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Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Ludmiła Falak-Cyniak

Prezes Zarządu

Dorota Dziugiełł

Członek Zarządu

Samer Masri

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 26 marca 2020 roku

Zgodnie z wymogami art. 45 i 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r.
poz.351 z późn.zm.) Zarząd Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. przedstawia
sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 464 611 140,86 złotych;

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący
zysk netto w kwocie 17 702 927,03 złotych;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 5 802 894,39 złotych;

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 11 599 378,51 złotych;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
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Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

(wszystkie dane liczbowe wprowadzono w złotych) 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Dane identyfikujące Spółkę 
 

1.1  Nazwa Spółki 
 

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej: „Spółka” lub „Towarzystwo”) 

 

1.2  Siedziba i adres Spółki 
 

Siedziba: Warszawa 

 

Adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa 

 

1.3  Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Data: 19 lipca 2001 roku 

 

Numer rejestru: 0000028767 

 

 

1.4  Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki 
 

Przedmiotem działalności Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. jest 

zarządzanie i reprezentowanie Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „Fundusz 

Aegon OFE ” lub „OFE”) oraz dobrowolnych funduszy emerytalnych będących funduszami 

zdefiniowanej daty (dalej: „Fundusze Aegon PPK DFE” lub „DFE”) w rozumieniu ustawy z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa o PPK”) o PPK, 

zwane dalej łącznie Funduszami. 

Spółka został utworzona na czas nieokreślony. 

 

1.5  Okres objęty sprawozdaniem finansowym 
 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 

31 grudnia 2019 r., dane porównawcze obejmują okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 

31 grudnia 2018 r. 

 

1.6  Założenie kontynuacji działalności gospodarczej 
 

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 

31 grudnia 2019 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 

finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości 

kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na 

skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią 
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dotychczasowej działalności, za wyjątkiem sytuacji światowej związanej z koronawirusem 

(opisanym w punkcie 5.3). 

 

Rząd polski planuje wprowadzenie w 2020 roku zmiany w obowiązującym systemie 

emerytalnym, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 

z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta 

emerytalne, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm w dniu 13 lutego 2020 r., a następnie 

odrzuconym przez Senat w dniu 13 marca 2020 r. Na dzień sporządzania sprawozdania 

finansowego proponowane zmiany w systemie emerytalnym nie zostały ostatecznie przyjęte 

przez Parlament, nie było również opublikowanych danych, na podstawie których można 

oszacować w sposób wiarygodny wpływ tych zmian na działalność Towarzystwa oraz Funduszy. 

 Jeżeli zmiany legislacyjne zostaną wprowadzone, będą się one wiązały ze znaczącymi zmianami 

w ogólnych zasadach funkcjonowania OFE i DFE. Przyjmując obecny stan wiedzy Towarzystwo 

oczekuje w kolejnych latach kontynuacji prowadzonej działalności, w zmienionej w formie 

wynikającej z przekształcenia w towarzystwo funduszy inwestycyjnych. 

2. Znaczące zasady rachunkowości 
 

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości. 

 

2.1  Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki 

działające w Polsce w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zm.). 

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne 

z zasadami rachunkowości mającymi zastosowanie w poprzednim roku obrotowym. 

 

2.2  Przychody i koszty 
 

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których 

dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. 

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza 

porównawczy wariant rachunku zysków i strat. 

 

Przychody ze sprzedaży  

Przychody ze sprzedaży usług na rzecz OFE i DFE ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy 

świadczenie jest spełnione, co oznacza, że w przychodach Spółki ujmowane są wyłączenie opłaty 

od składek przeliczonych na jednostki rozrachunkowe i zapisane na rachunkach członków OFE 

oraz opłaty za zarządzenie wyliczone jako procent aktywów netto OFE wykazywanych w jego 

sprawozdaniu finansowym.  

Wpływy z tytułu zwrotu z Funduszu Gwarancyjnego rozpoznawane są w przychodach Spółki 

w momencie zwrotu tych środków na rachunek bankowy. 

 

2.3  Wartości niematerialne i prawne 
 

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów 

poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w okresie ekonomicznej użyteczności 

lub w oparciu o specyficzny model umorzeniowy: 

- koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe       5 lat 

- wartość pożytków z przejętego portfela [WPPU] Skarbiec OFE   20 lat  

- wartość pożytków przejętego portfela Nordea OFE (FSR Nordea)  20 lat 
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- prawa autorskie         2 lata 

- inne (oprogramowanie)        2 lata 

 

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie według wartości netto, tzn. według 

cen nabycia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Od 1 stycznia 2017 r. schemat amortyzacji Wartości Przejętego Portfela Umów Członkowskich 

OFE (wynikających z umów zawartych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec-

Emerytura S.A przed dniem 30 czerwca 2008 roku - data połączenia z Aegon Powszechne 

Towarzystwo Emerytalne S.A.) przebiega wg metody liniowej w okresie 20 lat, tj. od dnia 

1.01.2017 r. do dnia 31.12.2036 r.  

 

Początkowa wartość godziwa wartości pożytków z przejętego portfela Nordea OFE (FSR 

Nordea) została wyceniona w wartości godziwej.  Na dzień 1 września 2017 r. wynosiła ona 

198 775 585,33 zł. 

 

Amortyzacja została ustalona na podstawie metody liniowej przez okres 20 lat – okresu trwania 

umowy.  

 

Wartości pożytków z przejętych portfeli podlegają badaniu na utratę wartości. Test na utratę 

wartości przeprowadzany jest raz w roku, o ile nie istnieją przesłanki do wykonania badania 

więcej niż raz w roku. Test na utratę wartości dla wartości pożytków z przejętych portfeli 

Skarbiec-Emerytura i Nordea  został przeprowadzony na dzień 31.12.2019 r. zgodnie z zasadami 

i założeniami przedstawionymi w pkt 3.1. Wynik testu wskazuje, iż w analizowanym przypadku 

nie nastąpiła utrata wartości. 

 

2.4  Środki trwałe 
 

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu 

trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy 

amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych 

przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia 

bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 

kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

 

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego 

powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub 

rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia 

przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie ekonomicznej użyteczności. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. 

 

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: 

- inwestycje w obce środki trwałe     okres umowy 

- sprzęt komputerowy       30% 

- środki transportu       20% 

- pozostałe środki trwałe          14%-20% 
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2.5  Kapitały własne 
 

Kapitały własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej 

w rejestrze sądowym. 

Oprócz kapitału zakładowego Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz fundusze przewidziane 

przepisami prawa. Na pokrycie szczególnych strat wydatków mogą być tworzone kapitały 

rezerwowe. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku. Na kapitał zapasowy 

przelewane są również kwoty wpływów przewidzianych przepisami prawa, w szczególności 

nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu 

kosztów emisji akcji. 

Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał 

zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, 

a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

 

2.6  Należności, roszczenia i zobowiązania 
 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis 

aktualizujący. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, przy 

czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania 

aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, 

według wartości godziwej. 

 

Zobowiązania długoterminowe, które Towarzystwo rozpoznaje w związku z transakcją przejęcia 

zarządzania Nordea OFE, przejęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 

na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 20 czerwca 2016 r. - to wynagrodzenie 

należne do Nordea równe wartości bieżącej przyszłych prognozowanych płatności z tyt. Earn-

Out za każdy rok przez okres 20 lat do 31.08.2037 r. (czas obowiązywania umowy), przy 

założeniu stopy dyskonta w wysokości 12%. 

 

Wartość godziwa zobowiązania Earn-Out została ustalona jako zdyskontowana wartość bieżąca 

rocznych projekcji przepływów pieniężnych określonych w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa 

z tego tytułu przez okres 20 lat obowiązywania umowy. 

 

Na koniec każdego roku kalendarzowego wartość tego zobowiązania podlega wycenie na 

podstawie aktualnych danych i estymacji przychodów i kosztów przyszłych okresów na 

podstawie modelu finansowego. 

 

Jeżeli wycena zobowiązania wykaże niższą wartość, Towarzystwo pomniejszy wartość bilansową 

tego zobowiązania o kwotę przeszacowania. Wartość przeszacowania zostanie rozpoznana na 

koncie bilansowym po stronie pasywów w rozliczeniach międzyokresowych biernych w pozycji: 

Ujemna wartość firmy - przeszacowanie zobowiązania finansowego do Nordea. 

Jeżeli wycena zobowiązania wykaże wyższą wartość, Towarzystwo powiększy wartość 

zobowiązania do Nordea o wartość przeszacowania, która w tej sytuacji zostanie rozpoznana po 

stronie aktywów w bilansie w wartościach niematerialnych i prawnych w pozycji: wartość firmy 

-przeszacowanie zobowiązania finansowego do Nordea. 
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Amortyzacja ujemnej wartości firmy - wartości przeszacowania zobowiązania do Nordea - będzie 

przebiegała wg metody liniowej w okresie trwania umowy, tj. od dnia rozpoznania wartości 

przeszacowania wynikającego z wyceny zobowiązania według wartości godziwej na koniec 

każdego roku do 2026 roku oraz do dnia 31.08.2037 r. 

 

W wyniku tych obliczeń wartość godziwa zobowiązania Earn-Out na dzień 31.12.2019 r., która 

została ujęta w bilansie Towarzystwa wynosi 175 567 980,05 zł. 

 

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po 

kursie średnim ogłoszonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

2.7  Rozliczenia międzyokresowe 
 

Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych w następujący sposób: 

- czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych, 

- biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń 

wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów Spółki, których kwotę zobowiązania można 

oszacować w sposób wiarygodny. 

 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do 

upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony 

charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności oraz zasady istotności. 

 

Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów akwizycji poniesionych w poprzednich 

okresach. 

 

Od 1 stycznia 2017 r. schemat rozliczania w czasie odroczonych kosztów akwizycji Aegon 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (wynikających z umów zawartych w okresie od 

stycznia 2001 r. do marca 2012 r., z wyłączeniem umów zawartych przez Powszechne 

Towarzystwo Emerytalne Skarbiec-Emerytura S.A. przed dniem 30 czerwca 2008 roku - data 

połączenia z Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) przebiega wg metody liniowej 

w okresie 20 lat, tj. od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2036 r. 

 

Odroczone koszty akwizycji podlegają badaniu na utratę wartości. Test na utratę wartości 

przeprowadzany jest raz w roku, o ile nie istnieją przesłanki do wykonania badania więcej niż raz 

w roku. Test na utratę wartości odroczonych kosztów akwizycji został przeprowadzony na dzień 

31.12.2019 r. zgodnie z zasadami i założeniami przedstawionymi w pkt 3.1. Wynik testu 

wskazuje, iż analizowanym przypadku utrata wartości nie wystąpiła. 

 

Amortyzacja ujemnej wartości firmy - wartości przeszacowania zobowiązania do Nordea - będzie 

przebiegała wg metody liniowej w okresie trwania umowy, tj. od dnia rozpoznania wartości 

przeszacowania wynikającego z wyceny zobowiązania według wartości godziwej na koniec 

każdego roku do dnia 31.08.2037 r. 

 

2.8  Rezerwy na zobowiązania 
 

Na rezerwy składają się zobowiązania wynikające z przeszłych zdarzeń, których termin 

wymagalności lub kwota nie są pewne. 

 

Rezerwa z tytułu nadpłaconych składek przez ZUS kalkulowana jest na podstawie przekazanej 

przez ZUS informacji o szacowanej kwocie nadpłaconych przez ZUS składek oraz stawki opłaty 
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manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w odpowiednich latach, pomniejszonej o wartość 

opłaty, o którą ZUS pomniejszał przekazywane składki. 

 

 

 

 

2.9  Aktywa finansowe 
 

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według 

kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są 

ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych.  

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane 

w następujący sposób: 

1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności: według skorygowanej ceny 

nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej; 

2. Pożyczki udzielone i należności własne: według skorygowanej ceny nabycia 

(zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, 

wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty; 

3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu 

aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat; 

4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu 

aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat do momentu sprzedaży 

inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu 

aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysków i strat. 

 

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku 

ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, 

gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej 

ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego 

dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem 

innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. W odniesieniu do posiadanych 

obligacji skarbowych wycena bazuje na ostatnim dostępnym kursie z rynku międzybankowego 

ogłaszanym w systemie Bloomberg (Last, BGN). 

 

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą 

utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka 

ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu 

aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do 

odzyskania i wartością bilansową. 

 

2.10  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
 

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki. 

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten 

dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

2.11  Podatek dochodowy 
 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część 

odroczoną. 

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami 

podatkowymi. 
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Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem 

rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu 

sprawozdawczego. 

 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych 

z kapitałem własnym odnosi się na kapitał własny. 

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

w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku występowaniem ujemnych 

różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy 

obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

 

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

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

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

dochodowego w przyszłości. 

 

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

uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 

podatkowego. 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie 

oddzielnie.  

 

2.12  Różnice kursowe 
 

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów (z wyjątkiem 

inwestycji długoterminowych) wyrażonych w walutach obcych powstałe w związku z zapłatą 

należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się 

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do 

kosztu wytworzenia produktów/ceny nabycia towarów, lub ceny nabycia/kosztu wytworzenia 

środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji 

długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco: 

- jeżeli wycena długoterminowych aktywów finansowych następuje w cenie nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości – to trwałe ujemne różnice kursowe 

(wywołane trwałą zmianą kursu) odnoszone są w koszty finansowe, 

-  jeżeli wycena długoterminowych aktywów finansowych następuje według wyższych od cen 

nabycia (zakupu) cen rynkowych – różnice kursowe odnoszone są na kapitał z aktualizacji 

wyceny. 

 

2.13  Leasing operacyjny 
 

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania 

lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez 

uzgodniony okres. Opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu operacyjnego zaliczane są do 

kosztów działalności operacyjnej.  
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3. Testy utraty wartości  

 

3.1  Testy na utratę wartości przeprowadzone na dzień 31.12.2019 
 

Na koniec 2019 roku Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości pożytków z przejętego 

portfela Skarbiec, z przejętego portfela Nordea oraz odroczonych kosztów akwizycji. 

Testy  uwzględniają obowiązujące przepisy prawne  Metodologia w zakresie wyznaczania 

założeń wykorzystanych przy teście na utratę wartości na 31.12.2019 nie uległa zmianie 

w stosunku do lat poprzednich.   

 

Założenia operacyjne zastosowane na potrzeby testu utraty wartości są spójne z założeniami 

przyjętymi do budżetu 2020 i średnioterminowych planów finansowych na lata 2021-2022, 

zaakceptowanymi przez Zarząd Spółki.    

 

Ze względu na istotny poziom niepewności w zakresie kształtu reformy systemu emerytalnego 

planowanej na 2020 rok (w trakcie prac parlamentarnych) test na utratę wartości został 

przeprowadzony przy założeniach nie uwzgledniających tych zmian.     

 

 

Założenia operacyjne i finansowe testu utraty wartości przeprowadzonego na dzień 31.12.2019: 

a) Założenia operacyjne użyte w teście są spójne z założeniami przyjętymi do budżetu 

i średnioterminowych planów finansowych. 

b) Okres pobierania pożytków z całego portfela umów oszacowano na 20 kolejnych lat 

rozpoczynając od 2017 roku włącznie. Zastosowano liniowy (w okresie wskazanych 20 lat) 

sposób amortyzacji WPPU Skarbiec, amortyzacji przejętego portfela Nordea oraz rozliczania 

odroczonych kosztów akwizycji. 

c) Zgodnie ze stosowaną metodologią stopa wolna od ryzyka (Risk Free Rate - RFR) używana 

do wyznaczania stopy dyskontowej (Risk Discount Rate – RDR) została przyjęta na poziomie 

rentowności 10-letnich obligacji rządowych.  

d) Narzut na ryzyko (Risk Margin) ujęty w stopie dyskontowej został przyjęty na poziomie 

6,7%, spójnie z wyliczeniami dla rynku polskiego dokonanymi przez Grupę Aegon. 

Wskaźnik transferów wychodzących (lapse ratio) dotyczy tylko osób, które złożyły 

deklarację o dalszym przekazywaniu swoich składek do OFE. Wskaźnik ten dla roku 2020 

(oraz kolejnych co cztery lata) przyjęto na poziomie 0,33%.  

 

Wyniki testu dla WPPU Skarbiec: 

Wartość bilansowa:  9 860 571,76 zł, 

Wartość odzyskiwalna:            77 746 000,00 zł. 

Wynik testu wskazuje, iż nie ma podstaw do dokonania odpisu aktualizacyjnego dla WPPU 

i w związku z tym nie utworzono stosownego odpisu aktualizującego. 

 

Wyniki testu dla odroczonych kosztów akwizycji:  

Wartość bilansowa:  9 094 515,12 zł, 

Wartość odzyskiwalna:          101 425 000,00 zł. 

Wynik testu wskazuje, iż nie ma podstaw do dokonania odpisu aktualizacyjnego dla odroczonych 

kosztów akwizycji i w związku z tym nie utworzono stosownego odpisu aktualizującego. 

 

Wyniki testu dla wartości pożytków z przejętego portfela Nordea: 

Wartość bilansowa:         175 585 100,53 zł 

Wartość odzyskiwalna:         276 277 000,00 zł 

Wynik testu wskazuje, iż nie ma podstaw do dokonania odpisu aktualizacyjnego dla wartości 

pożytków z przejętego portfela Nordea i w związku z tym nie utworzono stosownego odpisu 

aktualizującego. 

 

Wyniki powyższych testów zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.  
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3.2 Testy na utratę wartości przeprowadzone na dzień 31.12.2018 
 

Na koniec 2018 roku Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości pożytków z przejętego 

portfela Skarbiec, z przejętego portfela Nordea oraz odroczonych kosztów akwizycji. 

 

Założenia operacyjne i finansowe testu utraty wartości przeprowadzonego na dzień 31.12.2018: 

e) Założenia operacyjne użyte w teście są spójne z założeniami przyjętymi do budżetu 

i średnioterminowych planów finansowych. 

f) Okres pobierania pożytków z całego portfela umów oszacowano na 20 kolejnych lat 

rozpoczynając od 2017 roku włącznie. Zastosowano liniowy (w okresie wskazanych 20 lat) 

sposób amortyzacji WPPU Skarbiec, amortyzacji przejętego portfela Nordea oraz rozliczania 

odroczonych kosztów akwizycji. 

g) Zgodnie ze stosowaną metodologią stopa wolna od ryzyka (Risk Free Rate - RFR) używana 

do wyznaczania stopy dyskontowej (Risk Discount Rate – RDR) została przyjęta na poziomie 

rentowności 10-letnich obligacji rządowych.  

h) Narzut na ryzyko (Risk Margin) ujęty w stopie dyskontowej został przyjęty na poziomie 

7,0%, spójnie z wyliczeniami dla rynku polskiego dokonanymi przez Grupę Aegon. 

i) Wskaźnik transferów wychodzących (lapse ratio) dotyczy tylko osób, które złożyły 

deklarację o dalszym przekazywaniu swoich składek do OFE. Wskaźnik ten dla roku 2020 

(oraz kolejnych co cztery lata) przyjęto na poziomie 0,08%, a dla pozostałych lat na poziomie 

0,06%. 

 

Wyniki testu dla WPPU Skarbiec: 

Wartość bilansowa:   10 440 605,44 zł, 

Wartość odzyskiwalna:   80 434 000,00 zł. 

Wynik testu wskazuje, iż nie ma podstaw do dokonania odpisu aktualizacyjnego dla WPPU 

i w związku z tym nie utworzono stosownego odpisu aktualizującego. 

 

Wyniki testu dla odroczonych kosztów akwizycji:  

Wartość bilansowa:    9 629 486,68 zł, 

Wartość odzyskiwalna:            102 097 000,00 zł. 

Wynik testu wskazuje, iż nie ma podstaw do dokonania odpisu aktualizacyjnego dla odroczonych 

kosztów akwizycji i w związku z tym nie utworzono stosownego odpisu aktualizującego. 

 

Wyniki testu dla wartości pożytków z przejętego portfela Nordea: 

Wartość bilansowa:  185 523 879,73 zł 

Wartość odzyskiwalna:  274 399 000,00 zł 

Wynik testu wskazuje, iż nie ma podstaw do dokonania odpisu aktualizacyjnego dla wartości 

pożytków z przejętego portfela Nordea i w związku z tym nie utworzono stosownego odpisu 

aktualizującego. 

 

Wyniki powyższych testów zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2018 r.  

 

 

4. Zarządzanie ryzykiem 
 

Najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego związanego z inwestycjami własnych środków 

finansowych Spółki są: 

- ryzyko kredytowe – rozumiane jako ryzyko utraty wartości własnych środków finansowych 

Spółki na skutek częściowej lub całkowitej niewypłacalność instytucji, w której deponowane 

są środki pieniężne, 

- ryzyko stopy procentowej – rozumiane jako ryzyko utraty własnych środków finansowych 

Spółki na skutek zmian rynkowych stóp procentowych, które jest szczególnie istotne 

w przypadku instrumentów dłużnych o stałym oprocentowaniu i długim okresie do wykupu, 
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- ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko utraty własnych środków własnych Spółki w wyniku 

zmiany kursów walut obcych w stosunku do złotego. 

 

Celem procesu zarządzania ryzykiem finansowym w Spółce jest minimalizacja ww. ryzyk, na 

które narażone jest Towarzystwo.  

 

Towarzystwo w celu minimalizacji ryzyka kredytowego inwestuje swoje środki wyłącznie 

w obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub w depozyty w bankach krajowych o wysokim 

ratingu kredytowym. Dodatkowo, utrzymywanie środków pieniężnych wyłącznie 

w największych i uznanych bankach krajowych wskazuje, iż inwestycje własne Spółki były 

obarczone bardzo niskim ryzykiem kredytowym. 

W 2019 r. Spółka dokonywała inwestycji własnych środków finansowych w obligacje skarbowe. 

 

W 2019 roku z uwagi na okres zapadalności obligacji, inwestycje własne Spółki były obarczone 

niskim ryzykiem stopy procentowej. Na koniec 2019 roku, duration całego portfela długo 

i krótkoterminowych aktywów finansowych było na poziomie poniżej roku i wynosiło 0,98. 

Ryzyko stopy procentowej ograniczone jest również poprzez inwestowanie w instrumenty 

finansowe oparte o stałą stopę procentową. 

 

Wszystkie inwestycje własne były denominowane w walucie krajowej i stąd nie były narażone 

na ryzyko walutowe. 

 

Maksymalna wartość straty, na jaką narażona była Spółka w przypadku niewypłacalności jednego 

wierzyciela (wyłączając Skarb Państwa), to największa łączna wartość środków pieniężnych oraz 

depozytów pozostająca na rachunkach w dwóch bankach. Wg stanu na koniec 2019 roku jest to 

kwota 21 181 170,44 złotych pozostająca na rachunkach mBank S.A. oraz kwota 300 849,50 zł 

pozostająca na rachunkach Pekao S.A. 

 

Na koniec 2019 roku łączna wartość długo i krótkoterminowych aktywów finansowych Spółki 

wynosiła 218,2 mln złotych. Jest to równocześnie maksymalna wartość straty, na którą narażona 

jest Spółka w przypadku jednoczesnej niewypłacalności wszystkich wierzycieli (tj. Skarbu 

Państwa, którego obligacje znajdowały się w portfelu Spółki oraz banków, w których 

utrzymywane były środki finansowe). 

 

5. Ważniejsze wydarzenia 

5.1 Rozliczenie zobowiązania z tytułu Earn-Out z Nordea za rok 2019 

 

1 września 2017 r., na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa (BSA) podpisanej 20 

czerwca 2016 r. pomiędzy Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. a Nordea 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., po uzyskaniu zezwolenia z Komisji Nadzoru 

Finansowego w dniu 2 sierpnia 2017 r. - doszło do przejęcia zarządzania funduszem Nordea 

Otwarty Fundusz Emerytalny przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 

 

W wyniku tej transakcji w bilansie Towarzystwa ujęte jest zobowiązanie do Nordea z tytułu 

przejęcia zarządzania Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny (PV EO).  

Na koniec każdego roku kalendarzowego wartość tego zobowiązania podlega wycenie na 

podstawie aktualnych danych i estymacji przychodów i kosztów przyszłych okresów w modelu 

finansowym. Wartość godziwa zobowiązania Earn-Out została ustalona jako zdyskontowana 

wartość bieżąca przewidywanych płatności z tytułu Earn-Out przez okres 20 lat obowiązywania 

umowy.  

Jako stopę dyskontową zastosowano stopę w wysokości 12%. Jest to suma długoterminowej 

rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (będącej stopą wolną od ryzyka) oraz wyznaczonej 

przez Grupę Aegon dla Polski marży ryzyka.  
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Towarzystwo pod koniec roku 2018 podjęło decyzję o uruchomieniu programu dotyczącego 

Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w celu rozszerzenia oferty emerytalnej. 

 

W związku z tym zarówno przychody i koszty w przyszłych latach związane z PPK zostały 

uwzględnione w modelu projekcji finansowej, według którego wyceniana jest wartość godziwa 

zobowiązania do Nordea. 

 

W wyniku tych obliczeń na dzień 31.12.2019 r.  ustalono wartość godziwą zobowiązania z tytułu 

Earn-Out na kwotę 175 567 980,05 zł. 

 

Ponieważ wartość zobowiązania przed wyceną była wyższa o kwotę 11 566 633,09 zł niż wartość 

wykazywana w bilansie, Towarzystwo pomniejszyło wartość bilansową tego zobowiązania 

o kwotę przeszacowania. Wartość przeszacowania została rozpoznana na koncie bilansowym po 

stronie pasywów w rozliczeniach międzyokresowych biernych w pozycji: ujemna wartość firmy 

- przeszacowanie zobowiązania finansowego do Nordea. 

Głównym czynnikiem wpływającym na wycenę był spadek wartości aktywów zarządzanych 

przez Towarzystwo o 229 mln zł oraz dodatkowe koszty poniesione w związku z Pracowniczymi 

Planami Kapitałowymi. 

 

Kwota Earn-Out za dany rok kalendarzowy to kwota wyrażona w PLN równa 32% przychodów 

netto osiągniętych przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. za odpowiedni rok 

kalendarzowy. "Przychód netto" oznacza przychód pomniejszony o obowiązkowe koszty 

regulacyjne. Zgodnie z zapisami w umowie przez pierwsze 36 miesięcy liczone od daty przejęcia 

zarządzania, czyli od 1 września 2017 r. doliczane są zobowiązania z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

 

W przypadku, gdy naliczony Earn-Out za dany rok kalendarzowy jest wyższy niż zysk netto 

osiągnięty przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., który w takiej wysokości 

może stanowić dywidendę dla akcjonariusza, następuje wypłata tylko do wysokości osiągniętego 

zysku. Natomiast pozostała kwota jest odraczana w czasie i przeznaczona do wypłaty 

z następnym rozliczeniem. Odroczona kwota zobowiązania jest oprocentowana na tym samym 

poziomie, co aktywa finansowe Towarzystwa.  

 

Zgodnie z umową wysokość dywidendy może być różna od tzw. dywidendy właściwej, miedzy 

innymi w przypadku, gdy koszty poniesione na rzecz podmiotów z Grupy Aegon, przekroczą 

kwotę EUR 600.000 rocznie. Koszty te zostały w 2019 roku przekroczone o 280 tys. zł. Dlatego 

też planowana wypłata dywidendy za rok 2019 do akcjonariusza w wysokości 17 703 tys. zł jest 

niższa od należnego zobowiązania do Nordea z tyt. Earn-Out za 2019 rok (planowana wypłata 

w maju 2020 roku w wysokości 17 983 tys zł). 

 

 

5.2 Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym 

 

Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki wykonano testy na utratę wartości aktywów 

niematerialnych i prawnych (wartości pożytków z przejętego portfela Skarbiec Emerytura oraz 

portfela Nordea) oraz odroczonych kosztów akwizycji na dzień bilansowy 31.12.2019. Na bazie 

wyników testu na utratę wartości stwierdzono, iż badane aktywa są odzyskiwalne i ich wycena 

nie wymaga aktualizacji na 31.12.2019.  

 

Ze względu na istotny poziom niepewności w zakresie kształtu reformy systemu emerytalnego 

planowanej na 2020 rok, testy na utratę wartości nie uwzględniały wpływu zmian związanych 

z reformą na przyszłe prognozowane przepływy pieniężne. W celu oceny potencjalnego wpływu 
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reformy systemu emerytalnego na wycenę aktywów Spółka przygotowała testy na utratę wartości 

w formie scenariuszowej, których opis wraz wynikami został zaprezentowany poniżej. 

 

We wszystkich scenariuszach opisanych poniżej Spółka przyjęła założenia spójne z projektem 

ustawy dotyczącej reformy emerytalnej (w brzmieniu uchwalonym przez Sejm w dniu 13 lutego 

2020 r., a następnie odrzuconym przez Senat w dniu 13 marca 2020 r.), w szczególności 

w zakresie terminów wprowadzenia zmian, określenia poziomu opłat za zarządzanie, zakresu 

kosztów pokrywanych z aktywów funduszu, spadku aktywów netto o 15% z tytułu powstania 

zobowiązania OFE („opłata przekształceniowa”) oraz zaprzestania przekazywania składek do 

OFE i transferu środków do ZUS w związku z suwakiem bezpieczeństwa. 

W celu odzwierciedlenia wpływu czynników zewnętrznych, niezależnych od decyzji Spółki, 

wszystkie scenariusze zakładają również brak zmian w kolejnych okresach w zakresie kosztów 

ponoszonych przez Spółkę. 

 

Scenariusz 1 

 

W scenariuszu 1 Spółka przyjmuje, iż 20% obecnych członków OFE (udział zgodny 

z oczekiwaniami ujętymi w budżecie państwa) zdecyduje się na przeniesienie środków do 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza spadek aktywów w portfelu Spółki o 32%.  

 

Realizacja scenariusza 1 skutkowałaby koniecznością aktualizacji wyceny wartości pożytków 

z przejętego portfela Nordea do poziomu 58% wartości z dnia 31.12.2019 r. oraz brakiem 

konieczności aktualizacji wyceny pożytków z przejętego portfela Skarbiec Emerytura oraz 

odroczonych kosztów akwizycji.  

 

Scenariusz 2 

 

Scenariusz 2 pozwala zobaczyć wpływ zmian regulacyjnych, przy założeniu, iż wszyscy obecni 

członkowie pozostaną w portfelu Spółki, co spowoduje spadek wartości aktywów netto OFE 

o 15% (z uwagi na konieczność uiszczenia opłaty przekształceniowej).  

 

Związane byłoby to z  koniecznością aktualizacji wyceny wartości pożytków z przejętego portfela 

Nordea do poziomu 80% wartości z dnia 31.12.2019 r. oraz brakiem konieczności aktualizacji 

wyceny pożytków z przejętego portfela Skarbiec oraz odroczonych kosztów akwizycji.  

 

Scenariusz 3 

 

Scenariusz 3 jest scenariuszem brzegowym, który zostałby zrealizowany w sytuacji, gdy 70% 

obecnych członków OFE zdecydowałoby się na przeniesienie środków do Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Oznaczałby to spadek wartości aktywów netto Aegon OFE o 74,5% i skutkowało 

koniecznością aktualizacji wyceny wartości pożytków z przejętego portfela Nordea 

i odroczonych kosztów akwizycji do poziomu 0% oraz brakiem konieczności aktualizacji wyceny 

pożytków z przejętego portfela Skarbiec. 

 

 
    5.3 Zagrożenie epidemiologiczne koronawirus 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na świecie i pojawieniem się ryzyka zakłócenia 

działania Towarzystwa na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa, zostały podjęte działania 

mające na celu zapewnienie ciągłości działania, między innymi: 

- wdrożono scenariusze zapewniające ciągłość działania (tzw. BCM – Business Continuity 

Management ) w tym przeprowadzono testy VPN, umożliwiające zdalną pracę pracowników 

Towarzystwa; 
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- Towarzystwo podjęło decyzję o skierowaniu pracowników do pracy zdalnej;  

Na chwilę obecną Towarzystwo nie identyfikuje istotnego ryzyka wystąpienia braku realizacji 

usług przez dostawców usług kluczowych z punktu widzenia działalności Spółki. Towarzystwo 

uzyskało potwierdzenie od Banku Depozytariusza, Agenta Transferowego, dostawcy systemu 

do wyceny oraz dostawcy systemu do zarządzania funduszami o powołaniu sztabów 

kryzysowych, które mają za zadanie bieżące monitorowanie sytuacji i podejmowanie 

niezbędnych kroków w celu zachowania ciągłości działania i ochrony swoich pracowników 

Towarzystwo na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

i na dzień dzisiejszy nie identyfikuje istotnego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania 

kluczowych procesów, takich jak: prowadzenie rejestrów członków OFE oraz DFE, w tym 

również rozliczeń z klientami, wyceny aktywów OFE i DFE,  procesu inwestycyjnego, 

zarządzania ryzykiem OFE i DFE,  

Od początku 2020 roku Towarzystwo odnotowało znaczący spadek wartości zarządzanych 

aktywów netto OFE – ponad 20%. Utrzymująca się tendencja spadkowa w dłuższym okresie 

będzie miała negatywny wpływ na wynik finansowy Towarzystwa. W ocenie Towarzystwa 

obecna sytuacja nie stanowi zdarzenia korygującego dla sprawozdania finansowego za rok 

2019. 

Jednocześnie posiadane kapitały własne Towarzystwa jak i środki pieniężne są na bezpiecznym 

poziomie.  

 

 

Dyrektor Finansowy 

Jolanta Łotoszyńska 

 

 

 

Główna Księgowa 

 
Barbara Okseniuk  

 
 

 



Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA Nota 31.12.2019 31.12.2018

Aktywa trwałe 334 898 561,99 406 468 895,46

Wartości niematerialne i prawne 1
Wartość pożytków z przejętego portfela 185 445 672,29 195 964 485,17
Inne wartości niematerialne i prawne 260 811,72 297 044,33
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 5 288,41

185 706 484,01 196 266 817,91

Rzeczowe aktywa trwałe 2
Środki trwałe 260 338,34 374 129,86

urządzenia techniczne i maszyny 258 030,55 371 141,88

inne środki trwałe 2 307,79 2 987,98
260 338,34 374 129,86

Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach 22.1 95 758 518,50 155 598 300,00

- inne papiery wartościowe 95 758 518,50 155 598 300,00
95 758 518,50 155 598 300,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16.3 44 247 602,00 45 071 782,00
Inne rozliczenia międzyokresowe 3 8 925 619,14 9 157 865,69

53 173 221,14 54 229 647,69

Aktywa obrotowe 129 712 578,87 68 548 383,18

Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy 343,68 360,88
Należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług: 4.2 6 390 293,23 8 071 736,73
do 12 m-cy 6 390 293,23 8 071 736,73

inne 17 228,69 22 638,32
6 407 865,60 8 094 735,93

Inwestycje krótkoterminowe 5
Krótkoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach 5.1 100 998 300,00 49 875 000,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.2 21 482 019,94 9 882 641,43

122 480 319,94 59 757 641,43

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 824 393,33 696 005,82

AKTYWA RAZEM 464 611 140,86 475 017 278,64

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część 
sprawozdania finansowego.
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Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA  Nota 31.12.2019 31.12.2018

Kapitał własny

Kapitał podstawowy 7.1 110 356 000,00 110 356 000,00
Kapitał zapasowy, w tym: 60 877 161,16 60 877 161,16

Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną akcji 42 278 783,84 42 278 783,84

Zysk netto 17 702 927,03 23 505 821,42
188 936 088,19 194 738 982,58

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16.3 36 567 540,00 38 510 579,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 302 145,75 217 619,17
- długoterminowa 25 027,83 31 667,47
- krótkoterminowa 277 117,92 185 951,70
Pozostałe rezerwy 5 894 094,63 6 089 478,00
- długoterminowe 8.1 5 894 094,63 6 089 478,00

42 763 780,38 44 817 676,17
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
Wobec pozostałych jednostek 8.2 157 584 991,71 166 000 322,96

inne 157 584 991,71 166 000 322,96
157 584 991,71 166 000 322,96

Zobowiązania krótkoterminowe 9
Wobec jednostek powiązanych 1 938 065,67 56 974,68

z tytułu dostaw i usług 1 938 065,67 56 974,68
Wobec pozostałych jednostek 9.2 20 469 744,96 26 240 010,33

z tytułu dostaw i usług 1 264 918,53 1 042 083,22
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych

1 160 155,95 1 628 701,83

z tytułu wynagrodzeń 8 266,12 8 266,12
inne 18 036 404,36 23 560 959,16

Fundusze specjalne 40 292,88 45 667,23
22 448 103,51 26 342 652,24

Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy 10.1 45 045 925,04 35 374 346,23
Inne rozliczenia międzyokresowe 7 832 252,03 7 743 298,46
- krótkoterminowe 10.2 7 832 252,03 7 743 298,46

52 878 177,07 43 117 644,69

PASYWA RAZEM 464 611 140,86 475 017 278,64

G Ł Ó W N A   K S I Ę G O W A

Barbara Okseniuk

D Y R E K T OR   F I N A N S O W Y

Jolanta Łotoszyńska
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które  stanowią integralną część 

sprawozdania finansowego.
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Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Rachunek zysków i strat
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 77 170 757,57 86 119 291,53
77 170 757,57 86 119 291,53

Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja 1 i 2 11 003 807,78 10 735 529,23
Zużycie materiałów i energii 183 771,39 112 484,05
Usługi obce 15 304 855,26 12 969 251,35
Podatki i opłaty 2 095 897,87 1 203 062,84
- podatek akcyzowy 0,00 0,00
Wynagrodzenia 8 048 065,47 7 184 851,02
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne: 1 227 587,84 1 115 434,49
 - emerytalne 338 028,65 302 061,03
Pozostałe koszty rodzajowe 1 903 310,44 2 513 355,59

39 767 296,05 35 833 968,57

Zysk ze sprzedaży 37 403 461,52 50 285 322,96

Pozostałe przychody operacyjne 12

Inne przychody operacyjne 1 084 223,33 64 214,66
1 084 223,33 64 214,66

Pozostałe koszty operacyjne 13

Inne koszty operacyjne 232 958,76 176 606,04
232 958,76 176 606,04

Zysk z działalności operacyjnej 38 254 726,09 50 172 931,58

Przychody finansowe 14

Odsetki 3 072 763,57 3 128 671,35
Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 410 201,91
Inne 1 896 405,04 2 326,86

4 969 168,61 3 541 200,12

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią 
integralną część sprawozdania finansowego.
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Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Rachunek zysków i strat
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

Koszty finansowe
Odsetki 21 134 290,20 24 385 471,88
Inne 106 284,47 211 563,40

15 21 240 574,67 24 597 035,28

Zysk z działalności gospodarczej 21 983 320,03 29 117 096,42

Zysk  brutto 21 983 320,03 29 117 096,42

Podatek dochodowy 16 4 280 393,00 5 611 275,00

Zysk netto 17 702 927,03 23 505 821,42

G Ł Ó W N A   K S I Ę G O W A

Barbara  Okseniuk

D Y R E K T OR   F I N A N S O W Y

Jolanta Łotoszyńska

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią 
integralną część sprawozdania finansowego.
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Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Zestawienie zmian w kapitale własnym 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

Kapitał własny na początek okresu 194 738 982,58 187 784 309,48

Kapitał własny na początek okresu po korektach 194 738 982,58 187 784 309,48

Kapitał podstawowy na początek okresu 7.1 110 356 000,00 110 356 000,00

Kapitał podstawowy na koniec okresu 110 356 000,00 110 356 000,00

Kapitał zapasowy na początek okresu 60 877 161,16 60 877 161,16

zmniejszenia (z tytułu) 7.2 0,00 0,00
- wypłaty dywidendy 0,00 0,00

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 60 877 161,16 60 877 161,16

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23 505 821,42 16 551 148,32

korekty błędów 0,00 0,00

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach 23 505 821,42 16 551 148,32

zmniejszenia (z tytułu) 23 505 821,42 16 551 148,32
 - wypłaty dywidendy 23 505 821,42 16 551 148,32

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

Wynik netto

Zysk  netto 17 702 927,03 23 505 821,42

Kapitał własny na koniec okresu 188 936 088,19 194 738 982,58

171 233 161,16 171 233 161,16

Kapitał  własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 7.2

G Ł Ó W N A   K S I Ę G O W A

Barbara  Okseniuk

D Y R E K T OR   F I N A N S O W Y

Jolanta Łotoszyńska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i 
objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych  (metoda pośrednia)
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk netto 17 702 927,03 23 505 821,42
Korekty razem:

Amortyzacja 11 003 807,78 10 735 529,23
Niezrealizowany zysk/strata z działalności inwestycyjnej 17.1 -3 192 568,50 -2 705 650,00

Zmiana stanu rezerw -2 053 895,79 -2 005 738,67
Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
Zmiana stanu należności 17.2 1 686 870,33 153 159,81

17.3 -12 309 879,98 -17 949 672,59
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 688 571,42 34 044 745,22
Inne korekty 17.4 258 391,80 -761 936,62

6 081 297,06 21 510 436,38

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 784 224,09 45 016 257,80

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 51 842 912,50 115 250 000,00

Z aktywów finansowych, w tym: 51 842 912,50 115 250 000,00

w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
w pozostałych jednostkach 51 842 912,50 115 250 000,00
- zbycie aktywów finansowych 51 842 912,50 115 250 000,00

Wydatki 40 521 936,66 134 664 826,44

17.5 331 344,86 435 176,44
Na aktywa finansowe, w tym: 40 190 591,80 134 229 650,00

w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
w pozostałych jednostkach 40 190 591,80 134 229 650,00
- nabycie aktywów finansowych 40 190 591,80 134 229 650,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 320 975,84 -19 414 826,44

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów

   Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które  
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

22



Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych  (metoda pośrednia)
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0,00 0,00
Wydatki 23 505 821,42 16 551 148,32

Dywidendy 23 505 821,42 16 551 148,32

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 505 821,42 -16 551 148,32

Przepływy pieniężne netto razem 11 599 378,51 9 050 283,04

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych: 11 599 378,51 9 050 283,04

Środki pieniężne na początek okresu 9 882 641,43 9 882 641,43

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 21 482 019,94 9 882 641,43

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

G Ł Ó W N A   K S I Ę G O W A

Barbara  Okseniuk

D Y R E K T OR   F I N A N S O W Y

Jolanta Łotoszyńska

   Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które  
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Wartości niematerialne i prawne

1. 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w roku 2019

Wartość 
pożytków z 
przejętego 

portfela umów 
Skarbiec

Wartość 
pożytków z 
przejętego 

portfela umów 
Nordea

Wartość firmy

Wartość brutto

B.O. 01.01.2019 318 881 044,13 198 775 585,33 128 796 992,32 3 958 761,59 5 288,41 650 417 671,78
Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 115 816,86 81 833,38 197 650,24
   w tym połączenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym zakup 0,00 0,00 0,00 115 816,86 81 833,38 197 650,24
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 87 121,79 87 121,79
B.Z. 31.12.2019 318 881 044,13 198 775 585,33 128 796 992,32 4 074 578,45 0,00 650 528 200,23

Umorzenie

B.O. 01.01.2019 -64 291 706,97 -13 251 705,60 -35 419 172,81 -3 661 717,26 0,00 -116 624 302,64
Zwiększenia -580 033,68 -9 938 779,20 0,00 -152 049,47 0,00 -10 670 862,35
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.Z. 31.12.2019 -64 871 740,65 -23 190 484,80 -35 419 172,81 -3 813 766,73 0,00 -127 295 164,99

Odpisy aktualizujące

B.O. 01.01.2019 -244 148 731,72 0,00 -93 377 819,51 0,00 0,00 -337 526 551,23
Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.Z. 31.12.2019 -244 148 731,72 0,00 -93 377 819,51 0,00 0,00 -337 526 551,23

Wartość netto

B.O. 01.01.2019 10 440 605,44 185 523 879,73 0,00 297 044,33 5 288,41 196 266 817,91
B.Z. 31.12.2019 9 860 571,76 175 585 100,53 0,00 260 811,72 0,00 185 706 484,01

Razem
Inne wartości 
niematerialne 

i prawne

Zaliczki na 
wartości 

niematerial
ne i prawne

W dniu 1 września 2017 roku Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. przejeło zarządzanie Nordea
OFE na podstawie Umowy Sprzedaży Przesiębiorstwa podpisanej 20 czerwca 2016 roku pomiędzy Aegon
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. a Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. W wyniku
przejęcia zrządzania Nordea OFE w aktywach Towarzystwa zostały rozpoznane następujące wielkości:
- wartość pożytków przejętego portfela Nordea OFE (FSR Nordea OFE) to rozpoznany składnik wartości
niematerialnych i prawnych odpowiadający przyszłym pożytkom z zarządzania portfelem Nordea OFE. Nabyte
aktywa w wyniku tej transakcji zostały wycenione według ich wartości godziwej. Wartość początkowa FSR Nordea
OFE została rozpoznana w wysokości 198 775 585,33 złotych na 1 wrzesnia 2017r.,

Wartość pożytków z przejętego portfela Nordea OFE amortyzawana jest liniowo przez okres 20 lat, tzn. do
31.08.2037 roku. Na koniec 2019 roku została rozpoznana rezerwa na podatek odroczony w wysokości
33 361 169 zł z tego tytułu.
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Przejęty majątek Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SKARBIEC-EMERYTURA S.A. został ujęty na
dzień 1 lipca 2008 roku w księgach Spółki w wartości godziwej wartości aktywów netto w wysokości 95 455 262,55
zł. Na nadwyżkę ceny połączenia nad wartość godziwą aktywów netto spółki przejętej składają się: wartość
pożytków
z przejętego portfela w wysokości 318 881 044,13 złotych oraz wartość firmy w wysokości 128 796 992,32 złotych.

Wartość pożytków z przejętego portfela umów SKARBIEC-EMERYTURA S.A. na koniec 2016 roku wynosiła
11 600 672,80 zł. Od poczatku 2017 roku wartość ta rozliczana jest liniowo przez okres 20 lat (do 31.12.2036
roku). Na dzień 31 grudnia 2019 roku rezerwa na podatek odroczony z tytułu przejętego portfela wynosi:
1 873 509 złotych.

Na koniec 2019 roku Towarzystwo przeprowadziło testy na utratę wartości WPPU. Założenia oraz wyniki
z przeprowadzonych testów zostały przedstawione w pkt 3.1 wprowadzenia do niniejszego sprawozdania
finansowego. Wynik testu wskazuje, iż nie ma podstaw do dokonania odpisu aktualizującego dla WPPU.
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1. 2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w roku 2018

Wartość 
pożytków z 
przejętego 

portfela umów

Prawo do 
zarządzania 
Nordea OFE

Wartość firmy

Wartość brutto

B.O. 01.01.2018 318 881 044,13 198 775 585,33 128 796 992,32 3 760 950,70 53 149,53 650 267 722,01
Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 197 810,89 5 288,41 203 099,30
   w tym połączenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym zakup 0,00 0,00 0,00 197 810,89 5 288,41 203 099,30
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 53 149,53 53 149,53
B.Z. 31.12.2018 318 881 044,13 198 775 585,33 128 796 992,32 3 958 761,59 5 288,41 650 417 671,78

Umorzenie

B.O. 01.01.2018 -63 711 673,29 -3 312 926,40 -35 419 172,81 -3 578 125,76 0,00 -106 021 898,26
Zwiększenia -580 033,68 -9 938 779,20 0,00 -83 591,50 0,00 -10 602 404,38
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.Z. 31.12.2018 -64 291 706,97 -13 251 705,60 -35 419 172,81 -3 661 717,26 0,00 -116 624 302,64

Odpisy aktualizujące

B.O. 01.01.2018 -244 148 731,72 0,00 -93 377 819,51 0,00 0,00 -337 526 551,23
Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.Z. 31.12.2018 -244 148 731,72 0,00 -93 377 819,51 0,00 0,00 -337 526 551,23

Wartość netto

B.O. 01.01.2018 11 020 639,12 195 462 658,93 0,00 182 824,94 53 149,53 206 719 272,52
B.Z. 31.12.2018 10 440 605,44 185 523 879,73 0,00 297 044,33 5 288,41 196 266 817,91

Razem

Zaliczki na 
wartości 

niematerial
ne i prawne

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne
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2. Rzeczowe aktywa trwałe

2. 1 Zmiana stanu środków trwałych w roku 2019

Budynki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny

Środki 
transportu

Inne środki 
trwałe

Razem

Wartość brutto

B.O. 01.01.2019 476 178,71 2 096 075,71 0,00 315 747,13 2 888 001,55
Zwiększenia 0,00 181 522,89 0,00 39 293,52 220 816,41
   w tym zakup 0,00 181 522,89 0,00 39 293,52 220 816,41

   w tym połączenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 -413 814,31 0,00 -28 251,88 -442 066,19
   w tym sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   w tym likwidacja 0,00 -413 814,31 0,00 -28 251,88 -442 066,19

B.Z. 31.12.2019 476 178,71 1 863 784,29 0,00 326 788,77 2 666 751,77

Umorzenie

B.O. 01.01.2019 -476 178,71 -1 724 933,83 0,00 -312 759,15 -2 513 871,69
Zwiększenia 0,00 -292 971,72 0,00 -39 973,71 -332 945,43
Zmniejszenia 0,00 412 151,81 0,00 28 251,88 440 403,69
   w tym likwidacja 0,00 412 151,81 0,00 28 251,88 440 403,69

B.Z. 31.12.2019 -476 178,71 -1 605 753,74 0,00 -324 480,98 -2 406 413,43

Wartość netto

B.O. 01.01.2019 0,00 371 141,88 0,00 2 987,98 374 129,86
B.Z. 31.12.2019 0,00 258 030,55 0,00 2 307,79 260 338,34
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2. 2 Grunty użytkowane wieczyście

2. 3 Zmiana stanu środków trwałych w roku 2018

Budynki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny

Środki 
transportu

Inne środki 
trwałe

Razem

Wartość brutto

B.O. 01.01.2018 476 178,71 1 876 809,05 0,00 393 868,21 2 746 855,97
Zwiększenia 0,00 350 860,24 0,00 0,00 350 860,24
   w tym zakup 0,00 350 860,24 0,00 0,00 350 860,24

   w tym połączenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 -131 593,58 0,00 -78 121,08 -209 714,66
   w tym likwidacja 0,00 -131 593,58 0,00 -78 121,08 -209 714,66

B.Z. 31.12.2018 476 178,71 2 096 075,71 0,00 315 747,13 2 888 001,55

Umorzenie

B.O. 01.01.2018 -476 178,71 -1 719 530,96 0,00 -390 200,04 -2 585 909,71
Zwiększenia 0,00 -132 444,66 0,00 -680,19 -133 124,85
Zmniejszenia 0,00 127 041,79 0,00 78 121,08 205 162,87
   w tym likwidacja 0,00 127 041,79 0,00 78 121,08 205 162,87

B.Z. 31.12.2018 -476 178,71 -1 724 933,83 0,00 -312 759,15 -2 513 871,69

Wartość netto

B.O. 01.01.2018 0,00 157 278,09 0,00 3 668,17 160 946,26
B.Z. 31.12.2018 0,00 371 141,88 0,00 2 987,98 374 129,86

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

Towarzystwo na podstawie umów leasingu operacyjnego posiada niefinansowe aktywa trwałe, którymi są
samochody. Środki te nie są amortyzowane, ani umarzane. Opłaty leasingowe z tytułu umów zaliczane są do kosztów
działalności operacyjnej. Wartość początkowa leasingowanych samochodów wynosi 442 tys złotych, wartość netto
na dzień 31.12.2019 wynosi 295 tys złotych.
W budżecie na rok 2020 Spółka zaplanowała wydatki na niefinansowe aktywa trwałe na poziomie 0,5 mln zł.
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3. Inne rozliczenia międzyokresowe

31.12.2019 31.12.2018

8 559 543,64 9 094 515,12

315 082,05 0,00
Długoterminowe rozliczenia z tytułu kosztów wynajmu biura 50 993,45 63 302,18
Pozostałe- licencja VisualStudio 0,00 48,39

8 925 619,14 9 157 865,69

4. Należności krótkoterminowe

4. 1

31.12.2019 31.12.2018

343,68 360,88
343,68 360,88

4. 2

31.12.2019 31.12.2018

6 390 293,23 8 071 736,73
204 842,54 208 279,20

6 595 135,77 8 280 015,93

6 595 135,77 8 280 015,93
-204 842,54 -208 279,20

6 390 293,23 8 071 736,73

4. 3 Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych

31.12.2019 31.12.2018

Bilans otwarcia 208 279,20 207 640,52
Zwiększenia 4 924,64 4 574,19
Rozwiązanie -8 361,30 -3 935,51
Bilans zamknięcia 204 842,54 208 279,20

Długoterminowe rozliczenia z tytułu odroczonych 

Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych

w czasie kosztów akwizycji

Stan należnosci do 12 m-cy

Stan należności brutto

Długoterminowe rozliczenia z tytułu odroczonych 
w czasie kosztów dystrybucji PPK

Odpis aktualizujący wartość należności

Do 12 miesięcy
Powyżej 12 miesięcy - przeterminowane

Stan należności netto

Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (według 
daty płatności)

Na koniec 31 grudnia 2019 roku dokonano okresowego badania utraty wartości odroczonych w czasie
kosztów akwizycji.
Założenia oraz wyniki przeprowadzonego testu zostały przedstawione w pkt 3.1 wprowadzenia do niniejszego
sprawozdania finansowego. Wynik testu wskazuje, iż nie ma podstaw do dokonania odpisu aktualizującego
odroczonych kosztów akwizycji.
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5. Inwestycje krótkoterminowe

5. 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

31.12.2019 31.12.2018

100 998 300,00 49 875 000,00
100 998 300,00 49 875 000,00

5. 2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

31.12.2019 31.12.2018

300 849,50 110 494,87
21 181 170,44 9 772 146,56
21 482 019,94 9 882 641,43

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

31.12.2019 31.12.2018

534 971,50 534 971,56
35 009,16 0,00

0,00 7 863,60
9 418,29 8 019,93
4 202,79 4 194,53

59 633,52 35 341,64
16 508,79 1 694,93

164 649,28 103 919,63
824 393,33 696 005,82

Prenumeraty

Usługi asysty technicznej

Serwis informacyjny Bloomberg 
Pozostałe

Najem środków transportu

Ubezpieczenia

Inne środki pieniężne - depozyty bankowe o/n
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Inne papiery wartościowe - obligacje skarbowe

Odroczone koszty akwizycji
Odroczone koszty dystrybucji PPK 

Spółka posiadała na koniec 2019 i 2018 roku środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych
wyłącznie w walucie krajowej.

Na koniec 2019 roku w krótkoterminowych aktywach finansowych Towarzystwo posiadało
krótkoterminowe obligacje skarbowe w wysokości 100.998.300,00 zł. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.)
obligacje te klasyfikowane były jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.
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7. Kapitał podstawowy

7. 1 Struktura własności kapitału podstawowego

Lista akcjonariuszy w 2019 roku

Akcjonariusz Wartość akcji % udział

110 356 000,00
110 356 000,00

Lista akcjonariuszy w 2018 roku

Akcjonariusz Wartość akcji % udział

110 356 000,00
110 356 000,00

7. 2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

8. Pozostałe rezerwy

8. 1 Długoterminowe
31.12.2019 31.12.2018

Bilans otwarcia 6 089 478,00 6 156 836,67

Zwiększenia 0,00 0,00

Wykorzystanie -31 781,37 -34 919,60

Rozwiązanie -163 602,00 -32 439,07

Bilans zamknięcia 5 894 094,63 6 089 478,00

100%

100%Aegon Poland/Romania Holding B.V.

100%                            110 356 

Ilość akcji

100%

Rezerwy na roszczenia 

Razem

Ilość akcji

                            110 356 
                            110 356 

Aegon Poland/Romania Holding B.V.                             110 356 
Razem

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed podjęciem przez WZA decyzji o sposobie
podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. Zarząd Spółki postanowił przyjąć wniosek
o propozycji przeznaczeniu 100% zysku za rok 2019 na wypłatę dywidendy. Ostateczna decyzja dotycząca
przeznaczenia zysku za rok 2019 zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W roku 2019 oraz w roku 2018 nie wystąpiły zmiany akcjonariatu oraz zmiany wymagające rozpozanania
w liczbie lub wartości udziałów.

Zgodnie z uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2019 roku zysk Spółki za rok 2018
w wysokości 23 505 821,42 złotych został w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy.
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Okres składkowy
1999-2008
1999-2009
1999-2010
1999-2011
1999-2013
1999-2015
1999-2016
1999-2017
1999-2018
1999-2019

8. 2 Zobowiązania długoterminowe
31.12.2019 31.12.2018

157 584 991,71 166 000 322,96

Razem 157 584 991,71 166 000 322,96

31-12-2016

31-12-2019

31-12-2017 91 849
48 751

31-12-2018 89 808

Data

Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązanie z tyt. Earn-Out 

49 794

30-11-2012
31-12-2013

68 891

31-12-2015

87 395

70 706
07-12-2009
30-11-2010
30-11-2011 63 701

Nominalna wartość nadpłaconych składek (tys.zł)
82 739

40 489

Tabela informacji z ZUS do aktualizacji rezerwy z tytułu nadpłaconych składek

Rezerwa kalkulowana jest na podstawie przekazanej przez ZUS informacji o szacowanej kwocie
nadpłaconych przez ZUS składek oraz stawki opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo
w odpowiednich latach, pomniejszonej o wartość opłaty, o którą ZUS pomniejszał przekazywane składki.

W wyniku przejęcia zarządzania Nordea OFE w dniu 1 września 2017r. rozpoznana została przez
Towarzystwo dodatkowa rezerwa na zwrot do ZUS pobranej przez Nordea PTE prowizji od nienależnie
wpłaconych do Nordea OFE składek członków w wysokości 3 249 378,72 zł. Kwota ta została przekazana
zgodnie z umową sprzedaży przedsiebiorstwa przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. na
rachunek Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w dniu 2 listopada 2017r.

Poniżej przedstawiona została tabela prezentująca informacje z ZUS będące podstawą szacowania rezerwy
z tytułu nadpłaconych składek. Z uwagi na fakt, iż do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego Fundusz nie uzyskał od ZUS wszystkich wymaganych informacji, które umożliwiałyby
dokonanie przeliczenia jednostek rozrachunkowych na środki pieniężne podlegające wypłacie z rachunków
indywidualnych Członków Funduszu, termin zwrotu pobranych opłat manipulacyjnych nie jest znany.

Zgodnie z umową sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 20 czerwca 2016r. strony ustaliły, że wynagrodzenie należne
Nordea PTE od Aegon PTE zostanie rozliczone prze okres 20 lat (okres trwania umowy, czyli do 31.08.2037
roku), w formie corocznego prawa do udziału w przyszłych przychodach Aegon PTE (Earn-Out) . Zobowiązanie
to zostało wycenione według wartości godziwej na 31.12.2018 r. i wynosiło 189 506 144,38 zł., które zostało
pomniejszone o wypłacony Earn Out za rok 2018 w wysokosci 23 505 821,42 zł i powiększone o naliczone
odsetki od zobowiązania (w roku 2019 w wysokosći 21 134 290,18 zł). Łączna wartośc zobowiązania w stosunku
do Nordea PTE na dzień 31 grudnia 2019 r. przed wyceną wynosiła 187 134 613,14 zł. W wyniku
przeprowadzonej wyceny nastąpiło przeszacowanie zobowiązania o kwotę 11 566 633,09 zł. Po wycenie wartość
zobowiązania na 31.12.2019 r. wynosi 175 567 980,05 zł (w tym: zobowiązanie długoterminowe wynosi
157 584 991,71 zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynosi 17 982 988,34 zł).

Podział zobowiązań długoterminowych według  przewidywanego okresu spłaty: 
a) powyżej 1 roku do 3 lat  - 50 726 tys. zł
b) powyżej 3 do 5 lat - 42 615 tys. zł
c) powyżej 5 lat - 64 244 tys. zł
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9. Zobowiązania krótkoterminowe

9. 1 31.12.2019 31.12.2018

1 938 065,67 56 974,68

z tytułu dostaw i usług 1 938 065,67 56 974,68

9. 2
Wobec pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług 1 264 918,53 1 042 083,22

zobowiązanie z tyt. Earn-Out 17 982 988,34 23 505 821,42

1 160 155,95 1 628 701,83

z tytułu wynagrodzeń 8 266,12 8 266,12

inne 53 416,02 55 137,74

Razem 20 469 744,96 26 240 010,33

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

Wobec jednostek powiązanych

Wszystkie zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług są wymagalne
do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W Spółce na dzień bilansowy nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku.

Zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu Earn-Out dotyczy zobowiązania w stosunku do Nordea z tytułu
przejęcia zarządzania Nordea OFE za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r. Zgodnie z umową sprzedaży
przedsiębiorstwa kalkulacja jest przeprowadzana na koniec każdego roku, a należne wynagrodzenie z tego
tytułu przekazywane będzie do Nordea PTE najpóźniej do końca maja roku nastepnego.
Earn-Out jest obliczany jako 32% wartości przychodów netto Towarzystwa (przychody pomniejszone o
koszty obligatoryjne) i wynosi 25 014 801,75 zł. Z tego jako zobowiązanie krótkoterminowe rozpoznane na
31.12.2019 r. została kwota 17 982 988,34 zł - ograniczona wysokością osiągniętego zysku netto przez
Towarzystwo za okres od 01.19.2019 r. do 31.12.2019 r. (zgodnie z zapisami w umowie - zysk netto
powiększony o 280 156,74 zł, która to kwota wynika z przekroczonych kosztów poniesionych na rzecz
podmiotów powiązanych, na które został ustalony limit roczny w wysokości równowartości 600 000 Euro).
Pozostała kwota została odroczona w czasie.
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10. Rozliczenia międzyokresowe
31.12.2019 31.12.2018

10. 1 Rozliczenia długoterminowe
31.12.2019 31.12.2018

45 045 925,04 35 374 346,23

45 045 925,04 35 374 346,23
10. 2

2 740 618,06 3 170 598,94
4 541 059,00 4 412 022,31

218 327,00 98 395,94
332 247,97 62 281,27

7 832 252,03 7 743 298,46

11. Struktura przychodów ze sprzedaży
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

4 288 156,16 4 017 300,66
70 378 780,23 73 934 613,87

287 659,75 319 156,22
2 216 161,43 7 848 220,78

77 170 757,57 86 119 291,53

12. Pozostałe przychody operacyjne
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

163 602,00 32 439,07

8 361,30 3 935,51
4 924,64 4 815,19

907 335,39 23 024,89
1 084 223,33 64 214,66

13. Pozostałe koszty operacyjne
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

4 924,64 4 574,19
0,00 0,00

228 034,12 172 031,85
232 958,76 176 606,04

Ujemna wartość firmy -przeszacowanie zobowiązania 
finansowego do NORDEA

pozostałe

opłata dystrybucyjna

Pozostałe koszty

Przychody netto ze sprzedaży produktów

audyt

wynagrodzenia

Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności
Odszkodowania
Pozostałe przychody

Inne przychody operacyjne

Inne koszty operacyjne
Zwiększenie odpisów aktualizujących należności
Zwiększenie rezerw urlopowych

 usługi międzygrupowe

część podstawowa funduszu gwarancyjnego - nadpłata 

opłata za zarządzanie
zwrot z rachunku rezerwowego premiowego

Rozwiązanie rezerw 

Rozliczenia krótkoterminowe

Wszyskie przychody ze sprzedaży za 2019 i 2018 rok zostały osiągnięte na terytorium Polski.
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14. Przychody finansowe
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018
14. 1

2 935 839,20 3 056 648,09

136 924,37 72 023,26
3 072 763,57 3 128 671,35

14. 2

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

0,00 410 201,91

0,00 410 201,91

15. Koszty finansowe

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

21 134 290,20 24 385 471,88
21 134 290,18 24 385 470,00

0,02 1,88

106 284,47 211 563,40
21 240 574,67 24 597 035,28

16.

16. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

5 399 252,00 11 312 598,00
-1 118 859,00 -5 701 323,00
4 280 393,00 5 611 275,00

Aktualizacja wartości obligacji skarbowych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego
Podatek dochodowy bieżący

Odsetki, w tym:

Odsetki pozostałe

Inne

Odsetki od obligacji

Podatek dochodowy od osób prawnych

Odsetki od E/O

Odsetki od środków pieniężnych

Odsetki

Odsetki od E/O zostaną zreaalizowane w okresie od 3 do 12 miesięcy po dacie bilansu.
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16. 2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

21 983 320,03 29 117 096,42

I.
580 033,68 580 033,68

91 166,22 0,00
39 473,00 29 814,00
16 035,13 7 624,26

263 639,77 209 937,67
219 053,70 219 053,64

1 464 181,54 2 837 080,14
1 768 126,04 2 116 977,18
9 938 779,20 9 938 779,20

21 134 290,18 24 385 470,00
35 514 778,46 40 324 769,77

II.

69 640,78 69 640,70

31 781,37 34 919,60

690 620,75 2 114 628,65

23 505 821,42 6 312 089,93

1 137 339,82 725 699,24
0,00 47 617,89
0,00 0,00

25 435 204,14 9 304 596,01

III.

1 896 550,00 1 682 200,00
1 896 550,00 1 682 200,00

IV.
2 383 468,50 2 239 550,00

1 060 767,10 0,00

6 639,64 2 976,00
196 397,73 36 953,51

1 895 054,28 0,00
5 542 327,25 2 279 479,51

28 417 117,10 59 539 990,67
0,00 0,00

28 417 117,10 59 539 990,67

5 399 252,00 11 312 598,00

Wycena aktywów finansowych

Zmiana stanu rezerw urlopowych

Przychody z tutułu rozwiązania rezerw z lat 
ubiegłych utworzenie, których nie stanowiło 
kosztów uzyskania przychodów

Uprawdopodobnione koszty rezerw na wynagrodzenia

Przychody, niebędące przychodami podatkowymi

Przychody naliczone w latach ubiegłych 

Podatek dochodowy (19%)

Strata z lat ubiegłych

Uprawdopodobnione koszty rezerw urlopowych

Podstawa opodatkowania

Amortyzacja podatkowa środków trwałych

Razem

Uprawdopodobnione koszty rezerw na zwrot 
składek ZUS

Rezerwy na koszty operacyjne

Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania

Razem

Razem

Pozostałe koszty NKUP

Poniesione w roku obrotowym wydatki na 
akwizycję rozliczane w czasie

Wypłacony E/O  dla NORDEA PTE

Amortyzacja FSR Nordea OFE
Odsetki od zobowiązaia Earn-Out

Koszty reprezentacji

Rezerwy na wynagrodzenia 

Uprawdopodobnione koszty rezerw z poprzednich 
okresów

Koszty akwizycji rozliczane w czasie sprzed 2007 

Amortyzacja wartości firmy i pożytków z portfela

Składki PFRON
Rezerwy na odprawy emerytalne

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania 

Zysk/ (Strata) brutto

Razem

Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania

zrealizowane kasowo w okresie bieżącym

Pozostałe przychody niepodatkowe

Dochód do opodatkowania

Amortyzacja przeszacowania E/O do Nordea 
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Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy
składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest
odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również
niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno
między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia
podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które
uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą
zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. W konsekwencji ryzyko podatkowe
w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia
podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane
w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich
wysokości przez organa skarbowe.
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16. 3 Odroczony podatek dochodowy
31.12.2019 31.12.2018


63 387,59 56 077,80


302 145,75 217 619,17

 204 842,54 208 279,20
 0,00 -0,01
 2 740 618,06 3 170 598,94
 5 128 609,96 4 593 207,02
 1 183 891,67 1 253 532,45


45 045 925,06 35 374 346,23

 175 567 980,05 189 506 144,38
 2 644 715,91 2 840 099,28

232 882 116,59 237 219 904,46


98 583,59 74 157,16


3 192 568,50 2 705 650,00

 3 723 912,26 3 942 965,92

 9 860 571,76 10 440 605,44
 175 585 100,53 185 523 879,73

192 460 736,64 202 687 258,25

44 247 602,00 45 071 782,00

36 567 540,00 38 510 579,00

Odpisy aktualizujące wartości należności

Dodatnie różnice kursowe wynikające            
z wyceny

Dodatnie różnice przejściowe:

Rezerwa na wynagrodzenia 

Zobowiązanie z tyt. Earn-out

WPPU Nordea 

podatku dochodowego w zaokrągleniu do              
1 złotego (19%)

Wartość pożytków z przejętego portfela

Rezerwa na zwrot składek do ZUS

Wykazane w bilansie aktywa z tytułu odroczonego 

Suma dodatnich różnic przejściowych

Suma ujemnych różnic przejściowych

Różnice w wartości środków trwałych

Wykazana w bilansie rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w zaokrągleniu do 1 złotego 
(19%)

Skutki przeszacowania do wartości 
godziwej inwestycji krtótkoterminowych

Koszty akwizycji PTE Skarbiec-
Rezerwy na koszty operacyjne

Aktywowane koszty akwizycji sprzed            
2007 roku

Ujemne różnice kursowe wynikające              
z wyceny

Przeszacowanie zobowiązania z tyt.Earn-
out (ujemna wartość firmy)

Ujemne różnice przejściowe:

Rezerwy na niewykorzystane urlopy                
i rezerwy na odprawy emerytalne

Koszty akwizycji w wysokości 1 183 891,67 złotych wykazane jako ujemne różnice przejściowe dotyczą
nierozliczonych podatkowo aktywowanych kosztów akwizycji Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego
Skarbiec-Emerytura S.A. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka
zachowuje prawa do podatkowego rozliczenia tych kosztów po połączeniu. Rozliczenie jest dokonywane
proporcjonalnie do wysokości amortyzacji wartości pożytków z przejętego portfela.

Aktywowane koszty akwizycji sprzed 2007 roku w wysokości 3 723 912,26 złotych dotyczą wydatków
akwizycyjnych Spółki w latach 2001-2006, które zostały rozliczone podatkowo w okresie ich poniesienia. Od
2007 roku Spółka rozlicza podatkowo koszty akwizycji w ten sam sposób, w jaki następuje rozliczenie
finansowe.
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17. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

17. 1  Niezrealizowany zysk/strata z działalności inwestycyjnej
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

196 756 818,50 205 473 300,00

193 564 250,00 202 767 650,00

3 192 568,50 2 705 650,00

17. 2
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

1 686 870,33 153 159,81

1 686 870,33 153 159,81

17. 3

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

-12 309 879,98 -17 949 672,59

-12 309 879,98 -17 949 672,59

17. 4
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

0,00 -11 767,07
0,00 0,00

1 662,50 4 551,79

0,00 5 288,41

809 100,00 466 100,00

0,00 1 190,25

-552 370,70 -1 227 300,00

258 391,80 -761 936,62

Pozostałe korekty

Zmiana stanu należności krótkoterminowych

Przychody z wyceny obligacji naliczone w roku 
poprzednim 

Wartość rynkowa obliacji skarbowych na dzień 
zakupu

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 

Wartość księgowa likwidowanych środków trwałych

Inne korekty

Zysk/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych         
i wartości niematerialnych i prawnych 

Naliczone i zainkasowane w ciągu roku 
kalendarzowego przychody ze zbycia inwestycji

Zmiana stanu należności krótkoterminowych 

Niezrealizowana zysk z działalności inwestycyjnej

Wartość rynkowa obligacji skarbowych na 
31.12.2019 r.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

Aktywa z tytułu podatku odroczonego połączonej spółki

Zmiana stanu zaliczek na wartości niematerialne          
i prawne
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17. 5 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

110 528,45 144 661,36
220 816,41 350 860,24

0,00 -60 345,16

331 344,86 435 176,44

Zwiększenia środków trwałych
Zmiana stanu środków trwałych w budowie

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych
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18. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Mężczyźni Razem

Zarząd 1 3
Pozostali pracownicy 48 86
Razem 49 89

Liczba etatów na koniec 2019 roku wyniosła 36,35.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Mężczyźni Razem

Zarząd 1 3
Pozostali pracownicy 42 75
Razem 43 78

Liczba etatów na koniec 2018 roku wyniosła 28,55.

19.

20.

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

218 325,00 156 825,00

Razem 218 325,00 156 825,00

38
2

2

Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla 
osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

40

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania 
finansowego i badanie pakietu grupowego

Rodzaj usługi

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych

33

Kobiety

Kobiety

35

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu wyniosły w roku obrotowym 2019 łącznie 1 908,5 tys. zł (w 2018 r.  
- 1 646 tys. zł), a wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej  łącznie 75 tys. zł  (w 2018 r. - 75 tys. 
zł).

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie brutto biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Audyt s.k. prognozowane za przeprowadzenie badania za rok 2019 roku oraz wynagrodzenie wypłacone za
badanie za rok 2018 :
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21. Transakcje z jednostkami powiązanymi

21. 1

AEGON TUnŻ S.A. 01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

Wydatki

 najem powierzchni biurowej 715 536,75 589 198,15

 ubezpieczenia pracowników 5 900,00 4 912,50

 pozostałe 0,00 10 035,59

721 436,75 604 146,24

AEGON Services Sp. z o.o.

Wydatki

 usługi aktualizacyjne 102 090,00 83 640,00

 usługi kampanii informacyjnej dot. PPK 1 470 232,60 0,00

 usługi pośrednictwa PPK 350 091,21 0,00

1 922 413,81 83 640,00

AEGON TFI  S.A.

Przychody 

 sprzedaż środków trwałych 0,00 5 908,92

Wydatki

 zakup środków trwałych 51 134,00 0,00

51 134,00 5 908,92

AEGON N.V.

Wydatki

 usługi doradcze 427 219,28 1 191 857,64

427 219,28 1 191 857,64

AEGON CEE B.V.

Wydatki

 usługi doradcze 138 437,53 624 821,90

138 437,53 624 821,90

Aegon EDC Limited 

Wydatki

 usługi IT 200 604,56 40 009,95

200 604,56 40 009,95

01.01.2018 -
31.12.2018

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2019 -
31.12.2019

Transakcje z jednostkami powiązanymi

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

01.01.2018 -
31.12.2018

42



Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

22. Informacje o instrumentach finansowych

22. 1 Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

31.12.2019 31.12.2018

94 786 250,00 154 242 650,00
95 758 518,50 155 598 300,00

22. 2 Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

 - inne papiery wartościowe
31.12.2019 31.12.2018

98 778 000,00 48 525 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100 998 300,00 49 875 000,00

PS0721 OK0720 OK0720 PS0420 PS0721 PS0721 PS0721

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

262 500,00 987 000,00 1 235 000,00 450 000,00 437 500,00 430 412,50 525 000,00

71 250,00 0,00 0,00 0,00 437 000,00 430 412,50 525 000,00

2021.07.25 2020.07.25 2020.07.25 2020.04.25 2021.07.25 2021.07.25 2021.07.25

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0           1 000,00

15 000,00 21 000,00 50 000,00 30 000,00 25 000,00 24 595,0         30 000,00

15 262 500,00 21 000 000,00 50 000 000,00 30 450 000,00 25 437 500,00 25 025 412,50 30 525 000,00

1,41% 1,87% 1,45% 1,44% 1,78% 1,64% 1,73%

15 184 500,00 20 890 800,00 49 740 000,00 30 367 500,00 25 307 500,00 24 897 518,5  30 369 000,00

termin wykupu

nominał (1 szt)

wartość rynkowa

Obligacje skarbowe

Wartość nabycia

efektywna stopa 
procentowa 

Specyfikacja obligacji skarbowych na dzień 31 grudnia 2019

ilość sztuk w portfelu

wartośc nominalna

wartość odsetek po 
dacie bilansu do 3 
miesięcy
wartość odsetek po 
dacie bilansu od 3 do 
12 miesięcy
wartość odsetek po 
dacie bilansu powyżej 
12 miesięcy

Korekty aktualizyjące wartość

Wartość nabycia obligacji

Obligacje skarbowe

Wartość rynkowa obligacji na koniec 2019

Wartość rynkowa obligacji na koniec 2019

Amortyzacja

Obligacje skarbowe będące w posiadaniu Spółki w 2019 roku zaliczono do kategorii dostępnych do sprzedaży.
Składniki portfela wyceniane są według wartości rynkowej. Skutki wyceny odnoszone są na przychody /koszty
finansowe.

43



Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

OK0419 OK0720 OK0720 PS0420 PS0721 PS0721

zerokuponowa zerokuponowa zerokuponowa
o stałym 

oprocentowaniu
o stałym 

oprocentowaniu
o stałym 

oprocentowaniu

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy raz w roku raz w roku raz w roku

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 475 000,00 0,00 0,00 450 000,00 437 500,00 525 000,00

0,00 987 000,00 1 235 000,00 194 100,00 820 750,00 895 500,00

2019.04.25 2020.07.25 2020.07.25 2020.04.25 2021.07.25 2021.07.25

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

50 000,00 21 000,00 50 000,00 30 000,00 25 000,00 30 000,00

50 000 000,00 21 000 000,00 50 000 000,00 30 450 000,00 25 437 500,00 30 525 000,00

1,74% 1,87% 1,45% 1,44% 1,78% 1,73%

49 875 000,00 20 582 100,00 49 005 000,00 30 416 100,00 25 270 500,00 30 324 600,00

22. 3

31.12.2019 31.12.2018

300 849,50 110 494,87

21 181 170,44 9 772 146,56

21 482 019,94 9 882 641,43

wartość odsetek po 
dacie bilansu powyżej 
12 miesięcy

efektywna stopa 
procentowa 

wartość rynkowa

wartość odsetek po 
dacie bilansu do 3 
miesięcy

wartość odsetek po 
dacie bilansu od 3 do 
12 miesięcy

typ obligacji

Specyfikacja obligacji skarbowych na dzień 31 grudnia 2018

wartośc nominalna

termin wykupu

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Depozyty O/N

nominał (1 szt)

ilość sztuk w portfelu

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bieżących

czestotliwośc wypłaty 
kuponu

W roku 2019 Spółka nie dokonywała transakcji zabezpieczających i nie posiadała instrumentów pochodnych.
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23. Pozostałe informacje

23. 1

23. 2

23. 3

23. 4

23. 5

Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający z danymi sprawozdania finansowego za bieżący rok 
obrotowy 

Zobowiązania pozabilansowe 

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, 
w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty i informacje o znaczących zdarzeniach  jakie 
nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 

Informacje o jednostkach sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W trakcie roku obrotowego i po jego zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie
ujawniły się znaczące wydarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające uwzględnienia w sprawozdaniu
finansowym.
W bieżącym roku obrotowym nie dokonano korekt błędów, które mogłyby mieć wpływ na
porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający z danymi sprawozdania finansowego za
bieżący rok obrotowy.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. jest Spółką zależną w 100% od Aegon Poland/Romania
Holding B.V. i podlega konsolidacji w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Aegon
N.V., w której podmiotem dominującym jest Aegon N.V. z siedzibą w Hadze.

Według najlepszej wiedzy Spółki nie wystąpił obowiązek zaprezentowania informacji liczbowych
zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem
za bieżący rok obrotowy.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Towarzystwo rozpoznało zobowiązanie pozabilansowe w związku
z udzielonym poręczeniem przez Aegon Europe Holding B.V. będące gwarancją zapłaty potencjalnych
zobowiązań w stosunku do Nordea wynikających z obowiązku zapłaty Earn-Out. Rozpoznana wartość
poręczenia to kwota 18,0 mln zł jako wstępnie naliczona wartość zobowiązania za okres od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019r. należna Nordea PTE S.A. do zapłaty w maju 2020 r., po zatwierdzeniu sprawozdań
finansowych.

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju 
działalności.
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23. 6

23. 7

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 46 kolejno numerowanych stron.

Dyrektor  Finansowy

Jolanta Łotoszyńska

Warszawa, 26 marca 2020 roku

Informacje o przeprowadzonych kontrolach

Wydarzenia po dacie bilansu

Ludmiła Falak-Cyniak - Prezes Zarządu Dorota Dziugiełł - Członek Zarządu

Główna   Księgowa

Barbara Okseniuk

W 2019 roku nie było przeprowadzonych kontroli.

W marcu 2020 roku ogłoszono w Polsce stan epidemii koronowirusa. Od poczatku roku wartość
zarządzanych aktywów spadła ponad 20%. Utrzymująca się tendencja spadkowa w dłuższym okresie będzie
miała znaczący wpływ na negatywny wynik finansowy Towarzystwa (sytuacja opisana we wprowadzeniu do
sprawozdania finansowego w puncie 5.3.

Samer Masri - Członek Zarządu
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