfikacji 11 952 0 491 12 443 

zmiany wynikające 
z renegocjacji 1 874 0 0 1 874 

Koszyk 3 

zmiany wynikające 
z modyfikacji 165 828 33 470 146 199 444 

zmiany wynikające 
z renegocjacji 25 938 0 0 25 938 

POCI 

zmiany wynikające 
z modyfikacji 0 0 0 0 

zmiany wynikające 
z renegocjacji 0 0 0 0 

Wartość bilansowa brutto 205 592 33 470 637 239 699 

 
 
 
 
Odpis na oczekiwane straty kredytowe ekspozycji forbearance: 
 
 

Na dzień 31.12.2019 r. 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

Razem Osoby 
fizyczne 

Klienci 
korporacyjny 

Przedsiębiorcy 
indywidualni 

Koszyk 1 

oceniane 
indywidualnie 0 0 0 0 

oceniane    
grupowo 0 0 0 0 

Koszyk 2 

oceniane 
indywidualnie 0 0 0 0 

oceniane    
grupowo -1 217 0 -23 -1 240 

Koszyk 3 

oceniane 
indywidualnie -132 -1 083 0 -1 145 

oceniane    
grupowo -138 552 -89 -117 -109 351 

POCI 

oceniane 
indywidualnie 0 0 0 0 

oceniane    
grupowo 0 0 0 0 

Razem -139 901 -1 172 -140 -111 736 
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Na dzień  31.12.2018 r. 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

Razem Osoby 
fizyczne 

Klienci 
korporacyjny 

Przedsiębiorcy 
indywidualni 

Koszyk 1 

zmiany wynikające 
z modyfikacji 0 0 0 0 

zmiany wynikające 
z renegocjacji 0 0 0 0 

Koszyk 2 

zmiany wynikające 
z modyfikacji 0 0 0 0 

zmiany wynikające 
z renegocjacji 0 0 0 0 

Koszyk 3 

zmiany wynikające 
z modyfikacji 170 940 249 511 800 421 251 

zmiany wynikające 
z renegocjacji 27 250 0 0 27 250 

POCI 

zmiany wynikające 
z modyfikacji 0 0 0 0 

zmiany wynikające 
z renegocjacji 0 0 0 0 

Razem 198 190 249 511 800 448 501 

 
 
 
 
Odpis na oczekiwane straty kredytowe ekspozycji forbearance: 
 

  

Na dzień  31.12.2018 r. 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

Razem Osoby 
fizyczne 

Klienci 
korporacyjny 

Przedsiębiorcy 
indywidualni 

Koszyk 1 

oceniane 
indywidualnie 0 0 0 0 

oceniane    
grupowo 0 0 0 0 

Koszyk 2 

oceniane 
indywidualnie 0 0 0 0 

oceniane    
grupowo 0 0 0 0 

Koszyk 3 

oceniane 
indywidualnie -1 -24 500 0 -24 501 

oceniane    
grupowo -128 026 -74 -138 -128 238 

POCI 

oceniane 
indywidualnie 0 0 0 0 

oceniane    
grupowo 0 0 0 0 

Razem -128 027 -24 574 -138 -152 739 
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Zaangażowania z udzielonym udogodnieniem typu forbearance według przeterminowania w wartości 
bilansowej netto 
 
 
 
 

Koszyk 2 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom na 31.12.2019r. 

Osoby 
fizyczne 

Klienci 
korporacyjny 

Przedsiębiorcy 
indywidualni 

Razem 

bez przeterminowania 12 537 0 468 13 005 

do 30 dni 72 0 0 72 

31 – 60 dni 0 0 0 0 

61 – 90 dni 0 0 0 0 

powyżej 90 dni 0 0 0 0 

Razem 12 609 0 468 13 077 

 
 
 
 

Koszyk 3 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom na 31.12.2019 r. 

Osoby 
fizyczne 

Klienci 
korporacyjny 

Przedsiębiorcy 
indywidualni Razem 

bez przeterminowania 3 670 30 059 0 33 729 

do 30 dni 3 048 0 0 3 048 

31 – 60 dni 1 603 0 0 1 603 

61 – 90 dni 1 211 0 0 1 211 

powyżej 90 dni 43 550 2 239 29 45 818 

Razem 53 082 32 298 29 85 409 

 
 
 
 
 

Koszyk 3 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom na 31.12.2018 r. 

Osoby 
fizyczne 

Klienci 
korporacyjny 

Przedsiębiorcy 
indywidualni Razem 

bez przeterminowania 17 576 147 985 620 166 181 

do 30 dni 8 413 0 0 8 413 

31 – 60 dni 4 030 0 16  4 046 

61 – 90 dni 2 344 3 757 0 6 101 

powyżej 90 dni 37 800 73 195 25 111 020 

Razem 70 163 224 937 661 295 761 
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Struktura jakościowa portfela kredytowego w wartości bilansowej brutto  

 
 

Na dzień 31.12.2019 r. Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem 

bez przeterminowania 504 181 122 923 66 399 0 693 503 

do 30 dni 2 140 29 237 17 057 0 48 434 

31 – 60 dni 0 12 384 5 450 0 17 834 

61 – 90 dni 0 5 158 19 715 0 24 873 

powyżej 90 dni 0 0 703 923 0 703 923 

Razem kredyty i pożyczki 
udzielone klientom 

506 321 169 702 812 544 0 1 488 567 

 
 

Na dzień 31.12.2018 r. Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem 

bez przeterminowania 800 998 101 568 218 978 0 1 121 544 

do 30 dni 12 874 22 240 25 410 0 60 524 

31 – 60 dni 0 11 222 27 995 0 39 217 

61 – 90 dni 0 5 754 32 322 0 38 076 

powyżej 90 dni 0 0 735 906 0 735 906 

Razem kredyty i pożyczki 
udzielone klientom 

813 872 140 784 1 040 611 0 1 995 267 

 
Jakość portfela kredytowego w stosunku do 31.12.2018 r. uległa niewielkiemu pogorszeniu. Udział salda 
kredytów będących w koszyku 3 do salda ogółem zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r. wynosił 54,6%, podczas 
gdy na dzień 31.12.2018 r. udział salda kredytów będących w stanie default do salda ogółem wynosił 52,2% W 
celu poprawy jakości portfela kredytowego Bank prowadzi wzmożony monitoring oraz intensyfikuje działania 
windykacyjne. 

Kapitał regulacyjny z tytułu ryzyka kredytowego na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 96,3 mln zł. 

 
Analiza wiekowa aktywów finansowych, które są przeterminowane, lecz w przypadku których nie nastąpiła 
utrata wartości  

 

Na dzień 31.12.2019 r. Koszyk 1 Koszyk 2 POCI Razem 

bez przeterminowania 477 704 122 923 0 600 627 

do 30 dni 2 140 29 237 0 31 377 

31 – 60 dni 0 12 381 0 12 381 

61 – 90 dni 0 5 158 0 5 158 

powyżej 90 dni 0 0 0 0 

Razem  479 844 169 699 0 649 543 
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Na dzień 31.12.2018 r. Koszyk 1 Koszyk 2 POCI Razem 

bez przeterminowania 782 970 101 568 0 884 538 

do 30 dni 12 874 22 240 0 35 114 

31 – 60 dni 0 11 222 0 11 222 

61 – 90 dni 0 5 754 0 5 754 

powyżej 90 dni 0 0 0 0 

Razem  795 844 140 784 0 936 628 

 

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe bez uwzględnienia posiadanych zabezpieczeń 
 
 

  Wartość 
bilansowa 

netto 
31.12.2019 

Wartość 
bilansowa 

netto 
31.12.2018 

Kasa, środki w Banku Centralnym 67 154 166 203 

Należności od innych banków 124 043 19 880 

Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody         39 852 272 179 

Papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 19 997 309 948 

Kredyty i pożyczki udzielane klientom wyceniane w zamortyzowanym koszcie 886 538 1 413 651 

    - klienci korporacyjni 389 314 720 219 

    - przedsiębiorcy indywidualni 24 155 42 538 

    - klienci indywidualni 473 069 651 074 

Pozostałe aktywa 0 20 481 

Razem ekspozycja bilansowa 1 137 584 2 202 342 

Zobowiązania warunkowe udzielone 56 182 81 334 

Razem ekspozycja pozabilansowa 56 182 81 334 

Razem ekspozycja bilansowa i pozabilansowa 1 193 766 2 283 676 

 

 

Portfel kredytów i pożyczek wycenianych do wartości godziwej 
 

Bank nie klasyfikuje  pożyczek i należności do portfela aktywów wycenianych do wartości godziwej. 
 

6. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych  
 
 

Aktywa i zobowiązania finansowe ujęte w wartości bilansowej, dla których wartość godziwa jest różna od 
wartości bilansowej. 
 
 

Wartość godziwa to cena, którą by otrzymano za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono za przeniesienie 
zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień 
wyceny. 

Na podstawie stosowanych przez Bank metod ustalania wartości godziwej, aktywa i zobowiązania finansowe 
klasyfikuje się do następujących kategorii: 
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 poziom 1: ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań, 
 poziom 2: ceny kwotowane na aktywnych rynkach do podobnych instrumentów lub inne metody wyceny, dla 

których wszystkie istotne dane wejściowe bazują na obserwowalnych danych rynkowych, 
 poziom 3: metody wyceny, dla których przynajmniej jedna istotna dana wejściowa nie bazuje na 

obserwowalnych danych rynkowych.  
 
 
Poziom 1 hierarchii obejmuje w całości wartość godziwą obligacji emitowanych przez Skarb Państwa na 
31.12.2019 r. w kwocie 45 235 tys. zł i na 31.12.2018 r. w kwocie 281 165 tys.. zł, których wycena dokonywana 
jest w oparciu o kwotowania pobierane z aplikacji Reuters3000XTRA oraz kapitałowe papiery wartościowe na 
kwotę  4.753 tys. zł na 31.12.2019 r. i na 31.12.2018 r. w kwocie 3 303 tys. zł.  

 
Poziom 2 hierarchii obejmuje nieruchomości inwestycyjne na 31.12.2019 r. w kwocie 95 098 tys. zł oraz na  
31.12.2018 r. w kwocie 92 997 tys. zł, które wyceniane są przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego  
w oparciu o ceny kwotowane na aktywnych rynkach. Poziom 2 obejmuje również aktywa z tytułu pochodnych 
instrumentów finansowych, które na 31.12.2019 r. wynosiły 272 tys. zł., wycena ujemna tych instrumentów 
prezentowana jest po stronie zobowiązań i wynosi 0 tys. zł. 

 
Poziom 3 hierarchii obejmuje akcje i udziały spółek zależnych na 31.12.2019 r. w kwocie 6 672 tys. zł oraz na  
31.12.2018 r. w kwocie 7 405 tys. zł, które wyceniane są przy wykorzystaniu metody DCF lub innych modeli 
wyceny. 

Wynik transakcji z tytułu instrumentów pochodnych zaprezentowany jest w rachunku zysku i strat w pozycji 
wynik na działalności handlowej i rewaluacji (nota 9). 
 
 
Aktywa finansowe PLUS BANK S.A. podlegające wycenie według wartości godziwej  
 

 
Na dzień 31.12.2019 r. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Lokacyjne papiery wartościowe w tym:     

   - papiery wartościowe dostępne do sprzedaży  35 099 0 0 35 099 

   - aktywa zastawione 10 136 0 0 10 136 

   - nieruchomości inwestycyjne 0 95 098 0 95 098 

   - pochodne instrumenty finansowe  0 272 0 272 

   - kapitałowe papiery wartościowe 4 753 0 0 4 753 

   - udziały w jednostkach zależnych 0 0 6 672 6 672 

Razem aktywa 49 988 95 370 6 672 152 030 
 

 
Na dzień 31.12.2018 r. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

Lokacyjne papiery wartościowe w tym:     

   - dłużne papiery wartościowe wyceniane  
     w wartości godziwej i przez inne całkowite  
     dochody 

268 876 0 0 268 876 

   - kapitałowe papiery wartościowe 3 303 0 0 3 303 

   - aktywa zastawione 12 289 0 0 12 289 

   - nieruchomości inwestycyjne 0 92 997 0 92 997 

   - udziały w jednostkach zależnych 0 0  7 405 7 405 

Razem aktywa 284 468 92 997 7 405 384 870 
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Zmiany w zakresie instrumentów z Poziomu 3  
 
Instrumenty kapitałowe wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek wyników 
 

 
 31.12.2019 

Stan na początek roku 7 405 

Zyski i straty ujęte w rachunku wyników -733 

Stan na koniec roku 6 672 

Razem zyski i straty za okres obrotowy zawarte w wyniku finansowym dla 
aktywów utrzymywanych na koniec okresu sprawozdawczego ujęte w pozycji 
"odpisy z tytułu utraty wartości”" 

-733 

 
 

 
 31.12.2018 

Stan na początek roku 6 806 

Dopłata do kapitału 750 

Zyski i straty ujęte w rachunku wyników -153 

Stan na koniec roku 7 405 

Razem zyski i straty za okres obrotowy zawarte w wyniku finansowym dla 
aktywów utrzymywanych na koniec okresu sprawozdawczego ujęte w pozycji 
"odpisy z tytułu utraty wartości” 

-153 

 

 
Informacje o wycenie wartości godziwej przy użyciu istotnych niemożliwych do zaobserwowania danych 
wejściowych (Poziom 3) 

 

Na dzień 31.12.2019 r. 

Wartość 
godziwa na 

dzień 
31.12.2019 

Technika 
wyceny 

Dane nie 
możliwe do 

zaobserwowania 

Zakres danych nie 
możliwych do 

zaobserwowania 

Relacja pomiędzy nie 
możliwymi do 

zaobserwowania danymi 
a wartością godziwą 

Centrum Szkolenia  
i Zarządzania 
nieruchomościami Sp. z o.o. 

4 517 
wycena 

nieruchomości 
cena za 1 udział 

218,74 zł  
- 267,35 zł 

Im wyższa wycena za  
1 udział, tym wyższa 

wartość godziwa 

IB Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 2 150 majątkowa cena za 1 akcję 

6,03 zł  
- 7,37 zł 

Im wyższa wycena za  
1 akcję, tym wyższa 

wartość godziwa 

PB ONE sp. z o.o. w 
likwidacji 

5 majątkowa - - - 

Razem 6 672     
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Na dzień 31.12.2018 r. 

Wartość 
godziwa na 

dzień 
31.12.2019 

Technika 
wyceny 

Dane nie 
możliwe do 

zaobserwowania 

Zakres danych nie 
możliwych do 

zaobserwowania 

Relacja pomiędzy nie 
możliwymi do 

zaobserwowania danymi 
a wartością godziwą 

Centrum Szkolenia  
i Zarządzania 
nieruchomościami Sp. z o.o. 

5 250 wycena 
nieruchomości 

cena za 1 udział 218,74 zł 
 - 267,35 zł 

Im wyższa wycena za  
1 udział ,tym wyższa 

wartość godziwa 

IB Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 2 150 majątkowa cena za 1 akcję 

6,03 zł  
- 7,37 zł 

Im wyższa wycena za  
1 akcję, tym wyższa 

wartość godziwa 

PB ONE sp. z o.o. w 
likwidacji 

5 majątkowa - - - 

Razem 7 405     

 

 

Wartość godziwa kredytów i pożyczek jest wyznaczana poprzez porównanie marży generowanej przez Bank na 
całym portfelu kredytów (odpowiednio na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2018 r. wynosiła 6,22% i 6,64%) oraz 
średniej marży ustalonej dla grupy rówieśniczej (odpowiednio na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2018 r. wynosiły 
8,25% i 7,89%). Przynależność do grupy rówieśniczej ustala Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uwzględniając 
zbliżone cechy modeli biznesowych banków oraz planowane zmiany w strukturze bilansowej. 
 
Wartość godziwa dla depozytów o zmiennej stopie procentowej o terminie wymagalności do 1 roku i powyżej 
roku równa się wartości bilansowej, bowiem każda rynkowa zmiana stopy procentowej wpływa na zmianę 
oprocentowania. Wartość godziwa dla depozytów o stałej stopie procentowej została wyliczona w oparciu  
o różnicę miedzy wysokością oprocentowania stosowaną przez Bank (odpowiednio na dzień 31.12.2019 r.  
i 31.12.2018 r. wynosiła 1,42% i 1,32%), a średnią stopą rynkową ustaloną dla grupy rówieśniczej (odpowiednio 
na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2018 r. wynosiły 1,47% i 1,57%). 

 

7. Ważniejsze oszacowania i oceny dokonywane w związku z zastosowaniem zasad 
rachunkowości  

 
Sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF wymaga zastosowania przez Zarząd Banku 
profesjonalnego osądu w zakresie przyjętych zasad rachunkowości oraz przeprowadzonych w ramach nich 
szacunków księgowych w odniesieniu do pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat. 
 
Szacunki dotyczą niepewnych przyszłych zdarzeń i są przeprowadzane w oparciu o dane historyczne i szereg 
założeń bazujących na dostępnych na dzień bilansowy faktach oraz wynikają z uwarunkowań wewnętrznych  
i zewnętrznych. Rzeczywiste wyniki przyszłych operacji gospodarczych mogą różnić się od szacunków księgowych 
przeprowadzanych na dzień bilansowy. Dlatego też szacunki księgowe podlegają regularnej weryfikacji. Zmiany 
szacunków ujmowane są w sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym zostały dokonane. 
 
Najistotniejsze szacunki księgowe czynione na użytek niniejszego sprawozdania finansowego dotyczą: 

 identyfikacji i pomiaru odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według 
zamortyzowanego kosztu i historycznego kosztu nabycia, 

 odzyskiwalności wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
 rezerw.  
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8. Wynik z tytułu odsetek 
 
 

 
 za rok 2019 za rok 2018 

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 665 902 

Lokacyjne papiery wartościowe, w tym: 4 881 9 217 

    - wyceniane wg. zamortyzowanego kosztu 1 529 2 510 

    - wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 3 352 6 707 

Kredyty i pożyczki wyceniane według zamortyzowanego kosztu   97 511 131 364 

Przychody z tytułu odsetek razem 103 057 141 483 

   

Z tytułu rozliczeń z bankami i klientami -23 550 -29 701 

Z tytułu emisji papierów wartościowych - 1 258 -1 242 

Koszty z tytułu odsetek razem -24 808 -30 943 

Wynik z tytułu odsetek 78 249 110 540 

   

Wynik z tytułu odsetek w podziale na poszczególne sektory    

 za rok 2019 za rok 2018 

Od sektora finansowego 2 194 3 411 

Od pozostałych podmiotów, w tym: 100 863 138 072 

 - od klientów korporacyjnych 28 476 41 358 

 - od klientów indywidualnych 69 035 90 007 

 - od sektora budżetowego 3 352 6 707 

Przychody z tytułu odsetek razem 103 057 141 483 

   

Od sektora finansowego - 317 -1 366 

Od pozostałych podmiotów, w tym: -23 233 -28 335 

 - od klientów korporacyjnych -1 081 -6 308 

 - od klientów indywidualnych -22 152 -22 026 

 - od sektora budżetowego 0 -1 

Z tytułu emisji własnych papierów wartościowych - 1 258 -1 242 

Koszty z tytułu odsetek razem -24 808 -30 943 

 
 
 
W przychodach odsetkowych ujęta jest kwota odsetek impairmentowych za rok 2019 w wysokości 755 tys. zł, za 
rok 2018 była w wysokości 139 tys. zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLUS BANK S.A  
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 
(wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w tysiącach złotych, chyba, że wskazano inaczej) 
 
  

62 

 

9. Wynik z tytułu opłat i prowizji 
 

 za rok 2019 za rok 2018 

Prowizje za obsługę kart płatniczych 1 601 1 801 

Prowizje za realizację przelewów 10 672 7 562 

Prowizje za prowadzenie rachunków 10 824 13 529 

Pozostałe, w tym: 4 061 6 108 

  - prowizje transakcyjne 979 1 271 

  - przychody od produktów kredytowych 2 597 3 791 

  - inne przychody 485 1 046 

Przychody z tytułu opłat i prowizji razem 27 158 29 000 
   
Koszty obsługi i ubezpieczenia kart płatniczych -9 096 -8 043 

Pozostałe, w tym: -12 167 -7 675 

  - prowizje z tyt. zasileń i odprowadzania gotówki -171 -262 

  - inne koszty zapłacone instytucjom -11 881 -7 301 

  - inne koszty zapłacone bankom -115 -112 

Koszty z tytułu opłat i prowizji razem -21 263 -15 718 

Wynik z tytułu opłat i prowizji 5 895 13 282 
 
 
 

10. Wynik z działalności handlowej, rewaluacja i przychody z dywidend 
 

 
 

za rok 2019 za rok 2018 

 Różnice kursowe netto z przeliczenia 2 880 -76 

 Zyski /straty z transakcji  - 1 204 1 622 

Wynik z pozycji wymiany 1 676 1 547 

Instrumenty odsetkowe 32 26 

Rozliczenie transakcji akcji Visa Europe Ltd i MasterCard 14 0 

Wynik na pozostałej działalności handlowej 46 26 

Wycena instrumentów kapitałowych 1 869 0 

Wynik na działalności handlowej i rewaluacja razem 3 591 1 573 

Otrzymane dywidendy 362 342 

 
 
W 2019 roku Bank otrzymał dywidendę od jednostki zależnej konsolidowanej metodą pełną w wysokości  
362 tys. zł (w 2018 roku w wysokości 342 tys. zł).  
 
W skład wyniku na działalności handlowej i rewaluacji wchodzą pozycje: 

 wynik na transakcjach wymiany walut obcych, 
 wynik na pozostałej działalności handlowej. 
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11. Pozostałe przychody operacyjne 
 za rok 2019 za rok 2018 

Przychody z  tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnych 5 270 5 224 

Przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien 4 756 240 
Przychody z  tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia 

4 242 1 036 

Zyski z tytułu wyceny do wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 3 320 0 

Przychody ze sprzedaży usług  2 585 7 496 
Przychody z  tytułu sprzedaży wierzytelności oraz odzyskanych należności 
przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych 

473 703 

Pozostałe 1 516 1 094 

Pozostałe przychody operacyjne razem 22 162 15 793 

 

12. Ogólne koszty administracyjne 
 

 za rok 2019 za rok 2018 

Koszty świadczeń pracowniczych  -33 867 -54 665 

Koszty rzeczowe -25 609 -45 196 

Pozostałe koszty utrzymania budynków -2 112 -3 130 

Podatki i opłaty -892 -764 

Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny -2 097 -3 482 

Koszty z tytułu czynszów w budynkach obcych -2 518 -16 526 

Ogólne koszty administracyjne razem - 67 095 -123 763 

 
Najistotniejszymi pozycjami kosztów rzeczowych w Banku są koszty informatyczne, teletransmisji i usług 
informatycznych, koszty obsługi kart i bankomatów, koszty marketingowe, koszty usług pocztowych, koszty 
transportu, koszty BIK, koszty usług prawnych i opracowań zewnętrznych. 
 
 

 za rok 2019 za rok 2018 

 Amortyzacja środków trwałych -3 068 -3 836 

 Amortyzacja wartości niematerialnych  -5 320 -5 082 

Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania (MSSF 16) - 6 328 0 

Razem amortyzacja -14 716 -8 918 

 

13. Pozostałe koszty operacyjne 
 

 za rok 2019 za rok 2018 
Koszty z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia 

-5 075 -2 065 

Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych -2 923 -2 983 

Koszty z tytułu opłat sądowych -1 939 -3 202 

Koszty windykacji -1 535 -1 761 

Koszty z tytułu poniesionych kosztów komorniczych -820 -535 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości akcji i udziałów w jednostkach zależnych -733 -153 

Pozostałe  -7 099 -2 120 

Pozostałe koszty operacyjne razem -20 124 -12 819 
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14. Koszty świadczeń pracowniczych 
 

 za rok 2019 za rok 2018 

Koszty wynagrodzeń -29 704 -46 735 

Koszty ubezpieczeń społecznych -4 127 -7 854 

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników -36 -76 

Koszty świadczeń pracowniczych razem -33 867 -54 665 

 

15. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 
 

 za rok 2019 za rok 2018 

Utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów i rezerw -167 452 -119 592 

   - odpisy na kredyty i pożyczki -162 885 -117 527 

   - rezerwy na zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem kredytowym  -4 567 -2 065 

Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów i rezerw  154 823 114 358 

   - odpisy na kredyty i pożyczki  152 936 112 600 

   - rezerwy na zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem kredytowym 1 887 1 758 
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz rezerw na 
zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem kredytowym 

-12 629 -5 234 

 

16. Podatek dochodowy  
 
Informacje na temat podatku dochodowego odroczonego przedstawiono w nocie 30.  
Podatek dochodowy od dochodów Banku różni się od jego teoretycznej wysokości, która powstałaby przy 
zastosowaniu podstawowej stawki opodatkowania Banku tak, jak to przedstawiono poniżej. 
 

 za rok 2019 za rok 2018 

Wynik przed opodatkowaniem -4 305 -9 204 

Podatek zgodnie ze stawką obowiązującą w danym roku podatkowym (19%) 818 1 749 
Efekt podatkowy, w tym:   
   - odpisów aktualizujących na należności niestanowiące kosztów uzyskania  
     przychodów 

-193 -871 

   - przychodów z tytułu dywidend 69 65 

   - kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu -1 079 -731 

   - innych pozycji wpływających na wysokość obciążenia podatkowego  -2 013 556 

   - odpis na aktywo podatkowe 0 -38 000 

Efekt podatkowy razem -3 216 -38 981 
   
Obciążenie podatkowe razem -2 398 -37 231 

Podatek dochodowy bieżący  0 0 

Podatek dochodowy odroczony (Nota 29) -2 398 -37 231 

 
Kalkulacja efektywnej stopy podatkowej  

 za rok 2019 za rok 2018 

Wynik brutto  -4 305 -9 204 

Podatek dochodowy -2 398 -37 231 

Wynik netto -6 703 -46 435 

Efektywna stopa podatkowa 56% 405% 
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17. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 
 

 31.12.2019 31.12.2019 

Środki pieniężne w kasie (skarbcu) 1 909   2 243 

Operacje i środki pieniężne - z Bankiem Centralnym (NBP) 65 214 163 934 

Inne środki - znaki wartościowe 31 26 

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym razem  67 154 166 203 

 
PLUS BANK S.A. utrzymuje na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim rezerwę obowiązkową naliczoną 
na podstawie wartości miesięcznego średniego stanu depozytów otrzymanych przez Bank i stopy rezerwy 
obowiązkowej, która we wszystkich okresach wynosiła 3,5%. Na dzień 31.12.2019 r. środki rezerwy 
obowiązkowej w NBP oprocentowane były stawką 0,5%, taką samą jak na dzień 31.12.2018 r.  
Zgodnie z określonymi przepisami kwotę naliczonej rezerwy Bank pomniejszona o równowartość 500 tys. EUR. 

 

18. Należności od Banków 
 

 31.12.2019 31.12.2019 

Rachunki bieżące 123 540 19 377 

Rachunki terminowe w innych bankach  2 2 

Lokaty i rachunki bieżące 123 542 19 379 

Inne należności  501 501 

Należności od banków (brutto) razem 124 043 19 880 

Odpis aktualizacyjny należności od banków 0 0 

Należności od banków (netto)  razem 124 043 19 880 

 
 
Należności od banków w podziale na banki polskie i zagraniczne przedstawia się następująco: 
 

 31.12.2019 31.12.2019 

Banki polskie  3 006 19 880 

Banki zagraniczne 121 037 0 

Razem (netto) 124 043 19 880 
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19. Kredyty i pożyczki udzielone Klientom 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem 

kredyty w rachunku bieżącym 14 0 16 445 0 16 459 4 230 161 15 932 0 20 323 

karty kredytowe 3 286 8 711 9 834 0 21 831 12 743  1 685 8 433 0 22 861 

kredyty na nieruchomości 74 795 12 788 32 944 0 120 527 94 821 6 005 33 123 0 133 949 

     w tym: mieszkaniowe - - - - 118 467 - - - - 130 259 

kredyty na cele konsumpcyjne 217 508 113 693 442 031 0 773 232 376 015 94 642 387 213 0 857 870 

pozostałe terminowe 7 172 3 375 33 538 0 44 085 13 758 3 490 34 763 0 52 011 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym 302 775 138 567 534 792 0 976 134 501 567 105 983 479 464 0 1 087 014 

kredyty operacyjne 11 230 0 59 318 0 70 548 21 680 192 194 489 0 216 361 

kredyty samochodowe 0 0 1 763 0 1 763 0 0 1 686 0 1 686 

kredyty inwestycyjne 14 171 10 754 77 479 0 102 404 93 292 4 850 161 232 0 259 374 

kredyty na nieruchomości 1 533 1 487 53 255 0 56 275 11 153 5 628 50 248 0 67 029 

pozostałe terminowe 150 135 18 894 86 388 0 255 417 168 153 24 132 153 711 0 345 996 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym 177 069 31 135 278 203 0 486 407 294 278 34 802 561 366 0 890 446 

Kredyty udzielone sektorowi budżetowemu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inne należności 26 026 0 0 0 26 026 17 807 0 0 0 17 807 

Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 505 870 169 702 812 995 0 1 488 567 813 652 140 785 1 040 830 0 1 995 267 

Odpis aktualizacyjny należności od klientów  -10 234 -31 119 -560 676 0 -602 029 -13 684 -24 555 -543 377 0 -581 616 

Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 495 636 138 583 252 319 0 886 538 799 968 116 230 497 453 0 1 413 651 
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 31.12.2019 31.12.2018 

do 1 roku 230 681 272 829 

powyżej 1 roku 1 257 886 1 722 438 

Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 1 488 567 1 995 267 

 
Zmiana stanów odpisów na oczekiwane straty kredytowe dla należności od klientów wycenianych według 
zamortyzowanego kosztu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
 

 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Razem 

Saldo odpisów na początek okresu -13 684  -24 555 -543 377 -581 616 

zmiany wynikające z transferów 3 512 -23 916 -73 419 -93 823 

Zmiany z tytułu nabycia lub udzielenia -392 -645 -736 -1 773 

Zmiany w ekspozycji istniejącego portfela -2 013 16 795 -31 495 -16 713 

Zmiany z tytułu wyłączenia z bilansu, inne niż spisania 2 343 1 202 88 351 91 896 

Stan na koniec okresu -10 234 -31 119 -560 676 -602 029 

 
 

20. Lokacyjne papiery wartościowe i aktywa zastawione 
 

 
 31.12.2019 31.12.2018 

Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne  
całkowite dochody  

39 852 272 179 

Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu  19 997 309 948 

Aktywa zastawione 10 136 12 289 

Razem papiery wartościowe 69 985 594 416 

   

 31.12.2019 31.12.2018 

   

  Notowane  45 235 281 165 

  Nienotowane 19 997 309 948 

Dłużne papiery wartościowe 65 232 591 113 

  Swift 7 7 

  Akcje Visa 4 746 3 296 

Kapitałowe papiery wartościowe (nienotowane) 4 753 3 303 

Razem papiery wartościowe 69 985 594 416 

   

 31.12.2019 31.12.2018 

  Papiery wartościowe Skarbu Państwa - obligacje 45 235 281 165 

  Kapitałowe papiery wartościowe 4 753 3 303 
Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne  
całkowite dochody i aktywa zastawione 

49 988 284 468 

  Papiery wartościowe Banku Centralnego – bony pieniężne 19 997 309 948 

Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 19 997 309 948 

Razem papiery wartościowe, w tym: 69 985 594 416 

  do 1 roku 19 997 332 840 

  powyżej 1 roku 49 988 261 576 
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Wartość bilansowa papierów wartościowych opartych na stałej stopie procentowej wynosiła na dzień  
31.12.2019  r. 4 903 tys. zł (na 31.12.2018 r. wynosiła 22 931 tys. zł), natomiast wartość bilansowa papierów 
wartościowych opartych na zmiennej stopie procentowej wynosiła na dzień 31.12.2019 r.  40 332 tys. zł  
(na 31.12.2018 r. wynosiła 258 234 tys. zł). 
 

W związku z wdrożeniem MSSF 9 Bank przeklasyfikował lokacyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 
oraz papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności do lokacyjnych papierów wartościowych 
wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz odpowiednio do lokacyjnych papierów 
wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu. Zmiany te miały charakter wyłącznie 
prezentacyjny i nie wpłynęły istotnie na wartość sumy bilansowej. 

Aktywami finansowymi klasyfikowanymi do kategorii papierów wartościowych wycenianych według 
zamortyzowanego kosztu są bony pieniężne NBP. W ciągu roku Bank nie dokonał zmiany klasyfikacji żadnych 
aktywów finansowych z kategorii wycenianych do wartości godziwej do kategorii wycenianych według 
zamortyzowanego kosztu. 

W pozycji Aktywa zastawione wykazane zostały papiery skarbowe zabezpieczone na rzecz Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Objaśnienia tej pozycji zawarte są w nocie 33 „Zobowiązania warunkowe udzielone  
i otrzymane”. 

W grupie kapitałowych papierów wartościowych Bank wykazuje udziały w SWIFT, których kurs wyrażony  
w walucie został przeliczony na PLN według średniego kursu NBP dla EUR oraz Akcje Visa, których kursy wyrażone 
w walucie zostały przeliczone na PLN według średniego kursu NBP dla EUR i USD. 

 

Zmiana stanu lokacyjnych dłużnych papierów wartościowych przedstawia się następująco: 

 

 

 

Wyceniane  
w wartości 

godziwej przez inne 
całkowite dochody 

Wyceniane 
według 

zamortyzowanego 
kosztu 

Razem 

Stan na 01.01.2019 r. 281 165 309 948 591 113 

Zwiększenia 70 225 5 571 029 5 641 254 

Zmniejszenia (wykup) -303 641 -5 860 980 -6 164 621 

Zyski/ straty z tytułu zmian wartości godziwej -2 514 0 -2 514 

Stan na 31.12.2019 r. 45 235 19 997 65 232 
 
 
 
 

 
Dostępne do 

sprzedaży i aktywa 
zastawione 

Utrzymywane do 
terminu 

zapadalności 
Razem 

Stan na 01.01.2018 r. 298 869 212 965 511 834 

Zwiększenia 26 129 9 344 613 9 370 742 

Zmniejszenia (wykup) -44 490 -9 247 630 -9 292 120 

Zyski/ straty z tytułu zmian wartości godziwej 657 0 657 

Stan na 31.12.2018 r. 281 165 309 948 591 113 
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Zmiana stanu lokacyjnych kapitałowych papierów wartościowych przedstawia się następująco: 
 

 

 

 Akcje Visa SWIFT Razem 

Stan na 01.01.2019 r. 3 296 7 3 303 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 0 0 

Zwiększenia z tytułu zmian wartości godziwej 1 450 0 1 450 

Stan na 31.12.2019 r. 4 746 7 4 753 
 

 

 

 Akcje Visa SWIFT Razem 

Stan na 01.01.2018 r. 2 651 7 2 658 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 0 0 

Zwiększenia z tytułu zmian wartości godziwej 645 0 645 

Stan na 31.12.2018 r. 3 296 7 3 303 
 

 

 

 

21. Inwestycje w jednostki zależne 

 

Na dzień 31.12.2019 r. Wartość zakupu Utrata wartości  
Wartość 

bilansowa 
udziałów 

Centrum Szkolenia i Zarządzania 
Nieruchomościami Sp. z o. o. 

33 922 -29 405 4 517 

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  2 150 0 2 150 

PB ONE Sp. z o. o. w likwidacji 5 0 5 

Razem 36 077 -29 405 6 672 

 

 

Na dzień 31.12.2018 r. Wartość zakupu Utrata wartości 
Wartość 

bilansowa 
udziałów 

Centrum Szkolenia i Zarządzania 
Nieruchomościami Sp. z o. o. 

33 922 -28 672 5  250 

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  2 150 0 2 150 

PB ONE Sp. z o. o. w likwidacji 5 0 5 

Razem 36 077 -28 672 7 405 
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22. Wartości niematerialne  

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Licencje i podobne wartości, w tym: 20 263 23 357 

 - oprogramowanie komputerowe 12 421 14 188 

Nakłady na wartości niematerialne 5 041 6 096 

Wartości niematerialne razem 25 304 29 453 

 

 

Istotne wartości niematerialne na 31.12.2019  
Wartość 

bilansowa 

Pozostały okres 
amortyzacji 

(w miesiącach) 
System Bankowości Elektronicznej 5 402 59 

System Sanchez Profile 1 160 38 

Aplikacja bankowości mobilnej plusbank24 2 508 59 

Oprogramowanie BIKS 110 21 

Licencje OeBS licencje Oracle dla Systemu SGW 100 28 

IFRS Calculator                                                                                                              1 571 58 

Licencja iFRS CALCULATOR 535 58 

Razem 11 386  

 

 

Istotne wartości niematerialne na 31.12.2018  
Wartość 

bilansowa 

Pozostały okres 
amortyzacji 

(w miesiącach) 
System Bankowości Elektronicznej 6 500 71 

System Sanchez Profile 1 527 50 

Aplikacja bankowości mobilnej plusbank24 3 019 71 

Oprogramowanie BIKS 172 33 

Licencje OeBS licencje Oracle dla Systemu SGW 129 10 

Razem 11 347  

 

 
Bank posiada dodatkowo system informatyczny zbudowany na własne potrzeby przez służby informatyczne 
używany przed centralizacją baz klientów i przeniesieniem tych baz do systemu centralnego PROFILE. Aktualnie 
służy on dla celów archiwalnych. Jego wartość netto na dzień bilansowy wynosi 0 zł. Ze względu na plany 
rozwojowe Banku polegające na wymianie frontendu oraz pozostawieniu core systemu Profile w eksploatacji,  
w roku 2013 nastąpiło wydłużenie okresu amortyzacji do 2020 roku. 
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Zmiana stanu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 

 
Koszty 

zakończonych prac 
rozwojowych 

Licencje, 
oprogramowania  

i podobne 
wartości 

w tym: nabyte      
oprogramowanie 

komputerowe 

Inne wartości 
niematerialne 

Nakłady na 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne  

razem 

Wartość brutto wartości niematerialnych na 
początek okresu  01.01.2019 1 743 78 357 39 388 128 6 096 86 324 

Zwiększenia: 0 2 306 1 752 0 3 370 5 676 

 - przeniesienie z nakładów 0 2 306 1 752 0 0 2 306 

 - zakupy 0 0 0 0 3 370 3 370 

Zmniejszenia: 0 -80 -80 0 -4 425 -4 505 

 - likwidacja 0 -80 -80 0 0 -80 

 - przeniesienie na wartości niematerialne 0 0 0 0 -4 425 -4 425 

Wartość brutto wartości niematerialnych na 
koniec okresu 31.12.2019  

1 743 80 583 41 060 128 5 041 87 495 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 01.01.2019 

-1 743 -55 000 -25 200 -8 0 -56 751 

Zwiększenia: 0 -5 320 -3 438 0 0 -5 320 

 - amortyzacja za okres 0 -5 320 -3 438 0 0 -5 320 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 31.12.2019 

-1 743 -60 320 -28 638 -8 0 -62 071 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 01.01.2019 r. 

0 0 0 -120 0 -120 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu 31.12.2019 0 0 0 -120 0 -120 

Wartość netto wartości niematerialnych na 
koniec okresu 31.12.2019 

0 20 263 12 422 0 5 041 25 304 
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Zmiana stanu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 

 
Licencje, 

oprogramowania  
i podobne wartości 

w tym: nabyte      
oprogramowanie 

komputerowe 

Inne wartości 
niematerialne 

Nakłady na wartości 
niematerialne 

Wartości 
niematerialne  

razem 

Wartość brutto wartości niematerialnych na  
początek okresu  01.01.2018 

69 591 30 465 128 13 582 83 301 

Zwiększenia: 18 223 10 733 0 2 117 20 340 

 - przeniesienie z nakładów 18 223 10 733 0 0 18 223 

 - zakupy 0 0 0 2 117 2 117 

Zmniejszenia: -7 712 -1 810 0 -9 603 -17 316 

 - likwidacja -7 712 -1 810 0 0 -7 713 

 - przeniesienie na wartości niematerialne 0 0 0 -9 603 -9 603 

Wartość brutto wartości niematerialnych na  
koniec okresu 31.12.2018 

80 100 39 388 128 6 096 86 324 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na  
początek okresu 01.01.2019 

-59 372 -23 581 -8 0 -59 380 

Zwiększenia: -5 082 -3 429 0 0 -5 082 

 - amortyzacja za okres -5 082 -3 429 0 0 -5 082 

Zmniejszenia: 7 711 1 810 0 0 7 711 

 - likwidacja 7 711 1 810 0 0 7 711 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na  
koniec okresu 31.12.2018 r. 

-56 743 -25 200 -8 0 -56 751 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na  
początek okresu 01.01.2018 0 0 -120 0 -120 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na  
koniec okresu 31.12.2018 

0 0 -120 0 -120 

Wartość netto wartości niematerialnych na  
koniec okresu 31.12.2018 

23 357 14 188 0 6 096 29 453 
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23. Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 Grunty Budynki, lokale  Urządzenia 
Pozostałe  

środki trwałe 
Środki trwałe  

w budowie 
Razem 

Wartość brutto na początek okresu 01.01.2019 212 60 387 33 712 9 756 379 104 446 

Zwiększenia 0 274 1 280 1 373 3 916 6 843 

 - przeniesienie ze środków w budowie 0 274 1 280 1 373 3 915 6 842 

 - inne zwiększenia 0 0 0 0 1 1 

Zmniejszenia 0 -11 394 -2 854 -4 266 -3 154 -21 668 

 - sprzedaż 0 0 0 0 0 0 

 - likwidacja 0 -11 394 -3 400 -5 567 2 013 -18 348 

 - przeniesienie na środki trwałe 0 0 0 0 -6 842 -6 842 

 - inne zmniejszenia 0 0 546 1 301 1 675 3 522 

Leasing 0 18 302 0 0 0 18 302 

Wartość brutto na koniec okresu 31.12.2019 212 67 569 32 138 6 863 1 141 107 923 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na  
początek okresu 01.01.2019 0 -31 056 -26 746 -9 672 0 -67 474 

Zwiększenia 0 -1 311 -2 980 -1 649 0 -5 940 

- amortyzacja za okres 0 -1 311 -2 980 -1 649 0 -5 940 

Zmniejszenia 0 6 266 2 569 4 458 0 13 293 

 - sprzedaż 0 3 444 0 0 0 3 444 

 - likwidacja 0 2 822 2 569 4 458 0 9 849 

Leasing 0 -6 328 0 0 0 -6 328 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na  
koniec okresu 31.12.2019 

0 -32 429 -27 157 -6 863 0 -66 449 

Wartość netto na koniec okresu 31.12.2019 212 35 140 4 981 0 1 141 41 474 
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Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 

 Grunty Budynki, lokale  Urządzenia Pozostałe  
środki trwałe 

Środki trwałe  
w budowie 

Razem 

Wartość brutto na początek okresu 01.01.2018 1 533 63 095 32 966 10 806 2 223 110 623 

Zwiększenia 130 841 2 929 132 2 058 6 090 

 - przeniesienie ze środków w budowie 0 841 2 929 132 0 3 902 

 - zakupy 130 0 0 0 2 058 2 188 

Zmniejszenia - 1 451 -3 549 - 2 183 - 1 182 - 3 902 -12 267 

 - sprzedaż 0 -2 727 -5 0 0 - 2 732 

 - likwidacja 0 -822 - 1 927 -490 0 - 3 239 

 - przeniesienie na środki trwałe 0 0 0 0 - 3 902 - 3 902 

 - inne zmniejszenia - 1 451 0 -251 -692 0 - 2 394 

Wartość brutto na koniec okresu 31.12.2018 212 60 387 33 712 9 756 379 104 446 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na  
początek okresu 01.01.2018 

0 -30 772 -26 680 -9 834 0 -67 286 

Zwiększenia 0 -1 587 - 1 925 -324 0 -3 836 

- amortyzacja za okres 0 - 1 587 - 1 925 -324 0 - 3 836 

Zmniejszenia 0 1 303 1 859 487 0 3 649 

 - sprzedaż 0 1 215 3 19 0 1 237 

 - likwidacja 0 88 1 856 468 0 2 4 12 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na  
koniec okresu 31.12.2018 0 -31 056 -26 746 - 9 671 0 -67 473 

Wartość netto na koniec okresu 31.12.2018 212 29 331 6 966 85 379 36 973 
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 31.12.2019 31.12.2018 

Środki trwałe, w tym: 40 331 36 594 

  - grunty 212 212 

  - budynki, lokale  35 140 29 331 

  - urządzenia techniczne i maszyny 4 981 6 967 

  - pozostałe środki trwałe 0 84 

Środki trwałe w budowie 1 141 379 

Rzeczowe aktywa trwałe razem 41 474 36 973 

 

24. Nieruchomości inwestycyjne i aktywa przeznaczone do zbycia 
 
Zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych prezentuje poniższa tabela 
 

 2019 2018 

Wartość na koniec poprzedniego okresu 92 997 88 957 

Wartość nieruchomości na początek okresu  
bez uwzględnienia wyceny 

56 450 52 397 

   Zwiększenia 0 4 053 

   Zmniejszenia   0 0 

Wartość nieruchomości na koniec okresu bez uwzględnienia wyceny 56 450 56 450 

   

Wycena do wartości godziwej na początek okresu 36 547 36 560 

 Zyski/straty netto wynikające z korekt wyceny  
 wartości godziwej ujęte w rachunku wyników okresu 

2 101 -13 

Wycena do wartości godziwej na koniec okresu 38 648 36 547 

   

Wartość nieruchomości na koniec okresu  95 098 92 997 

 
 
Specyfikacja aktywów przeznaczonych do zbycia według rodzaju 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Nieruchomości przeznaczone do zbycia (budynki i mieszkania) 0 0 

Inne aktywa przeznaczone do zbycia 777 943 

Aktywa przeznaczone do zbycia 777 943 
 

 2019 2018 

Wartość na koniec poprzedniego okresu 943 2 602 

Zwiększenia 1 847 943 

   - wydzielenie z innych środków trwałych 1 847 943 

Zmniejszenia -2 013 -2 602 

   - przeklasyfikowanie na nieruchomości inwestycyjne  -2 013 -2 602 

Wartość aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia na  
koniec okresu  777 943 



PLUS BANK S.A  
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 
(wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w tysiącach złotych, chyba, że wskazano inaczej) 
 
  

76 

 

Bank zgodnie z polityką rachunkowości dokonuje na każdy dzień bilansowy weryfikacji wartości posiadanych 
nieruchomości inwestycyjnych – wycena na dzień bilansowy z wykorzystaniem informacji rynkowych  
o transakcjach. W związku z tym może zaistnieć ryzyko, że w trakcie kolejnego roku obrotowego konieczna będzie 
korekta wykazywanych wartości bilansowych na skutek zmiany ich wartości godziwej spowodowanej zmianą 
rynkowych cen jednostkowych nieruchomości (cena za 1 m2 powierzchni) w wyniku działania czynników 
popytowo-podażowych. 

 

25. Inne aktywa  
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Dłużnicy różni: 5 017 10 737 

 - dłużnicy różni brutto 7 899 13 570 

 - odpis aktualizujący  -2 882 -2 833 

Rozliczenia międzyokresowe czynne 7 542 8 591 

 Przychody do otrzymania: 32 770 

 - przychody do otrzymania brutto 11 504 11 342 

 - odpis aktualizujący  - 11 472 -10 572 

 Zapasy 485 354 

 Inne 869 29 

Pozostałe obciążenia   -1 077 0 

Inne aktywa razem 12 868 20 481 

- krótkoterminowe 8 080 18 028 

- długoterminowe  4 788 2 453 

 
 
Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość innych aktywów: 
 

 2019 2018 

Stan odpisu na początek okresu 13 405 13 121 

Wynik z tytułu odpisów na utratę wartości - 1 787 278 

Inne zmiany (przeksięgowania/spisania w ciężar utworzonej rezerwy)                                                           2 736  6 

Stan odpisu na koniec okresu 14 354    13 405 

 
 
 
Bank dokonuje analizy należności handlowych po upływie 30 dni od daty wymagalności. Dla należności,  
dla których upłynął okres 90 dni od daty wymagalności Bank dokonuje pełnego odpisu aktualizującego. 
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26. Zobowiązania wobec klientów 
  

 31.12.2019 31.12.2018 

Środki na rachunkach bieżących 43 399 113 961 

Depozyty terminowe 16 512 501 786 

Inne zobowiązania   1 177 6 942 

 - zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 1 065 6 819 

 - pozostałe 112 123 

Klienci korporacyjni 61 088 622 689 

Środki na rachunkach bieżących 389 588 439 302 

Depozyty terminowe 799 650 1 264 870 

Inne zobowiązania  18 443 32 803 

 - zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 85 15 684 

 - pozostałe 18 358 17 119 

Klienci indywidualni 1 207 681 1 736 975 

Klienci sektora budżetowego 21 14 

Zobowiązania wobec klientów razem 1 268 790 2 359 678 

- krótkoterminowe  1 152 216 2 157 758 

- długoterminowe 116 574 201 920 

 
 

27. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
 

 2019 2018 

Stan na początek okresu 20 633 0 

kapitał 20 000 0 

odsetki 633 0 

Zwiększenia 1 241 21 259 

kapitał 0 20 000 

odsetki 1 241 1 259 

Zmniejszenia -1 257 -626 

Kapitał 0 0 

odsetki -1 257 -626 

Stan na koniec okresu 20 617 20 633 

kapitał 20 000 20 000 

odsetki 617 633 

 
W dniu 05.01.2018 r. Bank wyemitował niezabezpieczone, podporządkowane obligacje na okaziciela serii A,  
o wartości nominalnej wynoszącej 500.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20.000.000 PLN.  
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28. Pozostałe zobowiązania 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Zobowiązania z tytułu podatków, w tym CIT 1 662 3 235 

Rozrachunki międzybankowe 3 260 9 557 

Wierzyciele 779 7 466 

Zobowiązania z tytułu leasingu 11 974 0 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 10 726 16 969 

Przychody przyszłych okresów 1 091 1 640 

Pozostałe zobowiązania 450 0 

Pozostałe zobowiązania razem 29 942 38 867 

 - krótkoterminowe 17 968 37 776 

 - długoterminowe 11 974 1 091 

 
 

29. Rezerwy 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem 
kredytowym 

3 553 872 

Rezerwa na sprawy sporne 447 4 727 

Rezerwa na odprawy emerytalne 127 229 

Rezerwa w związku z wyrokiem TSUE 3 841 0 

Rezerwy razem 7 968 5 828 

- krótkoterminowe 3 553 562 

- długoterminowe 4 415 5 266 

 
 
W pozycji sprawy sporne wykazana została wartość rezerwy utworzonej w związku z toczącymi się 
postępowaniami przed sądem, co do których, w ocenie Zarządu Banku, istnieje ryzyko przegrania sprawy. 
 
Pismem z dnia 20.09.2019 r. Bank otrzymał wezwanie do zapłaty od jednego z klientów kwoty 11 988 tys. zł 
tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Bank uważa niniejsze wezwanie za bezprzedmiotowe 
dlatego też nie utworzył rezerwy. 
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Zmiana stanu rezerw 
 

 2019 2018 

Stan na początek okresu 5 828 884 

 - rezerwa na zobowiązania pozabilansowe  872 607 

 - rezerwa na sprawy sporne 4 727 9 

 - rezerwa na odprawy emerytalne 229 268 

Wpływ zastosowania MSSF 9  0 -34 

  - rezerwa na zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem kredytowym 0 -34 

Utworzenie 8 855 2 065 
  - rezerwa na zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem  
    kredytowym  4 567 2 065 

  - rezerwa na sprawy sporne 447 0 

- rezerwa w związku z wyrokiem TSUE 3 841 0 

Rozwiązanie -14 498 - 1 766 
  - rezerwa na zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem  
    kredytowym (nota 14) 

-1 887 -1 758 

  - rezerwa na sprawy sporne -12 611 -8 

Inne zmiany wartości 7 783 4 645 
  - rezerwa na zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem  
    kredytowym 

0 -42 

  - na sprawy sporne 7 885 4 726 

  - na odprawy emerytalne -102 -39 

Stan na koniec okresu 7 698 5 828 
  - rezerwa na zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem  
  kredytowym 

3 552 872 

 - rezerwa na sprawy sporne 448 4 727 

 - rezerwa na odprawy emerytalne 127 229 

 - rezerwa w związku z wyrokiem TSUE 3 841 0 

 
Bank tworzy rezerwy na zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem kredytowym w podziale na 3 koszyki. 

 

Zmiana stanów odpisów na oczekiwane straty dla udzielonych zobowiązań i gwarancji finansowych 
wycenianych według zamortyzowanego kosztu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
 

 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Razem 

Saldo odpisów na początek okresu 494 263 115 872 

 Zmiany wynikające z transferów  -336 -30 64 -302 

 Zmiany z tytułu nabycia lub udzielenia 80 10 14 104 

 Zmiany w ekspozycji istniejącego portfela -10 603 2 414 3 007 

 Zmiany z tytułu wyłączenia z bilansu, inne  
 niż spisania 

-54 -57 -19 -130 

Stan na koniec okresu 174 789 2 589 3 552 
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30. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

 
Odroczony podatek dochodowy obliczany jest w stosunku do wszystkich różnic przejściowych zgodnie z metodą 
bilansową przy zastosowaniu stawki podatku dochodowego, która będzie obowiązywać w roku powstania 
obowiązku podatkowego. 

 

Pozycje podatku odroczonego kształtują się następująco: 

 

 2019 2018 

Stan na początek okresu 33 590 35 358 

Podatek odroczony odniesiony na wynik finansowy okresu -2 398 -37 231 

Podatek odroczony odniesiony na kapitał z aktualizacji wyceny 219 35 463 

Stan na koniec okresu 31 411 33 590 

 
 2019 2018 

  Odsetki do zapłacenia od depozytów klienta i emisji własnej 796 1 228 

  Aktualizacja wartości spółek zależnych i udziałów mniejszościowych  5 587 5 448 

  Odpisy aktualizujące utratę wartości kredytów i gwarancji 40 683 43 734 

  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania oraz zobowiązania    
  pozabilansowe 

3 536 4 220 

  Dochody pobierane z góry 5 036 9 306 

  Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 9 236 7 462 

  Wycena dłużnych papierów wartościowych odniesiona na kapitał z aktualizacji  
  wyceny oraz BO od MSSF 9 

41 158 40 544 

  Odpis na aktywo -38 000 -38 000 

Razem aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 68 032 73 942 

  Odsetki do otrzymania od bonów -34 -341 

  Odsetki do otrzymania od udzielonych kredytów -13 252 -17 882 

  Różnica między amortyzacją podatkową a księgową -872 -855 

  Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej -15 402 -14 669 

  Pozostałe przychody -1 055 -995 

  Wycena dłużnych papierów wartościowych odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny -6 006 -5 610 

Razem rezerwa z tytułu podatku odroczonego -36 621 -40 352 

Razem aktywo netto z tytułu podatku odroczonego: 31 411 33 590 
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2019 2018 

  Odsetki 4 505 1 464 

  Aktualizacja wartości spółek zależnych i udziałów mniejszościowych 139 -23 

  Odpisy aktualizujące utratę wartości kredytów i gwarancji -3 051 -42 209 

  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania oraz zobowiązania    
  pozabilansowe 

-684 1 722 

  Dochody pobierane z góry -4 270 -3 841 

  Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 1 773 5 449 

  Różnica między amortyzacją podatkową a księgową -17 112 

  Odpis aktualizujący nieruchomości inwestycyjnych -733 2 

  Inne -60 93 

Razem podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat -2 398 -37 231 

  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w sytuacji, gdy jest prawdopodobne,  
że w przyszłości wystąpi dochód do opodatkowania. 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane jeżeli występuje wymóg 
prawny nakazujący kompensatę bieżących aktywów i zobowiązań podatkowych oraz jeżeli odroczony podatek 
dochodowy odnosi się do tych samych władz skarbowych. 

31. Rozwiązanie rezerw na koszty restrukturyzacji 
 
Na 31.12.2018 r. Bank na cele restrukturyzacji utworzył rezerwę w kwocie 6 904 tys. zł. W okresie 
sprawozdawczym Bank wykorzystał rezerwę w kwocie 5 416 tys. zł. Na dzień 31.12.2019 r. kwota utworzonej 
rezerwy wynosiła  1.488 tys. 

 

32. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej  

 

Bank prowadzi szczegółową ewidencję spraw sądowych o charakterze roszczeń prawnych. 

 

I. Postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) 
 

1. Postępowanie w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynku kart płatniczych 
(Interchage fee) 

Prezes UOKiK wszczął w 2001 roku postępowanie w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję na 
rynku kart płatniczych przez VISA i MasterCard oraz 20 banków, w tym również PLUS BANK S.A. (wcześniej Invest-
Bank S.A.). 

W dniu 29.12.2006 r. Prezes UOKiK wydał Decyzję nr DAR 15/2006, w której nałożył na PLUS BANK S.A. (wcześniej 
Invest-Bank S.A.) karę w wysokości 4.825.000 zł. W dniu 19.01.2007 r. złożono odwołanie PLUS BANK S.A. 
(wcześniej INVEST-BANK S.A.) od decyzji Prezesa UOKiK nr DAR 15/2006 z dnia 29.12.2006 r. wraz z wnioskiem o 
wstrzymanie wykonania decyzji, w której za ograniczające konkurencję uznano praktyki wspólnego ustalania 
przez Banki oraz Visa i MasterCard opłaty interchange. 
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W dniu 25.08.2008 r. Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał postanowienie  
o wstrzymaniu wykonania decyzji wydanej w sprawie opłat interchange.  

W dniu 12.11.2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok 
zmieniający zaskarżoną decyzję, w którym wskazał, że nie stwierdzono stosowania przez Banki praktyk 
monopolistycznych w tym zakresie. 

Od wyroku SOKiK zostały wniesione dwie apelacje tj. Prezesa UOKiK z dnia 12.01.2009 r. oraz przez MasterCard 
Europe z dnia 19.01.2009 r. W dniu 22.04.2010 r. Sąd Apelacyjny VI Wydział Cywilny uchylił wyrok SOKiK i 
przekazał SOKiK sprawę do ponownego rozpoznania (sygn. VI ACa 607/09). Sąd Apelacyjny przychylił się do 
stanowiska Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej i uznał, że rynek właściwy został nieprawidłowo wyznaczony 
przez SOKiK. Ponadto w ocenie Sądu Apelacyjnego sprawa, w tym zarzuty PLUS BANK S.A. (wcześniej INVEST-
BANK S.A.) wobec decyzji powinny były być ponownie zbadane przez SOKiK, który powinien m.in. rozstrzygnąć 
czy zakwestionowana praktyka spełnia przesłanki naruszenia przez Bank zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję na rynku właściwym a jeśli tak, to czy zarzucane porozumienia nie spełniają przesłanek zwolnienia 
tych praktyk spod zakazów. 

Postanowieniem z dnia 08.05.2012 r. działając na wniosek MasterCard Europe SOKiK zawiesił postępowanie do 
czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie MasterCard przeciwko Komisji Europejskiej 
prowadzonego pod sygn. T 111/08. W dniu 24.05.2012 r. Sąd Unii Europejskiej oddalił w całości skargę 
MasterCard na decyzję Komisji C(2007) 6474 z dnia 19.12.2007 r. W sierpniu 2012 r. do Trybunału 
Sprawiedliwości UE MasterCard Europe złożył odwołanie w tej sprawie. 

Z uwagi na fakt, że treść rozstrzygnięcia Sądu UE z dnia 24.05.2012 r. była dla Banku negatywna, w dniu 
29.05.2012 r. zostało wniesione w imieniu Banku zażalenie na postanowienie SOKiK o zawieszeniu postępowania. 
SOKiK postanowieniem z dnia 19.11.2013 r. podjął zawieszone postępowanie w sprawie zażalenia Banków na 
postanowienie Prezesa UOKiK z dnia 18.01.2007 r. w przedmiocie zwrotu kosztów. W dniu 19.12.2013 r. SOKiK 
postanowił zmienić pkt I Postanowienia Prezesa UOKiK i znieść wzajemnie koszty Banków oraz koszty Polska 
Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHID). 

W dniu 21.11.2013 r. SOKiK wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję w punkcie V nakładając na banki nowe 
zmodyfikowane wymiary kar. Dla PLUS BANK S.A. nowo nałożona kara wyniosła 98 657,00 PLN.  

W dniu 06.10.2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie na skutek apelacji Prezesa UOKiK wydał wyrok,  
w którym zmienił zaskarżony wyrok SOKiK w zakresie w jakim dotyczył wysokości wymierzonych przez Prezesa 
UOKiK kar pieniężnych (przywrócono pierwotny wymiar kar wskazanych w Decyzji z dnia 29.12.2006 r.).  
W pozostałym zakresie Sąd oddalił apelacje. W dniu 28.04.2016 r. Bank złożył skargę kasacyjną od wyroku Sądu 
Apelacyjnego z dnia 06.10.2015 r., w której wniósł m.in. o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz poprzedzającego 
go wyroku SOKIK w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
– Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

W dniu 25.10.2017 r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 06.10.2015 r.  
i przekazał Sądowi Apelacyjnemu sprawę do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania 
kasacyjnego. Sprawa wciąż w toku.  Bank w 2019 r. rozwiązał rezerwę na karę. 
 

2. Postępowanie UOKIK w sprawie o uznanie stosowanych przez Bank postanowień wzorców umów za 
niedozwolone 

W dniu 04.02.2019 r. UOKIK wydał Postanowienie w sprawie o uznanie stosowanych przez Bank postanowień 
wzorców umów za niedozwolone (klauzule modyfikacyjne). Bank przedłożył propozycję zobowiązań w trybie art. 
23c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aktualnie Bank oczekuje na akceptację rozwiązań ze strony 
UOKIK. 
 

3. Postępowanie wyjaśniające UOKIK w zakresie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim 

W dniu 01.10.2019 r. UOKIK przesłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i wezwanie do 
udzielenia informacji w zakresie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. W ślad za powyższym Bank przekazał 
stanowisko w zakresie przyjętych zasad, w tym wskazał zasadę rozliczania kredytów w kontekście wyroku TSUE. 
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W dniu 02.03.2020 r. Prezes UOKIK przedstawił stanowisko ws. interpretacji art. 49 ustawy o kredycie 
konsumenckim w kontekście wyroku TSUE i metody liniowej. 

 

4. Wyrok TSUE w tzw. Sprawie Lexitor (art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim) 

W dniu 11.09.2019 r. zapadł wyrok TSUE w tzw. Sprawie Lexitor, w której TSUE stwierdził, że: Artykuł 16 ust. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt 
konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo 
konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje 
wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. 
 

5. Uchwała SN w sprawie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim 

Uchwała SN w tej sprawie zapadła w dniu 12.12.2019 r. III CZP 45/19  i stanowi, że przewidziane w art. 49 ust. 1 
ustawy o kredycie konsumenckim uprawnienie do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty 
w całości przed terminem określony, w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.  

Z tytułu kwestii, o których mowa w pkt 4-5 Bank utworzył stosowane rezerwy. 

 

II. Postępowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 
 

1. Inspekcje UKNF w 2019 r. 

W 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził w PLUS BANK S.A. dwie inspekcje: 

 w dniach 01-17.04.2019 r. postępowanie wyjaśniające w zakresie poprawności kalkulacji 
współczynników kapitałowych według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 w dniach 10.06-09.07.2019 r. inspekcja problemowa. 
 

2. Skarga na bezczynność KNF 

W dniu 04.03.2019 r. PLUS BANK S.A. złożył skargę na bezczynność Komisji Nadzoru polegająca na niewydaniu  
w terminie decyzji zezwalające na zmianę statutu Banku. WSA w dniu 31.10.2019 r. stwierdził bezczynność 
Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawa toczy się obecnie przed NSA. W dniu 07.01.2020 r. KNF złożył skargę 
kasacyjną. W dniu 09.03.2020 roku Zarząd Plus Bank S.A. złożył odpowiedź na skargę kasacyjną KNF. Sprawa w 
toku. 
 

3. Decyzja KNF w przedmiocie ustanowienia Kuratora 

W dniu 31.05.2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w przedmiocie ustanowienia Kuratora  
w PLUS BANK S.A. W dniu 20.11.2019 r. PLUS BANK S.A. złożył skargę do WSA na ww. decyzję KNF. W dniu 
03.12.2019 r. WSA oddalił skargę PLUS BANK S.A. w przedmiotowej sprawie. W dniu 14.02.2020 r. Plus Bank 
złożył skargę kasacyjną w sprawie. 

 

4. Postępowanie KNF w przedmiocie zawieszenia działalności Banku i ustanowienie w Banku Zarządu 
komisarycznego 

W dniu 09.07.2019 r. Bank otrzymał zawiadomienie o wszczęciu przez KNF z urzędu postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zawieszenia działalności Banku i ustanowienia w Banku zarządu 
komisarycznego. W dniu 09.07.2019 r. Bank otrzymał również zawiadomienie o wszczęciu przez KNF 
postępowania w przedmiocie przejęcia PLUS BANK S.A. przez inny Bank, za zgodą banku przejmującego. 

Z uwagi na fakt, iż na dzień podpisania sprawozdania finansowego Bank posiada dodatnie kapitały, a łączny 
współczynnik kapitałowy (współczynnik wypłacalności) kształtuje się powyżej minimum określonego w 
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Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w ocenie Zarządu Banku przesłanka do zastosowania 
środka nadzorczego wynikającego z art.158 ust.1 ustawy Prawo Bankowe ustała. 

Pismem z dnia 06.03.2020 r. KNF poinformowała Bank o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania na 
dzień 08.05.2020 r. 

 

5. Decyzja KNF w sprawie ograniczenia działalności Banku 

W dniu 22.07.2019 r. Bank otrzymał zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego  
w przedmiocie ograniczenia działalności Plus Bank S.A.  

 

W dniu 01.08.2019 r. KNF wydała decyzję w sprawie ograniczenia działalności Banku, poprzez ustalenie: 

1) limitu na nowe zaangażowania Banku wobec jednego kredytobiorcy lub grupy powiązanych klientów 
do wysokości 50 tys. zł; 

2) utrzymywania salda kredytowego Banku na poziomie nie wyższym niż w dniu doręczenia decyzji; 

3) oprocentowania nowych depozytów oferowane klientom przez Bank na poziomie nie wyższym niż 
średnie oprocentowanie na rynku. 

 

W dniu 20.08.2019 r., w wyniku złożonego przez Bank wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, KNF zmieniła 
pkt 3 Decyzji z dnia 01.08. 2019 r. ustalając: 

1) limit oprocentowania dla nowych depozytów, pozyskiwanych przez Bank na poziomie nie wyższym 
niż średnie oprocentowanie (liczone jako średnia arytmetyczna) depozytów oferowanych tym 
samym kategoriom klienta, w tych samych terminach zapadalności przez 10 największych banków 
komercyjnych z polskiego sektora bankowego (według sumy bilansowej na dzień 31.03.2019 r.), 

2) możliwość utrzymania oprocentowania dla depozytów zdeponowanych i odnawianych na poziomie 
obowiązującym sprzed wydania Decyzji. 

 

W dniu 22.10.2019 r. PLUS BANK S.A. złożył wniosek do KNF w przedmiocie uchylenia decyzji KNF z dnia 
20.08.2019 r. W dniu 09.06.2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w sprawie zmiany  
pkt 2  ostatecznej decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20.08. 2019 r.   Zgodnie z decyzją 
KNF limit przestaje obowiązywać, gdy wskaźnik przedstawiający stopień finansowania kredytów depozytami, 
rozumiany jako wartość nominalna depozytów sektora niefinansowego do wartości nominalnej kredytów sektora 
niefinansowego (wskaźnik D/K), spadnie do poziomu 92% (z zastrzeżeniem, że limit zostanie przywrócony, gdy 
wskaźnik osiągnie poziom minimum 100%). 

 

 

III. Postępowania podatkowe i skarbowe 
 

W grudniu 2019 r. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach zakończył postępowanie kontrolnego wobec 
PLUS BANK S.A. Nr 348000-CKK-1.500.26.2017, w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania 
oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r., a także 
wywiązywania się przez instytucję obowiązaną z obowiązków nałożonych ustawą z dnia 16.11.2000 r.  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 ze zm.) w 
2013 r. Stosownie do ustaleń dokonanych przez organ podatkowy w trakcie prowadzonego postepowania 
kontrolnego, Bank  zmniejszył stratę podatkową  o kwotę 2 625 tys. zł. 
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33. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane  
 
 
Ujawnieniu podlegają informacje, dotyczące zdarzeń warunkowych i promes zobowiązań, zawierające rodzaj  
i kwotę zobowiązań z tytułu udzielonych kredytów, które są nieodwołalne, ponieważ Bank nie może się z nich 
wycofać bez ryzyka poniesienia kar lub kosztów. 
 

 

Ponadto ujawnieniu podlegają rodzaj i kwoty następujących zobowiązań warunkowych i promes zobowiązań 
wynikających z pozycji pozabilansowych, w szczególności z tytułu: 
 

 bezpośrednich substytutów kredytów i pożyczek, w tym ogólnych gwarancji dotyczących pokrycia 
zadłużenia, gwarancji bankowych, i akredytyw typu „standby”, 
 

 zobowiązań warunkowych związanych z konkretnymi transakcjami (gwarancji właściwego wykonania 
kontraktu, gwarancji przetargowych, rękojmi i akredytyw typu „standby”), 
 

 krótkoterminowych, samolikwidujących się zobowiązań warunkowych związanych z obrotem 
towarowym, takich jak akredytywy dokumentowe, przy których dostarczany towar traktowany jest jako 
zabezpieczenie. 

 
 

Zestawienie wielkości zobowiązań udzielonych i otrzymanych występujących w Banku 
 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

 Zobowiązania dotyczące finansowania 52 754 76 506 

 Zobowiązania gwarancyjne 3 428 4 828 

    w tym: z tytułu udzielonych zobowiązań związanych z gwarancją jakości 3 428 3 378 

Zobowiązania udzielone 56 182 81 334 

 Zobowiązania dotyczące finansowania - z tytułu otrzymanych kredytów 4 684 19 156 

Zobowiązania otrzymane 4 684 19 156 

walutowe instrumenty pochodne (różnice kursowe) -391 62 

transakcje bankowe bieżące i terminowe ( w tym FX SWAP) 120 648 62 

Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży transakcji walutowych 120 257 0 

 
 
Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r. Bank nie miał zawartych umów dotyczących zakupu wartości 
niematerialnych i środków trwałych skutkujących powstaniem zobowiązań umownych. 
 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku udzielone gwarancje oraz zobowiązania dotyczące finansowania 
traktowane są jako element zaangażowania obarczonego ryzykiem kredytowym. Ocena ryzyka wynikającego  
z udzielonych gwarancji stanowi element procesu oceny ryzyka kredytowego wynikającego z innych produktów 
kredytowych posiadanych przez danych klientów, tzn. wszystkie produkty kredytowe, łącznie z gwarancjami, 
udzielone konkretnym kredytobiorcom analizowane są równolegle zarówno pod kątem oceny przesłanek utraty 
wartości, jak i pomiaru odpisów aktualizujących wartość. 

 
 
 
 



PLUS BANK S.A  
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 
(wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w tysiącach złotych, chyba, że wskazano inaczej) 
 
  

86 

 

 
W związku z obowiązywaniem MSSF 9 rezerwy na zobowiązania pozabilansowe zostały przeklasyfikowane do 
rezerw na zobowiązania pozabilansowe obciążone ryzykiem kredytowym. Na dzień 31.12.2019 r. oszacowane 
rezerwy na zobowiązania pozabilansowe obciążone ryzykiem kredytowym wyniosły 3 553 tys. zł. W 2018 roku 
oszacowana kwota rezerw na udzielone zobowiązania gwarancyjne i zobowiązania dotyczące finansowania 
wyniosła 872 tys. zł. Powyższe kwoty są zaprezentowane w nocie 29. 
 
 

 
Aktywa, na których ustanowiono zabezpieczenie 
 
Na aktywach zastawiono papiery wartościowe na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Papiery wartościowe zastawione na rzecz BFG 10 136 12 289 

Aktywa zastawione razem 10 136 12 289 

 
 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 795) na dzień 31.12.2019 r. Bank posiadał 
papiery skarbowe (obligacje) ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 10 136 tys. zł o wartości 
nominalnej 10 000 tys. zł, 31.12.2018 r. (obligacje) w wartości bilansowej 12 289 tys. zł, wartość nominalna  
12 000 tys. zł. Obligacje te stanowiły zabezpieczenie funduszu ochrony środków gwarantowanych w ramach BFG 
i były zdeponowane na wydzielonym rachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych NBP. 

 

 

34. Kapitały 

 
Kapitał podstawowy 
 
Zarejestrowany Kapitał akcyjny Banku na dzień 31.12.2019 r. wynosi 350 833 144,77 zł i dzieli się na: 
 
 

 520 000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych, 

 3 613 771 sztuk akcji imiennych zwykłych. 
 
 

Razem 4 133 771 sztuk akcji, każda o wartości nominalnej 84,87 zł.  
 
 

Akcje Banku nie znajdują się w publicznym obrocie papierami wartościowymi. Wszystkie akcje zostały pokryte 
wkładem pieniężnym, poza akcjami serii J w 50% i serii Ł w całości, które zostały pokryte wniesionym aportem. 
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Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego banku na dzień 31.12.2019 r. 
 
 

Rodzaj akcji/seria 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji * 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

** 

Liczba akcji 
[szt.] 

Wartość 
serii/emisji /akcji 
według wartości 
nominalnej [zł] 

Imienne uprzywilejowane serii: B, T 
na każdą akcję 

imienną przypada 
5 głosów 

zgodnie z § 35 
Statutu 
BANKU 

520 000 44 132 400,00 

Imienne zwykłe serii: 
C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P,R,S,U, 
W,X,Y, AA 

brak 
zgodnie z § 35 

Statutu 
BANKU ** 

3 613 771 306 700 744,77 

Liczba akcji razem   4 133 771  

Zarejestrowany kapitał akcyjny    350 833 144,77 

Wartość nominalna jednej akcji    84,87 

 
* § 36. Statutu Banku 
Akcje imienne założycielskie serii „B” oraz akcje imienne serii „T” są uprzywilejowane w następujący sposób: na każdą akcję imienną 
przypada 5 głosów. 
 

** § 35. Statutu Banku 
1. Przeniesienie własności akcji imiennych, ich zastawienie, jak również ustanowienie na nich użytkowania, wymaga pisemnego uprzedniego 
zezwolenia Rady Nadzorczej. 
2. Zawiadomienie Rady Nadzorczej o zamiarze zastawienia akcji, jak również ustanowienia na nich użytkowania ze wskazaniem osoby 
zastawnika lub użytkownika oraz liczby akcji będących przedmiotem czynności prawnej, dokonywane jest w formie pisemnej na adres Zarządu 
Banku. 
3.  Zawiadomienie Rady Nadzorczej o zamiarze zbycia akcji imiennych z podaniem osoby nabywcy, liczby zbywanych akcji i ich ceny 
dokonywane jest w formie pisemnej na adres Zarządu Banku. 
4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie własności akcji, Rada Nadzorcza nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia 
zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru przeniesienia akcji, wskazuje innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena akcji ustalona przez Radę 
Nadzorczą nie może być niższa niż cena oferowana akcjonariuszowi przez wskazywanego przez niego nabywcę. Termin zapłaty za akcje wynosi 
14 dni od dnia wskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy akcji. 
5.  Naruszenie powyższych postanowień w zakresie obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zbycie, zastawienie akcji, jak również 
ustanowienie na nich użytkowania, powoduje bezskuteczność czynności prawnej wobec Banku. 
 
 
Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% kapitału zakładowego i/lub 5% ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Banku według stanu na 31.12.2019 r. byli: 
 

 Zygmunt Solorz posiadał 1,939% kapitału zakładowego i 6,449% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

 Karswell Ltd, Cypr posiadał 47,631% kapitału zakładowego i 32,601% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
 Prepersento Ltd, Cypr posiadał 2,315% kapitału zakładowego i 7,701% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, 

 Supremonto Ltd, Cypr posiadał 3,832% kapitału zakładowego i 9,640% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 Bithell Holdings Ltd, Cypr posiadał 9,172% kapitału zakładowego i 9,996% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, 

 Reddev Investments Ltd, Cypr posiadał 8,985% kapitału zakładowego i 8,038% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, 

 Inwestycje Polskie sp. z o. o., posiadała 7,112% kapitału zakładowego i 8,658% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, 

 WBN Holding Ltd, Cypr posiadał 9,996% kapitału zakładowego i 7,307% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, 

 Stasalco Ltd, Cypr posiadał 8,553% kapitału zakładowego i 9,301% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% kapitału zakładowego i/lub 5% ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Banku według stanu na 31.12.2018 r. byli: 
 

 Zygmunt Solorz posiadał 2,050% kapitału zakładowego i 6,690% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
 Karswell Ltd, Cypr posiadał 47,339% kapitału zakładowego i 31,850% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

 Prepersento Ltd, Cypr posiadał 2,447% kapitału zakładowego i 7,988% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, 

 Supremonto Ltd, Cypr posiadał 4,051% kapitału zakładowego i 9,999% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
 Bithell Holdings Ltd, Cypr posiadał 7,573% kapitału zakładowego i 8,984% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, 
 Reddev Investments Ltd, Cypr posiadał 9,498% kapitału zakładowego i 8,337% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, 

 Inwestycje Polskie sp. z o. o., posiadała 7,518% kapitału zakładowego i 8,981% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, 

 WBN Holding Ltd, Cypr posiadał 9,992% kapitału zakładowego i 7,204% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, 

 Stasalco Ltd, Cypr posiadał 9,041% kapitału zakładowego i 9,648% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 
W I kwartale 2020 r. zostało zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 31.081.855,23 zł tj. do 
kwoty 381.915.000 zł.  
 
Akcjonariuszami obejmującymi akcje byli: 

 

 Bithell Holdings, 
 WBN Holding Limited. 

 
Akcje własne  

 
Na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. Bank posiadał 19 190 sztuk akcji własnych serii J, bez prawa 
głosu (zgodnie z art. 364 par 2 Kodeksu spółek handlowych) co stanowi 0,464% udziału w kapitale zakładowym, 
przejętych przez Bank w 2000 roku w drodze postępowania egzekucyjnego od Rzemieślniczego Domu 
Towarowego sp. z o.o. 
 
Pozostałe elementy kapitałów własnych 

 
Pozostałe elementy kapitałów własnych powstały w wyniku wyceny aktywów finansowych. 

 

 2019 2018 

Stan na początek okresu 3 242 2 131 

Zmiana wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej  
przez inne całkowite dochody  -1 150 1 323 

Odpisy aktualizujące aktuarialną wycenę rezerw na świadczenia pracownicze 102 39 

Podatek dochodowy odroczony (Nota 30) 218 -251 

Zmiana netto w aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej  
przez inne całkowite dochody po uwzględnieniu podatku odroczonego 830 1 111 

Stan na koniec okresu 2 412 3 242 
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Zyski zatrzymane 
 

Zyski zatrzymane obejmują pozostały kapitał zapasowy, pozostałe kapitały rezerwowe, niepodzielony wynik z lat 
ubiegłych oraz wynik roku bieżącego. 

Pozostały kapitał zapasowy i pozostały kapitał rezerwowy tworzone są z odpisów z zysku i są przeznaczone na 
cele określone w statucie oraz innych przepisach prawa. 

 31.12.2019 31.12.2018 

Pozostały kapitał zapasowy 15 336 15 336 

Pozostałe kapitały rezerwowe 9 441 9 441 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -366 733 -320 298 

Wynik roku bieżącego -6 703 -46 435 

Zyski zatrzymane razem -348 659 -341 956 

 

Zgodnie z polskimi przepisami prawa (art. 396 ust. 1 kodeksu spółek handlowych) 8% zysku za dany rok obrotowy 
przelewa się na kapitał zapasowy tworzony ustawowo, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 
kapitału zakładowego. 

Niepodzielony wynik lat ubiegłych (za rok 2018) oraz strata netto osiągnięta w 2019 roku ma być pokryta  
z wypracowanych zysków w latach przyszłych. 
 
 

35. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych – informacja dodatkowa 
 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 
 

Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków 
pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące od dnia nabycia. 
 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Kasa 1 940 2 243 

Środki w Banku Centralnym  65 214 163 934 

Rachunki nostro w innych bankach  123 542 19 377 

Środki pieniężne 190 696 185 554 

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe 19 997 309 948 

Ekwiwalenty środków pieniężnych 19 997 309 948 

 
 
W ramach stanu środków pieniężnych Bank ujmuje rezerwę obowiązkową utrzymywaną przez Bank, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na rachunku NBP, oznaczoną jako środki o ograniczonej możliwości 
dysponowania, które na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 42 379 tys. zł, a na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 75 149 tys. 
zł. 
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Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów i banków 
 
 

 2019 2018 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Banku -1 088 736 46 778 

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 0 -8 709 

Razem Zmiana stanu zobowiązań  -1 088 736 38 069 

 

36. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
Beneficjentem rzeczywistym względem PLUS BANK S.A. jest Pan Zygmunt Solorz. 
 
Transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone w ramach zwykłej działalności operacyjnej obejmują 
kredyty, depozyty oraz transakcje w walutach obcych, obsługę sieci sprzedaży, call center oraz windykację. 
 
Ustanowienie kaucji na rachunku bankowym Pana Zygmunta Solorza odbyło się w ramach zwykłej działalności 
operacyjnej Banku. Ustanowienie kaucji na rachunku jest jednym ze standardowych zabezpieczeń jakie Bank 
dopuszcza w ramach prowadzonej działalności kredytowej, zgodnie z obowiązującym w Banku Podręcznikiem 
zabezpieczeń. Podstawą prawną ustanowienia kaucji jest art. 102 Ustawy z dnia 29 .08.1997 r. Prawo bankowe. 
 
 
 
Dane liczbowe dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi na 31.12.2019 r. i za okres 01.01.2019 r.  
– 31.12.2019 r. oraz na 31.12.2018 r. i za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 
 

 
Członkowie Rady 

Nadzorczej i Zarządu 
Banku 

Inne Osoby Spółki powiązane 

 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 
Sprawozdanie z sytuacji 
finansowej 

      

Zobowiązania z tytułu depozytów 1 346 19 305 0 921 3 875 496 192 

Należności z tytułu kredytów 0 0 0 0 85 754 170 488 

Należności z tytułu dostaw i usług 0 0 0 0 5 570 1 325 
Zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług 

0 0 0 0 12 699 525 

       

Rachunek zysków i strat       

Koszty odsetek od depozytów 125 74 6 113 1 567 6 989 
Przychody odsetkowe od 
kredytów 

0 0 0 0 10 303 2 803 

Przychody z tytułu prowizji 1 1 0 0 949 702 

Pozostałe przychody 0 0 0 0 4 540 5 551 

Pozostałe koszty 0 0 0 0 12 605 27 354 
 

Inne osoby obejmują: bliskich członków Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i Akcjonariusza 
Tabela zawiera dane o transakcjach zarówno z jednostkami zależnymi, w których Bank ma udziały lub akcje oraz jednostkami powiązanymi 
pośrednio i osobowo. 
 
 
Dnia 17.07.2019 r. Bank dokonał sprzedaży 8 wierzytelności za kwotę 165 000 tys. zł. akcjonariuszom  
i podmiotom powiązanym z akcjonariuszami Banku.  
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 Wpływ rozliczenia transakcji sprzedaży w pozycjach rachunku zysków i strat przedstawia się następująco: 
 

  

Przychód z tytułu rozwiązania odpisów 70 173 

Pomniejszenie przychodów z tytułu odsetek -15 510 

Pomniejszenie przychodów z tytułu prowizji -513 

Zwiększenie przychodów z tytułu zwrotu kosztów windykacji 358 

Koszt spisanych należności o koszt spisanego kapitału nierozliczonego z ceną sprzedaży -6 248 

Podatek dochodowy -8 021 

Wynik netto 40 240 

 
 

37. Skład osób zarządzających i nadzorujących w 2019 i 2018 roku, wynagrodzenia 
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PLUS BANK S.A. 

  
W dniu 31.12. 2018 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: 
 

1.  Piotr Olendski – p.o. Prezesa Zarządu 
2.  Dariusz Kaczmare k– Członek Zarządu 
3.  Justyna Kulka – Członek Zarządu 
4.  Krzysztof Janicki – Wiceprezes Zarządu 

 
W 2019 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu: 
 

 W dniu 14.01.2019 r. Piotr Olendski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku. 
 W dniu 14.01.2019 r. Dariusz Kaczmarek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku. 
 Z dniem 15.01.2019 r. Rada Nadzorcza powołała Agatę Zgliczyńską w skład Zarządu Banku i powierzyła 

jej pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu. 
 Z dniem 15.01.2019 r. Rada Nadzorcza oddelegowała Janusza Kaliszyka do pełnienia obowiązków 

Członka Zarządu Banku. 
 W dniu 27.02.2019 r. Krzysztof Janicki złożył rezygnację z  funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku. 
 Z dniem 15.04.2019 r. Rada Nadzorcza powołała Janusza Kaliszyka w skład Zarządu Banku. 
 Z dniem 9.05.2019 r. Rada Nadzorcza powołała Krzysztofa Janickiego w skład Zarządu Banku na 

stanowisku Wiceprezesa. 
 Z dniem 28.05.2019 r. Rada Nadzorcza uchyliła powierzenie obowiązków prezesa Zarządu Agacie 

Zgliczyńskiej i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku. 
 Z dniem 28.05.2019 r. Rada Nadzorcza oddelegowała Marcina Ginela do pełnienia obowiązków 

Członka Zarządu Banku na 3 m-ce, powierzając mu funkcję p.o. Prezesa Zarządu Banku. 
 W dniu 13.07.2019 r. Krzysztof Janicki złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku. 
 W dniu 19.07.2019 r. Agata Zgliczyńska złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku. 
 Z dniem 21.08.2019 r. Rada Nadzorcza powołała Marcina Ginela w skład Zarządu Banku, powierzając 

mu funkcję p.o. Prezesa Zarządu Banku. 
 W dniu 07.11.2019 r. Marcin Ginel złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu, p.o. Prezesa 

Zarządu Banku z dniem 31.12.2019 r.  
 Z dniem 18.12.2019 r. Rada Nadzorcza powołała Ewę Romańczyk w skład Zarządu Banku skuteczne od 

01.01.2020 r. 
 W dniu 18.12.2019 r. Rada Nadzorcza powierzyła Januszowi Kaliszykowi pełnienie obowiązków 

Prezesa Zarządu Banku z dniem 01.01.2020 r. 
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W dniu 31.12.2019 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: 
 

1. Marcin Ginel – członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu 
2. Ewa Romańczuk – członek Zarządu 
3. Justyna Kulka – członek Zarządu  

 

Na dzień 31.12.2018 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 
  

1. Janusz Kaliszyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2.  Zygmunt Solorz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
3.  Katarzyna Ostap–Tomann – Członek Rady Nadzorczej 
4.  Katarzyna Moras – Członek Rady Nadzorczej 
5.  Grzegorz Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej 
4.  Marcin Ginel – Członek Rady Nadzorczej 

 
W 2019 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 
 

 W dniu 15.04.2019 r. Janusz Kaliszyk złożył rezygnację w członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku. 

 W dniu 28.05.2019 r. Rada Nadzorcza powołała Aleksandrę Kosmol-Marchelek na Przewodniczącą 
Rady Nadzorczej. 

 W dniu 28.08.2019 r. Marcin Ginel złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku. 

 
Na dzień 31.12.2019 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 
 

1. Aleksandra Kosmol-Marchelek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
2. Zygmunt Solorz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
3. Katarzyna Ostap-Tomann – Członek Rady Nadzorczej 
4. Katarzyna Moras – Członek Rady Nadzorczej 
5. Grzegorz Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej 

 

Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz transakcje zawarte z Członkami Zarządu Banku i bliskimi członkami ich 
rodzin 
 

Łączne kwoty wynagrodzeń (brutto) Członków Zarządu Banku należne za rok 2019  i rok 2018 roku, obejmujące: 
wynagrodzenie zasadnicze, honoraria (powołania), wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, nagrody, 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przedstawia poniższe zestawienie: 

 
Członkowie Zarządu Banku za rok 2019 za rok 2018 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 772 2 678 

Razem 1 772 2 678 

 
 
Łączne wynagrodzenie (brutto) Członków Rady Nadzorczej Banku w latach 2019 i 2018 przedstawia poniższe 
zestawienie. 
 

Członkowie Rady Nadzorczej za rok 2019 za rok 2018 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 237 269 

Razem 237 269 
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38. Współczynniki kapitałowe 
 
Kalkulacji łącznego współczynnika kapitałowego (współczynnika wypłacalności), współczynnika kapitału Tier 1, 
współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 i funduszy własnych Banku, stanowiących podstawę wyliczenia 
współczynnika, dokonuje się na podstawie obowiązującego na dzień 31.12.2019 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych. Dodatkowo, zgodnie z przepisami Rozporządzenia CRR, kalkuluje się wskaźnik 
dźwigni finansowej. 

Kapitał wewnętrzny wyznaczany jest na podstawie następujących przepisów: 
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.062013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. 
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6.03.2017 r. w sprawie systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu 
szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. 

Fundusze własne na koniec 2019 r. ukształtowały się na poziomie 121,4 mln zł.. W trakcie 2019 roku (za 
wyjątkiem sierpnia kiedy to w wyniku spadku aktywów ważonych ryzykiem współczynnik TCR wyniósł 8,40%) 
Bank nie spełniał norm adekwatności kapitałowej  określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) na poziomie 8% oraz poziomu zalecanego przez Komisję Nadzoru Finansowego na poziomie 13,50%. 
Na koniec 2019 roku wyniósł 8,40%. Poprawa łącznego współczynnika kapitałowego w stosunku do roku 2018 r. 
wynika ze zmniejszenia wartości aktywów ważonych ryzykiem oraz pozytywnego wpływu na fundusze własne 
transakcji sprzedaży wierzytelności, która miała miejsce w lipcu 2019 r.  W przypadku kapitałów wewnętrznych 
nadwyżka pojawiła się w lipcu i utrzymała się do końca roku. 

Współczynnik kapitałowy kształtował się w 2019 r. poniżej minimum określonego w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) na poziomie 8%, za wyjątkiem lipca i sierpnia (wzrost do poziomu 8,58 % i 8,04 % 
odpowiednio), oraz poniżej poziomu zalecanego przez Komisję Nadzoru Finansowego na poziomie 13,5%.  
Na koniec 2019 roku łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 8,40%.  

 

39. Dodatkowe ujawnienia 
 
 
Weksle in Blanco 
 

Osoba zasiadająca w latach dziewięćdziesiątych w organach Banku – Piotr Bykowski twierdzi publicznie 
(informacje medialne), że działając jako prokurent Banku wystawił w latach 1994-1996 weksle in blanco  
w imieniu Banku. Bank od początku pojawienia się tych informacji stoi na stanowisku, że takie zobowiązania 
wekslowe nie istnieją, bowiem m.in. nie zostały w jakimkolwiek czasie zaewidencjonowane w księgach Banku. 

Od lipca 2004 r. przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie, toczyło się postępowanie przygotowawcze, w wyniku 
zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego prof. Leszka 
Balcerowicza, dotyczące podejrzenia zaistnienia przestępstwa podrobienia środka płatniczego - weksla in blanco 
oraz podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia powyższego weksla do polskiego systemu bankowego. 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłała w dniu 19.02.2014 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział 
XII Karny akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Bykowskiemu, Romanowi Wojnarowskiemu, Henrykowi 
Mateckiemu, Zbigniewowi Zalewskiemu, Włodzimierzowi Majewskiemu, Piotrowi Różanowskiemu, Ewie 
Wendlant oraz Katarzynie Chruszczyńskiej, przy zachowaniu tożsamości zarzutów aktu oskarżenia z dnia 
29.11.2011 r. w sprawie rozpoczął się przewód sądowy i prowadzone jest postępowanie dowodowe.  

Zdaniem Zarządu Banku nie istnieje żaden wiarygodny tytuł do zakwalifikowania sprawy do grupy zobowiązań 
warunkowych, a informacja jest ujawniana jedynie ze względu na medialny charakter zdarzenia. 
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Wynagrodzenie audytora  
 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 64 ust.1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w świetle 
podjętej przez Radę Nadzorczą Uchwały nr 1/2018 z dnia 08.11.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu do zbadania 
sprawozdania finansowego Banku oraz Grupy Kapitałowej PLUS BANK S.A., została podpisana w dniu  
10.12.2018 r. umowa ze spółką Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu na badanie 
sprawozdań finansowych Banku na 2 lata. 

 
Wynagrodzenie audytora z tytułu świadczonych usług na rzecz PLUS BANK S.A. 
 

 za rok 2019 za rok 2018 

Wynagrodzenie z tytułu badania  śródrocznego i rocznego sprawozdania 
finansowego 282 121 

Powyższe kwoty prezentowane są w wartości brutto. 

 

Ważne wydarzenia po dniu bilansowym  
 
Po 31.12.2019 r. nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu: 
 
 W dniu 30.01.2020 r. Janusz Kaliszyk złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu i pełnienia obowiązków 

Prezesa Zarządu. 
 W dniu 30.01.2020 r. Rada Nadzorcza oddelegowała Katarzynę Moras do pełnienia funkcji Członka 

Zarządu na okres trzech miesięcy z dniem 31.01.2020 r. oraz powierzyła jej pełnienie obowiązków Prezesa 
Zarządu Banku z dniem 31.01.2020 r. 

 W dniu 06.04.2020 r. Rada Nadzorcza powołała Katarzynę Dąbrowską w skład Zarządu Banku z dniem 
14.04.2020 r. 

 W dniu 30.04.2020 r. Rada Nadzorcza oddelegowała Katarzynę Moras do pełnienia funkcji Członka 
Zarządu na okres trzech miesięcy z dniem 01.05.2020 r. oraz powierzyła jej pełnienie obowiązków Prezesa 
Zarządu Banku z dniem 01.05.2020 r. 

Po uzyskaniu decyzji KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu w dniu 17.02.2020 r. PLUS BANK S.A. 
dokonał sprzedaży 100 000 akcji zwykłych imiennych serii A na rzecz WBN Holding Limited z siedzibą w Limassol, 
Cypr oraz wyraził zgodę na wykreślenie go z księgi akcyjnej IB TFI. Cena sprzedaży za jedną akcję wyniosła 
26,86 zł, a łączna cena za akcje wyniosła 2 686 000,00 zł. 

 
 
Po 31.12.2019 r. nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 
 

 

W dniu 30.01.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Janusza Kaliszyka w skład Rady Nadzorczej 
PLUS BANK S.A. 
 
W dniu 17.04.2020 r. do Banku wpłynęło pismo Prezesa UOKIK informujące, iż Prezes  UOKIK wszczął przeciwko 
PLUS BANK S.A. postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie czy zasady na jakich banki udzielają 
konsumentom odroczenia spłat kredytów konsumenckich  oraz kredytów hipotecznych (tzw. wakacje 
kredytowe), będącego następstwem skutków wywołanych wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii związanej  
z rozpowszechnianiem się wirusa SARS CoV2, może uzasadniać wszczęcie postępowania w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone. Postępowanie wyjaśniające jest w toku.  
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40. Słownik użytych skrótów 
 
SPPI - ang. Solely Payments of Principal and Interest 
POCI  -ang. Purchased or originated credit-impaired asset 
ESP - efektywna stopa procentowa 
AC - zamortyzowany koszt przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej 
FVOCI - wartość godziwa przez inne całkowite dochody  
FVTPL - wartość godziwa przez wynik finansowy  
CAEiR - efektywna stopa procentowa skorygowana o ryzyko kredytowe  
ECL - ang. expected credit loss 
PD – ang. Probability of Default - prawdopodobieństwo wystąpienia niewykonania zobowiązania defaultu, 
określony w sposób statystyczny, ekspercko lub na bazie powszechnie akceptowalnych wyliczeń stosunek liczby 
klientów (lub ich zaangażowań), co do których w określonym horyzoncie czasu wystąpiło zdarzenie default do 
liczby wszystkich klientów (lub ich łącznego zaangażowania) nie będących w stanie default na początku badanego 
okresu, w danym portfelu. 
LGD - ang. Loss Given Default - oczekiwana wartość straty ekonomicznej Banku w przypadku zaistnienia 
niewykonania zobowiązania. 
EAD - ang. Exposure at default - wartość ekspozycji kredytowej w przypadku zajścia zdarzenia default wyznaczona 
na moment zajścia tego zdarzenia 
FX-SWAP – instrumenty pochodne 
BPV – ang. Basis Point Value – wartość punktu bazowego 
EVE - zmiana wartości ekonomicznej  kapitału  
Gap Analysis - metody Luki Terminów Przeszacowania 
NSFR – ang. Net stable funding ratio 
LCR - ang. Liquidity coverage ratio  
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Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 
Data 

Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis 

   

 
 
 
 

 
 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

Katarzyna Moras p.o. Prezes Zarządu  

Ewa Romańczuk Członek Zarządu  

Justyna Kulka Członek Zarządu  

Katarzyna Dąbrowska Członek Zarządu  

 
 
 


