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Szanowni Państwo!

W załączeniu przedstawiamy nasze Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej 

dotyczące przeprowadzonego przez nas badania sprawozdania finansowego Aegon Towarzystwa 

Ubezpieczeń na Życie S.A.(“Aegon TUNŻ”, „Spółka”) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. 

Podstawowym celem tego sprawozdania jest zakomunikowanie wyników badania, które naszym zdaniem 

są istotne dla osób sprawujących nadzór. Sprawozdanie to jesteśmy obowiązani przedłożyć  zarówno 

Zarządowi, jak  i Radzie Nadzorczej. 

Zakończyliśmy nasze prace związane z badaniem i z dniem 17 kwietnia 2020 r.  sporządziliśmy 

sprawozdanie z badania zawierające niezmodyfikowaną opinię z badania jednostkowego sprawozdania 

finansowego. 

Z poważaniem,

Adam Celiński

Partner

Kluczowy biegły rewident nr 90033

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. 

Warszawa,  24 kwietnia 2020 r.

TRANSLATORS’ EXPLANATORY NOTE

The English content of this report is a free translation of the registered auditor’s report to the audit committee of the above-mentioned Polish Company. In Poland statutory accounts as well as the auditor’s report and the auditor’s additional report to the audit committee 

should be prepared and presented in Polish and in accordance with Polish legislation and the accounting principles and practices generally adopted in Poland.

The accompanying translation has not been reclassified or adjusted in any way to conform to the accounting principles generally accepted in countries other than Poland, but certain terminology current in Anglo-Saxon countries has been adopted to the extent practicable. 

In the event of any discrepancies in interpreting the terminology, the Polish language version is binding.

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board

Dear Sirs,

We hereby enclose our Additional Report for the Audit Committee and the Supervisory Board 

relating to our audit of Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (“Aegon TUnŻ”, 

“Company”) for the financial year ended 31 December 2019 The fundamental purpose of the 

Report is to communicate the results of our audit which in our opinion are material to the 

persons who are responsible for oversight. We are also required to submit the Report to both

the Management Board and also to the Supervisory Board. 

We have completed our audit work and as at 17 April 2020, we have prepared the audit report 

which included the unmodified opinion on  the audit of the separate financial statements.

Yours faithfully,

Adam Celiński

Partner 

Key Registered Auditor no. 90033

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k.

Warsaw, 24 April 2020

2



PwC

Oświadczenie o niezależności w trybie art. 6 ust. 2 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014

(art. 11.2.a Rozp. UE/ISA 260(R).17)

Zgodnie z wymogami art. 6 ust. 2 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 Dz.U.UE.L.2014.158.77 z poźn. zm.) w związku z prowadzeniem badania ustawowego rocznego 

sprawozdania finansowego Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczam, że biegły rewident, firma audytorska PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. oraz jej Partnerzy, kadra kierownicza wyższego szczebla i kierownicy 

prowadzący wyżej wskazane badanie, do których zaliczono:

- Adam Celiński - Partner PwC, Engagement Leader, Kluczowy biegły rewident);

- Tomasz Orłowski - Kontroler jakości wykonania zlecenia;

- Trinh Diep Nguyen - Engagement Manager; Biegły rewident

są niezależni od Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. w rozumieniu przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym a także Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów uchwałą Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów.

W imieniu PricewaterhouseCoopers Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. 

Adam Celiński

Kluczowy biegły rewident

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Independence statement in accordance with Article 6 section 2.a) of Regulation (EU) no 537/2014 of the European Parliament and of the Council

(Article 11.2.a of the EU Regulation, ISA 260(R).17)

In accordance with the requirements of Article 6. 2.a) of the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No 537/2014 Official Journal of the European Union L.2014.158.77, as amended) with 

reference to the statutory audit of the annual financial statements of Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. for the period from 1 January to December 2019, on behalf of PricewaterhouseCoopers Polska 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. with its registered office in Warsaw, I hereby represent that the statutory auditor, the audit firm PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Audyt Sp. k. and its Partners, executives and managers conducting the audit, who comprise: 

- Adam Celiński - PwC Partner, Engagement Leader, Key Registered Auditor;

- Tomasz Orłowski - Engagement performance quality auditor;

- Trinh Diep Nguyen - Engagement Manager, Registered auditor

are independent of Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A in the meaning of the provisions of the above-mentioned Regulation and of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public 

supervision, and of the Code of Ethics of the International Federation of Accountants (IFAC) adopted as the ethical principles for the auditing profession by resolution of the National Council of Statutory Auditors.

On behalf of PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. 

Adam Celiński

Key Registered Auditor

Warsaw, 24 April 2020  

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Imię i nazwisko/Full name Rola Role

Adam Celiński Kluczowy biegły rewident wyznaczony przez firmę audytorską jako w głównym stopniu 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie danego badania w imieniu firmy audytorskiej, 

podpisujący sprawozdanie z badania. 

Key registered auditor appointed by the audit firm as the auditor who is the main person 

responsible for performing the audit on behalf of the audit firm and signing audit report

Tomasz Orłowski Kontroler Jakości Badania wymagany prawem w przypadku jednostek zainteresowania 

publicznego. Biegły rewident.

Quality Controller required by law in case of  the audit of public interest entities. 

Registered auditor.

Trinh Diep Nguyen Engagement manager, Biegły rewident Engagement manager, Registered auditor

Kluczowi biegli rewidenci/Partnerzy biorący udział w badaniu 

(art. 11.2.b Rozp. UE, MSKJ.30(a))

Key audit partner performing the audit 

(art. 11.2.b EU Reg., ISQC1.30(a))

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Data/Date Charakter/Nature Krótki opis omawianych kwestii Brief description of the matters discussed 

24 stycznia 

2020 r./ 24 

January 2020

Spotkanie(meeting) Zakomunikowanie  tych elementów planu badania, które naszym zdaniem są 

istotne dla osób sprawujących nadzór (niezależność firmy audytorskiej, zakres 

badania, odpowiedzialność Zarządu, odpowiedzialność biegłego rewidenta, 

poziom istotności,  znaczące ryzyka istotnego zniekształcenia).

Communication of those elements of audit plan which in our opinion are 

important from those charged with governance point of view (independence of 

the audit firm, scope of the audit, responsibilities of the Management Board, 

Auditor’s responsibilities, materiality level, significant risk of material 

misstatements).

Nature, frequency and extent of communication with the Supervisory Board

(art. 11.2.d EU Reg.)

Charakter, częstotliwość i zakres kontaktu z Radą Nadzorczą 

(art. 11.2.d Rozp. UE)

Data/Date Charakter/Nature Krótki opis omawianych kwestii Brief description of the matters discussed 

8 października 

2019 r./ 8 

October 2019

Spotkanie (meeting) Omówienie aktualnej sytuacji finansowej, celów Zarządu, planów na 

przyszłość. Omówienie zmian organizacyjnych i prawnych oraz obszarów 

istotnych ryzyk. 

Discussion on financial position and results, management’s KPIs as well as  

future perspectives. Discussion on organisational and legal changes significant 

risk areas. 

24 lutego 2020 

r./ 24 February 

2020

Spotkanie (meeting) Omówienie wyników audytu Discussion on audit findings

Nature, frequency and extent of communication with the management board 

(art. 11.2.d EU Reg.)

Charakter, częstotliwość i zakres kontaktu z Zarządem

(art. 11.2.d Rozp. UE)

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Zakres badania (art. 11.2.e Rozp. UE, MSB 260(Z).15): 

• Badanie sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z Ustawą z dn. 29 września 1994 r. o 

rachunkowości o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z 

późn. zm.) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” –

Dz. U. z 2019 r., poz. 1421, z późn. zm.) a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 

r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 

jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność 

zgodnie z KSB została dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 

sprawozdania finansowego.

• Badanie pakietu skonsolidowanego zgodnie z instrukcjami od audytora Grupy Aegon.

• Badanie Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki.

Scope of the audit (art. 11.2.e EU reg. ISA 260(R).15):

• It is the duty of the statutory auditor to perform the audit of the Company’s separate financial 

statements for the financial year 31 December 2019 and issue an audit report as to their compliance 

with the Accounting Act of 29 September 1994 (“Accounting Act” – Journal of Laws of 2019, item 351, 

as amended). We conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing  as 

adopted as National Standards on Auditing  by the National Council of Statutory Auditors ( “NSA”) 

and pursuant to the Act of 11 May 2017 on Registered Auditors, Registered Audit Companies and 

Public Oversight (“the Act on Registered Auditors” – Journal of Laws of 2019, item 1421, as 

amended) and Regulation (EU) No. 537/2014 of 16 April 2014 on specific requirements regarding the 

statutory audit of public-interest entities (“the EU Regulation” – Journal of Laws EU L158). Our 

responsibilities under those NSA are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of 

the financial statements section of our report. 

• Audit of the consolidation package in accordance with instructions from the auditor of Aegon Group..

• Audit of the Company’s Solvency and Financial Condition report.

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Planowanie

Planning

Badanie wstępne

Interim audit 

a) Raport z badania pakietu 

konsolidacyjnego / audit 

report of the consolidation 

package

Badanie końcowe

Final audit

1.10 - 4.10.2019 7.10 - 31.10.2019 7.01 – 18.02.2020
18.02.2020

Terminy badania (art. 11.2.e Rozp. UE, MSB 260(Z).15) Timing of the audit (art. 11.2.e EU Reg., ISA 260(R).15) 

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Badanie sprawozdania finansowego / Audit of financial statements

Badanie pakietu skonsolidowanego / Audit of consolidation package

Planowanie

Planning

Badanie wstępne

Interim audit 

a) Sprawozdania z badania / 

Statutory audit report

Badanie końcowe

Final audit

1.10 - 4.10.2019 7.10 - 31.10.2019
7.01 – 28.02.2020

30.03 – 17.04.2020

24.04.2020

Badanie sprawozdania finansowego / Audit of financial statements

Planowanie

Planning

Badanie wstępne

Interim audit 

a) Sprawozdania z badania 

SFCR / SFCR audit report

Badanie końcowe

Final audit

22.11 -26.11.2019 29.11 – 13.12.2019 3.02-17.04.2020
data do potwierdzenia 

/date to be confirmed
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Responsibility of the Management and Supervisory Board for the financial 

statements (ISA 260(R).14 (b)):
The Management Board of the Company is responsible for the preparation, based on the 

properly maintained books of account of annual financial statements that give a true and fair 

view of the Company’s financial position and results of operations, in accordance with the 

provisions of the Accounting Act, the adopted accounting policies, the applicable laws and 

the Company’s Articles of Association, and for such internal control as the Management 

Board determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Company’s Management Board is responsible for 

assessing the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, 

matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the 

Management Board either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has 

no realistic alternative but to do so.

The Company’s Management Board and members of its Supervisory Board are obliged to 

ensure that the financial statements comply with the requirements specified in the the 

Accounting Act. Members of the Supervisory Board are responsible for overseeing the 

financial reporting process.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe (MSB 

260(Z).14 (b))
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny  obraz sytuacji 

majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości}, 

przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości} oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i 

statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uważa za niezbędną aby umożliwić 

sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego 

oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do 

kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 

działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z 

wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia 

działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie 

finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady 

Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Komunikujemy się z Radą Nadzorczą odnośnie, między innymi, do planowanego zakresu i czasu 

przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących słabości kontroli 

wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Składamy Radzie Nadzorczej  oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących 

niezależności oraz komunikujemy wszystkie powiązania i inne sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane za 

stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o 

zastosowanych zabezpieczeniach.

Spośród spraw komunikowanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące 

podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy 

badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub 

regulacje zabraniają publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że 

kwestia nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie 

oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego takiego ujawnienia. 

Mamy również obowiązek poinformowania o:

● tym czy sprawozdanie z działalności jednostki zostało sporządzone zgodnie z przepisami, oraz czy jest 

zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz czy w świetle wiedzy o 

jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono istotne zniekształcenia w 

sprawozdaniu z działalności oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie

● tym czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarł w tym 

oświadczeniu informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w przepisach wykonawczych

● tym, czy jednostka badana przestrzega obowiązujących regulacji ostrożnościowych, określonych w 

odrębnych przepisach.

● tym, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych

● niedopełnieniu przez badaną jednostkę, do dnia sporządzenia sprawozdania z badania,obowiązku 

złożenia do właściwego rejestru sądowego, a w stosownych przypadkach także do ogłoszenia 

sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy

● stwierdzonym podczas badania istotnym naruszeniu prawa, statutu lub umowy spółki mającym wpływ 

na sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego (MSB260.14 (a)):

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego 

zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą 

opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone 

zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek 

oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby 

wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności 

prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

● identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego 

oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i 

uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. 

Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z 

błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub 

obejścia kontroli wewnętrznej;

● uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, 

które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli 

wewnętrznej Spółki;

● oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych 

oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;

● wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności 

jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność 

związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do 

kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 

zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, 

jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach 

badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub 

warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;

● oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy 

sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający 

rzetelną prezentację;
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We communicate with the Supervisory Board regarding, among other matters, the planned scope and timing of 

the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify 

during our audit.

We also provide the Supervisory Board with a statement that we have complied with relevant ethical 

requirements regarding independence, and to  communicate with them all relationships and other matters that 

may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated to the Supervisory Board, we determine those matters that were of most 

significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit 

matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure 

about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be 

communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to 

outweigh the public interest benefits of such communication. 

We are also obliged to inform :

• whether the Entity’s Directors’ Report has been prepared in accordance with the regulations and 

whether it complies with the information included in the annual financial statements, and whether 

in the light of our knowledge of the entity and its environment gained during the audit, material 

misstatements have been discovered in the Directors’ Report, and what their essence was

• whether the issuer obliged to submit a statement on the application of corporate governance 

included in this statement information required in accordance with the scope specified in the regulations

• whether the entity complies with required prudence requirements as defined in other provisions

• whether the audited financial statements have been prepared on the basis of properly maintained 

accounting records

• whether the entity – until the date of the financial statements – has complied with the requirement 

of filing the financial statements with the appropriate court register, and if applicable, also of 

publishing the financial statements for the year or years preceding the given financial year

• whether significant violations of the law, Articles of Association of the entity affecting the financial 

statements have been noted in the course of the audit

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the  financial statements as a whole are free from 

material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. 

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with 

the NSA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are 

considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence economic decisions 

of users taken on the basis of these financial statements.

The scope of the audit does not cover an assurance on the Company’s  future profitability or the efficiency and 

effectiveness of the Company’s Management Board conducting its affairs, now or in future.

As part of an audit in accordance with the NSA, we exercise professional judgement and maintain professional 

scepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, 

design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and 

appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from 

fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, 

misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are 

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 

Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and 

related disclosures made by the Company’s Management Board.

• Conclude on the appropriateness of the Company’s Management Board’s use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 

conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we 

conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related 

disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our 

conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future 

events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, 

and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves 

fair presentation.

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
Auditor’s Responsibilities for the audit of the financial statements (ISA260.14 (a)):
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Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board

Opis metodyki badania (art. 11.2.g Rozp. UE) 

Bardziej szczegółowe podsumowanie metodyki badania w tym wskazanie, które kategorie bilansu 

zostały bezpośrednio sprawdzone, a które kategorie zostały sprawdzone w oparciu o testowanie 

systemu oraz testy zgodności, wyjaśnienie ewentualnych istotnych różnic w zakresie wag przypisanych 

procedurom wiarygodności, testowaniu systemu oraz testom zgodności w porównaniu z poprzednim 

rokiem, o ile wystąpiły znajduje się w załączniku nr 3

Przeprowadzenie szczegółowych testów i procedur analitycznych albo ich połączenia, 

aby wybrać najbardziej skuteczne i efektywne podejście

Substantive analytical reviews or test of details or their combination to maximize the 

effectiveness of procedures

Ocena akceptacji/kontynuacji 

Acceptance / Continuance assessment

Zrozumienie jednostki i jej środowiska oraz ocena ryzyka

Understanding of the entity, its environment and risk assessment

Charakter, terminy i zakres testów

Scope, nature and timing of tests

Testy mechanizmów kontrolnych uznane za efektywne

Test of controls assessed as effective

Inne procedury badania - zakończenie badania sprawozdania finansowego

Completing the audit of the financial statements and other auditing procedures

Podejście PwC do badania obejmuje:

∙ Dogłębne i szczegółowe zrozumienie 

działalności Spółki i Grupy i związanego 

z nią ryzyka.

∙ Zebranie dużej części dowodów 

badania w procesie badania i testowania 

oceniającym, jak mechanizmy kontrolne 

reagują na zidentyfikowane przypadki ryzyka 

oraz czy zapewnienia o skuteczności kontroli 

można wesprzeć możliwymi do zweryfikowania 

dowodami.

∙ Po zakończeniu weryfikacji mechanizmów 

kontrolnych oceniamy zakres dowodów, jakie 

musimy uzyskać dla potrzeb badania.

∙ Przez cały czas trwania procesu, zgodnie z 

Planem komunikacji, pozostajemy 

w kontakcie z zarządem i Radą Nadzorczą lub 

innymi osobami sprawującymi nadzór.

A more detailed summary of the methodology applied, including which categories of the balance sheet 

have been directly verified and which categories have been verified based on system and compliance 

testing, including an explanation of any substantial variation in the weighting of system and compliance 

testing when compared to the previous year is enclosed in appendix 3

Description of Audit methodology (art. 11.2.g EU Reg.) 

The PwC approach includes:

∙ A thorough and detailed understanding of the 

Company’s and the Group’s activities and 

associated risks

∙ Gathering a significant part of the audit 

evidence through the assessment of the 

control environment and how it responds to 

identified risks as well as whether the 

validation of designated control activities work 

effectively and whether such assertion can be 

supported by the audit evidence

∙ After validation of the control activities we 

assess the extent of the evidence we need to 

obtain to conduct the audit

∙ We are in continuous contact with 

management and those charged with 

governance throughout the whole audit 

process

12
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Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board

W ramach planowania naszego badania określiliśmy istotność i oceniliśmy ryzyko istotnego 

zniekształcenia jednostkowego i sprawozdania finansowego. W szczególności sprawdziliśmy, obszary, w 

których Zarząd dokonał subiektywnego osądu, np. w odniesieniu do istotnych oszacowań księgowych, 

które wymagały przyjęcia założeń i uwzględnienia przyszłych zdarzeń, które ze swojej natury są niepewne. 

Jak w przypadku wszystkich naszych badań, uwzględniliśmy również ryzyko naruszenia przez 

kierownictwo mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym m. in. wzięliśmy pod uwagę możliwość 

stronniczości związanej z ryzykiem istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.

Zastosowanie przez nas określonego poziomu istotności miało wpływ na zakres naszego badania. 

Badanie zostało tak zaplanowane, aby uzyskać wystarczającą pewność, że jednostkowe 

sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych zniekształceń. Zniekształcenia mogą wynikać z oszustwa 

lub błędu. Uznaje się je za istotne, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pojedynczo lub łącznie 

mogą one wpływać na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie 

sprawozdania finansowego. Na podstawie naszego profesjonalnego osądu określiliśmy ilościowe progi 

istotności, w tym ogólny poziom istotności dla jednostkowego 

sprawozdania finansowego jako całości, który jest podany w poniższej tabeli. 

Te progi, wraz z czynnikami jakościowymi, pomogły nam określić zakres naszego badania oraz charakter, 

terminy procedury badania, a także ocenić wpływ zniekształceń (indywidualny i łączny) 

na jednostkowe sprawozdanie finansowe jako całość.

As a part of our planning procedures we have determined the materiality and assessed the risk of 

material misstatement of the stand-alone financial statements. In particular, we assessed the areas 

in which the Management Board made a subjective judgement, for example in relation to significant 

accounting estimates which require certain assumptions and taking into account future events that 

are inherently uncertain. As in the case of all our audits, we have also taken into consideration the 

risk that Management may have overridden internal controls, including, but not limited to, the 

possibility of a bias associated with the risk of significant misstatement due to fraud. Using a 

specific level of materiality has an impact on the scope of our audit. The audit was designed to 

provide reasonable assurance that the Company’s stan-alone  Financial Statements are free from 

material misstatement. Misstatements may result from fraud 

or error. They are considered material if there is a reasonable expectation that individually or 

collectively they may affect the economic decisions made by users on the basis of the financial 

statements. Based on our professional judgement, we have quantified the materiality thresholds, 

including the overall level of materiality for the stand-alone financial statements as a whole, which is 

given in the table below. These thresholds, together with qualitative factors, have helped us to 

determine the scope of our audit and the nature and timing of the audit procedures, and to assess 

the impact of distortions (individual and cumulative) on the stand-alone financial statements as a 

whole.

Poziom istotności ogólnej: 3.700.000 PLN Overall materiality level: 3,700,000 PLN

Podstawa ustalenia:1,0% rocznej składki przypisanej brutto Benchmark: 1% of annual gross premium written

Uzasadnienie przyjętej podstawy:

Przyjęliśmy poziom składki przypisanej brutto jako podstawę do określenia istotności, ponieważ naszym 

zdaniem jest to wskaźnik powszechnie używany do oceny działalności przez użytkowników sprawozdań 

finansowych. Dodatkowo, składka przypisana brutto wraz z zyskiem brutto są kluczowymi finansowymi 

wskaźnikami służącymi ocenie efektywności w Spółki. Istotność przyjęliśmy na poziomie 1%, ponieważ 

mieści się on w zakresie dopuszczalnych przez standardy badania progów ilościowych dla istotności.

Rationale for the benchmark used:

We have GWP as a benchmark for materiality because in our view this is a common measure to 

assess the Company’s performance by the financial statements users. Additionally, GPW together 

with PBT are  key financial performance indicators for assessing the effectiveness of the Company. 

We assumed materiality at the level of 1%, because it falls within the thresholds of materiality 

accepted by the auditing standards.

Uzgodniliśmy z Komitetem audytu i Radą Nadzorczą, że poinformujemy o zidentyfikowanych podczas 

naszego badania zniekształceniach przekraczających kwotę 185 tys. , a także o zniekształceniach poniżej 

tej kwoty, jeśli naszym zdaniem należało o nich poinformować ze względów jakościowych. 

We agreed with the Audit Committee and Supervisory Board that we would inform about any 

misstatements identified in the  course of our audit exceeding PLN 185 thousand and about any 

misstatements below this amount if , in our view, we felt we should inform about them due to 

qualitative reasons.

Ilościowy poziom istotności (art. 11.2.h Rozp. UE, MSB 260(Z).A11&A13) Quantitative materiality level (art. 11.2.h EU Reg., ISA260.A11&13)
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Ryzyko naruszenia przez kierownictwo mechanizmów kontroli 

wewnętrznej

Risk of management overriding controls Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Odniesienie się do tego ryzyka jest wymagane przez standardy rewizji 

finansowej. Ryzyko to przejawia się w możliwościach manipulowania 

zapisami ksiąg rachunkowych przez kierownictwo oraz w możliwościach 

sporządzania sprawozdań finansowych zawierających zniekształcenia, 

z pominięciem mechanizmów kontroli, które w innych przypadkach 

wydają się działać skutecznie. 

This mandatory audit risk required by the auditing standards 

is represented by management’s ability to manipulate 

accounting records and prepare misstated financial 

statements by overriding controls that otherwise appear 

to be operating effectively. 

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Wykonane procedury: 
• testowanie zapisów dziennika na wybranej próbie

• wyszukiwanie i analiza nietypowych transakcji i istotnych umów

• testowanie istotnych oszacowań

• uzgodnienie ksiąg pomocniczych do księgi głównej

• potwierdzenie sald/stanów środków pieniężnych i inwestycji

• procedura identyfikacji nie ujętych zobowiązań

Procedures performed: 
• testing of the sample of journal entries

• search for and test of any unusual transactions and significant agreements

• test of significant estimates

• reconciliation of sub-ledgers to the general ledger

• confirmation of balances of cash and investments

• search for unrecorded liabilities

Znaczące ryzyka istotnego zniekształcenia (MSB 260(Z).15, A13)

W ramach procesu oceny ryzyka biegli rewidenci są zobowiązani do identyfikacji istotnych zagrożeń 

mających wpływ na prowadzony audyt. Obejmują one m.in. ryzyka nieodłączne związane z 

działalnością badanego przedsiębiorstwa. Zgodnie ze standardami rewizji finansowej pewne ryzyka 

badania występują zawsze lub należy je zawsze uznawać za istotne. Konsekwencją ich występowania 

jest potrzeba zaplanowania procedur badania w sposób je uwzględniający. Istotne zagrożenia dla 

wykonywanych w ramach audytu zadań oraz nasze odpowiedzi na nie wymieniono poniżej:

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board

Significant risk of material misstatements(ISA 260(R).15, A13)

As part of the risk assessment process, auditors are required to identify significant audit risks. 

These include audit risks inherent to the business of the enterprise being audited. Certain audit 

risks, as further specified, are mandatory or presumed significant under the auditing standards. 

Significant audit risks result in the necessity to design audit procedures such that those specific risks 

are addressed. Significant risks on these audit engagements and our responses are listed below
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Ryzyko nieprawidłowego rozpoznania 

przychodów w wyniku oszustwa

Standardy rewizji finansowej wskazują na fakt, że uprzywilejowana pozycja 

pracowników szczebla kierowniczego umożliwia im popełnienie oszustwa 

poprzez księgowanie fikcyjnych przychodów. Jest to powód, dla którego 

biegli rewidenci uznają ryzyko popełnienia oszustwa przy ujmowaniu 

przychodów za istotne.

Oceniliśmy poziom tego ryzyka jako wysokie w zakresie składki przypisanej 

brutto. W zakresie przychodów z lokat nie uznaliśmy tego ryzyka za istotne, 

ze względu na fakt, że wartość ta wynika bezpośrednio z bilansowej 

wyceny instrumentów finansowych, która jest ściśle regulowana przepisami 

prawa i nie pozostawia obszaru osądu lub szacunku kierownictwa.

Risk of fraud in revenue recognition

Auditing standards point out that management is in a unique 

position to perpetrate fraud by recording fictitious revenue. 

This is the reason for auditors to presume the risk of fraud 

in revenue recognition to be a significant risk. 

We have assessed this risk as significant for gross premium 

written. We have not assessed this risk as significant for 

investment income, because that revenue stream results 

directly from balance sheet valuation of financial instruments, 

which is precisely regulated by the law and does not relate to 

Management’s estimates.

Kluczowa sprawa badania?

Key audit matter?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Wykonane procedury:
• Zrozumienie środowiska kontroli wewnętrznej w obszarze ujęcia składki przeprowadzenie testów 

efektywności wybranych kluczowych kontroli; 

• Uzgodnienie systemów produktowych do księgi głównej.

• Testowanie zapisów księgowych.

• Przejrzenie bazy polis pod względem nietypowych transakcji.

• Weryfikacja kluczowych danych w systemie produktowym do polis na wybranej próbie.

• Uzgodnienie przypisu składki do wyciągów bankowych na wybranej próbie.

Procedures performed: 
• Understanding of the internal control environment related to recognition of premiums testing 

the effectiveness of the selected key controls;

• Reconciliations of subledgers to the general ledger. 

• Journal entries testing.

• A search of policy database for unusual transactions.

• Verification of key data in product system to insurance policies on the selected sample.

• Reconciliation of premiums written to bank statements on the selected sample.

Znaczące ryzyka istotnego zniekształcenia cd. 

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board

Significant risk of material misstatements (continued)
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Ujęcie aktywowanych kosztów w wartości, która nie jest 

odzyskiwalna

Uznaliśmy tę sprawę za istotną, ponieważ odzyskiwalność wartości tego 

aktywa uzależniona jest od niepewnych czynników takich jak poziom 

lapsów, stóp procentowych oraz poziomu kosztów Spółki. Test na utratę 

wartości wymaga zastosowania przez Zarząd subiektywnego osądu i 

przyjęcia założeń.

Deferred acquisition costs are not stated at an 

amount which is recoverable

We have assessed this matters as key, because the 

recoverable amount of the asset depends on uncertain factors 

such as levels of lapses, interest rates and Company’s 

overheads. Impairment test prepared by Management 

requires applying subjective judgment and assumptions.

Kluczowa sprawa badania?

Key audit matter?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Wykonane procedury:
• Ocena metody i założeń przyjętych przez Spółkę do testu na odzyskiwalność; 

• Weryfikacja zgodności  testu przygotowanego przez Spółkę z metodologią, założeniami oraz budżetem;

• Ocena adekwatności przyjętej w teście marży ryzyka;

• Przegląd analizy wrażliwości oraz stress testu  sporządzonej przez Spółkę.

Procedures performed: 
• Assessment of the method and assumptions applied by the Company in the recoverability

test;

• Verification whether recoverability test prepared by the Company is in line with the 

methodology, assumptions and budget;

• Assessment of the adequacy of the risk margin applied in the test;

• Review of sensitivity analysis and stress test prepared by the Company.

Znaczące ryzyka istotnego zniekształcenia cd. 

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board

Significant risk of material misstatements (continued)
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Kontynuacja działania (art. 11.2.i Rozp. UE, MSB 570(Z).25) 
Osądy dotyczące stwierdzonych w trakcie badania zdarzeń lub 

okoliczności, które mogą wzbudzić poważne wątpliwości co do tego, czy 

jednostka jest zdolna do kontynuowania swojej działalności

Going concern (art. 11.2.i EU Reg., ISA570(R).25)
Judgements about events or conditions identified in the course 

of the audit that may cast significant doubt on the entity’s 

ability to continue as a going concern

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Opis kwestii, o ile wystąpiły: Description of issue, if applicable: 

Słabości systemu kontroli wewnętrznej

(art. 11.2.j Rozp. UE, MSB 265.9) 
Wszelkie znaczące słabości systemu wewnętrznej kontroli 

w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości

Control deficiencies (art. 11.2.j EU Reg., ISA 265.9)
Any significant deficiencies in the internal financial control 

system and/or in the accounting system.

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Opis kwestii, o ile wystąpiły: Description of issue, if applicable: 

Przypadki nie przestrzegania prawa

(art. 11.2.k Rozp. UE, MSB 250.20&23-25)
Wszelkie istotne kwestie związane z faktycznymi lub domniemanymi 

przypadkami nieprzestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych 

lub statutu spółki stwierdzonymi podczas badania

Non-compliance with laws and regulations

(art. 11.2.k EU Reg., ISA 250.20&23-25)
Any significant matters involving actual or suspected non-

compliance with laws and regulations or articles of association 

which were identified in the course of the audit

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Opis kwestii, o ile wystąpiły: 
Description of issue, if applicable:;

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board

17



PwC

Oświadczenie potwierdzające, czy badana jednostka 

przekazała wszystkie żądane wyjaśnienia i dokumenty 

(art. 11.2.o Rozp. UE, MSB 260(Z).16.c.ii)
Otrzymaliśmy wszystkie żądane wyjaśnienia i dokumenty, 

Zarząd podpisał oświadczenie zarządu.

Statement confirming whether the entity has 

provided all requested explanations and documents 

(art. 11.2.o EU Reg., ISA 260(R).16.c.ii)
We have received all the requested explanations and 

documents; the Management has provided a representation 

letter

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Opis kwestii, o ile wystąpiły: Description of issue, if applicable: 

Wprowadzone korekty Adjusted differences

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

✔
Nie/No

☐

O ile wystąpiły: 6 korekt zostało wprowadzonych do Sprawozdania Finansowego - zestawienie 

wprowadzonych korekt  znajduje się w załączniku 2 do niniejszego raportu. Łączny wpływ korekt na 

wynik finansowy brutto 4 964 tys. zł. Jedna korekta  dotyczyła błędu podstawowego - bilans otwarcia 

kapitału własnego został skorygowany o kwotę 4 436 tys. zł. 

Description, if applicable: 6 adjustments were booked to the Financial Statements - a summary of 

the adjusted differences is enclosed as appendix 2 to this report. Total impact of adjustment on gross 

financial result: PLN 4 964 thousand. There was one restatement adjustment with the impact on the 

opening balance of  equity amounting to PLN 4 436 thousand.

Niewprowadzone korekty(MSB 450.12 i .13) Unadjusted differences (ISA 450.12&.13)

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

✔
Nie/No

☐

O ile wystąpiły: 2 korekty do Sprawozdania Finansowego pozostały niewprowadzone - zestawienie 

sumy niewprowadzonych korekt  znajduje się w załączniku 1 do niniejszego raportu. Łączny wpływ 

nieskorygowanych korekt na wynik finansowy brutto: 73 tys. zł. 

Description, if applicable: 2 adjustments were not adjusted in the Financial Statements - a 

summary of the adjusted differences is enclosed as appendix 1 to this report. Total impact of 

unadjusted differences: PLN 73 thousand.

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Istotne trudności (art. 11.2.p.i Rozp. UE, MSB 260(Z).16.(b))
Wszelkie istotne trudności napotkane podczas przeprowadzania 

badania ustawowego;

Significant difficulties (art. 11.2.p.i EU Reg., ISA 260(R).16.(b)) 
All significant difficulties encountered in the course of the statutory audit;

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔Opis kwestii, o ile wystąpiły: Description of issue, if applicable: 

Istotne kwestie omówione z zarządem 

(art. 11.2.p.ii Rozp. UE, MSB 260(Z).16.(c).i)
Wszelkie istotne kwestie wynikające z badania ustawowego,które 

zostały omówione lub były przedmiotem korespondencji z zarządem

Significant matters discussed with the management 

board (art. 11.2.p.ii EU Reg., ISA 260(R).16.(c).i)
All significant matters arising from the statutory audit that were discussed 

or were the subject of correspondence with the management board

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔
Opis kwestii, o ile wystąpiły: brak poza wymienionymi w innych 

częściach raportu

Description of issue, if applicable: no other issues besides those 

listed in other parts of the report

Okoliczności, które wpływają na formę i treść sprawozdania 

biegłego rewidenta.(MSB 260(Z).16.(d))

Circumstances that affect the form and content of the 

auditor’s report.(ISA 260(R).16.(d))

Występują?/Exists?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔Opis kwestii, o ile wystąpiły: Description of issue, if exists: 

Inne kwestie istotne z punktu widzenia nadzoru nad 

sprawozdawczością (art. 11.2.p.iii Rozp. UE, MSB 

260(Z).16.(e))
Wszelkie inne kwestie wynikające z badania ustawowego, 

które według profesjonalnego osądu biegłego rewidenta są istotne dla 

nadzorowania procesu sprawozdawczości finansowej.

Other issues significant to the oversight of the financial 

reporting process (art. 11.2.p.iii EU Reg., ISA 260(R).16.(d))
All other matters arising from the statutory audit which 

in the auditor's professional judgement are significant 

to the oversight of the financial reporting process.

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔
Opis kwestii, o ile wystąpiły: Description of issue, if applicable: 

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Inni biegli rewidenci lub firmy audytorskie z poza sieci 

zaangażowani w badanie (art. 11.2.c Rozp. UE)

Other statutory auditors or audit firms that are not a 

member of the same network engaged in the audit 

(art. 11.2.p.c EU Reg.)

Wystapili?/Applicable?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

O ile wystąpili: If yes: 

Eksperci zewnętrzni (art. 11.2.c Rozp. UE, MSB 260(Z).A13) External experts (art. 11.2.c EU Reg., ISA 260(Z).A13) Wystapili?/applicable?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

O ile wystąpili: If yes: 

Audyt łączny (art. 11.2.f Rozp. UE) Joint audit (art. 11.2.f EU Reg) Dotyczy?/Applicable?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Opis, o ile wystąpił: Description, if applicable: 

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Wykorzystanie wyników prac audytu wewnętrznego 

(MSB 610(Z).20 i .31,)

Use of internal audit results 

(ISA 610(R).20&.31)

Wystapiło?/Applicable?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

O ile wystąpiło: If yes: 

Zdarzenia pod dacie bilansu (MSB 560.10(a),13(b), 14(a)) Post balance sheet events (ISA 560.10(a),13(b), 14(a)) Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Opis kwestii, o ile wystąpiły: Description of issue, if applicable:

Oszustwo i czyny zabronione (MSB 240.41-42) Fraud and illegal acts (ISA 240.41-42) Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Opis, o ile wystąpiły: Description, if applicable: 

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board

Zgłoszenie i ocena metod zastosowanych do wyceny 

poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, 

w tym wszelkich skutków wpływu zmian tych metod

(art. 11.2.l Rozp. UE), ocena znaczących jakościowych 

aspektów praktyki rachunkowości jednostki, w tym 

zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych 

i ujawnień w sprawozdaniach finansowych 

(MSB 260(Z).16(a))

Stosowane metody wyceny zostały ujawnione Nocie K 

Wprowadzenia do sprawozdania finansowego. Dokonaliśmy ich 

oceny i nie zidentyfikowaliśmy istotnych niezgodności tych metod z 

mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości. Istotne zasady 

rachunkowości zostały ujawnione w informacji dodatkowej do 

sprawozdania finansowego. Spółka spełniła minimalne wymogi 

ustawowe dotyczące informacji wymaganych do ujawnienia w 

ustawowych sprawozdaniach finansowych.

Poniżej omawiamy metody wyceny tych istotnych pozycji bilansu do 

których wyceny przepisy rachunkowości pozwalają dokonać wyboru 

metody wyceny, których wycena dokonywana jest modelem z 

zastosowaniem profesjonalnego osądu oraz niepewnych co do 

natury założeń, a także najważniejsze oszacowania ustalone przez 

Spółkę.

Reporting and assessment of valuation methods 

applied to the various items of the financial statements 

including any impact of the changes of these methods 

(art. 11.2.l EU Reg.), assessment of the qualitative aspects 

of an entity’s accounting practices, including significant 

accounting policies, accounting estimates and financial 

statement disclosures (ISA 260(R).16(a))

The valuation methods applied are disclosed in Note K of the 

Introduction to the financial statements. We have assessed them and 

we have not identified any material incompatibility between these 

methods and the accounting regulations applied. Significant 

accounting policies were disclosed in the notes to the Company’s 

financial statements. 

The Company met the minimum statutory requirements concerning 

the required disclosures in the statutory financial statements. 

Below, we have discussed the valuation methods of those material 

balance sheet items for which the accounting regulation allow the 

choice of the valuation method used, or those for which the valuation 

is determined using a model requiring the use of professional 

judgement and the use of assumptions which are by nature uncertain 

and the most significant estimates established by the Company.

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔
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Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board

Zgłoszenie i ocena metod zastosowanych do wyceny 

poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, 

w tym wszelkich skutków wpływu zmian tych metod

(art. 11.2.l Rozp. UE), ocena znaczących jakościowych 

aspektów praktyki rachunkowości jednostki, w tym 

zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych 

i ujawnień w sprawozdaniach finansowych

(MSB 260(Z).16(a)) - c.d.

Reporting and assessment of valuation methods 

applied to the various items of the financial statements 

including any impact of the changes of these methods 

(art. 11.2.l EU Reg.), assessment of the qualitative aspects 

of an entity’s accounting practices, including significant 

accounting policies, accounting estimates and financial 

statement disclosures (ISA 260(R).16(a)) - cont.

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

✔
Nie/No

☐

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

● Metody, na podstawie których wyceniane są na dzień bilansowy rezerwy techniczno-

ubezpieczeniowe, w szczególności rezerwa ubezpieczeń na życie , są opisane w Zasadach 

rachunkowości załączonych do sprawozdania finansowego i są zgodne z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz Regulaminu

rezerw Spółki;

● Nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości w zakresie założeń używanych

w wyliczeniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w szczególności dla rezerwy 

ubezpieczeń na życie;

● Na dzień bilansowy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, w szczególności rezerwa 

ubezpieczeń na życie, zostały wyznaczone z zachowaniem zasad ostrożności;

Technical reserves

● Methods, based on which the technical provisions were calculated as at balance sheet date, 

in particular mathematical life reserve, are described in Accounting policies attached to the 

Financial statement and are in line with the provisions of the Decree of the Minister of Finance 

of April 12, 2016 on specific accounting principles of insurance and reinsurance companies

and Company's technical reserves manual;

● No material misstatements were identified with respect to assumptions used to calculate

technical provisions, in particular for mathematical life reserve;

● As at balance sheet date, the technical provisions, in particular mathematical life reserve, 

were determined in line with prudence principles;
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Inne informacje w dokumentach zawierających zbadane 

sprawozdania finansowe i opinie biegłego rewidenta 

o tych sprawozdaniach (MSB 720(Z).10,13,16)

Zgodnie ze MSB biegły rewident musi zapoznać się z dokumentami 

Spółek załączonymi do sprawozdań finansowych w celu ustalenia, 

czy są w nich istotne nieścisłości, a jeśli tak, to jakie. Jak 

uzgodniono w umowie, kierownictwo powinno przedstawić nam 

Sprawozdanie z działalności przed jego opublikowaniem. 

Zapoznaliśmy się z dokumentem.

Other information in documents containing audited 

financial statements and the auditor's report thereon 

(ISA 720(R).10,13,16)
In accordance with the auditing standards, auditors are required to 

read the documents of Companies attached to the financial 

statements to identify whether there are any material inconsistencies, 

and, if so, what these are. As agreed in the engagement letter, 

management should provide us with a Directors’ Report. We have 

familiarized ourselves with the document.

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Opis kwestii, o ile wystąpiły: Description of issue, if applicable:

Istotne kwestie zidentyfikowane w czasie badania 

transakcji ze stronami powiązanymi 

(MSB 550.27)

Significant matters arising during the audit in 

connection with related party transactions 

(ISA 550.27)

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Opis kwestii, o ile wystąpiły: Description of issue, if applicable: 

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Informacje o sprawach które - zgodnie z zawodowym 

osądem biegłego rewidenta - mogłyby zostać zasadnie 

uznane za wpływające na niezależność (MSB 260(Z).17 (i)) 
Informacje o wszystkich związkach i innych sprawach zachodzących 

pomiędzy firmą audytorską, firmami wchodzącymi w skład sieci firm 

audytorskich a jednostką, które - zgodnie z zawodowym osądem 

biegłego rewidenta - mogłyby zostać zasadnie uznane za wpływające 

na niezależność.

Matters which in the auditor’s professional judgement, 

may reasonably be thought to bear on independence 

(ISA 260(R).17 (i))
Information about all relationships and other matters between the 

audit firm, network firms, and the entity which, in the auditor’s 

professional judgement, may reasonably be thought to bear on 

independence.

Kwestia do zakomunikowania?

Issues to report?

Tak/Yes

☐
Nie/No

✔

Opis kwestii, o ile wystapiły: Description of issue, if applicable: 

Wynagrodzenie za: Fee for: tys. zł / PLN ths

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego i pakietu 

konsolidacyjnego

Audit of stand-alone financial statements and consolidated 

package

430,5

Badanie sprawozdania z wypłacalności i kondycji finansowej Audit of the solvency and financial condition report 189,0

Razem Total 619,5

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board
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Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board

Osoby kontaktowe

/Contact persons
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(1)Rozwiązanie rezerwy na zamkniętą sprawę sporną
Opis: Ugoda została zawarta w 2017 r. Odszkodowanie zostało 

wypłacone a kwota rezerwy nie została rozwiązana.

(1) Release of provision for settled litigation
Description: The case was settled in 2017. The compensation was 

paid out, but the provision wasn’t released.

Rezerwy na sprawy 

sporne

Provision for litigations

Pozostałe przychody 

operacyjne

Other operating income

Kwota korekty w tys. zł

Adjustment amount in PLN ths.

DT CT

431 431

(2) Korekta rezerwy IBNR (w Oddziale w Rumunii)
Opis: Kalkulacja rezerwy na podstawie danych historycznych.

(2) Adjustment of the IBNR reserve (in Romanian Branch)
Description: Calculation of the reserve based on historical data.

Zmiana stanu rezerwy 

IBNR

Change in IBNR reserve

Rezerwa IBNR

IBNR reserve

Kwota korekty w tys. zł

Adjustment amount in PLN ths.

DT CT

358 358

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej – załącznik 1
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board – appendix 1

Summary of unadjusted differencesZestawienie niewprowadzonych korekt
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Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej – załącznik 2
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board – appendix 2

(1) Korekta rezerwy na premie za 2018 r.
Opis: Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. 

dostępne były informacje, które istotnie wpływały na wysokość 

rezerwy na premie i powinny być uwzględnienie w jej kalkulacji na 

dzień 31.12.2018.

(1) Adjustment of the provision for bonuses for 2018
Description: As of the date of preparation of financial statements, the 

information which impacts substantially the value of provision for 

bonuses was available and should have been included  in its 

calculation as at 31 December 2018.

Pozostałe przychody 

operacyjne

Other operating income

Zyski/straty z lat 

ubiegłych

Retained earnings

Kwota korekty w tys. zł

Adjustment amount in PLN ths.

DT CT

4.436 4.436

(2) Korekta rezerwy na premie za 2019 r.
Opis: Aktualizacja poziomu rezerwy na podstawie dostępnych 

informacji

(2) Adjustment of the provision for bonuses for 2019
Description:  Revision of the provision level based on latest

information available.

Rezerwa na premie

Provision for bonuses

Koszty wynagrodzeń

Salaries

Kwota korekty w tys. zł

Adjustment amount in PLN ths.

DT CT

2.814 2.814

Zestawienie wprowadzonych korekt Summary of adjusted differences
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Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej – załącznik 2
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board – appendix 2

(3) Rozwiązanie rezerwy FEL - reklas
Opis: Reklas z pozostałych kosztów operacyjnych do pozostałych 

przychodów operacyjnych.

(3) Release of FEL provision - reclass
Description: Reclass from other operating costs to other operating 

income.

Pozostałe koszty 

operacyjne

Other operating costs

Pozostałe przychody 

operacyjne

Other operating income

Kwota korekty w tys. zł

Adjustment amount in PLN ths.

DT CT

4.578 4.578

(4) Spisanie wyceny walutowej od kwoty dofinansowania 

Oddziału w Rumunii
Opis: W centrali kwota dofinansowania w EUR jest wyceniana na 

koniec każdego okresu sprawozdawczego kursem NBP na dzień 

sprawozdawczy. W Oddziale natomiast kwota ta  jest prezentowana 

po przeliczeniu kursem historycznym.  

(4) Write-off of the currency revaluation of capital 

injection to Romanian Branch
Description: 

At the headquarters, the capital injection in EUR is valued at the end 

of each reporting period using the NBP exchange rate as at the 

reporting day. In the Branch, this amount is presented in PLN by 

using historical exchange rate.

KAW/Pozostałe 

przychody operacyjne

Revaluation 

reserve/Other  operating 

income

Inne należności

Other receivables

Kwota korekty w tys. zł

Adjustment amount in PLN ths.

DT CT

690/305 995

Zestawienie wprowadzonych korekt Summary of adjusted differences
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Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej – załącznik 2
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board – appendix 2

(5) Utworzenie rezerwy na niezainwestowane składki (w 

Oddziale w Rumunii)
Opis:Korekta zidentyfikowana przez Towarzystwo. 

(5) Recognition of reserve for unallocated premiums (in 

Romanian Branch)
Description: Adjustment identified by the Company

Zmiana stanu rezerw

Change in reserves

Rezerwa ubezpieczeń na 

życie 

Life insurance reserve

Kwota korekty w tys. zł

Adjustment amount in PLN ths.

DT CT

1.599 1.599

Zestawienie wprowadzonych korekt Summary of adjusted differences
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(6) Korekta rezerwy na niskie stopy
Opis: Aktualizacja stopy technicznej

(6) Adjustment to low interest rates reserve
Description: Update of technical rate

Zmiana stanu rezerw

Change in reserves

Rezerwa ubezpieczeń na 

życie 

Life insurance reserve

Kwota korekty w tys. zł

Adjustment amount in PLN ths.

DT CT

1.438 1.438
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Wskazanie, które kategorie bilansu zostały bezpośrednio sprawdzone, a które 

kategorie zostały sprawdzone w oparciu o testowanie systemu oraz testy zgodności

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej – załącznik 3
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board – appendix 3

Indication as to which categories of the balance sheet have been directly verified 

and which categories have been verified based on system and compliance testing

31

Istotne Kategorie bilansu albo ryzyka /

Material balance sheet category or risk

Planowany poziom/Planned level of

Ryzyka nieodłącznego/

Inherent risk

Polegania na testach 

zgodności/

Control reliance

Precyzji testów 

wiarygodności 

(szczegółowych i 

analitycznych)/

Precision of substantive 

test of details and 

substantive analytical 

procedures

Wartości niematerialne / Intangible assets Normalny/Normal Brak/None Niski/Low

Lokaty / Investments Normalny/Normal Częściowy/Partial Średni/Medium

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich/Insurance receivables Normalny/Normal Częściowy/Partial Niski/Low

Inne należności / Other receivables Normalny/Normal Brak/None Niski/Low

Środki pienieżne / Cash and cash equivalents Normalny/Normal Brak/None Średni/Medium

Aktywowane koszty akwizycji/Deferred acquisition costs Znaczący/Significant Brak/None Wysoki/High

Rozliczenie międzyokresowe czynne / Prepayments Normalny/Normal Brak/None Niski/Low
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Wskazanie, które kategorie bilansu zostały bezpośrednio sprawdzone, a które 

kategorie zostały sprawdzone w oparciu o testowanie systemu oraz testy zgodności

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej – załącznik 3
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board – appendix 3

Indication as to which categories of the balance sheet have been directly verified 

and which categories have been verified based on system and compliance testing
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Istotne Kategorie bilansu albo ryzyka /

Material balance sheet category or risk

Planowany poziom/Planned level of

Ryzyka nieodłącznego/

Inherent risk

Polegania na testach 

zgodności/

Control reliance

Precyzji testów 

wiarygodności 

(szczegółowych i 

analitycznych)/

Precision of substantive 

test of details and 

substantive analytical 

procedures

Kapitały własne / Equity Normalny/Normal Brak/None Niski/Low

Rezerwa składki - Unearned premium reserve UPR Normalny/Normal Brak/None Niski/Low

Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenie - niezgłoszone/Incurred but not reported 

reserve IBNR Normalny/Normal Brak/None Niski/Low

Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenie - zgłoszone/Reported but not paid reserve 

RBNP Normalny/Normal Brak/None Niski/Low

Rezerwa ubezpieczeń na życie / Life reserve Normalny/Normal Brak/None Niski/Low

Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający/Ivestment contract liabilities Normalny/Normal Częściowy/Partial Średni/Medium

Pozostałe rezerwy/other provisions Normalny/Normal Brak/None Średni/Medium

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich / Insurance payables Normalny/Normal Częściowy/Partial Niski/Low

Pozostałe zobowiązania / Other liabilities Normalny/Normal Brak/None Niski/Low

Rozliczenia międzyokresowe bierne/Accruals Normalny/Normal Brak/None Średni/Medium
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 

537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek 

interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE art. 11.2 

Sprawozdanie dodatkowe dla komitetu ds. audytu jest sporządzane na 

piśmie. W sprawozdaniu tym wyjaśnia się wyniki przeprowadzonego 

badania ustawowego oraz przynajmniej

REGULATION (EU) No 537/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on specific requirements regarding the 

statutory audit of public-interests repealing Commission Decision 

2005/909/EC art.11.2 The additional report to the audit committee shall 

be in writing. It shall explain the results of the statutory audit carried out and 

shall at least 

Referencja/

Reference

Nr slajdu/

Slajd no.

a) zamieszcza się oświadczenie o niezależności, o którym mowa w art. 6 ust. 2 

lit. a);
a) include the declaration of independence referred to in point (a) of Art. 6(2);

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.a 
3/4

b) jeżeli badanie ustawowe przeprowadziła firma audytorska, w sprawozdaniu 

wymienia się każdego kluczowego partnera firmy audytorskiej biorącego 

udział w badaniu;

b) where the statutory audit was carried out by an audit firm, the report shall 

identify each key audit partner involved in the audit

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.b
5

c) jeżeli biegły rewident lub firma audytorska ustalili, że ich czynności 

przeprowadza inny biegły rewident lub firma audytorska nienależący do tej 

samej sieci, lub jeżeli korzystali z usług ekspertów zewnętrznych, 

w sprawozdaniu wskazuje się ten fakt i potwierdza, że biegły rewident lub 

firma audytorska otrzymali od tego drugiego biegłego rewidenta, firmy 

audytorskiej lub eksperta zewnętrznego potwierdzenie ich niezależności;

c) where the statutory auditor or the audit firm has made arrangements for any of 

his, her or its activities to be conducted by another statutory auditor or audit 

firm that is not a member of the same network, or has used the work of 

external experts, the report shall indicate that fact and shall confirm that the 

statutory auditor or the audit firm received confirmation from the other statutory 

auditor or audit firm and/or the external expert regarding their independence

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.c
19

d) opisuje się charakter, częstotliwość i zakres kontaktów z komitetem ds. 

audytu lub organem wykonującym równoważne funkcje w badanej jednostce, 

organem zarządzającym i organem administrującym lub nadzorczym badanej 

jednostki, podając daty spotkań z tymi organami;

d) describe the nature, frequency and extent of communication with the audit 

committee or the body performing equivalent functions within the audited 

entity, the management body and the administrative or supervisory body 

of the audited entity, including the dates of meetings with those bodies

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.d
6

e) zawiera się opis zakresu i terminów badania; e) include a description of the scope and timing of the audit; 
Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.e
7 & 8
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art. 11.2 Sprawozdanie dodatkowe dla komitetu ds. audytu jest sporządzane 

na piśmie. W sprawozdaniu tym wyjaśnia się wyniki przeprowadzonego 

badania ustawowego oraz Przynajmniej

art.11.2 The additional report to the audit committee shall 

be in writing. It shall explain the results of the statutory 

audit carried out and shall at least 

Referencja/

Reference

Nr slajdu/

Slajd no.

f) jeżeli powołano więcej niż jednego biegłego rewidenta lub więcej niż jedną 

firmę audytorską, opisuje się podział zadań między biegłymi rewidentami lub 

firmami audytorskimi;

f) where more than one statutory auditor or audit firm have been appointed, 

describe the distribution of tasks among the statutory auditors and/or the audit 

firms; 

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.f
19

g) opisuje się zastosowaną metodykę, w tym wskazuje się, które kategorie 

bilansu zostały bezpośrednio sprawdzone, a które kategorie zostały 

sprawdzone w oparciu o testowanie systemu oraz testy zgodności; w tym 

wyjaśnia się ewentualne istotne różnice w zakresie wag przypisanych 

procedurom wiarygodności, testowaniu systemu oraz testom zgodności 

w porównaniu z poprzednim rokiem, nawet jeżeli badanie ustawowe 

w poprzednim roku było przeprowadzone przez innego(-ych) biegłego(-ych) 

rewidenta(-ów) lub firmę(-y) audytorską(-ie);

g) describe the methodology used, including which categories of the balance 

sheet have been directly verified and which categories have been verified 

based on system and compliance testing, including an explanation of any 

substantial variation in the weighting of system and compliance testing when 

compared to the previous year, even if the previous year’s statutory audit was 

carried out by another statutory auditor/other statutory auditors or another audit 

firm/other audit firms;

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.g

12 oraz 

załącznik X

12 & appendix X

h) ujawnia się ilościowy poziom istotności stosowany do wykonania badania 

ustawowego w odniesieniu do sprawozdań finansowych jako całości i –

w stosownym przypadkach - poziom lub poziomy istotności dla 

poszczególnych grup transakcji, sald lub ujawnień, oraz ujawnia się czynniki 

jakościowe uwzględnione przy ustalaniu poziomu istotności;

h) disclose the quantitative level of materiality applied to perform the statutory 

audit for the financial statements as a whole and where applicable the 

materiality level or levels for particular classes of transactions, account 

balances or disclosures, and disclose the qualitative factors which were 

considered when setting the level of materiality; 

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.h
13

i) zgłasza się i wyjaśnia osądy dotyczące stwierdzonych w trakcie badania 

zdarzeń lub okoliczności, które mogą wzbudzić poważne wątpliwości co do 

tego, czy jednostka jest zdolna do kontynuowania swojej działalności, oraz 

ustala się, czy te zdarzenia lub okoliczności stanowią istotną niepewność; 

ponadto przedstawia się w formie podsumowania wszystkie gwarancje, listy 

poświadczające, zobowiązania do interwencji publicznej oraz inne środki 

wsparcia, które uwzględniono przy ocenie zdolności jednostki do 

kontynuowania działalności

i) report and explain judgements about events or conditions identified in the 

course of the audit that may cast significant doubt on the entity’s ability to 

continue as a going concern and whether they constitute a material 

uncertainty, and provide a summary of all guarantees, comfort letters, 

undertakings of public intervention and other support measures that have been 

taken into account when making a going concern assessment;

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.i
16
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art. 11.2 Sprawozdanie dodatkowe dla komitetu ds. audytu jest sporządzane 

na piśmie. W sprawozdaniu tym wyjaśnia się wyniki przeprowadzonego 

badania ustawowego oraz Przynajmniej

art.11.2 The additional report to the audit committee shall be in writing. 

It shall explain the results of the statutory audit carried out and shall at least 

Referencja/

Reference

Nr slajdu/

Slajd no.

j) zgłasza się wszelkie znaczące słabości systemu wewnętrznej kontroli 

w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości badanej 

jednostki lub - w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych -

jednostki dominującej. W przypadku każdej takiej znaczącej słabości w 

dodatkowym sprawozdaniu podaje się, czy dana słabość została naprawiona 

przez zarząd; 

j) report on any significant deficiencies in the audited entity’s or, in the case of 

consolidated financial statements, the parent undertaking's internal financial 

control system, and/or in the accounting system. For each such significant 

deficiency, the additional report shall state whether or not the deficiency in 

question has been resolved by management;

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.j
16

k) zgłasza się wszelkie istotne kwestie związane z faktycznymi lub 

domniemanymi przypadkami nieprzestrzegania przepisów ustawowych 

i wykonawczych lub statutu spółki stwierdzonymi podczas badania, o ile 

uważane są one za odpowiednie do tego, aby umożliwić komitetowi ds. 

audytu wykonywanie jego zadań; 

k) report any significant matters involving actual or suspected non-compliance 

with laws and regulations or articles of association which were identified in the 

course of the audit, in so far as they are considered to be relevant in order to 

enable the audit committee to fulfil its tasks

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.k
16

l) zgłasza się i ocenia metody wyceny zastosowane do poszczególnych pozycji 

rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym wszelki 

skutki zmian tych metod;

l) report and assess the valuation methods applied to the various items in the 

annual or consolidated financial statements including any impact of changes of 

such methods

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.l
21,22

m) w przypadku ustawowego badania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych, wyjaśnia się zakres konsolidacji i kryteria wyłączenia stosowane 

przez badaną jednostkę do jednostek nieobjętych konsolidacją, o ile takie 

jednostki istnieją, oraz stwierdza się, czy stosowane kryteria są zgodne 

z ramami sprawozdawczości finansowej;

m) in the case of a statutory audit of the consolidated financial statements, 

explain the scope of consolidation and the exclusion criteria applied by the 

audited entity to the non-consolidated entities, if any, and whether those 

criteria applied are in accordance with the financial reporting framework

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.m
26
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art. 11.2 Sprawozdanie dodatkowe dla komitetu ds. audytu jest sporządzane 

na piśmie. W sprawozdaniu tym wyjaśnia się wyniki przeprowadzonego 

badania ustawowego oraz Przynajmniej

art.11.2 The additional report to the audit committee shall be in writing. 

It shall explain the results of the statutory audit carried out and shall at least 

Referencja/

Reference

Nr slajdu/

Slajd no.

n) w stosownych przypadkach wskazuje się wszelkie prace w zakresie badania 

wykonane przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów) z państwa trzeciego, 

biegłego(-ych) rewidenta(-ów), jednostkę(-i) audytorską (-ie) z państwa 

trzeciego lub firmę(-y) audytorską(-ie) z państwa trzeciego w związku 

z badaniem ustawowym skonsolidowanych sprawozdań finansowych innym 

niż badanie wykonywane przez członków tej samej sieci, do której należy 

biegły rewident, skonsolidowanych sprawozdań finansowych

n) where applicable, identify any audit work performed by third-country auditor(s), 

statutory auditor(s), third-country audit entity(ies) or audit firm(s) in relation to a 

statutory audit of consolidated financial statements other than by members of 

the same network as to which the auditor of the consolidated financial 

statements belongs

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.n
26

o) wskazuje się, czy badana jednostka przedstawiła wszystkie żądane 

wyjaśnienia i dokumenty;

o) indicate whether all requested explanations and documents were provided by 

the audited entity

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.o
17

p) zgłasza się: 

i. wszelkie istotne trudności napotkane podczas przeprowadzania badania 

ustawowego; 

p) report: 

i. any significant difficulties encountered in the course of the statutory audit; 

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.p(i)
18

ii. wszelkie istotne kwestie wynikające z badania ustawowego, które zostały 

omówione lub były przedmiotem korespondencji z zarządem; oraz

ii. any significant matters arising from the statutory audit that were discussed 

or were the subject of correspondence with management; and

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.p(ii)
18

iii. wszelkie inne kwestie wynikające z badania ustawowego, które według 

profesjonalnego osądu biegłego rewidenta są istotne dla nadzorowania 

procesu sprawozdawczości finansowej.

iii. any other matters arising from the statutory audit which in the auditor's 

professional judgement, are significant to the oversight of the financial 

reporting process.

Rozp. UE/EU REG 

art. 11.2.p(iii)
18
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Krajowe Standard Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych rewidentów

International Standards on Auditing as adopted by the National Council of 

Certified Auditors as the National Standards on Audit 

Referencja/

Reference

Nr slajdu/

Slajd no.

Międzynarodowy Standard Badania 260 (Z)  Komunikowanie Się z Osobami 

Sprawującymi Nadzór Par. 14-17

International Standard On Auditing 260 (R) Communication With Those Charged 

With Governance Par. 14-17

MSB 260(Z).14-17

ISA 260(R).14-17

14. Biegły rewident komunikuje się z osobami sprawującymi nadzór w sprawach 

objętych odpowiedzialnością biegłego rewidenta w związku z badaniem 

sprawozdań finansowych, z tym że: 

a) biegły rewident jest odpowiedzialny za sformułowanie i wyrażenie opinii 

o sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez kierownictwo pod 

nadzorem osób sprawujących nadzór oraz 

14. The auditor shall communicate with those charged with governance the 

responsibilities of the auditor in relation to the financial statement audit, 

including that:

a) The auditor is responsible for forming and expressing an opinion on the 

financial statements that have been prepared by management with the 

oversight of those charged with governance; and 

(MSB 260(Z).14 (a))

(ISA 260(R).14 (a))

b) badanie sprawozdań finansowych nie zwalnia kierownictwa lub osób 

sprawujących nadzór z ich odpowiedzialności 

b) The audit of the financial statements does not relieve management or 

those charged with governance of their responsibilities

(MSB 260(Z).14 (b))

(ISA 260(R).14 (b))
10

15. Biegły rewident zapewnia osobom sprawującym nadzór wgląd w planowany 

zakres i rozłożenie w czasie badania

15. The auditor shall communicate with those charged with governance an 

overview of the planned scope and timing of the audit, which includes 

communicating about the significant risks identified by the auditor.

(MSB 260(Z).15)

(ISA 260(R).15) 7, 10

16. Biegły rewident komunikuje osobom sprawującym nadzór: 

a) swoją opinię na temat znaczących jakościowych aspektów praktyki 

rachunkowości jednostki, w tym zasad (polityki) rachunkowości, wartości 

szacunkowych i ujawnień w sprawozdaniach finansowych. Jeżeli to 

potrzebne, to biegły rewident wyjaśnia osobom sprawującym nadzór, 

dlaczego uważa dane rozwiązanie w rachunkowości, które jest 

dopuszczone w ramach mających zastosowanie ramowych założeń 

sprawozdawczości finansowej, za nieodpowiednie w specyficznych 

okolicznościach właściwych dla jednostki

16. The auditor shall communicate with those charged with governance:

a) The auditor’s views about significant qualitative aspects of the entity’s 

accounting practices, including accounting policies, accounting estimates 

and financial statement disclosures. When applicable, the auditor shall 

explain to those charged with governance why the auditor considers a 

significant accounting practice, that is acceptable under the applicable 

financial reporting framework, not to be the most appropriate to the 

particular circumstances of the entity; 

(MSB 260(Z).16(a))

(ISA 260(R).16(a)) 23
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Krajowe Standard Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych rewidentów

International Standards on Auditing as adopted by the National Council of 

Certified Auditors as the National Standards on Audit 

Referencja/

Reference

Nr slajdu/

Slajd no.

b) znaczące trudności, napotkane podczas badania, jeśli występują b) Significant difficulties, if any, encountered during the audit;
(MSB 260(Z).16(b))

(ISA 260(R).16(b))
18

c) o ile nie wszystkie osoby sprawujące nadzór uczestniczą 

w zarządzaniu jednostką: 

i. znaczące sprawy, wynikłe podczas badania, które były przedmiotem 

rozmów lub korespondencji z kierownictwem, jeśli takie miały miejsce

c) Unless all of those charged with governance are involved in managing the 

entity: 

i. Significant matters arising during the audit that were discussed, 

or subject to correspondence, with management; and

(MSB 

260(Z).16(c)(i))

(ISA 260(R).16(c)(i))

18

ii. pisemne oświadczenia, o jakie prosił oraz ii. Written representations the auditor is requesting; 

(MSB 

260(Z).16(c)(ii) 

(ISA 

260(R).16(c)(ii))

17

d) Okoliczności, które wpływają na formę i treść sprawozdania biegłego 

rewidenta
d) Circumstances that affect the form and content of the auditor’s report.

MSB 260(Z).16(d)

ISA 260(R). 16(d)
18

e) inne wynikające z badania prawdy, które zgodnie z zawodowym osądem 

biegłego rewidenta, są znaczące dla nadzoru nad procesem 

sprawozdawczości finansowej, jeśli takie stwierdzono

e) Any other significant matters arising during the audit which, in the auditor’s 

professional judgement, are relevant to the oversight of the financial 

reporting process

MSB 260(Z).16(e)

ISA 260(R). 16(e)
18
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Krajowe Standard Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych rewidentów

International Standards on Auditing as adopted by the National Council of 

Certified Auditors as the National Standards on Audit 

Referencja/

Reference

Nr slajdu/

Slajd no.

17. Biegły rewident przekazuje osobom sprawującym nadzór: 

a) oświadczenie, że zespół wykonujący zlecenie badania i inne właściwe 

osoby z firmy audytorskiej oraz, gdy ma to zastosowanie, wchodzące 

w skład sieci firm audytorskich, przestrzegały odpowiednie wymogi 

etyczne dotyczące niezależności oraz 

17. The auditor shall communicate with an Audit Committee a statement that

a) the engagement team and others in the firm as appropriate, the firm and, 

when applicable, network firms have complied with the relevant ethical 

requirements regarding independence; and

MSB 260(Z).17(a)

ISA260.17(a)

3

4

b) informacje o wszystkich związkach i innych sprawach zachodzących 

pomiędzy firmą audytorską, firmami wchodzącymi w skład sieci firm 

audytorskich a jednostką, które - zgodnie z zawodowym osądem biegłego 

rewidenta - mogłyby zostać zasadnie uznane za wpływające na 

niezależność. Informacja ta powinna obejmować także łączne 

wynagrodzenia −naliczone przez firmę audytorską firmy wchodzące 

w skład sieci firm audytorskich przez cały okres objęty sprawozdaniami 

finansowymi −za badanie i usługi niebędące badaniem świadczone przez 

firmę i firmy wchodzące w skład sieci firm audytorskich na rzecz jednostki i 

jednostek przez nią kontrolowanych. Wynagrodzenia te powinny być 

przyporządkowane do odpowiednich kategorii usług, aby w ten sposób 

pomóc osobom sprawującym nadzór w ocenie wpływu usług na 

niezależność biegłego rewidenta oraz powiązane z tym zabezpieczenia, 

które zastosowano celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń 

niezależności lub zredukowania ich do dającego się zaakceptować 

poziomu.

b) All relationships and other matters between the firm, network firms, and the 

entity which, in the auditor’s professional judgement, may reasonably be 

thought to bear on independence. This shall include total fees charged 

during the period covered by the financial statements for audit and non-

audit services provided by the firm and network firms to the entity and 

entities controlled by the entity. These fees shall be allocated to 

appropriate categories to assist those charged with governance in 

assessing the effect of services on the independence of the auditor; and 

the related safeguards that have been applied to eliminate identified threats 

to independence or reduce them to an acceptable level. 

MSB 260(Z).17(b)

ISA260.17(b)
25

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej – załącznik 4
Additional report to the Audit Committee and the Supervisory Board – appendix 4

Lista kontrolna wymaganej komunikacji Required communication checklist

39



PwC

Krajowe Standard Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych rewidentów

International Standards on Auditing as adopted by the National Council of 

Certified Auditors as the National Standards

Referencja/

Reference

Nr slajdu/

Slajd no.

Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1

Kontrola Jakości Firm Przeprowadzających Badania I Przeglądy Sprawozdań 

Finansowych Oraz Wykonujących Inne Zlecenia Usług Atestacyjnych I 

Pokrewnych Par. 30 (a)

International Standard On Quality Control 1

Quality Control For Firms That Perform Audits And Reviews Of Financial 

Statements, And Other Assurance And Related Services Engagements Par. 30.(a)

MSKJ 30(a)

ISQC 30(a)
5

Międzynarodowy Standard Badania 240, Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta 

Podczas Badania Sprawozdań Finansowych Dotycząca Oszustw (Par. 41-42)

International Standard On Auditing 240, The Auditor’s Responsibilities 

Relating To Fraud In An Audit Of Financial Statements (Par. 41-42)

MSB 240.41-42

ISA 240.41-42
20

Międzynarodowy Standard Badania 250, Rozważenie Przepisów Prawa I 

Regulacji w Badaniu Sprawozdań Finansowych (Par. 20 i 23-25)

International Standard On Auditing 250, Consideration of Laws and Regulations in 

an Audit of Financial Statements – Par. 20 and 23–25

MSB 250.20&23-25

ISA 250.20&23-25
16

Międzynarodowy Standard Badania 265, Informowanie Osób Sprawujących 

Nadzór I Kierownictwa o Słabości Kontroli Wewnętrznej Par. 9

International Standard On Auditing 265, Communicating Deficiencies In 

Internal Control To Those Charged With Governance And Management 

MSB 265.9

ISA 265.9
16

Międzynarodowy Standard Badania 450, Ocena Zniekształceń Rozpoznanych 

Podczas Badania Par. 9

International Standard On Auditing 450, Evaluation Of Misstatements 

Identified During The Audit Par. 9

MSB 450.9

ISA 450.9
17

Międzynarodowy Standard Badania 550, Strony Powiązane Par. 27 International Standard On Auditing 550, Related Parties Par. 27
MSB 550.27

ISA 550.27
24

Międzynarodowy Standard Badania 560, Późniejsze Zdarzenia Par. 7 (b)-(c), 

10(a), 13(b), 14(a) i 17

International Standard On Auditing 560, Related Parties Par. 7 (b)-(c), 10(a), 

13(b), 14(a) i 17

MSB 560 ISA 560

7 (b)-(c), 10(a), 13(b), 

14(a) i 17

20

Międzynarodowy Standard Badania 570(Z), Kontynuacja działalności par. 23 International Standard On Auditing 570(R), Going Concern – Par. 25
MSB 570.23

ISA 570.23
16
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Przepisy i standardy regulujące wymagania komunikacyjne 

z Komitetem Audytu w szczególnych okolicznościach

Przepis Provision
Referencja/

Reference

Nr slajdu/

Slajd no.

Międzynarodowy Standard Badania 505, Potwierdzenia zewnętrzne par. 9

(Jeżeli kierownictwo odmawia, aby biegły rewident wysłał potwierdzenia)

International Standard On Auditing 505, External Confirmation– Par. 9

(In case Management refuses that the registered auditor send confirmation)

MSB 505.9

ISA 505.9

Nie dotyczy

Not applicable

Międzynarodowy Standard Badania 701, Przedstawianie kluczowych spraw badania w 

sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta par. 9 

International Standard On Auditing 701, Communicating Key Audit Matters In The 

Independent Auditor’s Report Par. 9

MSB 701.9

ISA 701.9
16

Międzynarodowy Standard Badania 705(Z), Modyfikacje Opinii w Sprawozdaniu 

Niezależnego Biegłego Rewidenta Par. 12, 14, 19(a), 28

(W przypadkach ograniczeniu badania i/lub modyfikacji opinii) 

International Standard On Auditing 705(R), Modifications to the Opinion in the Independent 

Auditor’s Report Par. 12, 14, 19(a), 28

(In the case of scope restrictions and/or modifications to the auditor’s opinion

MSB/ISA 705(Z/R). 

12,14,19(a),28

Nie dotyczy

Not applicable

Międzynarodowy Standard Badania 706, Akapity objaśniające ze zwróćeniem uwagi oraz 

akapity dotyczące zawierające  inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego 

rewidenta Par. 9 (W przypadku wystąpienia takiego paragrafu)

International Standard On Auditing 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter 

Paragraphs in the Independent Auditor’s Report Par. 9

(In the case of occurrence of such a paragraph) 

MSB 706.9

ISA 706.9

Nie dotyczy

Not applicable

Międzynarodowy Standard Badania 710 Informacje Porównawcze – Dane 

Korespondujące i Porównawcze Sprawozdania Finansowe Par. 18

(W przypadku błędów wpływających na sprawozdania finansowe za lata ubiegłe)

International Standard On Auditing 710, Comparative Information—Corresponding Figures 

and Comparative Financial Statements, Par. 18

(In the case of material misstatements affecting the prior period financial statements)

MSB 710.18

ISA 710.18

Nie dotyczy

Not applicable
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Laws and standards regulating required communication 

with the Audit Committee in special circumstances

Przepis Provision
Referencja/

Reference

Nr slajdu/

Slajd no.

Międzynarodowy Standard Badania 600, Badanie Sprawozdań Finansowych Grupy 

(W Tym Praca Biegłych Rewidentów Części Grupy) – Uwagi Szczególne par. 49

International Standard On Auditing 600, Special Considerations–Audits of Group 

Financial Statements (Including the Work of Component Auditors) Par. 49

MSB 600.49

ISA 600.49
26

Międzynarodowy Standard Badania 610(Z), Wykorzystanie Prac Audytorów Wewnętrznych 

Par. 18
International Standard On Auditing 610(R), Using the Work of Internal Auditors Par.18

MSB 610(Z).18

ISA 610(R).18
20

Międzynarodowy Standard Badania 720(Z), Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące 

innych informacji  Par. 10, 13, 16

International Standard On Auditing 720(R), The Auditor’s Responsibilities Relating to Other 

Information Par. 10, 13, 16

MSB 720(Z).10,13,16

ISA 720(R).10, 13, 16
24
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