
 
 
Odpowiedzi na pytania zadane podczas obrad XXVII Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia mBanku S.A. dnia 31marca 2014 roku 
 
1. Pytanie: Jaka jest kwota straty podatkowej z działalności na rynku słowackim?  

 
Strata operacyjna netto na Słowacji, która będzie rozliczana w latach 2014-2017, wynosi 
obecnie równowartość 95 mln zł, przy czym jej dokładna wielkość zależy od poziomu kursu 
walutowego. Na dzień dzisiejszy, przy aktualnie obowiązujących stawkach podatkowych, mamy 
w związku z tym około 18 mln zł straty podatkowej z działalności na rynku słowackim. 
 
Straty podatkowej oddziału słowackiego nie można odliczyć w 2013 roku, gdyż operacja na 
rynku słowackim w roku 2013 zakończyła się na pograniczu dodatniego wyniku finansowego. 
Jednak z punktu widzenia funkcjonowania naszej instytucji kwota ta nie jest znacząca, gdyż 
mając na uwadze otwarcie nowej platformy transakcyjnej dla klientów na Słowacji i ich obecną 
silną akwizycję, oraz pozytywne prognozy rentowności oddziału słowackiego na najbliższe lata 
liczymy, iż operacja ta już w roku 2014 przyniesie nam zyski wystarczające do odliczenia 
wspomnianej straty podatkowej, podobnie jak miało to miejsce na rynku czeskim w 2013 roku. 
Ponadto operacja słowacka nie ma dla nas znaczenia jedynie w wymiarze czysto finansowym, 
ale jest również drogą do tego, aby móc pozyskiwać finansowanie w euro w relatywnie 
większych kwotach, z uwagi na przynależność Słowacji do Strefy Euro i powierzane nam 
depozyty w tej walucie.  

 
2. Pytanie: Pytanie o powiązanie spraw sądowych toczących się pomiędzy mBankiem a 

Bankiem BPH i mBankiem a spółką Tele-Tech Investment oraz kwoty związane z tymi 
sprawami. 

 
Te dwie sprawy są ze sobą ściśle powiązane, gdyż pierwsza z nich dotyczy powództwa Banku 
BPH wytyczonego ze skargi pauliańskiej przeciwko spółce Tele-Tech Investment oraz przeciwko 
mBankowi S.A., o uznanie za bezskuteczne czynności związanych z wniesieniem jako aportu 
nieruchomości do spółki Garbary, będącej pierwotnie spółką zależną spółki ZM Pozmeat SA. 
Druga z tych spraw dotyczy natomiast powództwa o odszkodowanie, skierowanego przez Bank 
BPH z tytułu strat, które zdaniem BPH zostały poniesione na skutek wyżej wspomnianej 
transakcji, będącej równocześnie zaskarżoną przez skargę pauliańską. Wynik negatywny w 
jednej z tych spraw wiąże się więc i niejako zawiera w sobie drugą sprawę. Inaczej mówiąc, 
Bank nie może jednocześnie ponieść straty finansowej z tytułu obydwu tych spraw. Należy 
równocześnie zaznaczyć, że wspomniana sytuacja miałaby miejsce jedynie w przypadku 
negatywnego zakończenia dla mBanku S.A. któregoś z tych procesów, a dotychczas nie zapadł 
jeszcze żaden wyrok na niekorzyść mBanku S.A. w tej sprawie. 
 

3. Pytanie: Pytanie o kwotę roszczeń dochodzonych na podstawie pozwu zbiorowego 
przeciwko mBankowi S.A. 
 
Kwota w ramach samego pozwu zbiorowego jest na poziomie około 6 mln zł, lecz należy 
zaznaczyć iż jest to kwota orientacyjna, gdyż pozew nie jest obecnie pozwem o zasądzenie, 
lecz o ustalenie co do zasady odpowiedzialności Banku. Dopiero w sytuacji gdyby wyrok 
prawomocnie ustalił odpowiedzialność Banku, powodowie mogliby wystąpić z konkretnymi 
indywidualnymi roszczeniami o zasądzenie tych kwot. Kwota 6 milionów złotych została 
natomiast oszacowana przez powoda orientacyjnie, na podstawie średniej kwoty roszczenia 
przyjętej na rzecz jednego klienta w konkretnym przedziale czasowym i nie jest to wielkość 
przesądzająca o ostatecznej kwocie roszczeń. 
 

4. Pytanie: Które ze spraw opisanych w Sprawozdaniu Finansowym Grupy mBanku 
dotyczą zaksięgowanych rezerw na sprawy sporne, wynoszących 56,275 mln zł? 
 
Jest to łączna kwota odnosząca się do różnych spraw, które zostały przez Bank uznane za 
wymagające ewentualnego długoterminowego zabezpieczenia interesów Banku. Nie jest to 
ujawnione szczegółowo, ze względu na możliwe osłabienie z tego tytułu pozycji procesowej 
Banku. 


