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Słownik
1)
2)
3)
4)
5)

Bilans statutowy – bilans Spółki sporządzony zgodnie z zasadami PSR;
Bilans ekonomiczny – bilans Spółki sporządzony zgodnie z zasadami SII;
BSCR – podstawowy wymóg wypłacalności;
DAC – aktywowane koszty akwizycji;
Dyrektywa SII – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Wypłacalność II), z późniejszymi zmianami;
6) EIOPA – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów
Emerytalnych (ang, European Insurance and Occupational Pensions Authority);
7) FCF – Finansowa Kontrola Wewnętrzna;
8) FS – sprawozdanie sporządzone na potrzeby stabilności finansowej (ang. Financial
Stability);
9) Grupa PZU, Grupa Kapitałowa PZU – PZU oraz jednostki od niej zależne, w tym spółki
zależne w rozumieniu obowiązujących przepisów o rachunkowości;
10) GUS – Główny Urząd Statystyczny;
11) KAW – kapitał z aktualizacji wyceny;
12) KNF, organ nadzoru – Komisja Nadzoru Finansowego;
13) Kodeks pracy – Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z
późniejszymi zmianami);
14) KSH – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
505, z późniejszymi zmianami);
15) LINK4, Spółka – LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna;
16) MCR – minimalny wymóg kapitałowy w systemie SII;
17) MSSF – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje, zatwierdzone przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej;
18) NBP – Narodowy Bank Polski;
19) PSR – Polskie Standardy Rachunkowości, określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz w wydanych na
jej podstawie aktach wykonawczych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i
zakładów reasekuracji (Dz.U. z 2016 r., poz. 562), rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 277,
z późniejszymi zmianami); w sprawach nieuregulowanych w Ustawie o rachunkowości oraz
w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, stosuje się odpowiednio Krajowe
Standardy Rachunkowości lub MSSF;
20) PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna;
21) RAW – Regulamin Audytu Wewnętrznego;
22) SCR – kapitałowy wymóg wypłacalności w systemie SII;
23) SKW – system kontroli wewnętrznej;
24) SWO – system wczesnego ostrzegania;
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25) System SII, SII – całość wymogów następujących aktów prawnych oraz wytycznych
organów nadzoru: Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11
września 2015 r., Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października
2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
rozporządzania wykonawcze oraz wytyczne European Insurance and Occupational
Pensions Authority oraz Komisji Nadzoru Finansowego;
26) QRT – kwartalne i roczne ilościowe formularze sprawozdawcze;
27) Rozporządzenie Delegowane – rozporządzenie delegowane z dnia 10 października
2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Wypłacalność II) (Dz. U. UE L.12 z dnia 17 stycznia 2015 r., s.1 z późniejszymi zmianami);
28) Rozporządzenie wykonawcze dotyczące przekazywania informacji organom
nadzoru – rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/2450 z dnia 2 grudnia 2015 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na
potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/138/WE;
29) Rozporządzenie wykonawcze dotyczące SFCR – rozporządzenie wykonawcze Komisji
(UE) 2015/2452 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne
w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących sprawozdania na
temat wypłacalności i kondycji finansowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/138/WE;
30) Rozporządzenie wykonawcze dotyczące ocen kredytowych – rozporządzenie
wykonawcze Komisji (UE) 2016/1800 z dnia 11 października 2016 r. ustanawiające
wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych
wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej do
obiektywnej skali stopni jakości kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/138/WE;
31) Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych – rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757);
32) RSR - regularne sprawozdanie do organów nadzoru;
33) SFCR – sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej;
34) SOX – Ustawa Sarbanesa-Oxleya uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych 30
lipca 2002 roku ustawa regulująca praktyki finansowe i ład korporacyjny;
35) UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
36) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.);
37) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami);
38) Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
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Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2214 z późniejszymi
zmianami);
39) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – ustawa z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz.
381 z późniejszymi zmianami);
40) Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych – ustawa z dnia 15 stycznia
2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1836 z
późniejszymi zmianami);
41) WNiP – wartości niematerialne i prawne;
42) WORiW – Własna Ocena Ryzyka i Wypłacalności (ang. ORSA – Own Risk and Solvency
Assessment);
43) ZAW – Zespół Audytu Wewnętrznego.

O ile nie wykazano inaczej, wszystkie wartości liczbowe w sprawozdaniu zostały
zaprezentowane w tys. zł, dlatego ze względu na zaokrąglenia mogą wystąpić różnice
pomiędzy poszczególnymi wierszami, a sumami kontrolnymi niniejszego sprawozdania.
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Podsumowanie
Podstawa sporządzenia

Spółka sporządza Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na podstawie:
 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz
 tytułu I Rozporządzenia Delegowanego
zwanych dalej łącznie „Podstawą sporządzenia”. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji
finansowej zostało sporządzone w celu wypełnienia wymogów art. 284 Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Niniejsze sprawozdanie składa się z następujących części:
 Podsumowanie;
 A. Działalność i wyniki operacyjne;
 B. System zarządzania;
 C. Profil ryzyka;
 D. Wycena dla celów wypłacalności;
 E. Zarządzanie kapitałem.
Podstawowe dane i wskaźniki finansowe LINK4 przedstawia poniższa tabela:
dane w tys. złotych

Rok 2019

Rok 2018

1 020 614
17 991

1 025 707
37 033

16 363

30 342

1 663 086

1 461 503

233 967

270 114

146 515

136 895

159,7%

197,3%

Rachunek zysków i strat wg Polskich Standardów Rachunkowości
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
Bilans wg zasad Wypłacalność II
Suma aktywów
Dopuszczone środki własne na pokrycie SCR (EOF (SCR))
Dane dotyczace wypłacalności LINK4
Kapitałowy Wymóg Wypłacalności (SCR)
Współczynnik wypłacalności *

* Współczynnik EOF(SCR)/SCR
Działalność i wyniki operacyjne

W 2019 roku LINK4 odnotował składkę przypisaną brutto w wysokości 1 020 614 tys. złotych
czyli o 0,5% niższą niż w poprzednim roku.
W 2019 Spółka osiągnęła dodatni wynik techniczny w wysokości 17 991 tys. złotych. Był on
niższy o 19 041 tys. złotych w porównaniu do 2018 roku, przede wszystkim jako efekt wzrostu
kosztów działalności ubezpieczeniowej wynikającej z inwestycji w projekt Big Data oraz zmiany
warunków umowy QS zawartej z PZU SA.
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Wynik finansowy netto osiągnął w 2019 roku poziom 16 363 tys. złotych i był niższy o 13 978
tys. złotych w porównaniu do 2018 roku. Zmiany głównie wynikały z pogorszenia wyniku
technicznego Spółki w roku 2019.
System zarządzania

System Zarządzania tworzą kluczowe dla LINK4 systemy i procesy, które umożliwiają
Zarządowi LINK4 nadzorowanie i kontrolowanie działalności firmy, a także wypełnianie
wymogów Dyrektywy SII.
Zestawienie elementów Systemu Zarządzania:
a) Ład Korporacyjny – system zasad i procesów zapewniający skuteczne i sprawne
podejmowanie decyzji przez Zarząd i inne jednostki organizacyjne, z jednoznacznym
określeniem odpowiedzialności, oraz sposobu zarządzania Spółką.
b) System Zarządzania Ryzykiem obejmujący:


apetyt i strategię zarządzania ryzykiem,



sposób zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka,



własną ocenę ryzyka i wypłacalności.

c) System Kontroli Wewnętrznej – wspierający System Zarządzania Ryzykiem poprzez
określenie procesów kontrolnych, które wspierają realizację strategii, skuteczność i
efektywność operacyjną, zapewniają wiarygodność sprawozdawczości finansowej i
zgodność z obowiązującym prawem i innymi regulacjami. Określa również procesy
raportowania kluczowych kwestii, które dostarczają informacje dla organów
zarządzających i nadzorujących.
d) Zgodnie z Dyrektywą SII funkcje zarządzania ryzykiem, compliance, audytu
wewnętrznego i aktuarialna uznawane są jako kluczowe w systemie zarządzania –
funkcje realizowane są w sposób zapewniający obiektywizm i niezależność od procesów
operacyjnych, a osoby nadzorujące funkcje mają zapewniony bezpośredni dostęp do
Zarządu oraz nieograniczony dostęp do wszystkich istotnych informacji.
Obowiązujący w Spółce system zarządzania jest adekwatny do skali działalności, zakresu
realizowanych funkcji, skali oraz stopnia złożoności ryzyk i wspiera skutecznie realizację celów
strategicznych oraz bieżących celów biznesowych i operacyjnych.
Spółka opracowała i wdrożyła system zarządzania ryzykiem, który jest ukierunkowany zarówno
na kontrolę ryzyka, jak również na zachowanie odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Poprzez
identyfikację, analizę, pomiar, kontrolę, zarządzanie oraz raportowanie ryzyka związanego z
prowadzoną działalnością operacyjną LINK4 jest w stanie zrealizować swoje zobowiązania
wobec klientów i partnerów biznesowych oraz wypełnić wymogi płynące z przepisów prawnych
i regulacji zewnętrznych.
W 2017 roku spółka powołała Komitet Audytu, którego celem jest wspomaganie Rady
Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego nad Spółką poprzez dostarczanie
miarodajnych informacji i opinii wspierających proces podejmowania decyzji przez Radę
Nadzorczą – w głównej mierze w obszarze sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem.
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Profil ryzyka LINK4

Do głównych ryzyk, na które narażona jest Spółka należą: ryzyko aktuarialne, rynkowe,
kredytowe, koncentracji, operacyjne i ryzyko braku zgodności.
Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) jest kalkulowany według formuły standardowej
według systemu SII. Spółka nie korzysta przy kalkulacji SCR z przepisów przejściowych, które
w przypadku niektórych podmiotów europejskich „łagodzą” skutki przejścia na nowy system.
Największy wpływ na wielkość kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) wyznaczonego
formułą standardową, miały następujące rodzaje ryzyka: ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach
innych niż na życie (w tym w szczególności ryzyko składki i rezerw oraz lapsów), ryzyko
operacyjne oraz ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta.
W Spółce przeprowadzono testy warunków skrajnych zgodnie z metodyką KNF, EIOPA oraz
analizy wrażliwości w odniesieniu do istotnych ryzyk i zdarzeń według scenariuszy średnich
przygotowanych na potrzeby własnej oceny ryzyka i wypłacalności. Wyniki z
przeprowadzonych analiz świadczą o tym, że LINK4 posiada środki własne w wysokości
przekraczającej kapitałowy wymóg wypłacalności.

Wycena dla celów wypłacalności

LINK4 przygotował bilans zgodnie z zasadami SII na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Spółka wycenia aktywa i zobowiązania, przy założeniu kontynuacji działalności, w dającej się
przewiedzieć przyszłości (tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu
sprawozdawczego).
Rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe zostały wycenione według wartości, która odpowiada
bieżącej kwocie, którą zakład ubezpieczeń musiałby zapłacić, gdyby dokonywał
natychmiastowego przeniesienia swoich praw i zobowiązań umownych na inny zakład
ubezpieczeń.
Aktywa wycenia się w kwocie, za jaką na warunkach rynkowych mogłyby one zostać
wymienione pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji (przy
czym poszczególne aktywa muszą być wyceniane w sposób indywidualny).
Zobowiązania inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wycenia się w kwocie, za jaką na
warunkach rynkowych mogłyby one zostać przeniesione lub rozliczone pomiędzy
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji (przy wycenie nie dokonuje
się dostosowań w celu uwzględnienia zdolności kredytowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu
reasekuracji, dodatkowo, poszczególne zobowiązania inne niż rezerwy technicznoubezpieczeniowe muszą być wyceniane w sposób indywidualny).
W roku 2019 najistotniejszą zmianą w sposobie wyceny aktywów i zobowiązań innych niż
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe było ujęcie w bilansie ekonomicznym aktywów z tytułu
prawa do użytkowania przedmiotu leasingu i zobowiązania do dokonania płatności z tytułu
leasingu zgodnie z nowym standardem MSSF 16 Leasing, który wszedł w życie
1 stycznia 2019 roku. W zakresie wyceny najlepszego oszacowania dokonano zmiany założeń
ekonomicznych, w 2019 roku zmieniła się również stopa wolna od ryzyka stosowana do
dyskontowania przepływów. Nie dokonywano natomiast żadnych istotnych zmian w
założeniach pozaekonomicznych..
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Wypłacalność i kondycja finansowa LINK4

Wartość środków własnych została ustalona na podstawie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Rozporządzenia Delegowanego oraz Wytycznych EIOPA
w sprawie klasyfikacji środków własnych.
SCR obliczany jest na podstawie formuły standardowej SII i wykorzystywany jest do
wyznaczania regularnego wymogu kapitałowego dla Spółki. Podstawowym celem jest pełne
pokrycie ryzyk związanych z istniejącą działalnością, a także z nową działalnością podjętą w
ciągu następnych 12 miesięcy. Wszystkie obliczenia dotyczące modułów i podmodułów ryzyka
oparte są na metodach zdefiniowanych w Rozporządzeniu Delegowanym.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności dopuszczonymi
środkami własnymi wyniosło 159,7% (na dzień 31 grudnia 2018 roku – 197,3%), natomiast
pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego dopuszczonymi środkami własnymi wyniosło
313,2% (na dzień 31 grudnia 2018 roku – 365,1%). Powyższe wyliczenia nadwyżki
dopuszczonych środków własnych ponad kapitałowy wymóg wypłacalności oraz minimalny
wymóg kapitałowy podlegają jeszcze ocenie nadzorczej.
Zmiany w pokryciu kapitałowego wymogu wypłacalności dopuszczonymi środkami własnym
wynikały z następujących elementów:
a) Zmniejszenia dopuszczonych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu
wypłacalności o 36 147 tys. złotych do kwoty 233 967 tys. złotych na dzień 31 grudnia
2019 roku (na dzień 31 grudnia 2018 roku była to kwota 270 114 tys. złotych) z uwagi
na spadek nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami oraz spłatę starej pożyczki
podporządkowanej i zaciągnięcie nowej pożyczki podporządkowanej w niższej
wysokości,
b) Zwiększenia kapitałowego wymogu wypłacalności o 9 619 tys. złotych do kwoty
146 515 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2019 roku (na dzień 31 grudnia 2018 roku
była to kwota 136 895 tys. złotych) głównie w obszarze ryzyka niewykonania
zobowiązania przez kontrahenta z uwagi na istotny wzrost udziału reasekuratora w
rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych, w obszarze ryzyka rynkowego z uwagi na
konieczność rozpoznania wymogu od aktywów z tytułu leasingu rozpoznanych zgodnie
z MSSF 16 oraz w obszarze ryzyka operacyjnego z uwagi na istotny wzrost rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych brutto.
W 2019 roku w LINK4 nie wystąpiły jakiekolwiek niezgodności z minimalnym wymogiem
kapitałowym ani niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności.
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A. Działalność i wyniki operacyjne
A.1 Działalność

A.1.1 Nazwa i forma prawna zakładu
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zostało utworzone Aktem Notarialnym z dnia
25 listopada 2002 roku.
W dniu 13 grudnia 2002 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
Obecnie Spółka jest wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000142452.
A.1.2 Nazwa i dane kontaktowe organu nadzoru odpowiedzialnego za nadzór
finansowy nad zakładem
Nadzór finansowy nad LINK4 sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
(00-549) ul. Piękna 20. KNF jest również organem sprawującym nadzór nad Grupą Kapitałową
PZU, do której należy Spółka.
A.1.3 Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta i podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych

A.1.3.1 Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta
Imię i nazwisko:

Marcin Podsiadły

Numer w rejestrze:

12774

A.1.3.2 Dane identyfikujące podmiot uprawniony
Firma:

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(„KPMG Audyt”)

Adres siedziby:

ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Numer rejestru:

KRS 0000339379

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer NIP:

527-26-15-362

KPMG Audyt jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3546.
A.1.4 Uproszczona struktura Grupy Kapitałowej PZU
Od 15 września 2014 roku podmiotem dominującym wobec Spółki i jedynym akcjonariuszem
posiadającym 100% akcji jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie (00-133) al. Jana Pawła II 24. Ponadto Spółka traktuje jako podmioty powiązane
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PZU. Poniżej zaprezentowano strukturę
kapitałową Grupy PZU według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
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Struktura Grupy Kapitałowej PZU (stan na 31 grudnia 2019 roku)
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku struktura własności
kapitału podstawowego Spółki była następująca:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
2019
2018
Liczba akcji
Liczba głosów

111 355 705

111 355 705

111 355 705

111 355 705

111 356

111 356

Wartość nominalna (w tys. złotych)
Udział w kapitale podstawowym

100,0%

100,0%

A.1.5 Istotne linie biznesowe oraz istotne obszary geograficzne, na których LINK4
prowadzi działalność
LINK4 oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów majątkowych i osobowych, a w
tym
ubezpieczenia
komunikacyjne,
majątkowe,
osobowe
oraz
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania
pojazdów mechanicznych oraz pozostałe ubezpieczenia pojazdów stanowią najistotniejszą
grupę produktów oferowanych przez Spółkę, zarówno pod względem liczby obowiązujących
umów ubezpieczenia, jak również udziału składki w łącznej wartości składki przypisanej brutto
(patrz poniższe wykresy).

3,5%
2,8%

2019
2,5%

0,5%

Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu użytkowania
pojazdów mechanicznych
Pozostałe ubezpieczenia
pojazdów

17,0%

2018
2,4% 3,1%

2,4% 0,4%

15,8%

Ubezpieczenia od ognia i innych
szkód rzeczowych
Ubezpieczenia świadczenia
pomocy
Ubezpieczenia na wypadek
utraty dochodów

73,7%

Pozostałe

76,0%

LINK4 prowadzi swoją działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Informacja na temat składek, odszkodowań i świadczeń, kosztów w podziale na linie biznesowe
w systemie SII oraz według kraju zawiera formularz QRT S.05.01.02, stanowiący załącznik nr
1 oraz S.05.02.01, stanowiący załącznik nr 2 do sprawozdania.
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A.1.6 Wszelkie istotne zdarzenia gospodarcze i inne, które miały miejsce w okresie
sprawozdawczym i które wywarły istotny wpływ na zakład.
Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące
okresu obrotowego mające wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku
finansowego poza opisanymi poniżej:


Spółka kontynuowała w 2019 roku umowę reasekuracji proporcjonalnej (z PZU),
zgodnie z którą ceduje 90% ryzyka OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od polis
sprzedawanych po 1-szym czerwca 2015 roku.
Wpływ ww. umowy na poszczególne pozycje sprawozdania za okres od dnia 1 stycznia
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz w porównywalnym okresie – 2018 roku
obrazuje poniższa tabela:
Wartości w tys. zł

2019

Składka zarobiona netto
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Prowizje reasekuracyjne
Zobowiązania z tytułu reasekuracji
Nalezności z tytułu reasekuracji
Premie i rabaty
Udział reasekuratorów w rezerwach technicznoubezpieczeniowych
Udział reasekuratorów z regresach i odzyskach
Udział reasekuratorów w rezerwach na premie i
rabaty
Przychody przyszłych okresów

2018

-651 546
466 863
171 780
128 141
74 304
202

-669 299
460 341
175 685
139 634
87 276
122

897 465
8 494

787 509
6 193

136
79 787

118
89 963

A.2 Wynik z działalności ubezpieczeniowej

Spółka posiada zezwolenie i prowadzi działalność w zakresie działalności ubezpieczeniowej
bezpośredniej i reasekuracyjnej, w zakresie grup 1-3 oraz 5-18 Działu II – pozostałe
ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, wymienionych w załączniku do ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Poniższe dane finansowe dotyczące wyniku z działalności ubezpieczeniowej są zgodne z
danymi ze statutowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia
2019 roku.
Składki, odszkodowania oraz koszty w podziale na linie biznesowe przedstawia formularz QRT
S.05.01.02 stanowiący załącznik nr 1 do sprawozdania.
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dane w tys. złotych
Składka przypisana brutto
Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym

Rok 2019
1 020 614
235 208

Współczynnik szkodowości

64,8%

Koszty działalności ubezpieczeniowej

Rok 2018

Komentarze

1 025 707
222 217

63,9%

114 882

93 389

Współczynnik kosztowy

29,8%

25,1%

Wynik techniczny

17 991

37 033

współczynnik
odszkodowań i
świadczeń na udziale
własnym do składki
zarobionej netto
suma kosztów
akwizycji, kosztów
administracyjnych,
prowizji
reasekuracyjnych oraz
udziału w zyskach
reasekuratora oraz
kosztów technicznych
współczynnik sumy
kosztów akwizycji,
kosztów
administracyjnych
oraz kosztów
technicznych na
udziale własnym do
składki zarobionej
netto

W 2019 Spółka osiągnęła pozytywny wynik techniczny w wysokości 17 991 tys. złotych.
Pogorszenie w stosunku do roku 2018 wyniosło 19 041 tys. złotych. Główne pozycje składające
się na obraz całej sytuacji przedstawiały się następująco:
 Składka zarobiona netto – wzrost o 4% (15 199 tys. złotych). W 2019 roku LINK4
odnotował składkę przypisaną brutto o 5 093 tys. złotych niższą niż w poprzednim roku.
Największy przypis Spółka zebrała w kanale multiagencyjnym. Motorem wzrostu, który
dotyczył w szczególności produktów dobrowolnych, była wyższa baza polis do
odnowienia.
 Wzrost odszkodowań i świadczeń o 6% (12 991 tys. złotych). Wartość świadczeń
wypłaconych brutto wraz ze zmianą stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania w
2019 roku wzrosła o 10 459 tys. złotych, co wynika głównie ze zwiększenia skali
działalności zakładu, rozwoju dużych szkód osobowych, a także zmiany stopy dyskonta
netto dla zobowiązań rentowych w grupie 10. Udział reasekuratora w odszkodowaniach
i świadczeniach wypłaconych łącznie z udziałem w zmianie stanu rezerw na
niewypłacone odszkodowania i świadczenia spadł o 2 532 tys. złotych. Wskaźnik
szkodowości brutto (stosunek świadczeń wypłaconych brutto do składki zarobionej
brutto) liczony rok do roku zwiększył się o 1 p. p. w odniesieniu do poziomu roku
ubiegłego.
 Koszty działalności ubezpieczeniowej wzrosły o 30% (21 493 tys. złotych). Jest to
łączny efekt wzrostu kosztów akwizycji (o 5 967 tys. złotych), wzrostu kosztów
administracji (o 8 890 tys. złotych) oraz spadku prowizji reasekuracyjnych i udziału w
zyskach reasekuratorów, które pomniejszają koszty działalności ubezpieczeniowej o
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- 13 114 tys. złotych. Wyższy poziom kosztów, zarówno akwizycji jak i
administracyjnych, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego związany
jest inwestycjami w projekt Big Data oraz ze stopniowym dostosowywaniem poziomu
zatrudnienia oraz infrastruktury IT do skali portfela ubezpieczeń. Spadek prowizji
reasekuracyjnych i udziału w zyskach reasekuratorów związany jest ze zmianą stawki
prowizji reasekuracyjnej w umowie reasekuracji proporcjonalnej (z PZU) za 2019 rok
oraz rozpoznaniem niższego niż w ubiegłym roku udziału w zyskach reasekuratora
o 9 210 tys. złotych.
Wynik techniczny LINK4 za rok 2019 oraz jego główne składowe w podziale na linie biznesowe
(w tys. złotych) prezentuje poniższa Tabela:
dane w tys. złotych
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
użytkowania pojazdów mechanicznych
Pozostałe ubezpieczenia pojazdów
Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych
Ubezpieczenia świadczenia pomocy
Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów
Pozostałe
RAZEM
dane w tys. złotych
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
użytkowania pojazdów mechanicznych
Pozostałe ubezpieczenia pojazdów
Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych
Ubezpieczenia świadczenia pomocy
Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów
Pozostałe
RAZEM

Składka przypisana brutto
2019
2018
752 627
173 322
28 077
35 836
25 789
4 963
1 020 614

779 055
161 854
24 409
32 087
24 406
3 895
1 025 707

Odszkodowania i świadczenia netto
2019
2018
86 224
114 884
15 319
14 649
1 748
2 383
235 208

90 156
104 644
11 084
12 273
1 801
2 258
222 217

Składka zarobiona netto
2019
105 890
168 053
27 113
32 300
25 105
4 509
362 970
Wynik techniczny
2019
7 611
6 205
776
1 636
1 255
508
17 991

A.3 Wynik z działalności lokacyjnej (inwestycyjnej)

Portfelem instrumentów finansowych Spółki w 2019 roku oraz 2018 roku zarządzało
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zgodnie z umową z dnia 29 grudnia 2014
roku.
W 2019 roku oraz w 2018 roku LINK4 prowadziło działalność lokacyjną w oparciu o Politykę
zarządzania ryzykiem rynkowym. Polityka ta odzwierciedla apetyt na ryzyko LINK4, poprzez
odpowiednie dostosowanie i przestrzeganie limitów inwestycyjnych. Zakłada ona osiąganie jak
najwyższej rentowności przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz płynności
posiadanych lokat.
Cel ten realizowany był przede wszystkim poprzez koncentrację inwestycji Spółki na:
a) dłużnych papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb
Państwa;
b) zagranicznych obligacjach skarbowych, denominowanych w EUR (hiszpańskie,
francuskie) oraz GBP (brytyjskie), stanowiące zabezpieczenie rezerw techniczno-
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2018

107 191
159 686
25 238
28 203
23 956
3 498
347 771

2018
22 827
9 056
566
2 291
2 239
52
37 033
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ubezpieczeniowych, wyrażonych w walutach innych niż PLN;
c) środkach pieniężnych (depozyty O/N i gotówka).
Na koniec 2019 i 2018 roku Spółka posiadała dopasowane duration aktywów i zobowiązań
zgodnie z obowiązującą polityką inwestycyjną.
Poniższe wykresy przedstawiają strukturę inwestycji Spółki w podziale na 31 grudnia 2019
roku oraz 31 grudnia 2018 roku (struktura inwestycji LINK4 była stabilna w ciągu 2019 roku).

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019
3,6%

dłużne papiery
wartościowe
emitowane lub
gwarantowane
przez Skarb
Państwa

3,1%

3,4%

2,7%

zagraniczne
obligacje
skarbowe (EUR &
GBP)

93,2%

lokaty terminowe
oraz środki
pieniężne

93,9%

Poniższe dane finansowe dotyczące wyniku z działalności lokacyjnej (inwestycyjnej) są zgodne
z danymi ze statutowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia
2019 roku.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość lokat wynosiła 672 052 tys. złotych i w porównaniu do
poziomu z roku poprzedniego (666 879 tys. złotych) była wyższa o 1%. Powodem wzrostu jest
w głównej mierze wzrost wycen aktywów w portfelu inwestycyjnym. W okresie od dnia 1
stycznia 2019 roku do dnia do 31 grudnia 2019 roku przychody netto z lokat wyniosły 15 974
tys. złotych i były istotnie niższe (o 6 066 tys. złotych, spadek o 28%) od przychodów w
poprzednim okresie sprawozdawczym. Spadek przychodów spowodowany był ogólnymi
spadkami rentowności obserwowanymi na rynku dłużnym zwłaszcza dla papierów o dłuższej
zapadalności.
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w tys. złotych
Stan na
31 grudnia 2019
31 grudnia 2018

Lokaty
Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej
kwocie dochodu
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
RAZEM
Przychody netto z lokat*
Rentowność lokat netto**

655 551
16 502
672 052
15 974
2,39%

Dynamika

649 352
17 527
666 879
22 039
3,34%

101%
94%
101%
72%
72%

* przychody z lokat (tj. przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych, przychody z innych lokat finansowych, wynik dodatni z
realizacji lokat) minus koszty działalności lokacyjnej oraz niezrealizowane straty na lokatach
** dochody z lokat / średnia wartość lokat w danym okresie

Poniższe tabele prezentują informacje dotyczące przychodów i kosztów działalności lokacyjnej
w podziale na grupy aktywów wraz z informacją o zyskach/stratach ujętych bezpośrednio w
kapitale z aktualizacji wyceny.
2019
(dane w tys. złotych)
Depozyty w bankach
Obligacje

2018
(dane w tys. złotych)
Depozyty w bankach
Obligacje

Zmiany w Przychody z
KAW
lokat
0
-3 252

140
13 860

Zmiany w Przychody z
KAW
lokat
0
-2 408

169
15 134

Wynik
dodatni z
realizacji
lokat
0
3 530
Wynik
dodatni z
realizacji
lokat
0
8 469

Koszty
5
998

Koszty
5
964

Wynik
ujemny z
realizacji
lokat
0
205
Wynik
ujemny z
realizacji
lokat
0
764

Nie
zrealizowane
straty
0
348
Nie
zrealizowane
straty
0
0

W 2019 i 2018 roku LINK4 nie prowadziło działalności w zakresie sekurytyzacji.
A.4 Wyniki z pozostałych rodzajów działalności

Pozostałe przychody operacyjne w 2019 roku wyniosły 216 tys. złotych i były wyższe w
porównaniu z rokiem 2018 o 81 tys. złotych.
Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 2019 roku 9 070 tys. złotych i wzrosły w porównaniu
z rokiem 2018 o 1 199 tys. złotych, między innymi z uwagi na utworzenie odpisów
aktualizacyjnych oraz zawiązanie rezerw na sprawy sporne.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka użytkowała obce
środki trwałe tj. samochody osobowe, na podstawie umów leasingu operacyjnego. Szacowana
wartość rynkowa przedmiotu leasingu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 1 950 tys.
złotych, a na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 1 837 tys. złotych. Okres trwania umów od
dnia bilansowego do dnia ich zakończenia wynosił maksymalnie 5 lat (w zależności od
pojazdu).
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A.5 Wszelkie inne informacje

A.5.1. Nowa pożyczka podporządkowana
We wrześniu 2019 r. Spółka zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki zawartej na 5 lat z
PZU S.A. w 2014 roku, spłaciła pożyczkodawcy całą kwotę pożyczonego kapitału w wysokości
30 mln złotych wraz z odsetkami za cały okres finansowania.
Spółka LINK4 TU S.A. podpisała również z PZU S.A. kolejną umowę pożyczki
podporządkowanej na kwotę kapitału wynoszącą 20 mln złotych. Umowa została zawarta na
warunkach rynkowych.
A.5.2. Zmiany stopy technicznej do wyliczania rezerw na skapitalizowaną wartość
świadczeń rentowych
W czwartym kwartale 2019 roku Spółka dokonała zmiany stopy technicznej stosowanej do
wyliczenia rezerw na skapitalizowaną wartość świadczeń rentowych, a także rezerw na
pośrednie koszty likwidacji tych świadczeń.
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B. System Zarządzania
B.1 Informacje ogólne o systemie zarządzania

Obowiązujący w Spółce system zarządzania, w tym organizacja, jest adekwatny do skali
działalności, zakresu realizowanych funkcji, skali oraz stopnia złożoności ryzyk i wspiera
skutecznie realizację celów strategicznych oraz bieżących celów biznesowych i operacyjnych.
B.1.1 Zarząd
Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi sprawy w zakresie nieprzekazanym postanowieniami
Statutu lub przepisami prawa do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd sporządza, a
następnie wykonuje roczny budżet oraz plan działalności Spółki zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą.
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r., w skład Zarządu Spółki wchodziły 2 osoby:
1. Agnieszka Wrońska – Prezes Zarządu
2. Katarzyna Wojdyła – Członek Zarządu.
W roku 2019 nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu LINK4. W dniu 26 marca 2020 r. Rada
Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu LINK4 Patrycję Kotecką.
Poniżej zaprezentowane są poszczególne obszary działalności Spółki objęte nadzorem
merytorycznym poszczególnych Członków Zarządu LINK4 na dzień 31 grudnia 2019 r.
1. Prezes Zarządu:
a) sprawuje nadzór merytoryczny nad:
(1) relacjami z akcjonariuszami;
(2) relacjami z instytucjami i organizacjami rynku ubezpieczeniowego;
(3) procesem obsługi prawnej Spółki;
(4) organizacją pracy Zarządu;
(5) dokumentacją pracy statutowych organów Spółki;
(6) kontrolą prawidłowości działania operacyjnego wszystkich działów Spółki;
(7) prowadzeniem spraw finansowych i księgowych;
(8) prowadzeniem spraw aktuarialnych;
(9) kontrolą prowadzonej polityki lokacyjnej;
(10) procesem zakupów w Spółce;
(11) obsługą administracyjną Spółki;
(12) funkcjonowaniem oraz rozwojem systemów informatycznych oraz systemów
telekomunikacyjnych w Spółce;
(13) zarządzaniem zmianą;
(14) procesem likwidacji szkód;
(15) procesem obsługi składki (inkaso);
(16) tworzeniem i realizacją strategii rozwoju zewnętrznych kanałów sprzedaży;
(17) określaniem założeń i realizacją polityki marketingowej Spółki;
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(18) określaniem i realizacją strategii rozwoju internetowego kanału dystrybucji;
(19) określeniem i realizacją strategii rozwoju kanału dystrybucji direct;
(20) procesem sprzedaży;
(21) procesem obsługi posprzedażowej;
(22) procesem dystrybucji dokumentacji ubezpieczeniowej;
(23) tworzeniem i realizacją strategii programów partnerskich;
(24) określaniem założeń i realizacją polityki kadrowej Spółki i kwestiami
pracowniczymi;
(25) polityką Public Relations;
(26) współpracą z zewnętrznymi dostawcami usług i innymi instytucjami w ramach
procesów wymienionych w punktach (1) – (25) powyżej.
b) sprawuje bezpośredni nadzór organizacyjny nad:
(1) Biurem Zarządu
(2) Pionem Finansów;
(3) Pionem Szkód;
(4) Pionem Sprzedaży Agencyjnej;
(5) Pionem Sprzedaży i Wsparcia Klienta Direct;
(6) Pionem Marketingu;
(7) Pionem HR i Relacji z Klientem;
(8) Pionem IT;
(9) Pionem Rozwoju Biznesu i Innowacji;
(10) Departamentem Prawnym i Compliance;
(11) Zespołem Audytu Wewnętrznego;
(12) Dyrektorem ds. PR (Zespołem Komunikacji Korporacyjnej);
(13) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Zespołem ds. Bezpieczeństwa);
(14) Zespołem ds. BHP;
2. Członek Zarządu
a) sprawuje nadzór merytoryczny nad:
(1)

polityką produktową w Spółce;

(2)

zarządzaniem portfelem ubezpieczeń i oceną ryzyk;

(3)

zarządzaniem ryzykiem w Spółce;

(4)

polityką reasekuracyjną Spółki;

(5)

współpracą z zewnętrznymi dostawcami usług i innymi instytucjami w
ramach procesów wymienionych w punktach (1)-(4) powyżej;

b) sprawuje bezpośredni nadzór organizacyjny nad:
(1)

Pionem Strategii Ubezpieczeniowej,
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(2)

Departamentem Zarządzania Ryzykiem,

(3)

Centrum Danych i Zaawansowanej Analityki.

Stałym uczestnikiem posiedzeń Zarządu jest Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance
oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, a także inni członkowie wyższej kadry
zarządzającej oraz Audytor Wewnętrzny i Inspektor Ochrony Danych. Na posiedzenia Zarządu
zapraszani są również inni goście stosownie do zakresu agendy posiedzenia.
Do zadań Zarządu wynikających z przepisów prawa i Statutu Spółki należą w szczególności:


decydowanie we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów,



reprezentowanie Spółki we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych (prawa
Członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem
prawnym wobec osób trzecich),



sporządzanie i wykonywanie rocznego budżetu oraz planu działalności Spółki
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,



sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu, po uprzednim zaopiniowaniu
przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także
wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
związanego z zarządzaniem,



przedstawianie Radzie Nadzorczej lub odpowiednio Walnemu Zgromadzeniu raportów
i sprawozdań wymaganych przepisami prawa i Statutu:
- sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym,
- sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej,



przedstawianie Radzie Nadzorczej lub odpowiednio Walnemu Zgromadzeniu do
rozpatrzenia spraw, które wymagają ich opinii, zgody lub zatwierdzenia.

Ponadto Zarząd wykonuje zadania wynikające z innych regulacji wewnętrznych i rekomendacji
nadzorczych, w szczególności:


określenie celów strategicznych Spółki,



określenie struktury organizacyjnej Spółki,



przedstawianie Radzie Nadzorczej lub odpowiednio Walnemu Zgromadzeniu raportów
i sprawozdań wymaganych regulacjami wewnętrznymi Spółki, w tym:
- sprawozdania Zarządu dot. realizacji strategii zarządzania ryzykiem (w tym w obszarze
reasekuracji i ryzyka powodzi),
- ocena realizacji zasad dot. dystrybucji ubezpieczeń,
- raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach,
- raporty dotyczące wpływu reasekuracji na wyniki finansowe i wypłacalność,



zatwierdzanie polityk Spółki, a także zasad / procedur, których wprowadzenie
wymagane jest wprost przepisami prawa (oraz ich weryfikacja i aktualizacja)
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zatwierdzania zasad dotyczących: zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu
wewnętrznego, outsourcingu,



przyjęcie programu reasekuracyjnego (roczny plan reasekuracji),



przyjęcie strategii i zasad zarządzania ryzykiem w zakresie reasekuracji,



ustalenie Apetytu na Ryzyko Spółki,



przyjęcie planu zarządzania ryzykiem na dany rok,



monitorowanie skuteczności wdrożonego w Spółce systemu zarządzania ryzykiem,



zapewnienie otrzymywania przez Radę Nadzorczą informacji o ryzyku
zidentyfikowanym w działalności Spółki, charakterze, skali i złożoności ryzyka oraz
działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także
informacji bezpośrednio od komórki zarządzania ryzykiem, komórki audytu
wewnętrznego lub komórki compliance lub innej komórki odpowiedzialnej za ten
obszar,



przyjęcie planu compliance oraz planu audytu wewnętrznego na dany rok,



zatwierdzenie polityki wynagradzania (zasad wynagradzania osób pełniących kluczowe
funkcje).
B.1.2 Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach,
kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie
Spółki.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, w sposób zapewniający
prawidłowe sprawowanie nadzoru nad Spółką, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku
obrotowym.
W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodzili:
1. Bartłomiej Litwińczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Sabat – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Małgorzata Sadurska – Członek Rady Nadzorczej,
4. Łukasz Zenczewski – Członek Rady Nadzorczej,
5. Maciej Rapkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej w charakterze gościa uczestniczą również:
6. Prezes Zarządu,
7. Członek Zarządu,
8. Dyrektor Pionu Finansów,
9. Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance,
10. Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem,
11. Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego.
Goście zapraszani są na poszczególne spotkania w związku z omawianiem konkretnego punktu
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agendy.
W roku 2019 nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej LINK4:
a) W skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2019 roku wchodzili:


Roger Hodgkiss – Przewodniczący Rady Nadzorczej,



Henryk Uzdrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,



Leon Andrzej Gelberg – Członek Rady Nadzorczej,



Aleksandra Antolak-Rust – Członek Rady Nadzorczej,



Bartłomiej Litwińczuk – Członek Rady Nadzorczej,



Maciej Rapkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

b) W dniu 29 maja 2019 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Roger
Hodgkiss.
c) W dniu 5 lipca 2019 roku, w związku z upływem kadencji, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie powołało nowy skład Rady Nadzorczej VIII kadencji w składzie:
1. Małgorzata Sadurska,
2. Maciej Rapkiewicz,
3. Bartłomiej Litwińczuk,
4. Piotr Sabat,
5. Łukasz Zenczewski,
6. Mateusz Chmielewski.
d) W dniu 17 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o:
•

powierzeniu funkcji
Litwińczukowi.

Przewodniczącego

Rady

Nadzorczej

Bartłomiejowi

• powierzeniu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Sabat.
e) W dniu 15 listopada 2019 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze
skutkiem natychmiastowym złożył Mateusz Chmielewski.
Zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem Spółki do zadań Rady Nadzorczej należy w
szczególności:
 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły
rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym,
 ocena sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi
prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w
zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
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 ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny,
o której mowa w punktach powyższych,
 wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na dywidendę,
 zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
 delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków
Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 wyrażanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd, a w których nie osiągnął on
jednomyślności lub bezwzględnej większości,
 rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd, co do których obowiązujące przepisy
prawa, Statut lub regulaminy Spółki wymagają uchwały Rady Nadzorczej,
 przyjmowanie i zatwierdzanie budżetu rocznego oraz planu działalności Spółki na dany rok
obrotowy oraz zatwierdzanie ich zmian,
 powoływanie, odwoływanie oraz określanie liczby i funkcji Członków Zarządu,
 wyrażanie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi,
uczestniczenie lub udział w spółkach konkurencyjnych,
 ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu,
 uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 zatwierdzanie regulaminu lokowania środków w poszczególne instrumenty oraz kontrola
prawidłowości działań Spółki w tym zakresie,
 wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów wskazanych w statucie Spółki,
 zatwierdzanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki,
 powołanie Komitetu Audytu,
 wykonywanie wszelkich innych czynności przewidzianych prawem lub uchwałami Walnego
Zgromadzenia.
Zadania wynikające z innych regulacji wewnętrznych i rekomendacji nadzorczych:
 dokonywanie regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz przekazywanie
wyników oceny pozostałym organom Spółki,
 nadzór nad wprowadzoną w Spółce polityką wynagradzania, w tym decydowanie o wypłacie
Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia,
 przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raz w roku informacji z oceny
funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
 zatwierdzanie i nadzór nad realizacją strategii zarządzania ryzykiem,
 opiniowanie transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na
sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego
rozporządzenia znacznym majątkiem,
 nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa
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środowiska teleinformatycznego.
W dniu 18 maja 2017 roku Rada Nadzorcza LINK4 powołała Komitet Audytu, którego zadania
są szerzej opisane w pkt B.1.3.1 poniżej.
B.1.3 Komitety – rola i zadania

B.1.3.1 Komitety powołane przez Radę Nadzorczą
W skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodzili:
1. Łukasz Zenczewski – Przewodniczący,
2. Bartłomiej Litwińczuk,
3. Piotr Sabat.
W posiedzeniach Komitetu Audytu w charakterze gościa uczestniczą również:
4. Prezes Zarządu,
5. Członek Zarządu,
6. Dyrektor Finansowy,
7. Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance,
8. Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem,
9. Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego,
10. Przedstawiciele firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Spółki.
W roku 2019 nastąpiły następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu:
a) W skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2019 roku wchodzili:


Henryk Uzdrowski – Przewodniczący,



Leon Gelberg,



Roger Hodgkiss.

b) W dniu 29 maja 2019 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej (i tym samym w
Komitecie Audytu) złożył Roger Hodgkiss.
c) W dniu 11 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza wybrała do składu Komitetu Audytu
Aleksandrę Antolak-Rust.
d) W dniu 5 lipca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało skład Rady Nadzorczej
VIII kadencji (dotychczasowe osoby przestały być członkami Rady Nadzorczej, a tym
samym Komitetu Audytu), a następnie w dniu 17 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła
uchwałę o powołaniu w skład Komitetu Audytu:


Łukasza Zenczewskiego – Przewodniczący,



Bartłomieja Litwińczuka,



Piotra Sabat.

Głównym celem Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru
finansowego nad Spółką poprzez dostarczanie miarodajnych informacji i opinii wspierających
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proces podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą – w głównej mierze w obszarze
sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania
ryzykiem, w tym:
 monitorowanie wykonywanie czynności rewizji finansowej,
 monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych,
 opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz
rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru firmy audytorskiej.

B.1.3.2 Komitety powołane przez Zarząd
Zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi, Zarząd może – w ramach wewnętrznej
organizacji Spółki - zlecić wykonywanie niektórych swoich obowiązków i zadań związanych z
prowadzeniem spraw Spółki oraz przekazać prawo do decydowania w tych sprawach
powołanym do określonych zadań Komitetom (w skład których mogą, ale nie muszą wchodzić
Członkowie Zarządu).
Powołanie Komitetów do określonych zadań pozwala Zarządowi skuteczniej działać
i zarządzać określonymi sprawami, sprawniej i bardziej szczegółowo, niż byłoby to możliwe
podczas posiedzeń Zarządu.
Nie ma żadnych wymogów prawnych lub regulacyjnych obligujących Spółkę do tworzenia
Komitetów, z wyjątkiem Komitetu Audytu.
Każdy powołany w Spółce Komitet ma ustalone Zasady Działania zatwierdzane przez Zarząd.

B.1.3.2.1 Komitet Ryzyka
Do zadań komitetu należy nadzorowanie i zarządzanie ryzykiem we wszelkich jego aspektach
i obszarach związanych z działalnością Spółki, w myśl przyjętych przedmiotowych polityk,
procedur i wskaźników.
Zapewnienie, że istotne ryzyka zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu LINK4 zostaną
zidentyfikowane oraz, że zostaną podjęte prawidłowe działania w celu efektywnego
zarządzania w/w ryzykami.
Do zadań komitetu należy monitorowanie sytuacji Spółki w zakresie kapitału regulacyjnego
oraz wypłacalności oraz przygotowywanie planów zarządzania kapitałem.

B.1.3.2.2 Komitet Inwestycyjny
Do zadań Komitetu Inwestycyjnego należy podejmowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych
oraz nadzór nad realizacją Polityki Zarządzania Ryzykiem Rynkowym.

B.1.3.2.3 Komitet Rezerw
Komitet Rezerw akceptuje wartości zaksięgowanych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w
tym kluczowych założeń aktuarialnych. Do zadań komitetu należy również monitorowanie
poziomu rezerw, ryzyk z nimi związanych oraz kształtowanie i zatwierdzanie polityk
dotyczących tworzenia rezerw.

B.1.3.2.4 Komitet Cenowy
Komitet Cenowy odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji i działań w zakresie
ustalania cen oraz underwritingu. Komitet w szczególności monitoruje główne wskaźniki
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efektywności portfela oraz podejmuje decyzje dotyczące taryf dla portfela ubezpieczeń
masowych.

B.1.3.2.5 Komitet ds. Szkód Majątkowych
Komitet podejmuje strategiczne decyzje w obszarze likwidacji szkód. W szczególności komitet
analizuje zagregowane dane oraz występujące w nich trendy, podejmuje decyzje w zakresie
kontroli kosztów szkód oraz ryzyk z nimi związanych.

B.1.3.2.6 Komitet ds. Szkód Osobowych
Komitet analizuje informacje dotyczące roszczeń wynikających ze szkód osobowych oraz
zatwierdza strategiczne działania mające na celu kontrolę kosztów i poziomu obsługi klientów
w ich zakresie.

B.1.3.2.7 Komitet ds. Ryzyka Kredytowego
Do zadań komitetu należy rekomendowanie decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem
kredytowym, monitorowanie poziomu należności od ubezpieczających, regresów oraz
nadzorowanie procesu obsługi należności.

B.1.3.2.8 Komitet ds. Transakcji
Komitet ma na celu zapewnienie, że istotne transakcje dokonywane przez Spółkę są zgodne z
celami finansowymi i strategicznymi oraz z zatwierdzonym przez Zarząd Apetytem na Ryzyko.

B.1.3.2.9 Komitet Projektowy
Celem funkcjonowania Komitetu Projektowego jest ustrukturyzowane podejście do zarządzania
projektami zapewniające:
 właściwe określenie priorytetów oraz osiągalności projektów,
 właściwe planowanie prac projektowych,
 właściwy poziom wsparcia potrzebnego do skutecznego wdrożenia projektu.
B.1.4 Kluczowe funkcje
W LINK4 wdrożono kluczowe funkcje obejmujące:
 Funkcję aktuarialną;
 Funkcję zarządzania ryzykiem;
 Funkcję zgodności z przepisami (compliance);
 Funkcję audytu wewnętrznego.
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Poniższa tabela zawiera listę kluczowych funkcji oraz osób za nie odpowiedzialnych:
Funkcja

Osoba odpowiedzialna

Zadania
szczegółowo
opisane w części

Aktuarialna

Główny Aktuariusz

B.6.

Zarządzania
Ryzykiem

Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem

B.3.3.

Zgodności z
przepisami

Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance

B.4.4.

Audytu
Wewnętrznego

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego

B.5.

B.1.4.1 Niezależność operacyjna
Co do zasady osoby pełniące kluczowe funkcje nie uczestniczą w realizacji procesów i zadań
wykraczających poza kluczowe funkcje. Funkcje realizowane są w sposób zapewniający
obiektywizm i niezależność od procesów operacyjnych, a osoby nadzorujące funkcje mają
zapewniony bezpośredni dostęp do Zarządu oraz nieograniczony dostęp do wszystkich
istotnych informacji.
Dla zapewnienia niezależności operacyjnej osoby nadzorujące kluczowe funkcje w LINK4
zostały objęte Polityką wynagradzania w LINK4 odnoszącą się do ścisłej grupy osób o
kluczowym znaczeniu dla Spółki, która zapewnia m.in. niezależność osoby kluczowej poprzez
oddzielenie jej wynagrodzenia od jakości działań prowadzonych przez obszar podlegający
ocenie oraz odroczenie zmiennej części wynagrodzenia w czasie.
Niezależność funkcji audytu wewnętrznego jest zabezpieczona poprzez zapisy Regulaminu
Audytu Wewnętrznego. Osoba nadzorująca funkcję audytu wewnętrznego kieruje Zespołem
Audytu Wewnętrznego. Zespół Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki,
przy czym bezpośredni nadzór organizacyjny nad tym Zespołem pełni Prezes Zarządu.
Funkcjonalnie Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego podlega Komitetowi Audytu Spółki.
Audyty wewnętrzne w LINK4 realizowane są przez pracowników Zespołu Audytu
Wewnętrznego (audytorów), którzy stanowią zespół o wysokich kwalifikacjach zawodowych i
etycznych oraz posiadają wiedzę, umiejętności i znajomość zagadnień niezbędnych do
realizacji audytów. Dla zapewnienia realizacji zadań, audytorzy mają dostęp do niezbędnych
informacji, wyjaśnień, dokumentów i danych umożliwiających terminowe i poprawne
wykonanie zadań.
Osoba nadzorująca funkcję zgodności z przepisami (compliance) kieruje Departamentem
Prawnym i Compliance. Departament Prawny i Compliance podlega bezpośrednio Zarządowi
Spółki, przy czym bezpośredni nadzór organizacyjny nad tym Departamentem pełni Prezes
Zarządu. W ramach Departamentu Prawnego i Compliance wyodrębniony jest Zespół ds.
Compliance wykonujący zadania należące do funkcji compliance. Cele i zadania Zespołu ds.
Compliance wynikają z obowiązującej Polityki zarządzania ryzykiem braku zgodności w LINK4.
Zespół s. Compliance jest wyłączony z prowadzenia bieżącej działalności biznesowej, realizuje
w szczególności zadania przypisane do systemowej realizacji funkcji zgodności z przepisami.
Podejmowane działania, a także informacje wynikające z oceny i zarządzania ryzykiem braku
zgodności na poziomie Spółki są cyklicznie i doraźnie raportowane do Zarządu i Rady
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Nadzorczej Spółki. Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance ma bezpośredni dostęp do
członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, do których raportuje w sprawie zagadnień
związanych z realizacją funkcji zgodności z przepisami oraz zarządzania ryzykiem braku
zgodności. Raportowanie to odbywa się w ramach cyklicznych raportów dotyczących ryzyka
braku zgodności oraz incydentalnych informacji przekazywanych ad hoc członkom organów
statutowych.
Osoba nadzorująca funkcję aktuarialną (Główny Aktuariusz) kieruje Departamentem
Aktuariatu. Departament Aktuariatu umiejscowiony jest w strukturze Pionu Finansów i podlega
Dyrektorowi Pionu Finansów. Osoba nadzorująca funkcję aktuarialną uzyskuje uprawnienia,
zasoby i niezależność operacyjną umożliwiającą wykonywanie przez nią zadań. W celu
zapewnienia rzetelności i obiektywizmu działania uzyskuje bezpośredni dostęp do Zarządu
Spółki, ma możliwość komunikowania się z własnej inicjatywy z każdym pracownikiem Spółki
oraz posiada niezbędne uprawnienia, zasoby i doświadczenie oraz nieograniczony dostęp do
wszystkich istotnych informacji koniecznych do wykonywania powierzonych obowiązków.
Osoba nadzorująca funkcję aktuarialną, zgłasza wszelkie istotne problemy dotyczące obszaru
jej odpowiedzialności do Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki. Osoba nadzorująca
funkcję aktuarialną co najmniej raz w roku przekazuje do Zarządu raport z działalności tej
funkcji.
Celem zapewnienia odpowiednego poziomu merytorycznego, osoby pełniące kluczowe funkcje
muszą spełniać określone wymogi dotyczące kompetencji i reputacji.
Osoba nadzorująca funkcję zarządzania ryzykiem kieruje Departamentem Zarządzania
Ryzykiem. Departament Zarządzania Ryzykiem umiejscowiony jest w strukturze Pionu Strategii
Ubezpieczeniowej i podlega Dyrektorowi Pionu Strategii Ubezpieczeniowej, który jest
jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem. Dyrektor
Departamentu Zarządzania Ryzykiem nadzorujący funkcję zarządzania ryzykiem nie wykonuje
innych zadań o charakterze operacyjnym poza związanymi z zarządzaniem ryzykiem.
B.1.5 Podstawowe procesy decyzyjne i zarządcze
Członkowie Zarządu nadzorują poszczególne obszary działalności zakładu ubezpieczeń. Ważne
decyzje Zarządu podejmowane są w drodze uchwał Zarządu, na posiedzeniach lub w trybie
obiegowym, tj. pisemnie albo za pomocą poczty elektronicznej. Członkowie Zarządu, co
najmniej raz na miesiąc odbywają formalne posiedzenia Zarządu połączone ze spotkaniami
Dyrektorów 1. Linii poświęconymi omówieniu zagadnień dotyczących kluczowych
funkcji/obszarów.
Komitety powołane przez Zarząd są upoważnione do podejmowania decyzji w zakresie
określonym w przepisach wewnętrznych, regulujących działalność danego Komitetu.
Członkowie Zarządu wchodzą w skład Komitetów odpowiednio do zakresu pełnionych przez
siebie funkcji oraz celów i zadań Komitetów, otrzymują także raporty i dokumentację z
posiedzeń Komitetów.
W Spółce funkcjonuje system upoważnień, zgodnie z którym, Zarząd deleguje określone
uprawnienia na Dyrektorów 1. Linii, upoważniając do podejmowania samodzielnych decyzji w
ustalonym zakresie. Co tydzień odbywają się spotkania Dyrektorów 1. Linii, na których
dokonywany jest przegląd tematów dotyczących kluczowych obszarów działalności Spółki.
W odniesieniu do umów zawieranych przez Spółkę – przed zawarciem każdej umowy
przechodzi ona proces akceptacji przez kluczowe role w Spółce oraz – w razie potrzeby – przez
Komitet ds. Transakcji.
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Członkowie Zarządu ponoszą kolegialną odpowiedzialność za decyzje zastrzeżone do
kompetencji Zarządu, niezależnie od wprowadzenia wewnętrznego podziału odpowiedzialności
za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu lub delegowania
określonych uprawnień na niższe szczeble kierownicze.

32

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku i za rok zakończony tego dnia

B.1.6 Struktura organizacyjna LINK4 na dzień 31 grudnia 2019 roku
Zarząd
Zespół ds.
Bezpieczeństwa

Pion IT
Departament
Zarządzania
Ryzykiem

Departament
Prawny i
Compliance

Pion HR i
Relacji z
Klientem

Pion
Sprzedaży
Agencyjnej

Zespół Komunikacji
Korporacyjnej

Zespół ds. BHP
Zespół Audytu
Wewnętrznego

Pion
Strategii
Ubezpieczeniowej

Pion
Szkód

Pion
Finansów

Departament
Aktuariatu

Centrum Danych i
Zaawansowanej
Analityki
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B.1.7 Informacje na temat zasad i praktyk dotyczących wynagradzania Rady
Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników
Członkowie Rady Nadzorczej LINK4 nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego zależnego od
wyników Spółki. Zasady ich wynagradzania ustala bezpośrednio Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. W 2019 roku oraz w 2018 roku niezależni Członkowie Rady Nadzorczej
otrzymywali stałe miesięczne wynagrodzenie, natomiast Członkowie Rady Nadzorczej pełniący
funkcje w innych spółkach z Grupy PZU nie otrzymywali wynagrodzenia.
Wynagrodzenia Członków Zarządu LINK4 ustalane są indywidualnie przez Radę Nadzorczą i
składają się z następujących składników:
 miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia podstawowego;
 wynagrodzenia uzupełniającego (zmiennego) za dany rok obrotowy uzależnionego od
poziomu realizacji celów zarządczych, ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
Rada Nadzorcza określa uchwalą maksymalną wysokość wynagrodzenia zmiennego za
dany rok obrotowy, cele zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne
kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę
w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia
zmiennego za danych rok obrotowy w ciągu 45 dni od zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ten rok oraz
udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Spółka określiła także zasady wynagradzania pracowników, a w szczególności osób pełniących
kluczowe funkcje, stanowiące element efektywnego zarządzania ryzykiem Spółki.
Obowiązujące zasady wdrażają postanowienia dotyczące kształtowania zasad wynagradzania
w podmiotach działających na rynku ubezpieczeń zawarte w przepisach prawa, w Zasadach
Ładu Korporacyjnego oraz w ramach Rozporządzenia Delegowanego oraz ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Zgodnie z Polityką wynagradzania, wynagrodzenie zmienne ustalane jest odmiennie dla
poszczególnych grup pracowników lub poszczególnych osób. Jego poziom jest uzasadniony
wynikami finansowymi Spółki, a także osiągniętymi wynikami pracy. Zasady przyznawania
wynagrodzenia zmiennego mają na celu wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania
ryzykiem, zniechęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza
zaakceptowane limity, a także wspieranie realizacji strategii działalności i ograniczenie konfliktu
interesów. Wynagrodzenie zmienne (zarówno wynagrodzenie Członków Zarządu, jak i
pracowników pełniących kluczowe funkcje) może podlegać ograniczeniom w zakresie możliwej
do przyznania kwoty maksymalnej, istnieje również możliwość odroczenia wypłaty znacznej
części wynagrodzenia zmiennego.
Polityka wynagradzania nie przewiduje wynagradzania pracowników w formie uprawnień do
akcji, bądź opcji na akcje oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów
wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej i innych osób
nadzorujących funkcje kluczowe.
B.1.8 Informacje dotyczące istotnych transakcji zawartych w okresie
sprawozdawczym z akcjonariuszami oraz z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej
W 2019 roku Spółka kontynuowała z PZU umowę reasekuracji proporcjonalnej biernej na
reasekurację ryzyk z tytułu OC w grupie 10 z 90%-owym udziałem reasekuratora, co zostało
opisane w części A.1.6.
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W 2019 roku Spółka nie zawarła istotnych transakcji z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.
B.2 Wymogi dotyczące kompetencji i reputacji

B.2.1 Wymogi dotyczące umiejętności, kwalifikacji i wiedzy fachowej wobec osób,
które faktycznie zarządzają Spółką lub wykonują czynności w ramach innych
kluczowych funkcji
Osobą pełniącą funkcję kluczową w Spółce może być osoba, która spełnia wymagania
określone w obowiązujących przepisach prawa oraz przepisach wewnętrznych Spółki w
szczególności:
 posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 posiada wyższe wykształcenie uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskane w innym
państwie w rozumieniu właściwych przepisów tego państwa, chyba że Spółka skieruje
wniosek i uzyska zgodę na odstąpienie od tego wymogu od organu nadzoru;
 nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
prawomocnym wyrokiem sądu;
 posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania nadzorowanej kluczowej
funkcji;
 daje rękojmię wykonywania zadań w sposób należyty.
Przeprowadzając ocenę doświadczenia kandydata na stanowisko osoby pełniącej kluczową
funkcję, Spółka na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów, uwzględnia jej
wcześniejsze doświadczenie zawodowe, w szczególności:
 długość okresu zatrudnienia;
 charakter i złożoność wykonywanych obowiązków;
 zakres kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych na zajmowanych
stanowiskach;
 wiedzę w zakresie działalności instytucji ubezpieczeniowych oraz rozumienie ryzyka w
działalności ubezpieczeniowej;
 liczbę podwładnych.
W zakresie oceny kompetencji, osoba pełniąca kluczową funkcję powinna posiadać, w
szczególności wiedzę i doświadczenie adekwatne do pełnionej funkcji z zakresu:
 rynków ubezpieczeń i rynków finansowych (świadomość i rozumienie biznesowego,
ekonomicznego i rynkowego środowiska, w którym Spółka prowadzi działalność oraz
świadomość wiedzy i potrzeb ubezpieczających), strategii i modelu biznesowego
(szczegółowa znajomość strategii i modelu Spółki);
 systemu zarządzania (świadomość i zrozumienie ryzyka, na które narażona jest Spółka i
możliwości zarządzania nim oraz zdolność oceny efektywności rozwiązań w Spółce dla
zapewnienia prawidłowego zarządzania, nadzoru i kontroli w Spółce, a także niezbędnych
zmian w tych obszarach);
 analizy finansowej i aktuarialnej (zdolność do interpretacji finansowych i aktuarialnych
informacji Spółki, wdrażania odpowiednich mechanizmów kontrolnych i podejmowania
niezbędnych działań na podstawie tych informacji);
 zasad, reguł i wymogów przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Spółki, w tym
umiejętności dostosowania do zmian przepisów prawa.
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B.2.2 Ocena kompetencji i reputacji osób, które faktycznie zarządzają Spółką lub
wykonują czynności w ramach innych kluczowych funkcji
LINK4 wdrożył procesy i procedury mające zapewnić, że kluczowe stanowiska i funkcje w firmie
są sprawowane przez osoby o odpowiednich kompetencjach i reputacji. Zapewniane jest to
poprzez:
 ocenę kompetencji i reputacji kandydata wybranego na stanowisko osoby pełniącej
kluczową funkcję, na podstawie kryteriów oraz przedstawionych dokumentów, określonych
w przepisach wewnętrznych Spółki, w szczególności poprzez;
o udział w procesie rekrutacji osób mogących ocenić kompetencje oraz doświadczenie
kandydata;
o

sprawdzenie referencji od poprzednich pracodawców w szczególności w zakresie
poszukiwanych kompetencji i reputacji;

w przypadkach określonych w przepisach prawa, sprawdzane są również informacje
zawarte w Krajowym Rejestrze Karnym;
weryfikacji oceny osoby pełniącej kluczową funkcję, na podstawie kryteriów określonych w
przepisach wewnętrznych Spółki:
o raz do roku w procesie aktualizacji oceny kompetencji i reputacji weryfikowanej
przez Zarząd oraz Dyrektora Pionu HR i Relacji z Klientem;
o w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na niezgodność działań tej osoby z
przepisami prawa, mogących skutkować, w szczególności niezgodnością działalności
Spółki z przepisami prawa, przestępstwem finansowym lub zagrożeniem prawidłowego
zarządzania Spółką.
o



B.3 System zarządzania ryzykiem, w tym własna ocena ryzyka i wypłacalności

B.3.1 Cel zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem w Spółce ma na celu:


wspieranie realizacji strategii Spółki oraz podnoszenie jej wartości poprzez aktywne i
świadome zmiany wielkości przyjmowanego ryzyka;



zapobieganie akceptacji ryzyka na poziomie, który mógłby zagrozić stabilności finansowej.

Zarządzanie ryzykiem w Spółce jest oparte na analizie ryzyka we wszystkich procesach i jest
ono integralną częścią procesu zarządzania.
Do najważniejszych elementów zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem należą:


systemy limitów i ograniczeń akceptowalnego poziomu ryzyka, w tym poziom apetytu na
ryzyko;



procesy obejmujące identyfikację, pomiar i ocenę, monitorowanie i kontrolowanie,
raportowanie oraz działania zarządcze dotyczące poszczególnych ryzyk;



struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem, w której kluczową rolę odgrywają Zarząd i
Rada Nadzorcza, Komitety oraz Departament Zarządzania Ryzykiem.
B.3.2 Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem w Spółce jest spójna w ramach spółek
ubezpieczeniowych Grupy PZU i obejmuje cztery poziomy kompetencyjne.
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Trzy pierwsze stanowią:


Rada Nadzorcza, która sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem, ocenia
adekwatność i skuteczność tego procesu w ramach decyzji określonych w Statucie Spółki i
Regulaminie Rady Nadzorczej oraz akceptuje Strategię Zarządzania Ryzykiem wraz z
apetytem na ryzyko;



Zarząd, który organizuje i zapewnia działanie systemu zarządzania ryzykiem poprzez
uchwalanie Strategii Zarządzania Ryzykiem, polityk, wyznaczanie apetytu na ryzyko,
określenie profilu ryzyka i określenie tolerancji na poszczególne kategorie ryzyk;



Komitety, które podejmują decyzje dotyczące ograniczania poziomu poszczególnych ryzyk
do ram wyznaczonych przez apetyt na ryzyko. Komitety przyjmują procedury i metodyki
związane z ograniczaniem poszczególnych ryzyk, a także akceptują limity ograniczające
poszczególne rodzaje ryzyka.

Czwarty poziom kompetencyjny dotyczy działań operacyjnych i podzielony jest pomiędzy trzy
linie obrony:


pierwsza linia obrony – obejmuje bieżące zarządzanie ryzykiem na poziomie jednostek oraz
podejmowanie decyzji w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Kadra zarządzająca
odpowiada za wdrożenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem w nadzorowanym
przez siebie obszarze działalności Spółki, w szczególności za zaprojektowanie i efektywne
funkcjonowanie działań identyfikujących i monitorujących, jako integralnych składników
realizowanych procesów, zapewniających właściwą reakcję na występujące ryzyka.
Pierwsza linia jest także odpowiedzialna ze realizację Planów Finansowych oraz strategii
LINK4 w zgodzie z zatwierdzonym apetytem na ryzyko;



druga linia obrony – obejmuje zarządzanie ryzykiem poprzez wyspecjalizowane komórki
zajmujące się identyfikacją, monitorowaniem i raportowaniem ryzyk oraz kontrolą limitów.
W ramach drugiej linii obrony szczególną rolę w procesie pełnią: Departament Zarządzania
Ryzykiem oraz Departament Prawny i Compliance.



o

Departament Zarządzania Ryzykiem jest odpowiedzialny za bieżące monitorowanie
efektywności Systemu Zarządzania Ryzykiem oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba,
inicjowanie działań naprawczych. W szczególności do zadań Departamentu
Zarządzania Ryzykiem należy utrzymywanie i aktualizacja Polityk Zarządzania
Ryzykiem. Departament Zarządzania Ryzykiem jest odpowiedzialny również za
raportowanie całościowego profilu ryzyka Spółki Komitetowi Ryzyka;

o

Departament Prawny i Compliance jest odpowiedzialny za bieżące monitorowanie
ryzyka prawnego, ryzyka braku zgodności z przepisami prawa oraz ocenę systemu
kontroli wewnętrznej w tym zakresie.

trzecia linia obrony – obejmuje audyt wewnętrzny, który przeprowadza niezależne audyty
elementów systemu zarządzania ryzykiem oraz czynności kontrolnych wbudowanych w
działalność. Funkcja ta realizowana jest przez Zespół Audytu Wewnętrznego.
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Schemat struktury organizacyjnej systemu zarządzania ryzykiem

RADA
NADZORCZA
Zarząd organizuje i zapewnia
działanie systemu zarządzania
ryzykiem poprzez przyjęcie strategii,
polityk, wyznaczanie apetytu na
ryzyko i określenie tolerancji na
poszczególne rodzaje ryzyk.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór
nad procesem zarządzania ryzykiem
oraz ocenia adekwatność i
skuteczność tego procesu w ramach
decyzji określonych w statucie spółki
i regulaminie Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

Komitety podejmują decyzję
dotyczące ograniczenia poziomu
KOMITETY:
poszczególnych ryzyk do ram
Ryzyka, Cenowy, Inwestycyjny, ds. Ryzyka
wyznaczonych przez apetyt na
ryzyko. Komitety przyjmują polityki i Kredytowego, Rezerw, ds. Szkód Osobowych, ds.
procedury związane z ograniczaniem Szkód Majątkowych, ds. Transakcji
poszczególnych ryzyk, a także
akceptują limity ograniczające
poszczególne rodzaje ryzyk.

I linia obrony

II linia obrony

III linia obrony

Jednostki
organizacyjne

Zarządzanie Ryzykiem
& Compliance

Audyt wewnętrzny

Bieżące zarządzanie ryzykiem

Wyspecjalizowane komórki
- identyfikacja ryzyka,
monitorowanie i
raportowanie

Niezależne audyty
elementów systemu
zarządzania ryzykiem

B.3.3 Zadania funkcji zarządzania ryzykiem
Do zadań funkcji zarządzania ryzykiem należą w szczególności:
 wspieranie Zarządu Spółki w zapewnieniu skutecznego funkcjonowania systemu
zarządzania ryzykiem proporcjonalnego do skali biznesu oraz profilu ryzyka Spółki;
 przygotowanie strategii zarządzania ryzykiem oraz polityk zarządzania poszczególnymi
ryzykami;
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zarządzanie politykami zarządzania ryzykiem poprzez ich regularny przegląd/wsparcie w
przeglądzie dokonywanym przez właścicieli, ocenę stopnia integracji z procesami
biznesowymi, proporcjonalnością i zgodnością ze strategią oraz inicjacja i nadzór nad
działaniami naprawczym;
 opracowanie metodyki pomiaru poszczególnych ryzyk;
 projektowanie narzędzi wspierających proces zarządzania ryzykiem;
 identyfikacja, pomiar i ocena, monitorowanie i kontrola ryzyka;
 sporządzanie raportów kontrolnych oraz monitorowanie wykorzystania limitów i
ograniczeń;
 przygotowanie zasad i metodyk dotyczących zarządzania ryzykiem;
 opracowanie propozycji siatki limitów i ograniczeń;
 sporządzanie informacji o ryzyku na potrzeby organów nadzoru;
 przeprowadzanie testów stresu;
 monitorowanie poziomu ryzyka;
 coroczne przygotowywanie projektu raportu Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności
zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Polityki w zakresie Własnej Oceny Ryzyk i
Wypłacalności.
 coroczne organizowanie i przeprowadzanie procesu samooceny ryzyka operacyjnego.
Osobą nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem jest Dyrektor Departamentu Zarządzania
Ryzykiem, który podlega Członkowi Zarządu LINK4 odpowiedzialnemu za ryzyko. Za
systemowe zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Ryzykiem,
który współpracuje w procesie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki.
B.3.4 Strategia zarządzania ryzykiem
Strategia Zarządzania Ryzykiem określa zasady zarządzania ryzykiem, graniczne parametry
ryzyka, poprzez zdefiniowanie apetytu na ryzyko i opis profilu ryzyka, opisuje role i
odpowiedzialność uczestników procesu zarządzania ryzykiem oraz przebieg tego procesu.
Celem Strategii oraz powiązanych z nią polityk zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyk
jest wsparcie Rady Nadzorczej, Zarządu, kadry zarządzającej i pracowników Spółki w procesie
zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez:
1) wprowadzenie jednolitych definicji dotyczących zarządzania ryzykiem;
2) ustalenie apetytu na ryzyko oraz profilu ryzyka;
3) określenie zasad identyfikacji, pomiaru, monitorowania, raportowania i podejmowania
decyzji o wielkości ryzyka;
4) ustalenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu zarządzania
ryzykiem;
5) wprowadzenie jednolitych i spójnych mechanizmów, standardów i organizacji
funkcjonowania efektywnego systemu kontroli wewnętrznej (ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji zgodności), systemu zarządzania ryzykiem (w szczególności w
obszarze reasekuracji) oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem w LINK4.
W zakres Strategii Zarządzania Ryzyka wchodzą ryzyka, na które narażone jest LINK4 w
ramach prowadzonej działalności. Tabela poniżej przedstawia podstawową kategoryzację
ryzyk wykorzystywaną w LINK4 – ryzyka te są opisane bardziej szczegółowo w sekcji C poniżej.
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Lp.

Kategoria ryzyka

1

Ryzyko
aktuarialne

2

Ryzyko rynkowe

3

Ryzyko
niewykonania
zobowiązania
przez kontrahenta
(kredytowe)
Ryzyko
operacyjne

4

5

Ryzyko
reputacji

6

Ryzyko
strategiczne

7

Ryzyko
zgodności

utraty

braku

Definicja
Możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany wartości
zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia i
umów gwarancji ubezpieczeniowych, w związku z niewłaściwymi
założeniami dotyczącymi wyceny składek i tworzenia rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające
bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu i wahań zmienności
rynkowych cen aktywów, spreadu kredytowego, wartości zobowiązań i
instrumentów finansowych
Ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające
z wahań wiarygodności i zdolności kredytowej emitentów papierów
wartościowych, kontrahentów i wszelkich dłużników, materializujące
się niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta
Ryzyko poniesienia straty wynikającej z niewłaściwych lub błędnych
procesów wewnętrznych, z działań ludzi, funkcjonowania systemów lub
ze zdarzeń zewnętrznych.
Ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej związane z
negatywnym odbiorem wizerunku podmiotu przez klientów,
kontrahentów,
inwestorów,
akcjonariuszy,
organy
nadzoru,
regulatorów oraz opinię publiczną
Ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej związane z
podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji strategicznych,
brakiem lub wadliwą realizacją przyjętej strategii oraz ze zmianami w
otoczeniu zewnętrznym i niewłaściwą reakcją na te zmiany
Ryzyko niedostosowania się lub naruszenia przez Spółkę lub osoby
powiązane ze Spółką przepisów prawa, przepisów wewnętrznych oraz
przyjętych przez Spółkę standardów postępowania, w tym norm
etycznych, które skutkuje lub może skutkować poniesieniem przez
Spółkę lub osoby działające w jej imieniu sankcji prawnych, powstania
strat finansowych bądź utraty reputacji lub wiarygodności

B.3.5 Apetyt na ryzyko / limity ryzyka i poziomy tolerancji
W ramach tworzenia strategii długoterminowej Zarząd podejmuje decyzje o wartości i jakości
ryzyk, które zamierza podjąć w toku jej realizacji. Decyzja ta jest formułowana i
dokumentowana w dokumencie Apetyt na Ryzyko stanowiącego załącznik do Strategii
Zarządzania Ryzykiem.
Apetyt na ryzyko ustala się poprzez określenie minimalnej wartości środków własnych
zapewniających, aby poziom wskaźnika pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności nie był
niższy od 110%, z zastrzeżeniem, że poziom tego wskaźnika w testach stresu dla wybranych
ryzyk nie może być niższy od 100%. Zarząd, w oparciu o rekomendacje Departamentu
Zarządzania Ryzykiem, ustala również limity profilu ryzyka przedstawiające wartość narażoną
na ryzyko, tj. miarę ryzyka kwantyfikującą potencjalną stratę ekonomiczną, która w horyzoncie
jednego roku nie zostanie przekroczona z prawdopodobieństwem 99,5% dla głównych
kategorii ryzyk. Zasada ta nie dotyczy ryzyka braku zgodności, ryzyka reputacyjnego oraz
ryzyka strategicznego, dla którego limity nie są kwantyfikowane.
Departament Zarządzania Ryzykiem monitoruje zagregowany poziom ryzyka. W przypadku
stwierdzenia, że może nastąpić przekroczenie apetytu na ryzyko Departament Zarządzania
Ryzykiem niezwłocznie informuje Zarząd i przedstawia możliwe propozycje ograniczenia
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poziomu ryzyka.
B.3.6 Cykl zarządzania ryzykiem
Proces zarządzania ryzykiem jest cyklem składającym się z następujących etapów:

Identyfikacja

Raportowanie

Pomiar i ocena

Monitorowanie i
kontrolowanie

Działania
zarządcze

Identyfikacja ryzyka rozpoczyna się wraz z propozycją rozpoczęcia tworzenia produktu
ubezpieczeniowego, nabycia instrumentu finansowego, zmiany procesu operacyjnego, a także
z chwilą zajścia każdego innego zdarzenia potencjalnie wpływającego na powstanie ryzyka w
Spółce i towarzyszy mu do momentu wygaśnięcia zobowiązań, należności lub działań z nimi
związanych. Polega na rozpoznaniu rzeczywistych i potencjalnych źródeł ryzyka.
Zidentyfikowane ryzyka analizowane są pod kątem istotności i dokumentowane w Rejestrze
Ryzyk.
Pomiar i ocena zidentyfikowanych ryzyk są dokonywane przy użyciu różnych metod, w
zależności od charakterystyki danego typu ryzyka oraz poziomu jego istotności. Ocena ryzyka
dokonywana jest przez jednostki odpowiedzialne za zarządzanie danym obszarem w
porozumieniu z Departamentem Zarządzania Ryzykiem. Departament Zarządzania Ryzykiem
zapewnia, że przynajmniej raz do roku, istotne ryzyka poddawane są testom stresu lub analizie
scenariuszowej. Zidentyfikowane istotne ryzyka, w szczególności te znajdujące się poza
apetytem na ryzyko, są raportowane Komitetowi Ryzyka przez Departament Zarządzania
Ryzykiem. Komitet Ryzyka jest odpowiedzialny za nadzór nad działaniami mitygującymi ryzyka
wykraczające poza apetyt na ryzyko.
Monitorowanie i kontrolowanie ryzyk uznanych za istotne polega na bieżącym przeglądzie
odchyleń realizacji od założonych punktów odniesienia, m.in. wskaźników Apetytu na Ryzyko,
Profilu Ryzyka, limitów tolerancji na ryzyko zdefiniowanych przez Spółkę, wartości progowych,
planów, wartości z poprzedniego okresu, wydanych rekomendacji i zaleceń. Monitoring jest
prowadzony przez jednostki odpowiedzialne merytorycznie za obszar występowania ryzyka.
Departament Zarządzania Ryzykiem monitoruje wszystkie zidentyfikowane istotne ryzyka oraz
wielkość ryzyka w zakresie wskaźników określających apetyt i tolerancję na ryzyko, profil
ryzyka oraz limity ryzyka. W przypadku zagrożenia przekroczenia poziomu tolerancji na ryzyko
na bieżąco monitoruje sytuację i informuje Zarząd o jej rozwoju.
Raportowanie jest dokonywane wewnętrznie w poszczególnych w jednostkach, w ramach
bieżącego procesu zarządzania ryzykiem jak i pomiędzy jednostkami, w szczególności do
jednostek drugiej linii obrony. Departament Zarządzania Ryzykiem analizuje i agreguje
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informacje przesłane przez poszczególne jednostki w celu przygotowania raportów dla
Komitetu Ryzyka oraz Rady Nadzorczej. Na system informacji i raportów o ryzyku,
przygotowywanych przez Departament Zarządzania Ryzykiem lub inne jednostki, składa się
zestaw raportów przygotowywanych dla poszczególnych Komitetów oraz informacja zarządcza.
Pozostałe jednostki, biorące udział w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym raportują do
Departamentu Zarządzania Ryzykiem wyselekcjonowane kluczowe wskaźniki ryzyka.
Działania zarządcze dotyczące poszczególnych kategorii ryzyka określone są w politykach
zarządzania tymi ryzykami. W zależności od rodzaju i charakterystyki ryzyka, działania te mogą
obejmować unikanie ryzyka, transfer ryzyka, ograniczanie ryzyka, akceptację poziomu ryzyka
oraz narzędzia wspierające te działania, tj. limity, programy reasekuracyjne oraz przeglądy
polityki underwritingowej.
B.3.7 Własna Ocena Ryzyka i Wypłacalności
Własna Ocena Ryzyka i Wypłacalności („WORiW”) jest rezultatem serii powiązanych ze sobą
procesów w wyniku, których LINK4 określa:


apetyt na ryzyko, czyli wartość i jakość ryzyk, które decyduje się ponieść;



poziom wymaganych kapitałów na zabezpieczenie ekspozycji na te ryzyka;



działania, jakie zamierza podjąć w celu osiągnięcia pożądanego poziomu ekspozycji na
ryzyko oraz kapitałów.

W sytuacji, gdy pożądana lub bieżąca wartość ekspozycji na ryzyko wymagałaby utrzymywania
kapitału na poziomie wyższym niż posiadany, Zarząd jest zobligowany do podjęcia działań
mających na celu podniesienie wartości kapitałów lub do obniżenia ekspozycji na ryzyko do
poziomu zgodnego z posiadanymi kapitałami.
Ocena ryzyk oraz zapotrzebowania na kapitał jest procesem ciągłym, z którym związane są
decyzje i działania podejmowane w ciągu całego roku obrotowego. W ramach tego procesu
podejmowane są również analizy ad hoc związane z istotnymi transakcjami lub wydarzeniami
zewnętrznymi.
Kluczowe działania:
1. proces planowania sprzedaży;
2. definicja i ustalanie limitów tolerancji;
3. monitorowanie ryzyk w kontekście ustalonych limitów i tolerancji ryzyka;
4. ustalenie apetytu na kapitał;
5. określenie dostępnego kapitału;
6. kalkulacja wymogów kapitałowych;
7. monitorowanie zgodności z wymogami kapitałowymi;
8. ocena adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
9. analiza przyszłych wartości kapitałów, w tym testy stresu oraz analiza scenariuszowa;
10. ocena ogólnych potrzeb w zakresie wypłacalności;
11. sformułowanie Średnioterminowego Planu Zarządzania Kapitałem;
12. określenie programu reasekuracyjnego;
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13. ocena zgodności profilu Spółki z założeniami formuły standardowej.
Cykl Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności ma charakter coroczny. Harmonogram prac w
zakresie oceny ryzyka i wypłacalności odzwierciedla rolę jaką proces ten odgrywa w toku
planowania strategicznego.
Kluczowymi elementami procesu są:
1) Finalizacja Planu Finansowego, obejmującego:
a) analizę prospektywnej pozycji kapitałowej Spółki;
b) apetyt na ryzyko i kapitał;
c) testy stresu;
2) Dokumentacja założeń oraz działań dotyczących pozycji kapitałowej, w tym wypłat
dywidendy oraz dokapitalizowania w postaci Średnioterminowego Planu Zarządzania
Kapitałem oraz kalkulacja wymogu kapitałowego;
3) Analiza wymogu kapitałowego i aktualizacja projekcji kapitału w oparciu o faktyczne
dane na koniec roku udokumentowane w postaci Raportu Kapitałowego;
4) Przygotowanie Raportu WORiW oraz przekazanie do KNF.
W 2019 roku proces WORiW został przeprowadzony w LINK4 w 1 i 2 kwartale. Proces był
prowadzony i zarządzany przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Postępy
poszczególnych etapów monitorowane były przez Komitet Ryzyka. W wyniku przeprowadzenia
procesu WORiW został przygotowany raport zatwierdzony przez Zarząd i przekazany
terminowo do Komisji Nadzoru Finansowego odpowiednio w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Proces WORiW potwierdził, że ryzyko aktuarialne jest najistotniejszym ryzykiem na profilu
ryzyka LINK4. Kolejne istotne ryzyka w latach 2019-2021 to ryzyko kredytowe oraz ryzyko
operacyjne.
Zapotrzebowanie na kapitał na pokrycie ryzyka działalności Spółki na koniec 2019 rok wynosi
200 mln zł i obejmuje 47 mln zł wymaganej nadwyżki wynikającej z analizy scenariuszy ryzyka,
natomiast na koniec 2021 roku – 215 mln zł i obejmuje 46 mln zł nadwyżki.
Zgodnie z projekcją w latach 2019-2021 oczekiwany jest sukcesywny wzrost SCR, co przy
proporcjonalnym wzroście wartości środków własnych powinno zapewnić pokrycie SCR
środkami własnymi na poziomie przekraczającym 155%. Jednocześnie, w całym okresie
pokrycie MCR środkami własnymi będzie przekraczało 300%.
B.4 System Kontroli Wewnętrznej

Kontrola wewnętrzna jest ciągłym procesem mającym na celu zapewnienie osiągnięcia celów
dotyczących działalności operacyjnej, raportowania oraz zgodności działań z przepisami prawa,
rekomendacjami organów nadzorujących działalność Spółki, regulacjami wewnętrznymi oraz
przyjętymi przez Spółkę standardami postępowania. Za procesy związane z kontrolą
wewnętrzną odpowiadają Zarząd, kierownictwo oraz pracownicy Spółki.
W ramach SKW wyodrębnia się:
1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów
kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Spółce;
2) niezależną komórkę ds. zgodności mającą za zadanie realizację funkcji compliance
(Zespół Compliance) oraz zapewnianie rozwiązań systemowych w zakresie efektywności
i skuteczności Systemu Kontroli Wewnętrznej;
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3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego (Zespół Audytu Wewnętrznego)
mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i
skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.
SKW zbudowany jest w oparciu o ww. elementy i bazuje na modelu trzech niezależnych
i uzupełniających się poziomów, tzw. trzech linii obrony.
B.4.1 Funkcja kontroli
Funkcja kontroli to całokształt działań realizowanych w Spółce, których celem jest stała
weryfikacja poprawności przebiegu procesów na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz
zapewnienie bieżącego reagowania na zidentyfikowane nieprawidłowości, w szczególności
dotyczące adekwatności i efektywności stosowanych w tych procesach mechanizmów
kontrolnych, mających za zadanie ograniczanie ryzyka.
Funkcja kontroli obejmuje:
1)
2)
3)
4)

wszystkich pracowników Spółki, w tym Kierujących, którzy są odpowiedzialni za realizację
zadań przypisanych tej funkcji;
identyfikację ryzyka i mechanizmy kontrolne;
niezależne monitorowanie i ocenę przestrzegania mechanizmów kontrolnych;
raportowanie, w tym rekomendowanie działań korygujących i naprawczych.

B.4.1.1 Identyfikacja ryzyka i mechanizmy kontrolne
Identyfikacja ryzyka opiera się na aktywności kierujących poszczególnymi jednostkami
biznesowymi którzy dokonują oceny ryzyka związanego z poszczególnymi celami i zadaniami
realizowanymi w ramach procesów funkcjonujących w nadzorowanym obszarze. W procesie
identyfikacji i oceny ryzyka analizie poddaje się zdarzenia lub zjawiska, których zaistnienie
mogłoby utrudnić albo uniemożliwić realizację wyznaczonych celów, a także mieć negatywny
wpływ na jakość wykonywanych zadań.
W zależności od określonych celów biznesowych, stopnia złożoności procesów, ryzyka
zaistnienia nieprawidłowości oraz z uwzględnieniem dostępnych zasobów, w Spółce stosowane
są zróżnicowane mechanizmy kontrolne, w mające na celu ograniczenie prawdopodobieństwa
wystąpienia ryzyka lub zniwelowanie skutków ryzyka, które się zmaterializowało.

B.4.1.2 Niezależne monitorowanie i ocena przestrzegania mechanizmów kontrolnych.
Niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych wpisane jest we
wszystkie procesy realizowane w Spółce i obejmuje odpowiednio:
1)
2)
3)
4)

monitoring
monitoring
monitoring
monitoring

poziomy w ramach danej I linii obrony;
pionowy I linii obrony przez Zespół Compliance;
poziomy w ramach Zespołu Compliance (II linia obrony);
poziomy w ramach Zespołu Audytu Wewnętrznego (III linii obrony).

Monitorowanie to obejmuje weryfikację bieżącą oraz testowanie (kontrolę okresową).
Weryfikacja bieżąca stanowi podstawowy element monitoringu poziomego i dokonywana jest
w sposób ciągły w ramach procesów funkcjonujących w Spółce. Testowanie ma na celu
zapewnienie cyklicznej oceny poprawności i efektywności funkcjonowania mechanizmów
kontrolnych w procesach realizowanych przez poszczególne obszary biznesowe i odbywa się
na podstawie rocznych planów kontroli.
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B.4.1.3 Raportowanie w tym rekomendowanie działań korygujących i naprawczych.
W celu zapewnienia efektywnej realizacji funkcji kontroli osoby kierujące zobowiązane są do
zapewnienia informacji adekwatnych do potrzeb osób podejmujących decyzje. Ponadto funkcja
kontroli opiera się na bieżącym systemie monitoringu, zgodnie z rocznymi planami kontroli
oraz samoocenie kontroli wewnętrznej a także niezwłocznym raportowaniu nieprawidłowości i
działaniach mających zapobiec im w przyszłości.
Procesy raportowe w Spółce obejmują zarówno raportowanie wewnętrzne na potrzeby Spółki
oraz grupy kapitałowej jak i raportowanie zewnętrzne na potrzeby organu nadzoru oraz innych
podmiotów zewnętrznych.
Spółka wyróżnia następujące główne obszary raportowe:


Obszar 1 – Przedsiębiorstwo;



Obszar 2 – Strategia;



Obszar 3 – Ubezpieczenia;



Obszar 4 – Finanse;



Obszar 5 – Regulacje;



Obszar 6 – Operacje;



Obszar 7 – Reputacja.

Kluczowymi narzędziami do komunikacji wykorzystywanymi w obszarze „Przedsiębiorstwo” są:


Profil Ryzyka i pakiet informacyjny dla Komitetu Ryzyka;



Polityki;



Miesięczny Raport dla Zarządu;



Raport dotyczący projektów;



Kwartalny raport z kontroli;



Sprawozdanie roczne z działalności audytu wewnętrznego;



Plan audytu wewnętrznego;



Plan zarządzania ryzykiem.

Kluczowymi raportami w obszarze „Strategia” są:


Trzyletni Plan Strategiczny;



Raport z Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności;



Plan Finansowy i Prognozy.

Kluczowymi raportami w obszarze „Ubezpieczenia” są:


Rekomendowany poziom rezerw szkodowych;



Raporty z zewnętrznych przeglądów rezerw;



Pakiety informacyjne dla Komitetu Rezerw oraz Komitetu Cenowego.

Kluczowymi raportami w obszarze „Finanse” są:
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Wyniki kluczowych obszarów biznesowych;



Pakiet konsolidacyjny;



Statutowe Sprawozdanie Finansowe;



Raport z Finansowej Kontroli Wewnętrznej;



Pakiet informacyjny dla Komitetu Inwestycyjnego.

Kluczowymi raportami w obszarze „Regulacje” są:


Raport compliance;



Raport zmian w prawie;



Raport ze zgłaszanych nieprawidłowości.

Kluczowymi raportami w obszarze „Operacje” są:


Bezpieczeństwo Informacji;



Raport Miesięczny Operacji IT.

Kluczowymi raportami w obszarze „Reputacja” są:


Raport dotyczący konkurencji - Competitor Monitor.

Wewnętrzne procesy raportowe obejmują także protokoły z posiedzeń komitetów, które
opisane zostały w sekcji B.1.3. Komitety – rola i zadania.
Poza opisanymi powyżej raportami wprowadzony jest reżim regularnych spotkań kierownictwa
Spółki mających na celu informowanie o postępach i zagrożeniach realizacji
Planu
Finansowego oraz Strategii Spółki. Lista poniżej przedstawia kluczowe dla Zarządu Spółki
spotkania, których celem jest komunikacja w zakresie Strategii Spółki:


cotygodniowe spotkania Zarządu oraz Dyrektorów Pionów (SMT Weekly) oraz innych
osób wykonujących funkcje kluczowe dla funkcjonowania Spółki;



comiesięczne posiedzenia Zarządu;



posiedzenia Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;



posiedzenia Komitetów Spółki;



coroczne warsztaty, w których uczestniczą Zarząd oraz kadra kierownicza;



spotkania informacyjne Zarządu ze wszystkimi pracownikami Spółki (dwukrotnie w
ciągu roku).

Dodatkowo, w Spółce funkcjonuje wewnętrzna sieć „intranet” służąca jako źródło informacji o
bieżących wydarzeniach w firmie i zmianach w kluczowych procesach oraz biblioteka
dokumentów, w szczególności polityk oraz procedur. Pracownikom udostępniono również
możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
B.4.2. Działania monitorujące sprawność systemu kontroli wewnętrznej
System Kontroli Wewnętrznej jest monitorowany przede wszystkim przez:


Zespół Compliance mający za zadanie realizację funkcji compliance oraz zapewnianie
rozwiązań systemowych w zakresie efektywności i skuteczności Systemu Kontroli
Wewnętrznej;
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Departament Zarządzania Ryzykiem – poprzez monitoring funkcjonowania sytemu
zarządzania ryzykiem w szczególności ocenę zgodności ze Strategią oraz politykami
zarządzania ryzykiem;
niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w
sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

Ponadto, wewnętrznej oceny funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej dokonuje: Rada
Nadzorcza – w ramach corocznej oceny sytuacji Spółki, Zarząd Spółki – w ramach okresowej
oceny Systemu Kontroli Wewnętrznej, przeprowadzanej nie rzadziej niż raz w roku, Zespół
Audytu Wewnętrznego – z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych zadań audytowych.
Jednocześnie zewnętrznej oceny funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej dokonuje:




biegły rewident – w ramach corocznej oceny sprawozdania finansowego,
audytor zewnętrzny – w ramach badań zleconych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd
Spółki,
organ nadzoru finansowego – w ramach nadzoru sprawowanego nad sektorem
ubezpieczeniowym oraz nadzoru uzupełniającego.

B.4.3 Finansowa Kontrola Wewnętrzna (FCF)
Ogólne informacje
Finansowa Kontrola Wewnętrzna (Financial Control Framework, dalej FCF) ma na celu
ograniczenie ryzyka istotnych nieprawidłowości w procesie sprawozdawczości finansowej.
FCF oparty jest na standardowej metodologii SOX - koncentrując się na monitorowaniu
skuteczności „kluczowych kontroli”, które zmniejszają istotne ryzyko związane ze
sprawozdawczością finansową i które obejmują kluczowe procesy. Skuteczność tych
kluczowych kontroli i procesów jest samodzielnie poświadczana przez pracowników w całej
firmie w ujęciu kwartalnym. Ponadto niezależne zespoły ds. kontroli finansowej regularnie
testują te kontrole, co oferuje zapewnienie przez potwierdzenie dot. prawidłowego działania
środowiska kontroli.
Na potrzeby FCF w LINK4 zostało zidentyfikowanych dziewięć procesów finansowych o
kluczowym znaczeniu, do których należą:
1. Składki;
2. Prowizje;
3. Reasekuracja;
4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe;
5. Odszkodowania;
6. Inwestycje;
7. Podatki;
8. Proces zamknięcia miesiąca;
9. Wypłacalność II.
Ponadto, Dyrektor Pionu Finansów ma możliwość włączenia do FCF dodatkowych procesów,
które uzna za kluczowe.
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Cele FCF
Głównym celem Finansowej Kontroli Wewnętrznej LINK4 jest ograniczenie istotnego ryzyka
związanego ze sprawozdawczością finansową.
FCF jest skutecznym narzędziem, którego zadaniem jest identyfikacja ryzyka niepoprawności
danych finansowych oraz jego ograniczenie poprzez odpowiednie dopasowanie środowiska
kontroli.
Metodologia
Każdy kluczowy proces ma przypisanego właściciela, który odpowiada za jego poprawne
działanie.
W przypadku każdego kluczowego procesu przeprowadzana jest ocena ryzyka w oparciu o
metodologię FCF, która opiera się na prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka oraz jego
finansowej skali. W odniesieniu do wszystkich rodzajów ryzyka ocenianych jako istotne zgodnie
z metodologią FCF stosowane są Kluczowe Kontrole. Każdej Kluczowej Kontroli przypisany jest
właściciel, który co kwartał dokonuje oceny kontroli pod względem jej efektywności i
poprawności działania.
Raz na kwartał Dyrektor Pionu Finansów, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem wraz
z Departamentem Planowania i Kontrolingu analizują oceny otrzymane od właścicieli procesów
oraz zdarzenia, jakie zaszły w analizowanym kwartale. Na podstawie powyższej analizy
podejmują decyzje o ewentualnej aktualizacji poziomu ryzyka oraz podjęciu działań
kontrolnych dla danego procesu.
B.4.4 Funkcja zgodności z przepisami
Zgodnie z przyjętym Regulaminem Organizacyjnym LINK4, funkcja zgodności z przepisami
została powierzona Zespołowi Compliance w ramach Departamentu Prawnego i Compliance.
Zespół Compliance w swojej działalności jest obiektywny i niezależny. Osobą nadzorującą
funkcję zgodności z przepisami jest Dyrektor w/w Departamentu (Compliance Officer). W celu
zapewnienia efektywności tej funkcji stworzono odpowiednie polityki i procedury, które
podlegają akceptacji przez Zarząd Spółki a następnie są odpowiednio komunikowane w Spółce.
Z poszczególnych procedur odbywają się cykliczne szkolenia. Procedury obejmują swym
zakresem sam proces zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym kompetencje, podział
zadań i sposoby raportowania a także m.in. problematykę konfliktu interesów, przejawów
gościnności czy zgłaszania nieprawidłowości.
Compliance Officer jest członkiem kluczowych pod względem zarządzania ryzykiem braku
zgodności komitetów, np. Komitetu Ryzyka, Komitetu ds. Szkód Majątkowych, Komitetu ds.
Szkód Osobowych, Komitetu ds. Transakcji czy Komitetu Cenowego. Dyrektor Departamentu
bierze również udział w cotygodniowych spotkaniach oceniających wyniki Spółki oraz jest
członkiem wyższej kadry menadżerskiej, co oznacza, że posiada bieżącą wiedzę dotyczącą
podejmowanych przez Spółkę decyzji, jak również jest zaangażowany we wszystkie
najważniejsze inicjatywy biznesowe.
Raz w miesiącu podczas posiedzenia Zarządu Spółki Dyrektor Departamentu przedstawia
raport compliance obejmujący status zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz raport zmian
w prawie wraz z odniesieniem się do wpływu zmian na funkcjonowanie Spółki.
Ryzyko braku zgodności oceniane jest wielopłaszczyznowo w oparciu o proces obejmujący
między innymi półroczną kompleksową ocenę ryzyka braku zgodności, jak i bieżącą ocenę
opartą na wielu instrumentach organizacyjnych.
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Działania funkcji zgodności z przepisami ustalane są w Planie Compliance przyjmowanym przez
Zarząd Spółki po uprzedniej konsultacji z zarządzającymi obszarem ryzyka oraz audytu w
Spółce. W Planie przedstawione są między innymi wszystkie planowane na dany rok kontrole
compliance, szkolenia, inicjatywy. Realizacja Planu przedstawiana jest w cyklach kwartalnych
w raporcie compliance prezentowanym Zarządowi Spółki.
Zespół Compliance, w ramach drugiej linii obrony w Systemie Kontroli Wewnętrznej, realizuje
funkcję compliance oraz w ramach funkcji kontroli, tworzy systemowe rozwiązania mające na
celu zapewnienie adekwatności i skuteczności kontroli ryzyk w procesach biznesowych
objętych Systemem Kontroli Wewnętrznej w Spółce.
Do głównych zadań funkcji zgodności z przepisami należy:
 zapewnienia zgodności postępowania Spółki z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi
oraz z przyjętymi standardami postępowania;
 zapobiegania angażowaniu Spółki w działalność niezgodną z prawem;
 ograniczenia ryzyka naruszenia prawa antymonopolowego;
 zarządzania ryzykiem konfliktu interesów, przestrzegania zasad przyjmowania i wręczania
prezentów lub korzyści, a także przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 koordynacji współpracy z regulatorami i podmiotami zewnętrznymi;
 analiz ofert produktowych oraz działań marketingowych;
 koordynacji, w tym monitoringu, ryzyka braku zgodności w Spółce;
 promowania wiedzy o kulturze compliance w Spółce.
B.5 Funkcja audytu wewnętrznego

W ramach systemu zarządzania w LINK4 realizowana jest funkcja audytu
wewnętrznego. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem
jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej Grupy PZU i LINK4.
Funkcja audytu wewnętrznego polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany
sposób ocenie adekwatności i efektywności systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli
wewnętrznej, ładu organizacyjnego oraz innych elementów systemu zarządzania i przyczynia
się do poprawy ich działania. Pomaga również Spółce osiągnąć cele dostarczając zapewnienia
o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.
Za nadzór i kierowanie funkcją audytu wewnętrznego odpowiada Kierownik Zespołu Audytu
Wewnętrznego. Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego (ZAW) podlega administracyjnie
Prezesowi Zarządu Spółki, a funkcjonalnie Komitetowi Audytu. Pracownicy ZAW są podlegli i
raportują bezpośrednio Kierownikowi ZAW. Zespół Audytu Wewnętrznego jest niezależny od
funkcji operacyjnych, co oznacza, że osoby odpowiedzialne za nadzór i wykonywanie czynności
należących do funkcji audytu wewnętrznego nie mogą realizować zadań z zakresu innych
funkcji należących do systemu zarządzania Spółką.
Do zadań Audytu Wewnętrznego należą:
 Niezależna ocena ryzyka, badanie wszystkich jednostek, produktów, systemów,
procesów biznesowych, procesów zarządzania ryzykiem, z częstotliwością zależną od
zidentyfikowanych obszarów ryzyk i poziomu istotności ryzyk, a także od roli i
skuteczności kontroli wewnętrznej w ich redukowaniu.
 Przygotowanie i uzgodnienie z Komitetem Audytu Spółki planu prac audytu
wewnętrznego w oparciu o zidentyfikowane ryzyka.
 Wdrożenie uzgodnionego planu prac audytu wewnętrznego oraz monitorowanie jego
realizacji.
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 Terminowe dostarczenie Zarządowi oraz Komitetowi Audytu raportów zawierających
informacje o rezultatach wykonanych prac.
 Monitorowanie efektywności oraz terminowości procesu realizacji rekomendacji audytu
wewnętrznego.
 Przegląd oraz doradztwo w zakresie usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem,
procesów zarządczych oraz procedur kontrolnych.
 Dokonywanie oceny zgodności podejmowanych przez kierownictwo Spółki działań z
planami, politykami, procedurami oraz prawem, mogącymi mieć istotny wpływ na
realizację operacyjnych i strategicznych celów Spółki.
 Dokonywanie oceny zabezpieczenia mienia Spółki.
 Dokonywanie oceny efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Spółki.
 Dokonywanie oceny efektywności procedur zarządzania ryzykiem, procedur zarządczych
oraz kontrolnych związanych z zachodzącymi w Spółce istotnymi zmianami.
B.6 Funkcja aktuarialna

Funkcję aktuarialną w LINK4 realizuje Departament Aktuariatu. Osobą nadzorującą funkcję
aktuarialną jest Główny Aktuariusz. Umiejscowienie funkcji aktuarialnej w LINK4 znajduje
odzwierciedlenie w Regulaminie Funkcji Aktuarialnej.
Celem działalności funkcji aktuarialnej w LINK4 jest:


koordynacja ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla
celów wypłacalności;



zapewnienie adekwatności metodologii i stosowanych modeli, jak również założeń
przyjętych do ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów
wypłacalności;



ocena, czy dane wykorzystane do obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
tworzonych dla celów wypłacalności są wystarczające i czy są odpowiedniej jakości;



porównania najlepszych oszacowań z danymi wynikającymi ze zgromadzonych
doświadczeń;



informowania Zarządu i Rady Nadzorczej LINK4 o wiarygodności i adekwatności ustalania
wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów wypłacalności;



nadzorowanie ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
wypłacalności w przypadkach stosowania przybliżeń, w tym podejścia indywidualnego;



wyrażania opinii na temat ogólnej polityki przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia;



wyrażania opinii na temat adekwatności rozwiązań w zakresie reasekuracji w kontekście
ich wpływu na wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;



współpracowanie przy efektywnym wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem, w
szczególności w zakresie:
o

modelowania ryzyka stanowiącego podstawę obliczeń kapitałowego wymogu
wypłacalności i minimalnego wymogu kapitałowego;

o


własnej oceny ryzyka i wypłacalności LINK4;

ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości
(sprawozdawczości statutowej).
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W ramach wykonywanych zadań, poza własnymi analizami, funkcja aktuarialna wykorzystuje
analizy, opracowania i raporty przygotowywane przez inne jednostki organizacyjne, w tym
m.in.:


Departament Zarządzania Ryzykiem;



Pion Strategii Ubezpieczeniowej;



Pion Finansów;



Pion Szkód.
B.7 Outsourcing

Spółka przyjęła zasady dokonywania outsourcingu, w tym outsourcingu czynności uznawanych
przez Spółkę za podstawowe lub ważne. Spółka nie powierza dostawcom realizacji kluczowych
funkcji systemu zarządzania (funkcji zarządzania ryzykiem, funkcji aktuarialnej, funkcji
zgodności z przepisami i funkcji audytu wewnętrznego).
Przed zawarciem umowy outsourcingu czynności podstawowych lub ważnych dokonywana jest
ocena ryzyka outsourcingu potencjalnego dostawcy.
Umowy outsourcingu czynności podstawowych lub ważnych zawierają postanowienia
wymagane przepisami prawa, w tym zabezpieczające odpowiedni poziom wykonywania
powierzonych czynności i możliwość przeprowadzania kontroli realizacji umowy przez Spółkę
oraz uprawnione do tego podmioty. Podmioty zewnętrzne posiadają ponadto plany awaryjne
dotyczące realizacji umowy i są zobowiązane do ich aktualizacji w przypadku zmiany
okoliczności związanych z realizacją umowy. Projekty umów opiniowane są przez wyznaczone
jednostki, w tym Departament Prawny i Compliance.
Spółka monitoruje ryzyko związane z outsourcingiem i zarządza nim na poziomie bieżącym i
systemowym. W szczególności dokonywana jest bieżąca ocena jakości i terminowości realizacji
danej umowy oraz przynajmniej raz w roku przeprowadzana jest kontrola okresowa
dostawców, mająca na celu zbadanie jakości wykonania przez dostawcę zleconych mu
czynności. W ramach systemowego zarządzania ryzykiem outsourcingu dokonuje się w
szczególności oceny ryzyka outsourcingu w skali Spółki oraz raportowania do Zarządu LINK4 i
organu nadzoru.
W LINK4 outsourcing czynności podstawowych lub ważnych dokonywany jest dla lokowania
środków Spółki oraz w ramach procesów obsługi likwidacji szkód i assistance. Wszystkie
podmioty, którym powierzone zostały czynności w ramach outsourcingu czynności
podstawowych lub ważnych, podlegają jurysdykcji polskiej.
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C. Profil ryzyka
Spółka opracowała i wdrożyła system zarządzania ryzykiem, który jest ukierunkowany zarówno
na kontrolę ryzyka, jak również na zachowanie odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Poprzez
identyfikację, analizę, pomiar, kontrolę, zarządzanie oraz raportowanie ryzyka związanego z
prowadzoną działalnością operacyjną LINK4 jest w stanie zrealizować swoje zobowiązania
wobec klientów i partnerów biznesowych oraz wypełnić wymogi płynące z przepisów prawnych
i regulacji zewnętrznych. Do głównych ryzyk, na które narażona jest Spółka należą:
aktuarialne, rynkowe, kredytowe, koncentracji, operacyjne i ryzyko braku zgodności.
Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) jest kalkulowany według formuły standardowej
według systemu SII. Na kapitałowy wymóg wypłacalności składa się 8 modułów: ryzyko
rynkowe, ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, ryzyko aktuarialne w
ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na
życie, ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach zdrowotnych, ryzyko wartości niematerialnych i
prawnych, ryzyko operacyjne oraz korekta z tytułu zdolności rezerw technicznoubezpieczeniowych i odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat. Efektowi
dywersyfikacji podlega pięć pierwszych modułów i wraz z ryzykiem wartości niematerialnych i
prawnych, które w Polsce odgrywa marginalną rolę a w LINK4 wynosi zero, tworzą tzw.
podstawowy wymóg wypłacalności (BSCR). Spółka nie korzysta przy kalkulacji SCR z przepisów
przejściowych, które w przypadku niektórych podmiotów europejskich „łagodzą” skutki
przejścia na nowy system.
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W ciągu 2019 roku nie odnotowano istotnych zmian w profilu ryzyka LINK4. Największy wpływ
na wielkość kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) wyznaczonego formułą standardową,
miały na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. następujące rodzaje ryzyka:
ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach innych niż na życie (79% w roku 2019 oraz 84% w roku
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2018), ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta (26% w roku 2019 oraz 24% w
roku 2018) oraz ryzyko operacyjne (24% w roku 2019 oraz 23% w roku 2018).
W Spółce przeprowadzono testy warunków skrajnych zgodnie z metodyką KNF, EIOPA oraz
analizy wrażliwości w odniesieniu do istotnych ryzyk i zdarzeń według scenariuszy średnich
przygotowanych na potrzeby własnej oceny ryzyka i wypłacalności. Wyniki z
przeprowadzonych analiz świadczą o tym, że LINK4 posiada środki własne w wysokości
przekraczającej kapitałowy wymóg wypłacalności (szczegółowe założenia zostały
przedstawione w pkt C.7).
C.1 Ryzyko aktuarialne

Jest to możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań, jakie mogą
wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych, w związku
z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi wyceny składek i tworzenia rezerw technicznoubezpieczeniowych.
C.1.1 Ekspozycja na ryzyko aktuarialne
Identyfikacja ryzyka rozpoczyna się wraz z procesem tworzenia produktu ubezpieczeniowego
i towarzyszy mu aż do momentu wygaśnięcia zobowiązań z nim związanych. Identyfikacja
ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się m. in. poprzez:


analizę ogólnych warunków ubezpieczenia pod kątem przyjmowanego ryzyka i
zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,



monitorowanie istniejących produktów,



analizę polityki underwritingowej, taryfikacyjnej, rezerw i reasekuracyjnej oraz procesu
likwidacji szkód i świadczeń.

Ocena ryzyka aktuarialnego polega na rozpoznaniu stopnia zagrożenia lub grupy zagrożeń
stanowiących o możliwości powstania szkody oraz na dokonaniu analizy elementów ryzyka w
sposób umożliwiający podjęcie decyzji o przyjęciu ryzyka do ubezpieczenia i ponoszenia
odpowiedzialności. Celem oceny ryzyka (underwritingu) jest ocena przyszłej szkodowości oraz
ograniczenie antyselekcji ryzyk.
Pomiar ryzyka aktuarialnego dokonywany jest w szczególności, przy użyciu:


analizy wybranych wskaźników;



metody scenariuszowej – analizy utraty wartości spowodowanej przez zadaną zmianę
czynników ryzyka;



metody faktorowej – uproszczonej wersji metody scenariuszowej, zredukowanej do
przypadku jednego scenariusza dla jednego czynnika ryzyka;



danych statystycznych.

Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka aktuarialnego obejmuje analizę poziomu ryzyka za
pomocą zestawu raportów zawierających wybrane wskaźniki.
Raportowanie ma na celu efektywną komunikację o ryzyku aktuarialnym i wspiera zarządzanie
ryzykiem aktuarialnym na różnych poziomach decyzyjnych od pracownika do Rady Nadzorczej.
Częstotliwość poszczególnych raportów oraz zakres informacji są dostosowane do potrzeb
informacyjnych na poszczególnych poziomach decyzyjnych.
W profilu ryzyka LINK4 ryzyko aktuarialne jest zdominowane przez ryzyko aktuarialne w
ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie z uwagi na charakter sprzedawanych
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produktów (głównie ubezpieczenia komunikacyjne oraz majątkowe) i stanowi 79% SCR w roku
2019 (84% w roku 2018). Pozostałymi elementami ryzyka aktuarialnego (o małym znaczeniu)
są:
a) Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach zdrowotnych, które jest rozpoznawane głównie
w ubezpieczeniach wypadku oraz choroby (stanowi ono 5% SCR w roku 2019 oraz 6%
w roku 2018).
b) Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie, które występuje poprzez szkody w
ubezpieczeniach OC komunikacyjnych, skutkujące obowiązkiem wypłaty świadczenia
rentowego dla poszkodowanego (stanowi ono 5% SCR w roku 2019 oraz 4% w roku
2018).
W ekspozycji na ryzyko aktuarialne nie występują pozycje pozabilansowe, ani pozycje
wynikające z przeniesienia ryzyka aktuarialnego na spółki celowe (podmioty specjalnego
przeznaczenia).
2019

2018

11%

10%
Ryzyko
składki i rezerw

15%

19%
Ryzyko
lapsów

Ryzyko
katastroficzne

74%

Powyższy wykres przedstawia udział poszczególnych podmodułów w ryzyku aktuarialnym w
ubezpieczeniach innych niż na życie (bez efektu dywersyfikacji) na dzień 31 grudnia 2019 roku
oraz 31 grudnia 2018 roku. Największą część modułu ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach
innych niż ubezpieczenia na życie stanowi ryzyko składki i rezerw.
W roku 2019 ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach innych niż na życie mierzone wielkością
kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) wyznaczonego formułą standardową wzrosło o 1
mln złotych w stosunku do roku 2018. Wzrost ten spowodowany jest głównie przyrostem
Najlepszego Oszacowania Rezerw na udziale własnym oraz wzrostem Składki Zarobionej na
udziale własnym.

C.1.2 Koncentracja ryzyka aktuarialnego
Spółka nie zidentyfikowała żadnych istotnych koncentracji ryzyk w odniesieniu do ryzyka
aktuarialnego.
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C.1.3 Ograniczanie ryzyka aktuarialnego
Działania zarządcze przewidywane w procesie zarządzania ryzykiem aktuarialnym realizowane
są, w szczególności, poprzez:


określenie poziomu tolerancji na ryzyko aktuarialne i jego monitorowanie;



decyzje biznesowe i plany sprzedażowe;



kalkulację i monitorowanie adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;



strategię taryfową oraz monitorowanie istniejących szacunków i ocenę adekwatności
składki;



proces oceny, wyceny i akceptacji ryzyka aktuarialnego;



stosowanie narzędzi ograniczania ryzyka aktuarialnego, w tym w szczególności
reasekuracji i prewencji.

Ponadto, w celu ograniczania ryzyka aktuarialnego związanego z bieżącą działalnością
podejmowane są, w szczególności, następujące czynności:


zdefiniowanie zakresów i wyłączeń odpowiedzialności w ogólnych warunkach
ubezpieczenia;



działania reasekuracyjne;



adekwatna polityka taryfikacyjna;



stosowanie odpowiedniej metodyki obliczania rezerw;



adekwatny proces underwritingu;



adekwatny proces likwidacji świadczeń;



decyzje i plany sprzedażowe;



prewencja.

W zakresie ryzyka składki i rezerw, w celu monitorowania i kontrolowania poziomu tego ryzyka,
podejmowane są następujące działania:
 aktywne monitorowanie wskaźnika mieszanego;
 analiza wpływu zmian otoczenia zewnętrznego na statystyki wykorzystywane do kalkulacji
składek i rezerw;
 proaktywne monitorowanie wyników poszczególnych produktów;
 opracowanie i wdrożenie strategii dotyczącej podejścia do kwestii zadośćuczynień,
obejmującej m.in. analizę zmian orzecznictwa sądowego, prowadzenia sporów na etapie
przedsądowym i sądowym, legislacji oraz działań medialnych;
 program reasekuracji w celu mitygacji ewentualnych strat finansowych powstałych w
wyniku nieoczekiwanego wzrostu szkodowości.
W zakresie ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych, w celu
monitorowania i kontrolowania poziomu tego ryzyka, podejmowane są następujące działania:
 monitorowanie zmian ekspozycji portfela;
 monitorowanie pojemności i zachowka programu reasekuracji wraz z ewentualną ich
modyfikacją w celu mitygacji strat powstałych w wyniku zdarzeń katastroficznych;
 monitorowanie ekspozycji na ryzyko powodzi w strefach 0 i 3.
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Ochrona reasekuracyjna w ramach LINK4 zabezpiecza działalność ubezpieczeniową,
ograniczając skutki wystąpienia zjawisk o charakterze katastroficznym, mogących w
negatywny sposób wpłynąć na sytuację finansową Spółki.

C.1.4 Analiza wrażliwości oraz testy warunków skrajnych ryzyka aktuarialnego
LINK4 przeprowadza analizę wrażliwości oraz testy warunków skrajnych ryzyka aktuarialnego
w celu zrozumienia wpływu potencjalnych zmian na profil ryzyka LINK4 i współczynnik pokrycia
Wypłacalność II. Szczegółowe wyniki opisane są w sekcji C.7.1 (analiza wrażliwości) oraz C.7.2
(testy warunków skrajnych).
C.1.5 Spółki celowe
LINK4 na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadał spółek
celowych zatwierdzonych na mocy art. 44 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.
C.2 Ryzyko rynkowe

Jest to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej, wynikającej bezpośrednio
lub pośrednio z wahań poziomu i zmienności rynkowych cen aktywów, zobowiązań
i instrumentów finansowych.
Proces zarządzania ryzykiem spreadu kredytowego i ryzykiem koncentracji ma odmienną
specyfikę od procesu zarządzania pozostałymi podkategoriami ryzyka rynkowego i został
opisany w części C.3 Ryzyko kredytowe wraz z procesem zarządzania ryzykiem
niewypłacalności kontrahenta.
C.2.1 Ekspozycja na ryzyko rynkowe
Identyfikacja ryzyka rynkowego polega na rozpoznaniu rzeczywistych i potencjalnych źródeł
tego ryzyka. Proces identyfikacji ryzyka rynkowego związanego z aktywami rozpoczyna się w
momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu dokonywania transakcji na danym typie
instrumentów finansowych.
Ryzyko rynkowe jest mierzone przy użyciu poniższych miar ryzyka:


wartości narażonej na ryzyko, będącą miarą ryzyka kwantyfikującą potencjalną stratę
ekonomiczną, która w horyzoncie jednego roku przy normalnych warunkach rynkowych
nie zostanie przekroczona z prawdopodobieństwem 99,5%,



miar ekspozycji i wrażliwości,



skumulowanej miesięcznej straty.

Przy pomiarze ryzyka rynkowego wyróżnia się, w szczególności, następujące etapy:


gromadzenie informacji o aktywach i zobowiązaniach generujących ryzyko rynkowe,



wyliczenie wartości ryzyka.

Pomiar ryzyka dokonywany jest:


dla miar ekspozycji i wrażliwości instrumentów,



przy wykorzystaniu scenariuszy szokowych zgodnych z założeniami
standardowej,
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analiz scenariuszowych opartych o własne założenia dotyczące szoków.

Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka rynkowego polega na analizie poziomu ryzyka i
wykorzystania wyznaczonych limitów.
Raportowanie polega na komunikacji o poziomie ryzyka rynkowego, efektach monitorowania i
kontrolowania. Częstotliwość poszczególnych raportów oraz zakres informacji są dostosowane
do potrzeb informacyjnych na poszczególnych poziomach decyzyjnych.
W profilu ryzyka LINK4 ryzyko rynkowe stanowi 8% SCR w roku 2019 (5% w roku 2018).
W ekspozycji na ryzyko rynkowe nie występują pozycje pozabilansowe, ani pozycje wynikające
z przeniesienia ryzyka rynkowego na spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia).
2019
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Ryzyko cen akcji

28%

0%

3%

30%
Ryzyko spreadu

45%
Ryzyko cen
nieruchomości
Ryzyko
koncentracji

2%

48%

Ryzyko walutowe

36%

Powyższy wykres przedstawia udział poszczególnych podmodułów w ryzyku rynkowym (bez
efektu dywersyfikacji) na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Największą część modułu ryzyka rynkowego stanowi ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko
cen akcji (w przypadku LINK4 wyliczany na podstawie posiadanych środków trwałych).
W roku 2019 na profilu ryzyka rynkowego mierzonego wielkością kapitałowego wymogu
wypłacalności (SCR) wyznaczonego formułą standardową pojawiło się nowe ryzyko cen
nieruchomości, które stanowi aż 28% ryzyka rynkowego (w przypadku LINK4 wynikające z
nowego podejścia do umów najmu nieruchomości, które od 1 stycznia 2019 roku wykazuje się
w bilansie SII zgodnie z wymogami MSSF16).

C.2.2 Koncentracja ryzyka rynkowego
W zakresie ryzyka rynkowego koncentracja ryzyka występuje przede wszystkim w zakresie:
a) ryzyka stopy procentowej – co wynika przede wszystkim z posiadanych obligacji
skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz
b) ryzyka cen akcji – co wynika z posiadanych przez Spółkę środków trwałych,
c) ryzyka cen nieruchomości – co wynika z posiadanej przez Spółkę umowy najmu
nieruchomości.
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C.2.3 Ograniczanie ryzyka rynkowego
Działania zarządcze w odniesieniu do ryzyka rynkowego polegają w szczególności na:


dokonywaniu transakcji służących zmniejszeniu ryzyka rynkowego, tj. sprzedaż
instrumentu finansowego lub zakup instrumentu, którego profil ryzyka zmniejsza
ogólną ekspozycję netto na ryzyko w skali Spółki (np. transakcje na instrumentach
denominowanych w innych walutach),



dopasowanie duration portfela aktywów do duration zobowiązań w celu zarządzania
ryzykiem stopy procentowej oraz płynności,



stanowieniu ograniczeń i limitów ryzyka rynkowego.

Stanowienie limitów jest głównym narzędziem zarządczym mającym na celu utrzymanie pozycji
ryzyka w ramach akceptowalnego poziomu tolerancji na ryzyko. Struktura limitów dla
poszczególnych kategorii ryzyka rynkowego jest zatwierdzana przez Zarząd oraz Radę
Nadzorczą.
W swojej działalności Spółka kieruje się zasadą ostrożnego inwestora, której implementacja
opiera się, w szczególności, na poniższych elementach:


system preferuje inwestowanie w instrumenty o wysokiej jakości kredytowej,
preferowane są ekspozycje wobec rządów centralnych lub gwarantowane przez rządy
centralne,



stosowane są limity mające ograniczyć ekspozycje netto na ryzyko walutowe poprzez
odpowiednie bilansowanie aktywów i pasywów w walutach obcych,



akceptowalne są inwestycje w instrumenty, z których ryzyka LINK4 rozumie i ma
możliwość monitorowania,



portfel aktywów jest dopasowywany pod względem generowania przepływów
pieniężnych do charakterystyki oczekiwanych przepływów wynikających z rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych.

C.2.4 Analiza wrażliwości ryzyka rynkowego
LINK4 przeprowadza analizę wrażliwości ryzyka rynkowego w celu zrozumienia wpływu
potencjalnych zmian na profil ryzyka LINK4 i współczynnik pokrycia Wypłacalność II.
Szczegółowe wyniki opisane są w sekcji C.7.1 (analiza wrażliwości).

C.3 Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej,
wynikające z wahań wiarygodności i zdolności kredytowej emitentów papierów wartościowych,
kontrahentów i wszelkich dłużników, materializujące się niewykonaniem zobowiązania przez
kontrahenta.
Ryzyko koncentracji jest to ryzyko wynikające z braku dywersyfikacji portfela aktywów lub z
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dużej ekspozycji na ryzyko kontrahenta, w tym pojedynczego emitenta papierów
wartościowych, partnerów biznesowych lub dłużnika.
C.3.1 Ekspozycja na ryzyko kredytowe
Identyfikacja ryzyka kredytowego i koncentracji odbywa się na etapie podejmowania decyzji o
zainwestowaniu w nowy typ instrumentu finansowego lub zaangażowaniu o charakterze
kredytowym w nowy podmiot. Identyfikacja polega na analizie czy z daną inwestycją wiąże się
ryzyko kredytowe, od czego uzależniony jest jego poziom i zmienność w czasie. Identyfikacji
podlegają rzeczywiste i potencjalne źródła ryzyka kredytowego i koncentracji.
Ocena ryzyka polega na oszacowaniu prawdopodobieństwa materializacji ryzyka oraz
potencjalnego wpływu materializacji ryzyka na kondycję finansową.
Pomiar ryzyka kredytowego dokonywany jest przy użyciu:


miar ekspozycji (wartość zaangażowania kredytowego brutto
zaangażowanie kredytowe netto ważone okresem zapadalności),



wskaźnika odpisów należności z tytułu ubezpieczeń masowych,



wartości zagrożonej (VaR).

i

netto

oraz

Ryzyko koncentracji dla pojedynczego podmiotu jest kalkulowane jako iloczyn dwóch wielkości:


wielkości zaangażowania wobec tego podmiotu ponad próg nadmiernej koncentracji;



współczynnika ryzyka koncentracji ustalonego dla każdego ratingu wewnętrznego.

Miarą łącznego ryzyka koncentracji jest suma ryzyk koncentracji pojedynczych podmiotów. W
przypadku podmiotów powiązanych wyznacza się ryzyko koncentracji dla wszystkich
podmiotów powiązanych łącznie.
Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka kredytowego i koncentracji polega na analizie bieżącego
poziomu ryzyka, ocenie zdolności kredytowej i określeniu stopnia wykorzystania wyznaczonych
limitów.
Monitorowanie jest wykonywane dla:


zaangażowań reasekuracyjnych;



limitów zaangażowania oraz limitów ryzyka VaR;



wskaźnika odpisów należności ubezpieczeniowych.

Raportowanie polega na komunikacji wskaźników opisujących poziom ryzyka kredytowego i
koncentracji, efektów monitorowania i kontrolowania różnym poziomom decyzyjnym.
Częstotliwość poszczególnych raportów oraz zakres informacji są dostosowane do potrzeb
informacyjnych na poszczególnych poziomach decyzyjnych.
W profilu ryzyka LINK4 ryzyko kredytowe stanowi 26% SCR w roku 2019 (24% w roku 2018).
W roku 2019 nie odnotowano zmian w profilu ryzyka niewykonania zobowiązania przez
kontrahenta (kredytowego) mierzonego wielkością kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR)
wyznaczonego formułą standardową.
W ekspozycji na ryzyko kredytowe nie występują pozycje pozabilansowe, ani pozycje
wynikające z przeniesienia ryzyka kredytowego na spółki celowe (podmioty specjalnego
przeznaczenia).
Prowadzona przez Spółkę działalność lokacyjna jest zgodna z zasadą „ostrożnego inwestora”.
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To oznacza, że środki lokowane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo, jakość, płynność
przy jednoczesnym zachowaniu rentowności.

C.3.2 Koncentracja ryzyka kredytowego
W LINK4 koncentracja ryzyka w odniesieniu do ryzyka niewykonania zobowiązania przez
kontrahenta występuje poprzez pozycje reasekuracyjne (głównie reasekuratora PZU SA) i
środki pieniężne na rachunkach w bankach. Poniższe wykresy przedstawiają strukturę
ekspozycji w bankach i pozycjach reasekuracyjnych według stopnia jakości kredytowej na
dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku. Zdecydowana większość ekspozycji
ma dobrą albo bardzo dobrą jakość kredytową (jakość kredytowa 1 lub 2)1.
2019

2018
0%

1%

0%

3%

0%

3%

1
2
3
NR

97%

97%

W przypadku pozostałych ekspozycji koncentracja ryzyka kredytowego jest ograniczana
poprzez stanowienie limitów ograniczających zaangażowanie wobec pojedynczych podmiotów,
grupy podmiotów oraz limitów kredytowych dla sektorów oraz krajów innych niż Polska przez
Komitet ds. Ryzyka Kredytowego.
Spółka dokonuje regularnych przeglądów stanowionych limitów wraz z analizą ryzyka
koncentracji, która w przypadku LINK4 występuje poprzez obligacje skarbowe emitowane
przez Skarb Państwa.
C.3.3 Ograniczanie ryzyka kredytowego
Działania zarządcze w odniesieniu do ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji polegają
w szczególności na:


stanowieniu limitów ograniczających zaangażowanie wobec pojedynczego podmiotu,

Rozporządzenie wykonawcze dotyczące ocen kredytowych przyporządkowuje oceny kredytowe wystawione
przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej (ECAI) do obiektywnej skali stopni jakości kredytowej
(np. dla agencji EuroRating sp. z o.o. ocena AAA odpowiada ocenie jakości kredytowej 0, ocena AA – jakość
kredytowa 1, ocena A – jakość kredytowa 2, ocena BBB – jakość kredytowa 3, ocena BB – jakość kredytowa 4,
ocena B – jakość kredytowa 5, oceny CCC, CC, C oraz D – jakość kredytowa 6). Informacja „NR” oznacza, że dana
ekspozycja nie posiada oceny kredytowej wystawionej przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności
kredytowej.
1
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grupy podmiotów,


ograniczaniu nadmiernej ekspozycji,



przyjęciu zabezpieczenia.

Struktura limitów ryzyka kredytowego i koncentracji jest ustalana przez Zarząd.
C.3.4 Analiza wrażliwości ryzyka kredytowego
LINK4 przeprowadza analizę wrażliwości ryzyka kredytowego w celu zrozumienia wpływu
potencjalnych zmian na profil ryzyka LINK4 i współczynnik pokrycia Wypłacalność II.
Szczegółowe wyniki opisane są w sekcji C.7.1 (analiza wrażliwości).

C.4 Ryzyko płynności

Jest to brak możliwości uzyskania środków finansowych na terminowe pokrycie zobowiązań
Spółki bez ponoszenia dodatkowych strat.
C.4.1 Ekspozycja na ryzyko płynności
Identyfikacja ryzyka płynności odbywa się, w szczególności poprzez:


bieżący monitoring stanu środków na rachunkach bankowych;



gromadzenie i analizę informacji o incydentach ryzyka płynności;



analizy scenariuszowe.

Ocena i pomiar ryzyka płynności odbywa się poprzez:


określanie skutków wystąpienia incydentów ryzyka płynności;



szacowanie skutków wystąpienia potencjalnych incydentów ryzyka płynności, które
mogą wystąpić w działalności.

Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka płynności realizowane jest przez Departament
Kontrolingu Finansowego głównie poprzez ustanowiony system wskaźników ryzyka płynności
umożliwiających ocenę zmian poziomu ryzyka płynności w czasie. Na bieżąco monitorowany
jest również stan środków na rachunkach bankowych Spółki. Dodatkowo, biznes zgłasza
planowane większe wydatki do Departamentu Planowania i Kontrolingu lub Departamentu
Księgowości, w taki sposób, aby można było z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować
wolne środki pieniężne na realizację płatności.
Raportowanie polega na komunikacji o poziomie ryzyka płynności, efektach monitorowania i
kontrolowania. Częstotliwość poszczególnych raportów oraz zakres informacji są dostosowane
do potrzeb informacyjnych na poszczególnych poziomach decyzyjnych.
W profilu ryzyka LINK4 nie ma wyodrębnionego ryzyka płynności, wchodzi ono w skład
zarówno ryzyka rynkowego, jak i ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta
(kredytowego).
W roku 2019 nie odnotowano zmian w profilu ryzyka płynności mierzonego wielkością
kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) wyznaczonego formułą standardową.
W ekspozycji na ryzyko płynności nie występują pozycje pozabilansowe, ani pozycje
wynikające z przeniesienia ryzyka płynności na spółki celowe (podmioty specjalnego
przeznaczenia).
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Prowadzona przez Spółkę działalność lokacyjna jest zgodna z zasadą „ostrożnego inwestora”.
To oznacza, że środki lokowane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo, jakość, płynność
przy jednoczesnym zachowaniu rentowności.
C.4.2 Koncentracja ryzyka płynności
Z uwagi na fakt, że portfel lokat LINK4 składa się głównie z obligacji skarbowych emitowanych
przez Skarb Państwa, dla których istnieją aktywne rynki, ryzyko koncentracji w odniesieniu do
ryzyka płynności nie występuje.
C.4.3 Ograniczanie ryzyka płynności
Działania zarządcze w ramach reakcji na zidentyfikowane i ocenione ryzyko płynności polegają,
w szczególności, na:


odpowiednich zapisach Polityki
ukierunkowanych na płynność;

Zarządzania

Ryzykiem

Rynkowym

Spółki



stałym monitorowaniu wysokości wydatków: cyklicznych płatności wynikających z
przepisów prawa oraz umów (wynagrodzenia, podatki, składki ZUS, reasekuracja,
wynajem, itp.), średnich dziennych kwot wypłat w obszarze likwidacji szkód, dużych
niecyklicznych wypłat (np. wysokie odszkodowania) w stosunku do utrzymywanych
środków pieniężnych;



opracowanie planów awaryjnych na wypadek kryzysu w zakresie płynności.
C.4.4 Oczekiwany zysk z przyszłych składek

Spółka nie ocenia ryzyka płynności przy uwzględnieniu wartości oczekiwanego zysku z
przyszłych składek, o której mowa w art. 295 ust. 5 Rozporządzenia Delegowanego. Na
potrzeby wymogu ujawnienia kwoty oczekiwanego zysku z przyszłych składek w niniejszym
sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ona 39 409 tys. złotych (na dzień 31
grudnia 2018 roku wynosi ona 47 107 tys. złotych).
C.4.5 Analiza wrażliwości ryzyka płynności
Spółka nie przygotowuje wewnętrznie żadnych scenariuszy testowych dotyczących ryzyka
płynności poza działaniami mitygującymi wskazanymi powyżej.
C.5 Ryzyko operacyjne

Jest to ryzyko poniesienia straty wynikającej z niewłaściwych lub błędnych procesów
wewnętrznych, z działań personelu, funkcjonowania systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych.
C.5.1 Ekspozycja na ryzyko operacyjne
Identyfikacja ryzyka operacyjnego odbywa się, w szczególności poprzez:


gromadzenie i analizę informacji o incydentach ryzyka operacyjnego;



samoocenę ryzyka operacyjnego;



analizy scenariuszowe.

Ocena i pomiar ryzyka operacyjnego odbywa się poprzez:


określanie skutków wystąpienia incydentów ryzyka operacyjnego;
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szacowanie skutków wystąpienia potencjalnych incydentów ryzyka operacyjnego, które
mogą wystąpić w działalności.

Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka operacyjnego realizowane jest głównie poprzez
ustanowiony system wskaźników ryzyka operacyjnego umożliwiających ocenę zmian poziomu
ryzyka operacyjnego w czasie. Na tym etapie weryfikowane jest, czy poziom ryzyka
operacyjnego nie przekracza poziomu tolerancji na ryzyko operacyjne.
Raportowanie polega na komunikacji o poziomie ryzyka operacyjnego, efektach monitorowania
i kontrolowania. Częstotliwość poszczególnych raportów oraz zakres informacji są dostosowane
do potrzeb informacyjnych na poszczególnych poziomach decyzyjnych.
W profilu ryzyka LINK4 ryzyko operacyjne stanowi 24% SCR w roku 2019 (23% w roku 2018).
Zmiany w profilu ryzyka w roku 2019 mierzonego wielkością kapitałowego wymogu
wypłacalności (SCR) wyznaczonego formułą standardową w odniesieniu do ryzyka
operacyjnego są następujące:


wzrost wymogu SCR o 4 519 tys. złotych z uwagi na przejście w roku 2019 na wyliczenie
wymogu w oparciu o rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto (w roku 2018 wymóg
ryzyka operacyjnego był liczony w oparciu o składki zarobione brutto).
W ekspozycji na ryzyko operacyjne nie występują pozycje pozabilansowe, ani pozycje
wynikające z przeniesienia ryzyka operacyjnego na spółki celowe (podmioty specjalnego
przeznaczenia).
C.5.2 Koncentracja ryzyka operacyjnego
W LINK4 koncentracja ryzyka w odniesieniu do ryzyka operacyjnego występuje poprzez
posiadanie przez Spółkę siedziby w Warszawie oraz jednego zintegrowanego systemu IT
polisowo-szkodowego. W celu mitygacji tego ryzyka, w LINK4 wdrożone zostały plany ciągłości
działania obejmujące kluczowe procesy biznesowe. Przetestowano działania zabezpieczające
poprawne funkcjonowanie procesów objętych planem w przypadku wystąpienia awarii.
Na podstawie analizy wskaźników ryzyka operacyjnego stwierdzono, że w LINK4 na koniec
2019 roku (podobnie jak w 2018 roku):
 w obszarze bezpieczeństwa, najistotniejsze incydenty bezpieczeństwa dotyczyły usiłowania
wyłudzenia odszkodowań i świadczeń oraz ujawnienia informacji chronionej (incydenty
RODO);
 w obszarze kadrowym nie odnotowano zdarzeń, które mogłyby istotnie wpłynąć na zmianę
w poziomie wskaźników;
 w obszarze technologii teleinformatycznych (dla najistotniejszych systemów
informatycznych) zidentyfikowane awarie nie wpłynęły w istotnym stopniu na działalność
operacyjną, a poziom dostępności najistotniejszych systemów informatycznych utrzymywał
się na akceptowalnym poziomie bliskim 100%;
 w obszarze prawnym, dane na koniec 2019 roku oraz 2018 roku potwierdzają utrzymujący
się trend wzrostowy zarówno liczby, jak i wartości przedmiotu sporu dla spraw sądowych
w toku. Wiąże się to z dużą dynamiką przyrostu nowych roszczeń zgłaszanych, na którą
główny wpływ mają czynniki takie jak: aktywność kancelarii odszkodowawczych,
prokonsumenckie orzecznictwo połączone z dużym marginesem swobody interpretacji
przepisów oraz wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa.
C.5.3 Ograniczanie ryzyka operacyjnego
Działania zarządcze w ramach reakcji na zidentyfikowane i ocenione ryzyko operacyjne
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polegają, w szczególności, na:


ograniczaniu ryzyka poprzez podjęcie działań mających na celu minimalizację ryzyka,
między innymi poprzez wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej oraz wprowadzenie
dodatkowych mechanizmów kontrolnych, takich jak:
o

limitowanie kompetencji;

o

zasady autoryzacji umów i dokumentów („cztery oczy”);

o

automatyzowanie kontroli w systemach informatycznych wspierających
realizację procesów;



transferze ryzyka – w szczególności za pomocą zawarcia umowy ubezpieczenia;



unikaniu ryzyka poprzez niepodejmowanie lub wycofanie się z określonej działalności
biznesowej, w przypadku stwierdzenia zbyt wysokiego ryzyka operacyjnego, którego
koszty ograniczenia są nieopłacalne;



akceptacji ryzyka – aprobatę konsekwencji wynikających z ewentualnej materializacji
ryzyka operacyjnego, jeśli nie zagraża ono przekroczeniem poziomu tolerancji na
ryzyko operacyjne.
C.5.4 Testy warunków skrajnych ryzyka operacyjnego

LINK4 przeprowadza testy warunków skrajnych ryzyka operacyjnego w celu zrozumienia
wpływu potencjalnych zmian na profil ryzyka LINK4 i współczynnik pokrycia Wypłacalność II.
Szczegółowe wyniki opisane są w sekcji C.7.2 (testy warunków skrajnych).

C.6 Pozostałe istotne ryzyka – ryzyko braku zgodności i utraty reputacji

Ryzyko braku zgodności jest to ryzyko niedostosowania się lub naruszenia przez Spółkę lub
osoby powiązane ze Spółką przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez
Spółkę standardów postępowania, w tym norm etycznych, które skutkują lub może skutkować
poniesieniem przez Spółkę lub osoby działające w jej imieniu sankcji prawnych, powstania
strat finansowych bądź utraty reputacji lub wiarygodności.
Ryzyko utraty reputacji definiowane jest jako ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji
finansowej związane z negatywnym odbiorem wizerunku podmiotu przez klientów,
kontrahentów, inwestorów, akcjonariuszy, organy nadzoru, regulatorów oraz opinię publiczną.
C.6.1 Ekspozycja na ryzyko braku zgodności i utraty reputacji
Identyfikowanie i ocena ryzyka braku zgodności realizowane są dla poszczególnych procesów
wewnętrznych LINK4 przez kierujących jednostkami i komórkami organizacyjnymi, zgodnie z
podziałem odpowiedzialności za raportowanie. Dodatkowo Departament Prawny i Compliance
identyfikuje ryzyko braku zgodności na podstawie informacji wynikających ze zgłoszeń do
rejestrów konfliktu interesów, prezentów i korzyści oraz nieprawidłowości, a także
wpływających zapytań.
W 2015 roku LINK4 wdrożył Metodykę identyfikacji i oceny ryzyka braku zgodności, zgodną z
rozwiązaniami przyjętymi w PZU, na podstawie której corocznie dokonuje identyfikacji i oceny
ryzyka braku zgodności.
Ryzyko braku zgodności uwzględnia w szczególności ryzyko niedostosowania działalności
Spółki do zmieniającego się otoczenia prawnego. Materializacja tego ryzyka może nastąpić w
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związku z brakiem jasnych i jednoznacznych przepisów lub ich całkowitym brakiem czyli z tzw.
luką prawną. Może to powodować nieprawidłowości w działalności LINK4, co w konsekwencji
może przyczynić się do wzrostu kosztów (np. z uwagi na kary finansowe), jak i zwiększenia
ryzyka utraty reputacji, a więc spadku wiarygodności Spółki oraz Grupy PZU na rynku (w
efekcie możliwość poniesienia straty finansowej).
Z uwagi na szeroki zakres działalności LINK4, na ryzyko utraty reputacji ma również wpływ
ryzyko sporów sądowych o różnej wartości, które dotyczą przede wszystkim działalności
ubezpieczeniowej.
Ocena i pomiar ryzyka braku zgodności dokonywane są poprzez określenie skutków
materializacji ryzyka:


finansowych, wynikających m.in. z kar administracyjnych, wyroków sądowych, decyzji
UOKiK, kar umownych oraz odszkodowań;



niematerialnych, dotyczących utraty reputacji, w tym uszczerbku w zakresie wizerunku
i marki LINK4.

Monitorowanie ryzyka braku zgodności dokonywane jest w szczególności poprzez:


analizę raportów
organizacyjnymi;



monitoring wymogów regulacyjnych i dostosowania działalności do zmieniającego się
otoczenia prawnego;



udział w pracach legislacyjnych w zakresie zmian powszechnie obowiązujących
przepisów;



podejmowanie aktywności w organizacjach branżowych;



koordynację procesów kontroli zewnętrznej;



koordynację realizacji ustawowych obowiązków informacyjnych;



popularyzację w LINK4 wiedzy z obszaru prawa konkurencji i weryfikację wiedzy
pracowników w zakresie prawa antymonopolowego w wybranych obszarach;



monitoring orzecznictwa antymonopolowego oraz postępowań prowadzonych przez
Prezesa UOKiK;



przegląd realizacji zaleceń Departamentu Prawnego i Compliance.

otrzymywanych

od

kierujących

jednostkami

i

komórkami

W profilu ryzyka LINK4 nie ma wyodrębnionego ryzyka braku zgodności i utraty reputacji,
wchodzi ono w skład zarówno ryzyka, aktuarialnego, ryzyka rynkowego, ryzyka operacyjnego
jak i ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta (kredytowego).
W roku 2019 nie odnotowano zmian w profilu ryzyka braku zgodności i utraty reputacji
mierzonego wielkością kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) wyznaczonego formułą
standardową.
W ekspozycji na ryzyko braku zgodności i utraty reputacji nie występują pozycje
pozabilansowe, ani pozycje wynikające z przeniesienia ryzyka operacyjnego na spółki celowe
(podmioty specjalnego przeznaczenia).
C.6.2 Koncentracja ryzyka braku zgodności i utraty reputacji
Spółka nie identyfikuje koncentracji ryzyka w przypadku ryzyka braku zgodności i utraty
reputacji.
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C.6.3 Ograniczanie ryzyka braku zgodności i utraty reputacji
Działania zarządcze w zakresie reakcji na ryzyko braku zgodności obejmują w szczególności:


akceptację ryzyka m.in. wobec zmian prawnych i regulacyjnych;



ograniczanie ryzyka, w tym: dostosowanie procedur i procesów w kontekście wymogów
regulacyjnych, opiniowanie i projektowanie regulacji wewnętrznych pod względem
zgodności, uczestnictwo w procesie uzgadniania działań marketingowych;



unikanie ryzyka poprzez zapobieganie angażowaniu w działania niezgodne z
obowiązującymi wymogami regulacyjnymi, dobrymi praktykami rynkowymi lub mogące
negatywnie wpłynąć na wizerunek.

W ramach ograniczania ryzyka braku zgodności na poziomie systemowym i bieżącym
realizowane są m.in. następujące działania mitygujące:


bieżąca realizacja efektywnej funkcji zgodności z przepisami jako jednej z funkcji
kluczowych w systemie zarządzania;



udział w konsultacjach z organami ustawodawczymi i nadzoru na etapie tworzenia
regulacji (konsultacje społeczne);



delegowanie przedstawicieli Spółki do udziału w pracach komisji przy organach nadzoru
w ramach Grupy PZU;



prowadzenie projektów wdrożeniowych dla nowych regulacji w ramach Grupy PZU;



szkolenia pracowników LINK4 w zakresie nowych regulacji, standardów postępowania
i rekomendowanych działań zarządczych;



angażowanie niezależnych doradców zewnętrznych w procesie dostosowywania do
nowych lub projektowanych regulacji;



opiniowanie regulacji wewnętrznych i rekomendowanie ewentualnych zmian pod kątem
ich zgodności z przepisami prawa i przyjętymi standardami postępowania;



regularna weryfikacja procedur i procesów w kontekście ich zgodności z przepisami
prawa i przyjętymi standardami postępowania;



wyprzedzające dostosowywanie dokumentacji do zbliżających się zmian wymogów
prawnych;



monitoring procedur likwidacji szkód (w zakresie wpływu na późniejsze procesy
sądowe);



usprawnianie i monitoring procedur obsługi prawnej spraw sądowych;



usprawnianie i monitoring procedur obsługi reklamacji/odwołań.
C.6.4 Testy warunków skrajnych ryzyka braku zgodności i utraty reputacji

Spółka nie przygotowuje wewnętrznie żadnych scenariuszy testowych dotyczących ryzyka
reputacji i ryzyka braku zgodności poza działaniami mitygującymi wskazanymi powyżej.
C.7 Wszelkie inne informacje

C.7.1 Analiza wrażliwości na ryzyko
LINK4 przeprowadza analizę wrażliwości oraz testy warunków skrajnych w celu zrozumienia
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wpływu, jaki zmiany w podstawowych składowych ryzyka (i korelacji pomiędzy tymi ryzykami)
miałyby na profil ryzyka LINK4 i współczynnik pokrycia Wypłacalność II. W tej sekcji opisana
zostanie przeprowadzona analiza wrażliwości, natomiast testy warunków skrajnych zostaną
przedstawione w sekcji C.7.2 poniżej.
W ramach procesu Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności w roku 2019 LINK4 ocenił
wrażliwość wskaźnika Wypłacalność II na:
a) szok finansowy na stopach procentowych i na kursie EUR (w ramach ryzyka
rynkowego),
b) zmiany w parametrach szkodowości oraz w obszarze rezerw szkodowych netto (w
ramach ryzyka aktuarialnego),
c) obniżenie ratingu wiodącego reasekuratora o jedną ocenę jakości kredytowej (w
ramach ryzyka kredytowego).
Wyniki zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
Wpływ na
współczynnik
wypłacalności
2019 roku
[w %]

Analiza wrażliwości wobec:

Stopy procentowej (+100 pb)

6%

Stopy procentowej (-100 pb)

-5%

Kursu waluty EUR (+20%)
Wzrostu szkodowości (+4 pp)

-18%

-8%

Spadku szkodowości (-4 pp)

18%

Wzrostu rezerwy szkodowej netto (+18%)
Obniżenia ratingu wiodącego reasekuratora o 1 stopień jakości kredytowej

-32%
-17%

Powyższe analizy wrażliwości nie uwzględniają działań z zakresu zarządzania prewencyjnego,
które mogą zostać podjęte przez kierownictwo w celu złagodzenia skutków określonych
szoków, ale zapewniają w ramach apetytu na ryzyko, że Zarząd LINK4 przegląda i zatwierdza
ryzyko ponoszone przez Spółkę, rozumie konsekwencje niekorzystnego rozwoju tych zagrożeń
i ma plany działania, które można wdrożyć w przypadku niekorzystnych zmian.

C.7.2 Testy warunków skrajnych
LINK4 przeprowadza testy warunków skrajnych. Analizie podlegają możliwe do zajścia
zdarzenia, które, biorąc pod uwagę profil ryzyka Spółki, mogłyby spowodować spadek jej
środków własnych do poziomu minimalnego, tj. 100% pokrycia kapitałowego wymogu
wypłacalności.
Przeprowadzone testy warunków skrajnych opierają się na następujących założeniach:
• zachodzące zdarzenia są realne i oparte o historyczne obserwacje (bazują na wydarzeniach
historycznych, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich ok. 10 lat),
• dobór zdarzeń oparty jest na profilu ryzyka Spółki, tj. obecnej strukturze portfela ubezpieczeń
i portfela lokat,
• badaniu podlegają tylko zdarzenia istotne z punktu widzenia pozycji kapitałowej
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Wypłacalność II, tzn. mogące skutkować zmianą środków własnych wyznaczanych zgodnie z
metodologią wyceny współczynnika wypłacalności,
• analiza uwzględnia łagodzący wpływ efektów podatkowych, będący skutkiem odpowiednich
korekt na rezerwie z tytułu odroczonego podatku po ewentualnym wystąpieniu straty.
W ramach procesu Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności w roku 2019 LINK4 przeprowadził
następujące scenariusze testowe:
a) scenariusze katastroficzne – ryzyko powodzi w oparciu o trzy zdarzenia powodziowe,
które dotyczyły Odry i jej dorzecza oraz ryzyko pożaru (w ramach ryzyka
aktuarialnego),
b) scenariusz jakości planów ciągłości działania oraz scenariusz realizacji ryzyka fraudu
wewnętrznego w obszarze likwidacji szkód (w ramach ryzyka operacyjnego),
c) scenariusz wojny cenowej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce (w ramach
ryzyka strategicznego),
d) scenariusz pełnego Brexitu (w ramach ryzyka aktuarialnego).
Wyniki zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
Wpływ na
współczynnik
wypłacalności
2019 roku
[w %]

Scenariusze testowe

Szkoda katastroficzna (powódź)
Ryzyko koncentracji (pożar)

-4%

Fraud wewnętrzny szkody

-1%

Jakość planów ciągłości działania

10%

Wojna cenowa (realizacja strategii)

-8%

-4%

Brexit

9%

Warto również wspomnieć, że LINK4 jest spółką zależną Grupy PZU, która w Polityce
zarządzania kapitałem określiła utrzymanie docelowych współczynników Wypłacalność II na
poziomie 200% dla Grupy PZU. Zintegrowany kapitałowy wymóg wypłacalności Grupy PZU
uwzględnia dywersyfikację ryzyk we wszystkich swoich zakładach ubezpieczeń i reasekuracji,
odzwierciedlając odpowiednio ekspozycję na ryzyko Grupy PZU. Grupa PZU regularnie
przeprowadza również analizy wrażliwości swojego wskaźnika Wypłacalność II na istotne
ryzyka i zdarzenia, wykazując, że jego wskaźnik Wypłacalność II jest odporny na szeroki zakres
szoków.

C.7.3 Zdarzenia po dacie bilansowej – pandemia
W związku z sytuacją wywołaną pojawieniem się na świecie i w Polsce choroby COVID-19
spowodowanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 („koronawirus”), ogłoszeniem w Polsce stanu
epidemii oraz kolejnymi decyzjami rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Spółki dokonał
analizy wpływu ww. sytuacji na bieżącą działalność Spółki oraz jej zdolność do kontynuowania
działalności. Analiza wpływu pandemii na działalność operacyjną Spółki obejmowała m.in.
ocenę płynności oraz wypłacalności (w tym potencjalny wpływ na poszczególne ryzyka z profilu
ryzyka LINK4 oraz wysokość dopuszczonych środków własnych na pokrycie kapitałowego
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wymogu wypłacalności), potencjalny wpływ na największe pozycje sprawozdania finansowego
(między innymi należności, zobowiązania walutowe i aktywa finansowe), ocenę i
przygotowanie polityki ciągłości działania Spółki oraz potencjalny wpływ na stronę
przychodową i kosztową działalności Spółki z uwzględnieniem struktury produktowej oraz
rodzajów oferowanych ryzyk.
Na bazie przeprowadzonej analizy, dnia 11-ego marca 2020 r. Zarząd podjął decyzję o
przeprowadzaniu testów wydajności infrastruktury IT oraz gotowości organizacji do
kontynuowania działalności w modelu pracy zdalnej. Efektem testów oraz kolejnych decyzji
Zarządu, Spółka od dnia 16-ego marca do odwołania prowadzi działalność w modelu pracy
zdalnej, czym w znacznym stopniu wyeliminowała największe ryzyko dla Spółki związane z
epidemią COVID-19 (brak możliwości prowadzenia działalności w głównej siedzibie Spółki).
Jednocześnie Zarząd Spółki prowadzi ścisły monitoring otoczenia biznesowego i procesów w
Spółce, w celu podejmowania stosownych działań minimalizujących ryzyko negatywnych
skutków na działalność Spółki i bezpieczeństwo jej Klientów. LINK4 jest w ciągłym kontakcie z
Centralą Grupy PZU i przekazuje informacje o bieżącej sytuacji oraz wprowadza wytyczne
Sztabu Kryzysowego Grupy.
Według najlepszej wiedzy Zarządu, na bazie przeprowadzonej analizy, na dzień podpisania
niniejszego sprawozdania, nie ma zagrożenia kontynuacji działalności Spółki w okresie co
najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
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D. Wycena do celów wypłacalności
Spółka wycenia aktywa i zobowiązania, przy założeniu kontynuacji działalności, w dającej się
przewidzieć przyszłości (tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu
sprawozdawczego), zgodnie z artykułami 223-237 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej wg następujących zasad:


Aktywa wycenia się w kwocie, za jaką na warunkach rynkowych mogłyby one zostać
wymienione pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji
(przy czym poszczególne aktywa muszą być wyceniane w sposób indywidualny);



Zobowiązania inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wycenia się w kwocie, za jaką
na warunkach rynkowych mogłyby one zostać przeniesione lub rozliczone pomiędzy
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji (przy wycenie nie
dokonuje się dostosowań w celu uwzględnienia zdolności kredytowej zakładu ubezpieczeń
lub zakładu reasekuracji, dodatkowo, poszczególne zobowiązania inne niż rezerwy
techniczno-ubezpieczeniowe muszą być wyceniane w sposób indywidualny);



Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wycenia się według wartości, która odpowiada
bieżącej kwocie, którą zakład ubezpieczeń musiałby zapłacić, gdyby dokonywał
natychmiastowego przeniesienia swoich praw i zobowiązań umownych na inny zakład
ubezpieczeń;



Przy wycenie aktywów i zobowiązań uwzględnia się zasadę istotności przy jednoczesnym
uwzględnieniu charakteru oraz skali posiadanych informacji. Informacje są istotne, jeżeli
ich pominięcie lub zniekształcenie wpływa na podejmowanie decyzji lub ocenę dokonywaną
przez użytkowników tej informacji.

Przyjmuje się jednocześnie następującą hierarchię metod wyceny aktywów i zobowiązań:


Podstawową metodą wyceny aktywów i zobowiązań jest wycena według cen rynkowych
notowanych na aktywnych rynkach tych samych aktywów lub zobowiązań;



Gdy zastosowanie metody podstawowej jest niemożliwe, aktywa i zobowiązania wyceniane
są przy zastosowaniu cen rynkowych notowanych na aktywnych rynkach podobnych
aktywów i zobowiązań, z uwzględnieniem korekt odzwierciedlających istniejące różnice
wynikające z czynników specyficznych dla danego składnika aktywów lub zobowiązań.
Notowane ceny rynkowe stosowane są na podstawie kryteriów odnoszących się do
aktywnych rynków, określonych w MSSF.
Rynek aktywny – to rynek, na którym transakcje dotyczące składnika aktywów lub
zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby
dostarczać bieżących informacji na temat cen. W szczególności uznaje się, że instrument
jest notowany na aktywnym rynku, pod warunkiem, że:


został dopuszczony do obrotu na tym rynku oraz



ceny z tego rynku podawane są do publicznej informacji oraz



zazwyczaj w każdym dniu na tym rynku zawierane są transakcje na tym
instrumencie lub



zazwyczaj w każdym dniu dostępne są na tym rynku wiarygodne kwotowania cen
zainteresowanych nabywców i sprzedawców.
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Gdy dany składnik aktywów notowany jest na więcej niż jednym aktywnym rynku,
dokonuje się ustalenia rynku głównego, z którego będą pochodziły kursy lub wartości
wykorzystywane do ustalenia wartości godziwej tego instrumentu.
Wybór dokonywany jest spośród aktywnych rynków, na których LINK4 zawarłby transakcje
zbycia instrumentu w normalnych warunkach. W szczególności do rynków tych zalicza się:


rynki, na których Spółka przeprowadzała transakcje na moment dokonywania
wyboru,



dedykowane platformy obrotu instrumentami dłużnymi,



największe rynki spośród rynków danego kraju,



rynki globalne przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych.

Za rynek aktywny rozumie się rynek główny tj. taki, na którym łącznie we wszystkich
systemach notowań wolumen obrotów danym instrumentem był największy:


w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym dzień wyceny - dla instrumentów
notowanych na rynkach aktywnych w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym
dzień wyceny,



od momentu dopuszczenia instrumentu do obrotu do dnia wyceny – dla
instrumentów, które nie były notowane na rynkach aktywnych w miesiącu
kalendarzowym poprzedzającym dzień wyceny,

przy czym powyższe nie dotyczy instrumentów dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury
Bond Spot Poland (TBS), gdzie uznaje się, że rynkiem głównym jest ten rynek.
Rynek TBS uznaje się za aktywny, gdy instrument został dopuszczony do obrotu na tym
rynku i obrót nim nie jest zawieszony na datę bilansową. Analiza aktywności rynku
przeprowadzana jest minimum raz do roku i polega na udokumentowaniu decyzji podjętych
w procesie wyboru rynku i pobranej ceny.


Dopuszczalne jest również stosowanie alternatywnych metod wyceny, tj. metod wyceny
zgodnych z art. 10 pkt 5-7 Rozporządzenia Delegowanego, przy wykorzystaniu w jak
największym stopniu danych pochodzących z odpowiedniego rynku. Stosowane
alternatywne metody wyceny są spójne z co najmniej jednym z następujących podejść:
rynkowym, dochodowym lub kosztowym (bieżącego kosztu odtworzenia);



W zakresie, w jakim odpowiednie obserwowalne dane używane do wyceny nie są dostępne,
w tym w sytuacji, gdy w dniu wyceny nie występuje aktywność rynkowa dotycząca danego
składnika aktywów lub zobowiązań albo aktywność ta jest niewielka, do wyceny używane
są nieobserwowalne dane, uwzględniając założenia, które uczestnicy rynku wykorzystaliby
przy wycenie składnika aktywów lub zobowiązań, w tym założenia dotyczące ryzyka. W
sytuacji użycia do wyceny nieobserwowalnych danych, dane specyficzne dla Spółki
podlegają korekcie, jeśli dostępne i rzetelne informacje wskazują, że inni uczestnicy rynku
wykorzystaliby inne dane lub gdy Spółkę cechuje specyfika odróżniająca go od innych
uczestników rynku.

Inne ważne akty prawne mające zastosowanie w definiowaniu zasad wyceny:


MSSF;



Rozporządzenie delegowane;



EIOPA-BoS-15/113 Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań
innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe;
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Polskie Standardy Rachunkowości.

Ilościowe informacje dotyczące aktywów i zobowiązań wycenionych zgodnie z systemem SII
zawiera formularz QRT S.02.01.02 stanowiący załącznik nr 7 do sprawozdania.
Poniżej zostały zaprezentowane tabele przedstawiające ilościowe wyjaśnienie różnic pomiędzy
danymi dotyczącymi aktywów i innych zobowiązań wyliczonych zgodnie z zasadami
stosowanymi przy wycenie dla celów wypłacalności (opisanymi poniżej w poszczególnych
punktach) a danymi wyliczonymi zgodnie z zasadami stosowanymi do wyceny na potrzeby
sprawozdań finansowych (wg PSR). W kolumnie „Wartość ze sprawozdania finansowego”
zaprezentowano wartości ze sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z ich treścią
ekonomiczną, ale bez dokonywania korekt, które byłyby konieczne w celu dostosowania tych
liczb do formatu i sposobu prezentacji wymaganego w Systemie SII. Suma aktywów w
kolumnie „Wartość ze sprawozdania finansowego” odpowiada sumie ze sprawozdania
finansowego Spółki po uwzględnieniu zmiany prezentacji udziału reasekuratorów w rezerwach
techniczno-ubezpieczeniowych i oszacowanych regresów i odzysków. Suma innych zobowiązań
w kolumnie „Wartość ze sprawozdania finansowego” odpowiada sumie ze sprawozdania
finansowego Spółki pomniejszonej o kapitały własne zaprezentowane w punkcie E.2., po
uwzględnieniu zmiany prezentacji udziału reasekuratorów w rezerwach technicznoubezpieczeniowych i oszacowanych regresów i odzysków.
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D.1 Aktywa

Aktywa (w tys zł)

Aktywowane koszty akwizycji
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nieruchomości, maszyny i urządzenia do użytku własnego
Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń związanych z wartością
indeksu i ubezpieczeń związanych z UFK)

Obligacje
Obligacje rządowe i komunalne
Depozyty bankowe inne niż środki pieniężne

Kwoty należne z umów reasekuracji (biernej) dla zobowiązań
wynikających z ubezpieczeń:

Opis w
pkt
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4

D.1.5.1
D.1.5.1
D.1.6

Innych niż ubezpieczenia na życie i zdrowotnych o charakterze
ubezpieczeń innych niż na życie
Innych niż ubezpieczenia na życie z wyłączeniem
zdrowotnych
Na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie z
wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń związanych z
wartością indeksu i ubezpieczeń związanych z UFK
Na życie z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń
związanych z wartością indeksu i ubezpieczeń związanych z
UFK

Należności z tytułu ubezpieczeń (w tym od ubezpieczających i D.1.7.1
pośredników ubezpieczeniowych)
Należności z tytułu reasekuracji
D.1.7.2
Pozostałe należności (handlowe, inne niż z tytułu ubezpieczeń i D.1.7.3
reasekuracji)
Środki pieniężne
D.1.8
Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)
D.1.9
Aktywa razem

Wartość ze
Wycena
Spisanie
sprawozdani
do
DAC oraz
a
wartości
WNiP
finansowego
godziwej
101
14
27
11

567
587
694
816

-101 567
-14 587
6 910
0

Wycena
rezerw

0
0
-1 379
0

0
0
-2 159
0

MSSF
Wartość
16/Pozos
według
tałe/rekl
Wypłacal
asyfikacj
ność II
e
0
0
0
0
-259
30 807
19 148
30 964

672 052

0

7 573

0

-99

679 527

655 551
655 551
16 502

0
0
0

7 573
7 573
0

0
0
0

0
0
-99

663 124
663 124
16 402

989 827

0

0

-156 155

0

833 672

989 827

0

0

-243 213

0

746 614

989 827

0

0

-243 213

0

746 614

0

0

0

87 058

0

87 058

0

0

0

87 058

0

87 058

102 331
74 639

0
0

311
0

-74 362
-43 517

0
-31 122

28 280
0

2 809
0
4 715
-1
4 248
0
2 006 285 -109 245

0
0
-3 718
2 787

0
0
20 694
-255 499

-32
2 777
0
4 714
31 122
52 345
18 758 1 663 086

D.1.1 Aktywowane koszty akwizycji
Aktywowane koszty akwizycji wyceniane są w wartości zero.
Wycena wg PSR
W bilansie statutowym koszty poniesione w okresie sprawozdawczym w części przypadającej
na przyszłe okresy sprawozdawcze podlegają rozliczeniu w czasie i są wykazywane jako
aktywowane koszty akwizycji.
D.1.2 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w wartości zero, chyba że dany składnik
wartości niematerialnych i prawnych może zostać wydzielony w celu jego zbycia i istnieje rynek
dla tego samego lub podobnego składnika aktywów – wówczas takie wartości niematerialne i
prawne wyceniane są w wartości godziwej.
Wycena wg PSR
W bilansie statutowym wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg ceny nabycia
pomniejszonej o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
D.1.3 Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wysokość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się metodą
bilansową, na podstawie różnicy między wartościami bilansowymi wycenianymi zgodnie z
73

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku i za rok zakończony tego dnia

zasadami Wypłacalność II, a wartościami podatkowymi przypisanymi tym pozycjom bilansu,
przy uwzględnianiu stawek podatku dochodowego od osób prawnych, które - zgodnie z
oczekiwaniami - będą obowiązywały w momencie realizacji danej różnicy, zgodnie z przepisami
polskiego prawa podatkowego, wydanymi do końca okresu sprawozdawczego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozpoznaje się tylko wówczas, gdy
prawdopodobnie dostępny będzie przyszły dochód podlegający opodatkowaniu, w związku z
którym będzie można wykorzystać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub
aktywo będzie mogło być zrealizowane w inny sposób (np. w ramach Podatkowej Grupy
Kapitałowej). LINK4, podlegając polskim przepisom prawa podatkowego, ma możliwość
efektywnego skompensowania należności i zobowiązań podatkowych poprzez płacenie
podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie netto. Dlatego też w bilansie
ekonomicznym prezentacja rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
następuje po skompensowaniu (w ujęciu netto).
Wycena wg PSR
Różnica w wartości aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w stosunku do bilansu
statutowego wynika z korekt wyceny aktywów i zobowiązań opisanych w pkt D.1-D.3.

D.1.3.1 Podatkowa Grupa Kapitałowa
Od dnia 1 stycznia 2018 roku LINK4 należy do Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU co, dzięki
mechanizmowi rozliczania strat podatkowych wewnątrz grupy kapitałowej, daje podstawę do
rozpoznania aktywa netto z tytułu podatków odroczonych w bilansie ekonomicznym LINK4
oraz zakwalifikowanie go do kategorii 3 podstawowych środków własnych. Podatkowa Grupa
Kapitałowa została zawarta na okres 3 lat podatkowych tj. 2018-2020.
D.1.4 Nieruchomości, maszyny i urządzenia wykorzystywane na własne potrzeby
Maszyny i urządzenia wykorzystywane na własne potrzeby wycenia się w wartości godziwej.
Wartość godziwa maszyn i urządzeń wykorzystywanych na własne potrzeby określana jest za
pomocą alternatywnej metody wyceny opisanej w części D.4.
Aktywa z tytułu leasingu rozpoznane w bilansie na potrzeby Wypłacalności II w linii
Nieruchomości, maszyny i wyposażenie wykorzystywane na użytek własny, wycenia się
metodami alternatywnymi opisanymi w części D.4.
Wycena wg PSR
W bilansie statutowym aktywa te są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Różnica w stosunku
do bilansu ekonomicznego wynika głównie z wykazania inwestycji w obcych obiektach w
wartości zero.
W bilansie statutowym nie wykazuje się pozycji aktywów wynikających z leasingu
operacyjnego w rozumieniu zapisów MSSF 16.
D.1.5 Lokaty

D.1.5.1 Obligacje
Obligacje wyceniane są w wartości godziwej. Wartość godziwą dłużnych papierów
wartościowych określa się na podstawie dostępnych publicznie kwotowań na aktywnym rynku
lub wycen publikowanych przez autoryzowany serwis informacyjny, a w przypadku ich braku
– przy wykorzystaniu modeli wyceny odnoszonych do publikowanych notowań instrumentów
finansowych, stóp procentowych i indeksów giełdowych.
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Sposób ustalenia wartości godziwej poszczególnych typów obligacji przedstawiono w kolejnych
akapitach.
Bony skarbowe oraz obligacje Skarbu Państwa denominowane w PLN i notowane na rynku TBS
wycenia się w oparciu o cenę drugiego fixingu TBS Poland, a w przypadku braku fixingu, cenę
wyliczoną jako średnia arytmetyczna z najlepszej oferty kupna i sprzedaży dnia na rynku TBS.
Pozostałe bony skarbowe oraz obligacje Skarbu Państwa denominowane w PLN wycenia się w
oparciu o średnią arytmetyczną oferty kupna i sprzedaży papierów pobrane z serwisu
informacyjnego Thomson Reuters (TR) z godziny 17.15 (13:30 dla ostatniego dnia roboczego
roku).
Obligacje emitowane przez rządy państw innych niż Rzeczpospolita Polska, banki centralne,
organizacje międzynarodowe lub obligacje posiadające gwarancje/poręczenia tych podmiotów,
obligacje Skarbu Państwa denominowane w walucie innej niż PLN wycenia się w oparciu o
średnią arytmetyczną oferty kupna i sprzedaży papierów pobrane z serwisu informacyjnego
Thomson Reuters (TR) z godziny 17.15 (13:30 dla ostatniego dnia roboczego roku).
Obligacje nieskarbowe oraz listy zastawne wycenia się według zasad stosowanych w
odniesieniu do obligacji korporacyjnych. Płynne obligacje korporacyjne notowane na
aktywnych rynkach wycenia się według ceny zamknięcia notowań.
Wartość godziwą dłużnych papierów wartościowych, dla których nie istnieje aktywny rynek
oraz pożyczek wyznacza się alternatywną metodą wyceny opisaną w części D.4.
Wycena wg PSR
Wycena analogiczna do wyceny wg zasad SII z tą różnicą, że dłużne papiery wartościowe
należące do portfeli: aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności oraz
pożyczek udzielonych i należności własnych wycenia się wg skorygowanej ceny nabycia z
uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

D.1.5.2 Depozyty bankowe inne niż środki pieniężne
Za depozyty bankowe uważa się lokaty terminowe niezależnie od terminu zapadalności.
Wartość godziwą depozytów wyznacza się alternatywną metodą wyceny opisaną w części D.4.
Wycena wg PSR
Depozyty bankowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.
D.1.6 Kwoty należne z umów reasekuracji (biernej) dla zobowiązań wynikających z
ubezpieczeń
Kwoty należne z umów reasekuracji biernej dla zobowiązań wynikających z ubezpieczeń
ustalane są na podstawie najlepszego oszacowania brutto oraz wskaźników cesji rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych. W kwotach należnych z umów reasekuracji uwzględnione są
również przyszłe przepływy z tytułu składek oraz prowizji reasekuracyjnych. Kwoty należne od
reasekuratorów skorygowane są o prawdopodobieństwo upadku reasekuratora. Umowy
reasekuracji zawierane są z zakładami z odpowiednio wysoką oceną ratingową (w większości
co najmniej A-). LINK4 nie zawiera umów ze spółkami celowymi (podmiotami specjalnego
znaczenia), które skutkowałyby powstawaniem kwot należnych z tego tytułu.
Wycena wg PSR
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych ustala się w wysokości
zgodnej z warunkami odpowiednich umów reasekuracyjnych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji według metody indywidualnej lub aktuarialnej
na bazie danych historycznych.
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Podstawy, metody i założenia stosowane do wyceny udziału reasekuratora w rezerwach
techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności wg SII nie różnią się istotnie od
podstaw, metod i założeń stosowanych do wyceny udziału reasekuratora w tych rezerwach na
potrzeby sprawozdań finansowych wg PSR. Różnice w wartości udziału reasekuratora w
rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wynikają z odmiennych zasad wyceny
poszczególnych elementów rezerw wg SII i PSR. Wpływ na różnice ma inna granulacja
produktów, oraz to, że wartości wg SII są najlepszym oszacowaniem, gdy wartości wg PSR są
wartościami konserwatywnymi. Poniższa tabela podsumowuje najistotniejsze różnice w
zasadach wyceny udziału reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
wypłacalności wg SII oraz na potrzeby sprawozdań finansowych wg PSR.
Udział reasekuratorów w rezerwach
techniczno–ubezpieczeniowych wg SII






Udział reasekuratorów w rezerwach
techniczno–ubezpieczeniowych wg PSR

Rezerwa składek pomniejszana o przyszły
zysk
Uwzględnione są przyszłe składki
W wartości zdyskontowanej
Uwzględnione są koszty ogólne
Regresy i odzyski ze szkód zaszłych nie są
uwzględnione



Rezerwa składek zawiera przyszły zysk






Przyszłe składki nie są uwzględnione
W wartości niezdyskontowanej
Koszty ogólne nie są uwzględnione
Uwzględnione są wyłącznie regresy i
odzyski ze szkód zaszłych z uwzględnieniem
limitów

D.1.7 Należności

D.1.7.1 Należności z tytułu ubezpieczeń (w tym od ubezpieczających i pośredników
ubezpieczeniowych)
Należności z tytułu ubezpieczeń obejmują należności od ubezpieczających z tytułu składek
opłacanych ratalnie oraz składek zaległych, należności od pośredników ubezpieczeniowych, tj.
brokerów ubezpieczeniowych, agentów i innych pośredników oraz inne należności.
Zakład wykazuje w należnościach od ubezpieczonych oraz pośredników ubezpieczeniowych
jedynie te należności, których termin wymagalności już minął. Natomiast przyszłe raty składek
są uwzględnianie przy wyznaczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako przepływy
pieniężne – wpływy.
Należności z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych wycenia się w wartości godziwej.
Wartość godziwą należności z tytułu ubezpieczeń wyznacza się alternatywną metodą wyceny
opisaną w części D.4.
Wycena wg PSR
W należnościach z tytułu ubezpieczeń wykazuje się wszystkie należności niezależnie czy minął
termin ich wymagalności. Ujęta korekta wartości między bilansem ekonomicznym a bilansem
statutowym w całości wynika z ujęcia niewymagalnych należności w najlepszym oszacowaniu
rezerw jako przyszłe przepływy pieniężne.

D.1.7.2 Należności z tytułu reasekuracji
Obejmuje rozrachunki reasekuracyjne, które nie zostały ujęte w pozycji „kwoty należne z
umów reasekuracji”, z wyłączeniem należności od reasekuratora z tytułu odszkodowań, które
zostały ujęte w pozycji „Pozostałe aktywa”.
Należności z tytułu reasekuracji, wycenia się w wartości godziwej. Wartość godziwą należności
z tytułu reasekuracji wyznacza się alternatywną metodą wyceny opisaną w części D.4.
Wycena wg PSR
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W należnościach z tytułu reasekuracji wykazuje się wszystkie należności w wartości nominalnej
z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości należności wątpliwych niezależnie czy minął
termin ich wymagalności. Ujęta korekta wartości między bilansem ekonomicznym a bilansem
statutowym w całości wynika z ujęcia niewymagalnych należności w najlepszym oszacowaniu
kwot należnych z umów reasekuracji jako przyszłe przepływy pieniężne, innej prezentacji
należności od reasekuratora z tytułu odszkodowań oraz wyceny do wartości godziwej
rozrachunków z tytułu reasekuracji z PZU.
D.1.8 Środki pieniężne
Środki pieniężne obejmują: gotówkę w kasie i w banku (z wyłączeniem depozytów).
Środki pieniężne wykazywane są w wartości godziwej. Wartość godziwą środków pieniężnych
wyznacza się alternatywną metodą wyceny opisaną w części D.4.
Dodatkowo, wartość środków pieniężnych na rachunkach VAT funkcjonujących w ramach
mechanizmu podzielonej płatności (split payment) wynosi zero.
Wycena wg PSR
Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej powiększonej w uzasadnionych
przypadkach o zarachowane odsetki.
D.1.9 Pozostałe aktywa
W kategorii „Pozostałe aktywa” prezentuje się w szczególności: zapasy oraz
nieprzeterminowane należności od reasekuratorów wynikające z reasekuracji biernej w
stosunku do świadczeń już wypłaconych.
Spółka wykazuje również w tej pozycji należności z tytułu regresów brutto nieuwzględnione w
wyliczeniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Oszacowanie regresów ustalane jest w
oparciu o statystyczne metody Bornhuetter’a – Ferguson’a oraz Chain-Ladder stosowane na
trójkątach regresów otrzymanych dla poszczególnych linii biznesu. W przeciwieństwie do
wyceny PSR Spółka nie stosuje żadnych limitów przy wycenie, więc pozycja ta bilansie SII jest
najlepszym oszacowaniem przyszłych regresów z obecnego portfela.
Pozostałe aktywa wycenia się w wartości godziwej. Wartość godziwą pozostałych aktywów
wyznacza się alternatywną metodą wyceny opisaną w części D.4.
Wycena wg PSR
Wycena w wartości nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ujęta
korekta wartości między bilansem ekonomicznym a bilansem statutowym w całości wynika z
innej prezentacji należności od reasekuratora z tytułu odszkodowań.
D.1.10 Istotne zmiany w zasadach wyceny aktywów w 2019 roku
W okresie sprawozdawczym, najistotniejszą zmianą w sposobie wyceny aktywów było ujęcie
w bilansie ekonomicznym aktywów z tytułu prawa do użytkowania przedmiotu leasingu
zgodnie z nowym standardem MSSF 16 Leasing, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku. W
wyniku powyższego LINK4, jako leasingobiorca, rozpoznaje w bilansie ekonomicznym aktywa
z tytułu prawa do użytkowania nieruchomości komercyjnych oraz innych środków trwałych do
użytku własnego.
Poza ww. zmianą nie dokonywano innych zmian w zasadach uznawania, wyceny ani w
szacunkach w zakresie wyceny aktywów.
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D.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do każdej linii biznesowej
zawierają formularze QRT S.12.01.02, stanowiący załącznik nr 3 do sprawozdania oraz
S.17.01.02 stanowiący załącznik nr 4 do sprawozdania, a także pkt D.2.6. Najistotniejsze linie
biznesowe w LINK4 to linie 4 i 5, czyli odpowiednio Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych i Pozostałe ubezpieczenia pojazdów.
Informacje dotyczące odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia
na życie w formacie trójkątów rozwoju zawiera formularz QRT S.19.01.21 stanowiący załącznik
nr 5 do sprawozdania.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzy się w celu pokrycia wszystkich zobowiązań
ubezpieczeniowych wobec ubezpieczających i beneficjentów umów ubezpieczenia.
Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustala się w sposób ostrożny, wiarygodny i
obiektywny.
Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest równa sumie najlepszego oszacowania i
marginesu ryzyka.
Najlepsze oszacowanie odpowiada ważonej prawdopodobieństwem średniej przyszłych
przepływów pieniężnych przy uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie (oczekiwanej obecnej
wartości przyszłych przepływów pieniężnych), przy zastosowaniu odpowiedniej struktury
terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka podaną przez EIOPA na odpowiednią datę
bilansową.
Obliczenia najlepszego oszacowania są dokonywane w oparciu o aktualne, wiarygodne
informacje i realistyczne założenia oraz są przeprowadzane w oparciu o odpowiednie, właściwe
i dające się zastosować metody aktuarialne i statystyczne.
Margines ryzyka ustala się w wysokości zapewniającej taką wartość rezerw technicznoubezpieczeniowych, aby odpowiadała ona kwocie, jakiej zakład ubezpieczeń zażądałby za
przejęcie zobowiązań ubezpieczeniowych oraz wywiązanie się z nich.
Wycena wg PSR
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są tworzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji według metody indywidualnej lub aktuarialnej.
Podstawy, metody i założenia stosowane do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla
celów wypłacalności wg SII nie różnią się istotnie od podstaw, metod i założeń stosowanych
do wyceny tych rezerw na potrzeby sprawozdań finansowych wg PSR. Różnice w wartości
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynikają z odmiennych zasad wyceny poszczególnych
elementów rezerw wg SII i PSR. Wpływ na różnice ma inna granulacja produktów, oraz to, że
wartości wg SII są najlepszym oszacowaniem, gdy wartości wg PSR są wartościami
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konserwatywnymi. Poniższa tabela podsumowuje najistotniejsze różnice w zasadach wyceny
rezerw dla celów wypłacalności wg SII oraz na potrzeby sprawozdań finansowych wg PSR.

Rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe wg SII








Rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe wg
PSR

Rezerwa składek pomniejszana o przyszły
zysk
Uwzględnione są przyszłe składki
W wartości zdyskontowanej
Uwzględnione są koszty ogólne
Regresy i odzyski ze szkód zaszłych
prezentowane jako aktywo



Rezerwa składek zawiera przyszły zysk






Dodatkowy margines ryzyka



Przyszłe składki nie są uwzględnione
W wartości niezdyskontowanej
Koszty ogólne nie są uwzględnione
Regresy i odzyski ze szkód zaszłych
wyliczone z uwzględnieniem limitów,
prezentowane jako zobowiązania
Brak wydzielonego marginesu ryzyka

D.2.1 Najlepsze oszacowanie rezerwy szkodowej
Najlepsze oszacowanie rezerwy szkodowej oparte jest na analizie rozwoju trójkątów
szkodowych dla wszystkich głównych klas rezerw. Wykorzystywane są metody chain-ladder
oraz Bornhuettera-Fergusona dla trójkątów kwoty szkód wypłaconych oraz kwoty szkód
zgłoszonych. Poniżej opisano szczegółowe zasady wyliczania najlepszego oszacowania dla
istotnych linii biznesowych:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów
mechanicznych (szkody na mieniu), pozostałe ubezpieczenia pojazdów oraz
ubezpieczenia od ognia i pozostałych szkód rzeczowych: dla tych linii biznesowych
wyliczenie najlepszego oszacowania rezerwy szkodowej, sporządzane jest w oparciu o
projekcję przyszłych przepływów pieniężnych. Projekcja oparta jest o schematy rozwoju
wyliczone metodami chain-ladder na trójkącie wypłat dla odszkodowań. Do tych przepływów
dodawane są narzuty na pośrednie koszty likwidacji, proporcjonalnie do przepływów z
odszkodowań. Dodawany jest też narzut na zdarzenia binarne, który ustalany jest metodą
ekspercką. Do przyszłych przepływów jest następnie przykładana krzywa dyskontowa
podawana przez EIOPA.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów
mechanicznych (szkody osobowe): dla ubezpieczeń komunikacyjnych OC, szkody
osobowe są analizowane oddzielnie od szkód dotyczących uszkodzenia mienia. W
szczególności, dla rent, wyliczenie oparte jest o trójkąty liczby szkód zgłoszonych i założenia o
rozwoju średniej szkody. Dla rent, kwota rezerwy na szkody zgłoszone ustalana jest metodami
aktuarialnymi, przy zastosowaniu tablic śmiertelności dla populacji Polski z GUS oraz założenia
o przyszłej stopie indeksacji wypłat równej 2,5%. W celu ustalenia najlepszego oszacowania
rezerwy szkodowej dla szkód osobowych sporządzana jest projekcja przyszłych przepływów
pieniężnych. Dla wszystkich szkód osobowych oprócz rent projekcja oparta jest o schematy
rozwoju wyliczone metodami chain-ladder na trójkach wypłat dla odszkodowań. Do tych
przepływów dodawane są narzuty na pośrednie koszty likwidacji, proporcjonalnie do
przepływów z odszkodowań. Dodawany jest też narzut na zdarzenia binarne, który ustalany
jest metodą ekspercką. W przypadku rent, projekcja przepływów obliczana jest metodą
indywidualną w taki sposób, aby zachować spójność z wyceną rezerw na szkody zgłoszone.
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Dla rent niezgłoszonych stosowane jest podejście oparte na ośmiu punktach modelowych,
skalibrowanych do rezerwy wynikającej z analizy trójkątów. Do przyszłych przepływów jest
następnie przykładana krzywa dyskontowa podawana przez EIOPA.
Ubezpieczenia świadczenia pomocy: dla tej linii zastosowano podejście uproszczone
polegające na założeniu, iż wszystkie rezerwy szkodowe zostaną wypłacone w przeciągu
najbliższego roku, co oznacza, że nie stosowano tu metod statystycznych opartych na
trójkątach szkodowych.
D.2.2 Najlepsze oszacowanie rezerwy składki
Poniżej opisano szczegółowe zasady wyliczania najlepszego oszacowania dla istotnych linii
biznesowych:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów
mechanicznych, pozostałe ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia od ognia i
pozostałych szkód rzeczowych, Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów oraz
Ubezpieczenia OC ogólnej: najlepsze oszacowanie rezerwy składki oparte jest na rezerwie
składki UPR wyliczanej standardową metodą równomiernego zarabiania składki
proporcjonalnie do liczby dni, które pozostały do końca ochrony dla danej polisy. Rezerwa UPR
jest przemnażana przez współczynnik szkodowości, w celu ustalenia niezdyskontowanej
wartości przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu wypłat odszkodowań (i kosztów
bezpośrednich). Współczynnik szkodowości wyznaczany jest w oparciu o cztery kwartały daty
zajścia szkody poprzedzające datę bilansową. Dodatkowo, uwzględnia się przewidywaną
przyszłą inflację szkód oraz zmiany średniej składki. Współczynnik szkodowości jest również
korygowany o wartość oczekiwaną zdarzeń binarnych (uzyskiwaną metodą ekspercką), a także
wartość oczekiwaną wpływu zdarzeń katastroficznych (szacowaną w oparciu o dane od brokera
reasekuracyjnego). Przyszłe odszkodowania, wyznaczone przy pomocy tak uzyskanego
współczynnika szkodowości, rozkładane są na przepływy pieniężne w czasie w oparciu o
schemat rozwoju szkód wypłaconych z metody chain-ladder dla odpowiedniej klasy rezerw.
Proporcjonalnie do przepływów z odszkodowań, dodawane są narzuty na koszty likwidacji. W
pierwszym roku projekcji dodawany jest również narzut na koszty obsługi aktywnych polis.
Ostatecznie, przepływy pomniejszane są o przyszłe składki (netto od przyszłych prowizji), dla
których na datę bilansową nie minął jeszcze termin wymagalności, a także przyszłe przepływy
z tytułu reasekuracji. Tak uzyskane przepływy, dyskontowane są krzywą podawaną przez
EIOPA.
Ubezpieczenia świadczenia pomocy: Najlepsze oszacowanie rezerwy składki oparte jest
na rezerwie składki UPR wyliczanej standardową metodą równomiernego zarabiania składki
proporcjonalnie do liczby dni, które pozostały do końca ochrony dla danej polisy. Rezerwa UPR
jest przemnażana przez współczynnik szkodowości, w celu ustalenia niezdyskontowanej
wartości przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu wypłat odszkodowań (i kosztów
bezpośrednich). Współczynnik szkodowości, z uwagi na ograniczenia danych, brany jest wprost
ze statutowego sprawozdania finansowego. Przyszłe odszkodowania, wyznaczone przy
pomocy tak uzyskanego współczynnika szkodowości, rozkładane są na przepływy pieniężne w
czasie w oparciu o założenie, iż wszystkie przepływy nastąpią w przeciągu roku od daty
bilansowej. Proporcjonalnie do przepływów z odszkodowań, dodawane są narzuty na koszty
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likwidacji. W pierwszym roku projekcji dodawany jest również narzut na koszty obsługi
aktywnych polis. Ostatecznie, przepływy pomniejszane są o przyszłe składki (netto od
przyszłych prowizji), dla których na datę bilansową nie minął jeszcze termin wymagalności, a
także przyszłe przepływy z tytułu reasekuracji. Tak uzyskane przepływy, dyskontowane są
krzywą podawaną przez EIOPA.
Zarówno do rezerwy szkodowej, jak i do rezerwy składki dodawany jest narzut na koszty
inwestycji, proporcjonalnie do rezerwy pozostałej w każdym roku projekcji.
D.2.3 Margines ryzyka
W celu wyznaczenia marginesu ryzyka, najpierw wyliczony został SCR dla zakładu odniesienia
na datę bilansową. Dla zakładu odniesienia przyjęto, brak przyszłej składki przypisanej, brak
przeszłej składki zarobionej, brak ryzyka rynkowego oraz ograniczone ryzyko niewykonania
zobowiązania przez kontrahenta. Następnie przyjęto, że SCR dla zakładu odniesienia dla
przyszłych dat bilansowych będzie proporcjonalny do najlepszego oszacowania rezerw.
Margines jest wyliczony jako zdyskontowany koszt kapitału niezbędnego na pokrycie tak
prognozowanego SCR-a co stanowi uproszczenie nr 2) w hierarchii dopuszczalnych możliwych
uproszczeń przez EIOPA. Uzyskana kwota jest następnie alokowana do linii biznesu adekwatnie
do udziału danej linii biznesowej w kapitałowym wymogu wypłacalności.
D.2.4 Korekta dopasowująca, korekta z tytułu zmienności, przejściowa struktura
terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, przejściowe odliczenia
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku LINK4 nie stosował korekty
dopasowującej, o której mowa w art. 227 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku LINK4 nie stosował korekty
z tytułu zmienności, o której mowa w art. 229 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku LINK4 nie stosował
przejściowej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, o której mowa w art.
496 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku LINK4 nie stosował
przejściowego odliczenia, o którym mowa w art. 497 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.
D.2.5 Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów
specjalnego przeznaczenia)
Kwoty należne z umów reasekuracji ustalane są na podstawie najlepszego oszacowania
(opisanego szczegółowo w pkt D.1.6) i zapisów odpowiednich umów reasekuracyjnych.
Umowy reasekuracji zawierane są z zakładami z odpowiednio wysoką oceną ratingową (w
większości co najmniej A-). LINK4 nie zawiera umów ze spółkami celowymi (podmiotami
specjalnego przeznaczenia), które skutkowałyby powstawaniem kwot należnych z tego tytułu.
D.2.6 Wartość najlepszego oszacowania oraz marginesu ryzyka
Podsumowanie kwoty najlepszego oszacowania (netto od reasekuracji) oraz marginesu ryzyka
przedstawione są w tabeli poniżej w podziale na linie biznesu.
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LOB SII
Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych
Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów
Ubezpieczenia pracownicze
Ubezpieczenia OC z tyt. użytkowania pojazdów mechanicznych
Pozostałe ubezpieczenia pojazdów
Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe
Ubezpieczenia od ognia i pozostałych szkód rzeczowych
Ubezpieczenia OC ogólnej
Ubezpieczenia kredytu i gwarancji ubezpieczeniowej
Ubezpieczenia ochrony prawnej
Ubezpieczenia świadczenia pomocy
Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
Zobowiązania z ubezpieczeń na życie - działalność bezpośrednia
RAZEM

Najlepsze oszacowanie - rezerwa składki
Udział
Na udziale
Brutto
reasekuratora
własnym
0
0
0
2 070
0
2 070
0
0
0
270 738
174 268
96 471
55 572
0
55 572
9
0
9
7 774
0
7 774
1 540
0
1 540
0
0
0
0
0
0
8 866
35
8 831
0
0
0
0
0
0
346 568
174 303
172 266

D.2.7 Poziom niepewności
ubezpieczeniowych

związanej

z

Najlepsze oszacowanie - rezerwa szkodowa
Udział
Na udziale Margines Ryzyka
Brutto
reasekuratora
własnym
0
0
0
0
2 377
0
2 377
164
0
0
0
0
766 199
569 049
197 150
20 678
27 305
0
27 305
4 426
72
72
1
1
4 281
0
4 281
1 339
3 585
2 203
1 382
226
0
0
0
0
0
0
0
0
6 356
987
5 369
850
0
0
0
0
154 722
87 058
67 664
2 764
964 897
659 370
305 528
30 449

wartością

rezerw

techniczno-

Spółka analizuje poziom niepewności związanej z wartością rezerw szkodowych poprzez
analizy typu bootstrap dla trzech głównych produktów: OC komunikacyjne, AC komunikacyjne
oraz ubezpieczenia nieruchomości, a także dla całego portfela. Wyniki przedstawione są w
poniższej tabeli jako stosunek odchylenia standardowego w rozkładzie ostatecznej wartości
szkód do najlepszego oszacowania rezerw.

OC komunikacyjne

Odchylenie
standardowe [w %]
9,07%

AC komunikacyjne

8,07%

Ubezpieczenia nieruchomości

14,98%

Produkt

Dla rezerwy składki, poziom niepewności zależy przede wszystkim od niepewności dotyczącej
rozwoju współczynnika szkodowości. Jednym z wyznaczników są wyniki analizy bootstrap dla
rezerw szkodowych uzyskane taką samą metodą jak dla rezerw szkodowych:

OC komunikacyjne

Odchylenie
standardowe [w %]
9,07%

AC komunikacyjne

8,07%

Ubezpieczenia nieruchomości

14,98%

Produkt

Powyższe trzy główne produkty obejmują prawie całość rezerw i odpowiadają w przybliżeniu
następującym liniom biznesowym: ubezpieczenie OC z tytułu użytkowania pojazdów
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mechanicznych (z wyłączeniem rent zaliczanych do ubezpieczeń na życie), pozostałe
ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenia od ognia i pozostałych szkód rzeczowych.
D.2.8 Różnice między rezerwami na potrzeby wypłacalności a rezerwami w
sprawozdaniach finansowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w sprawozdaniach finansowych stanowią punkt wyjścia
do wyliczenia rezerw na potrzeby wypłacalności. W tabeli poniżej przedstawione jest przejście
z jednych rezerw do drugich wraz z podaną wartością wpływu każdej różnicy w podejściu dla
rezerw jako całość.
Rezerwa
Rezerwa
szkodowa
składki netto
netto
288 691
189 149
25 876
689
314 567
189 838
21 780
13 594
32 947
508
3 842
256

tys. zł
Rezerwy zaksięgowane PAS
Zaksięgowane dyskonto
Niezdyskontowane rezerwy PAS
DAC
Zmiana w narzutach kosztowych oraz regresy
Niezarobione (zyski) / straty
Korekta na katastrofy naturalne
Korekta na zdarzenia binarne
Korekta na niewypłacalność reasekuratorów
Przyszłe składki
Niezdyskontowane rezerwy SII bez Marginesu
Dyskonto SII
Zdyskontowane rezerwy SII bez Marginesu
Margines Ryzyka
Rezerwy w bilansie SII

3 584
335 588
30 060
305 527
-

248
39 298
175 420
3 154
172 266
-

Rezerwy
razem

-

477 840
26 566
504 405
21 780
13 594
32 947
508
4 098
3 832
39 298
511 008
33 215
477 793
30 449
508 242

Poniżej zaprezentowano przejście z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do celów
sprawozdawczości do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do celów wypłacalności wraz z
podaną wartością wpływu każdej różnicy w podejściu dla rezerw w podziale na najważniejsze
linie biznesu (LOB).
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Ubezpieczenia OC z tyt. użytkowania pojazdów mechanicznych
Rezerwa
Rezerwa
szkodowa
składki netto
netto
250 751
55 935
25 876
689
276 628
56 624
7 742
10 237
13 993
3 779
168
3 584
248
48 270
294 227
99 059
29 413
2 588
264 814
96 471

tys. zł
Rezerwy zaksięgowane PAS
Zaksięgowane dyskonto
Niezdyskontowane rezerwy PAS
DAC
Zmiana w narzutach kosztowych
Niezarobione (zyski) / straty
Korekta na katastrofy naturalne
Korekta na zdarzenia binarne
Korekta na niewypłacalność reasekuratorów
Przyszłe składki
Niezdyskontowane rezerwy SII bez Marginesu
Dyskonto SII
Zdyskontowane rezerwy SII bez Marginesu
Margines Ryzyka
Rezerwy w bilansie SII

-

Rezerwy
razem

-

-

306 686
26 566
333 252
7 742
10 237
13 993
3 947
3 832
48 270
393 286
32 001
361 285
23 442
384 727

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów
Rezerwa
Rezerwa
szkodowa
składki netto
netto
27 214
86 789
27 214
86 789
17 815
520
5 744
80
55
80
7 396
27 790
55 995
485
423
27 305
55 572

tys. zł
Rezerwy zaksięgowane PAS
Zaksięgowane dyskonto
Niezdyskontowane rezerwy PAS
DAC
Zmiana w narzutach kosztowych
Niezarobione (zyski) / straty
Korekta na katastrofy naturalne
Korekta na zdarzenia binarne
Korekta na niewypłacalność reasekuratorów
Przyszłe składki
Niezdyskontowane rezerwy SII bez Marginesu
Dyskonto SII
Zdyskontowane rezerwy SII bez Marginesu
Margines Ryzyka
Rezerwy w bilansie SII

-
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Rezerwy
razem

-

-

114 003
114 003
17 815
520
5 744
80
136
7 396
83 785
908
82 877
4 426
87 303
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Pozostałe linie biznesowe - razem
Rezerwa
Rezerwa
szkodowa
składki netto
netto
10 725
46 425
10 725
46 425
11 708
2 837
13 210
427
8
8
1 576
13 570
20 366
162
143
13 408
20 223

tys. zł
Rezerwy zaksięgowane PAS
Zaksięgowane dyskonto
Niezdyskontowane rezerwy PAS
DAC
Zmiana w narzutach kosztowych oraz regresy
Niezarobione (zyski) / straty
Korekta na katastrofy naturalne
Korekta na zdarzenia binarne
Korekta na niewypłacalność reasekuratorów
Przyszłe składki
Niezdyskontowane rezerwy SII bez Marginesu
Dyskonto SII
Zdyskontowane rezerwy SII bez Marginesu
Margines Ryzyka
Rezerwy w bilansie SII

-

Rezerwy
razem

-

-

-

57 150
57 150
11 708
2 837
13 210
427
16
1 576
33 936
305
33 631
2 581
36 212

Różnice przedstawione w powyższym przejściu opisane są poniżej:


Dyskonto. W rezerwach do celów księgowych dyskontowane są tylko rezerwy
rentowe, w rezerwach SII wszystkie zobowiązania. Ponadto, stosowana stopa
dyskontowa netto do celów księgowych jest stała i wynosi 0,5%.



DAC. Ze względu na brak rozpoznawania odroczonych kosztów akwizycji w bilansie
SII, rezerwa składki SII nie musi wystarczać na pokrycie DAC (w przeciwieństwie do
rezerw księgowych).



Narzuty kosztowe. W rezerwach szkodowych SII rozpoznaje się dodatkowe rodzaje
kosztów, którymi są koszty administracyjne alokowane do likwidacji szkód oraz koszty
inwestycji.



Niezarobione zyski / straty. Rezerwa składki SII służy tylko na pokrycie
oczekiwanych przepływów i nie zawiera marży.



Katastrofy naturalne. Ze względu na nieregularny charakter katastrof naturalnych,
wymagane jest unormowanie przyszłych szkód do średniej wieloletniej oczekiwanej
wartości.



Zdarzenia binarne. Wartość oczekiwana
reprezentowane w danych historycznych.



Korekta na niewypłacalność reasekuratorów. Przyjęto ryzyko niewypłacalności
reasekuratorów na poziomie prawdopodobieństwa ich bankructwa zgodnie z ich
ratingiem. Założono pomniejszenie udziału reasekuratorów w rezerwach zgodnie z
prawdopodobieństwem warunkowym bankructwa w kolejnych latach oraz stratę w
każdym z kolejnych lat na poziomie 50% wartości ich udziału w rezerwach.



Przyszłe składki. Uwzględnione są przyszłe składki z aktywnych polis nie wymagane
na datę bilansową i pomniejszone o związane z nimi przyszłe prowizje oraz składki nie
wymagane na datę bilansową należne reasekuratorowi wraz z prowizjami
reasekuracyjnymi.

85

zdarzeń

rzadkich,

które

nie

są

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku i za rok zakończony tego dnia

D.2.9 Istotne zmiany w zasadach wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w
2019 roku
LINK4 nie wprowadził żadnych istotnych zmian w stosowanych podstawach uznawania i
wyceny oraz w szacunkach dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w roku 2019.

D.3 Inne zobowiązania

Zobowiązania (w tys zł)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – inne niż ubezpieczenia
na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wyceniane łącznie
Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – zdrowotne (o
charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)
Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – na życie (z wyłączeniem
zdrowotnych oraz ubezpieczeń związanych z wartością indeksu i
ubezpieczeń związanych z UFK)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wyceniane łącznie
Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka

Opis w
pkt

D.2

D.2

Zobowiązania warunkowe
Pozostałe rezerwy (inne niż techniczno-ubezpieczeniowe)
Zobowiązania
wynikające
ze
świadczeń
emerytalnych
dla
pracowników
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych
Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji
kredytowych
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (w tym wobec ubezpieczających i D.3.1.1
pośredników ubezpieczeniowych)
Zobowiązania z tytułu reasekuracji
D.3.1.2
Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu ubezpieczeń i D.3.1.3
reasekuracji)
Zobowiązania podporządkowane
D.3.2

Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych
środkach własnych
Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)
Zobowiązania razem

D.3.3

Wartość ze
Wycena
Spisanie
sprawozdani
do
DAC oraz
a
wartości
WNiP
finansowego
godziwej

Wartość
MSSF16/ według
Pozostałe Wypłacal
ność II

Wycena
rezerw

1 462 726
1 462 726
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-282 910
-1 462 726
1 152 296
27 520

0
0
0
0

1 179 816
0
1 152 296
27 520

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4 611
4 447
164

0
0
0

4 611
4 447
164

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

157 486
0
154 722
2 764

0
0
0
0

157 486
0
154 722
2 764

0
11 237

0
0

0
0

0
0

0
-1 380

0
9 858

68
0

0
0

0
0

0
0

0
0

68
0

0

0

0

0

21 339

21 339

28 035
130 043

0
0

-3 644
0

-12 223
-129 357

-12 140
-686

27
0

19 014
20 248

0
0

0
-1 597

-2 840
0

-42
0

16 133
18 651

20 248

0

-1 597

0

0

18 651

93 032
1 764 403

-79 787
-79 787

0
-5 241

531
-264 702

12 711
26 486
19 803 1 434 476

D.3.1 Zobowiązania warunkowe
Istotne zobowiązania warunkowe (inne niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, reasekuracji,
finansowania, w tym leasingu) ujmuje się w bilansie ekonomicznym, w przypadku, gdy zajście
zdarzenia jest prawdopodobne, a kwotę zobowiązania można wiarygodnie oszacować, w
kwocie bieżącej oczekiwanej wartości przyszłych przepływów pieniężnych podczas trwania
danego zobowiązania warunkowego wymaganych w celu uregulowania zobowiązania
warunkowego, przy wykorzystaniu bazowej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od
ryzyka.
Wycena wg PSR
Zobowiązania warunkowe nie są wykazywane w bilansie wg PSR.
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D.3.2 Zobowiązania

D.3.2.1 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (w tym wobec ubezpieczających i
pośredników ubezpieczeniowych)
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń obejmują zobowiązania wobec ubezpieczających z tytułu
odszkodowań i świadczeń, zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, tj. brokerów
ubezpieczeniowych, agentów i innych pośredników (np. należne, ale niewypłacone prowizje z
tytułu pośrednictwa) oraz inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń.
W zobowiązaniach z tytułu ubezpieczeń wykazuje się zobowiązania, których termin
wymagalności już minął i które nie są uwzględnianie przy wyznaczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych jako przepływy pieniężne – wypływy.
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń wycenia się w wartości godziwej. Wartość godziwą
zobowiązań z tytułu ubezpieczeń wyznacza się alternatywną metodą wyceny opisaną w części
D.4.
Wycena wg PSR
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Ujęta
korekta wartości między bilansem ekonomicznym a bilansem statutowym wynika z ujęcia
niewymagalnych zobowiązań w najlepszym oszacowaniu rezerw jako przyszłe przepływy
pieniężne, wyceny pozostałych zobowiązań z tytułu ubezpieczeń do wartości godziwej oraz
ujęcia w bilansie ekonomicznym zobowiązań z tytułu zwrotu składek oraz składek
przedpłaconych w pozycji pozostałych zobowiązań.

D.3.2.2 Zobowiązania z tytułu reasekuracji
Jako zobowiązania z tytułu reasekuracji wykazuje się jedynie te zobowiązania, których termin
wymagalności już minął i które nie są uwzględnianie przy wyznaczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych jako przepływy pieniężne – wypływy.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu reasekuracji.
Wycena wg PSR
Zobowiązania z tytułu reasekuracji wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Ujęta
korekta wartości między bilansem ekonomicznym a bilansem statutowym w całości wynika z
ujęcia niewymagalnych zobowiązań w najlepszym oszacowaniu kwot należnych z umów
reasekuracji jako przyszłe przepływy pieniężne oraz innej prezentacji zobowiązań z tytułu
regresów wobec reasekuratora (prezentowane w „Pozostałych zobowiązaniach”).

D.3.2.3 Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu ubezpieczeń i reasekuracji)
Do pozostałych zobowiązań niezwiązanych z działalnością ubezpieczeniową zalicza się m.in.
zobowiązania wobec pracowników, dostawców, a także zobowiązania wobec Skarbu Państwa
(z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych danin społecznych). Pozostałe
zobowiązania wycenia się w wartości godziwej. Wartość godziwą pozostałych zobowiązań
wyznacza się alternatywną metodą wyceny opisaną w części D.4.
Wycena wg PSR
Zobowiązania z tytułu pobranych pożyczek (w tym transakcje typu sell-buy-back), wykazuje
się wg skorygowanej ceny nabycia. Pozostałe zobowiązania wykazywane są w kwocie
wymagającej zapłaty. Ujęta korekta wartości między bilansem ekonomicznym a bilansem
statutowym wynika z ujęcia niewymagalnych zobowiązań w najlepszym oszacowaniu rezerw
jako przyszłe przepływy pieniężne.
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D.3.2.4 Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych
Zobowiązania leasingowe rozpoznane w bilansie na potrzeby Wypłacalności II w linii
zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych wycenia się
metodami alternatywnymi opisanymi w części D.4.
Wycena wg PSR
W bilansie statutowym nie wykazuje się pozycji zobowiązań wynikających z leasingu
operacyjnego w rozumieniu zapisów MSSF 16.

D.3.3 Zobowiązania podporządkowane
Do zobowiązań podporządkowanych zalicza się pożyczki, dla których w przypadku upadłości
pożyczkobiorcy pożyczkodawca zaspokajany jest na końcu. Zobowiązania podporządkowane
zostały wycenione w wartości godziwej. Wartość godziwą zobowiązań podporządkowanych
wyznacza się alternatywną metodą wyceny opisaną w części D.4.
Wycena wg PSR
Zobowiązania z tytułu pożyczek podporządkowanych wykazuje się wg skorygowanej ceny
nabycia.
D.3.4 Pozostałe zobowiązania
W kategorii „Pozostałe zobowiązania” prezentuje się: rozliczenia międzyokresowe kosztów,
zobowiązania z tytułu zwrotu składek oraz tzw. składki przedpłacone oraz udział reasekuratora
w oszacowaniu regresów. Rozliczenia międzyokresowe obejmują przypadające na ten okres
sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
Pozostałe zobowiązania wycenia się w wartości godziwej. Wartość godziwą pozostałych
zobowiązań wyznacza się alternatywną metodą wyceny opisaną w części D.4.
Wycena wg PSR
Pozostałe zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Ujęta korekta wartości
między bilansem ekonomicznym a bilansem statutowym w całości wynika z wyceny
przychodów przyszłych okresów w wartości zero, innej prezentacji zobowiązań z tytułu
regresów wobec reasekuratora oraz ujęcia niewymagalnych pozostałych zobowiązań w
najlepszym oszacowaniu rezerw jako przyszłe przepływy pieniężne.
D.3.5 Istotne zmiany w zasadach wyceny innych zobowiązań w 2019 roku
W okresie sprawozdawczym, najistotniejsza zmiana w sposobie wyceny zobowiązań innych niż
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe związana była z rozpoznaniem w bilansie ekonomicznym
zobowiązań z tytułu umów leasingu zgodnie z nowym standardem MSSF 16 Leasing, który
wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku. W wyniku powyższego LINK4, jako leasingobiorca,
rozpoznaje w bilansie ekonomicznym zobowiązania z tytułu leasingu w pozycji zobowiązania
finansowe.
Poza ww. zmianą nie dokonywano zmian w zasadach uznawania, wyceny ani w szacunkach w
zakresie wyceny zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.
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D.4 Alternatywne metody wyceny

Aktywa i zobowiązania, do których mają zastosowanie alternatywne metody wyceny wraz
uzasadnieniem zastosowania tych metod przedstawia poniższa tabela.
Aktywa i zobowiązania
wyceniane metodą
alternatywną
Nieruchomości, maszyny
i urządzenia
wykorzystywane na
własne potrzeby

Dłużne papiery
wartościowe, pożyczki

Opis alternatywnej metody wyceny wraz z uzasadnieniem stosowania
Wartość godziwa maszyn i urządzeń wykorzystywanych na własne potrzeby Spółki została
wyznaczona poprzez analizę uwzględniającą podejście rynkowe, które zakłada wykorzystanie
cen z transakcji rynkowych obejmujących identyczne lub podobne aktywa/grupy aktywów, a
dla niektórych klas aktywów podejście bieżącego kosztu odtworzenia. Z uwagi na fakt, że
wskazane analizy wykazały, że otrzymana wartość godziwa jest nieistotnie różna od wartości
księgowej netto, przyjęto uproszczenie polegające na wycenie maszyn i urządzeń wg zasad
PSR za wyjątkiem inwestycji w obce środki trwałe, które ustala się według wartości zero oraz
aktywów z tytułu leasingu wycenionych zgodnie z zasadami MSSF 16.
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wyceniane są zgodnie z zasadami MSSF16, tj. wg
modelu kosztu pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości lub
wg modelu wartości godziwej (w przypadku aktywów będących nieruchomościami
inwestycyjnymi). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania amortyzuje się metodą liniową od
daty rozpoczęcia leasingu do końca okresu użytkowania lub do końca okresu leasingu, w
zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.
Wartość godziwą dłużnych papierów wartościowych, dla których nie istnieje aktywny rynek
oraz pożyczek wyznacza się metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
Współczynniki dyskontowe określa się w oparciu o krzywą rentowności papierów rządowych
przesuniętą o spread kredytowy. Jest on wyliczany na dzień najnowszej emisji w stosunku do
ceny emisyjnej i powoduje równoległe przesunięcie krzywej rentowności papierów rządowych
o stałą wartość na całej jej długości lub jako różnica pomiędzy rentownościami notowanych
dłużnych papierów wartościowych emitentów o podobnym ratingu i działających
w podobnych branżach a rentownością obligacji rządowych (w przypadku papierów
denominowanych w euro są to obligacje rządu Niemiec) przemnożona przez współczynnik
ustalany na dzień emisji, uwzględniający w krzywej dyskontowej ryzyko specyficzne danego
emitenta.

Depozyty bankowe inne
niż środki pieniężne

Ze względu na brak aktywnego i regularnego rynku, wartość godziwa depozytów wyznaczana
jest jako wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wynikających z warunków
zawartych umów depozytowych. Z uwagi na fakt, że Spółka posiada wyłącznie depozyty typu
ON efekt dyskonta jest nieistotny dla ustalenia wartości godziwej.

Należności z tytułu
ubezpieczeń i od
pośredników
ubezpieczeniowych,
Pozostałe należności
(handlowe, inne niż z
działalności
ubezpieczeniowej) oraz
kwoty należne z umów
reasekuracji dla
zobowiązań
wynikających z
ubezpieczeń

Z uwagi na brak aktywnego rynku, LINK4 wycenia należności z tytułu ubezpieczeń i od
pośredników ubezpieczeniowych oraz pozostałe należności metodą zdyskontowanych
przepływów pieniężnych. Wycena tych należności opiera się na historycznej analizie
spłacalności należności, a prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane aktualną
rynkową stopą dyskontową. Z uwagi na zwiększoną ściągalność należności w pierwszych
miesiącach windykacji efekt dyskonta jest nieistotny dla ustalenia wartości godziwej.

Środki pieniężne

Z uwagi na brak aktywnego rynku LINK4 wycenia środki pieniężne w wartości nominalnej efekt dyskonta jest nieistotny dla ustalenia wartości godziwej.

Pozostałe aktywa

Kierując się zasadą istotności przyjęto uproszczenie polegające na wycenie w wartości
nabycia, względnie w wartości podlegającej rozliczeniu w czasie z uwzględnieniem odpisów z
tytułu utraty wartości. Koszty rozliczane w czasie, dotyczące nakładów na wartości
niematerialne i prawne np. nakładów informatycznych ustala się w wartości zero.

Zobowiązania z tytułu
świadczeń emerytalnych
dla pracowników oraz
pozostałe rezerwy (inne
niż rezerwy technicznoubezpieczeniowe)

Rezerwy na odprawy emerytalne i świadczenia pośmiertne szacowane są metodami
aktuarialnymi z zastosowaniem odpowiednich technik i założeń aktuarialnych:

stóp dyskontowych, zgodnych z krzywą rentowności obligacji zerokuponowych
Skarbu Państwa,
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wyceniane metodami
aktuarialnymi





Zobowiązania finansowe
inne niż zobowiązania
wobec instytucji
kredytowych

Zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń i wobec
pośredników
ubezpieczeniowych,
Pozostałe zobowiązania

wskaźnika śmiertelności przyjmowanego na poziomie określonym w Polskich
Tablicach Trwania Życia,
przewidywanej stopy wzrostu wynagrodzeń w LINK4,
wskaźnika rotacji pracowników (różnicowanego ze względu m. in. na wiek, staż
pracy i płeć pracownika).

Wartość godziwą zobowiązań finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek oraz
pożyczek, stanowiących zobowiązania LINK4 wyznacza się metodą zdyskontowanych
przepływów pieniężnych. Wycena takich zobowiązań opiera się o spread kredytowy w
stosunku do krzywej wolnej od ryzyka wyliczony tak, by cena instrumentu na datę emisji
wynikająca z modelu była równa cenie emisyjnej. Zgodnie z zasadami wyceny zobowiązań w
systemie SII tak wyliczony własny spread kredytowy nie podlega późniejszym zmianom.
Wycena zobowiązań leasingowych wykonywana jest zgodnie z zasadami MSSF 16.
Z uwagi na brak aktywnego rynku zobowiązania wynikające z umów leasingu wyceniane są
zgodnie ze standardem MSSF16. Na moment początkowego ujęcia w wartości bieżącej opłat
leasingowych pozostających do zapłaty, w tym stałych opłat leasingowych pomniejszonych o
należne zachęty leasingowe, zmiennych opłat leasingowych, które zależą od indeksu lub
stawki, kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej
wartości końcowej, ceny wykonania opcji kupna, jeżeli jest prawdopodobne, że zostanie ona
wykorzystana oraz kar pieniężnych za wypowiedzenie leasingu, jeżeli istnieje możliwość
skorzystania z takiej opcji. W późniejszych okresach zobowiązania te wyceniane są według
zamortyzowanego kosztu.
Z uwagi na brak aktywnego rynku, Spółka wycenia zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec
pośredników ubezpieczeniowych oraz pozostałe zobowiązania metodą zdyskontowanych
przepływów pieniężnych. Wycena tych zobowiązań opiera się na historycznej analizie realizacji
zobowiązań, a prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane aktualną rynkową stopą
dyskontową.
Z uwagi na krótki termin wymagalności wartość nominalna stanowi racjonalne przybliżenie
wartości godziwej.

Niepewność w wycenie aktywów finansowych mierzona jest następującymi współczynnikami:


BPV (basis point value), współczynnik ten mówi o ile zmieni się wartość instrumentu (w
walucie wyceny) przy zmianie krzywej dyskontowej i projekcyjnej o 1 bp obligacji,
LINK4 regularne porównuje adekwatność wyceny, poprzez kalibrowanie spreadu (o ile to
możliwe) stosowanego do wyceny do dostępnych cen rynkowych oraz porównywanie wyceny
modelowej z wyceną w oparciu o skorygowaną cenę nabycia w przypadku obligacji.
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E. Zarządzanie kapitałem
E.1 Polityka kapitałowa i dywidendowa

LINK4 posiada jasno określoną politykę kapitałową i dywidendową, której realizacja zapewnia
ciągłą zgodność z wymogami kapitałowymi.
W zakresie zarządzania kapitałem PZU, jako podmiot dominujący, realizuje zadania związane
z zarządzaniem kapitałem na poziomie Grupy PZU jako całości oraz dokonuje alokacji kapitału
na jednostki należące do Grupy PZU, w tym LINK4.
Zgodnie z polityką Grupa PZU oraz LINK4 dąży do:


efektywnego zarządzania kapitałem poprzez optymalizację wykorzystania kapitału z
perspektywy Grupy PZU;



maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego w
szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów
kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje;



zapewnienia wystarczających środków finansowych na pokrycie zobowiązań Grupy PZU
wobec klientów.

Zarządzanie kapitałem w LINK4 opiera się na następujących zasadach:


utrzymanie docelowych współczynników wypłacalności na poziomie 130%;



gwarancja uzupełnienia środków własnych do poziomu określonego powyżej przez
podmiot dominujący lub inny wskazany podmiot w ramach Grupy PZU.

Polityka dywidendowa LINK4 opiera się na następujących zasadach:


zgodnie z planami Zarządu sporządzonymi w ramach realizacji Strategii Grupy PZU oraz
własną oceną ryzyka i wypłacalności środki własne LINK4 po deklaracji lub wypłacie
dywidendy, pozostają na poziomie, który zapewnia spełnienie warunków określonych
w polityce;



przy określeniu dywidendy uwzględniane są rekomendacje organu nadzoru w zakresie
dywidendy.

Średnioterminowy plan zarządzania kapitałem obejmuje 3-letni horyzont czasowy i jest częścią
procesu planowania w LINK4 oraz w Grupie PZU.
W celu monitorowania i utrzymywania kapitału na poziomie adekwatnym do podejmowanego
ryzyka oraz spełnienia w sposób ciągły wymogów kapitałowych, wprowadzony został system
limitów kapitałowych. Zawiera on system wczesnego ostrzegania w postaci progów, przy
których należy podjąć działania naprawcze zapobiegające przekroczeniu ostatecznego limitu.
System limitów kapitałowych wraz z systemem wczesnego ostrzegania („SWO”) ustalony
został na podstawie maksymalnej wartości SCR zgodnie z apetytem na ryzyko. W roku 2018
limity SWO uległy zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą:


Strefa zielona (powyżej 130%),



Strefa żółta (od 110% do 130%),



Strefa czerwona (poniżej 110%).

Działania zarządcze mające na celu podwyższenie poziomu środków własnych, to w
szczególności:
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zwiększenie zobowiązań podporządkowanych;



zaniechanie lub czasowe wstrzymanie wykupu instrumentów zakwalifikowanych do
środków własnych, jeżeli warunki emisji lub umowa przewidują taką możliwość;



zatrzymanie części lub całości zysku poprzez zmniejszenie kwot wypłacanych
dywidend;



dopłaty w ramach uzupełniających środków własnych;



podwyższenie kapitału.

Działania zarządcze w zakresie profilu ryzyka obejmują, w szczególności:


unikanie ryzyka – nie angażowanie się lub zaprzestanie angażowania się w działania,
które powodują wzrost ekspozycji na ryzyko;



transfer ryzyka – przeniesienie części ekspozycji na ryzyko na stronę trzecią;



ograniczanie ryzyka – ograniczenie prawdopodobieństwa zmaterializowania się ryzyka
lub ograniczenie jego wpływu;



akceptację poziomu ryzyka – akceptację zatrzymania ryzyka, gdy inne działania
zarządcze nie są dostępne lub koszt ich wdrożenia jest zbyt wysoki w stosunku do
uzyskanych korzyści;



wdrożenie narzędzi wspierających inne działania zarządcze, w szczególności: limitów,
programów reasekuracyjnych, regularnego przeglądu polityki przyjmowania ryzyka do
ubezpieczenia (underwritingu).

Skala podjętych działań naprawczych zależy od momentu dokonania oceny adekwatności
kapitałowej. Generalnie, jeżeli analiza przeprowadzana jest na etapie planowania,
wprowadzane działania naprawcze mogą mieć łagodniejszy charakter (np. dokonanie zmian w
biznesplanie), niż gdy jest ona przeprowadzana na etapie monitorowania – wówczas może być
konieczne podjęcie działań natychmiastowych.
Na dobór działań naprawczych mają również wpływ inne czynniki, takie jak: kwestie związane
z ryzykiem reputacji, możliwość zastosowania w praktyce danego działania naprawczego, czas
niezbędny do wdrożenia danego działania naprawczego, jakość środków własnych w
przypadku podwyższenia poziomu kapitału na pokrycie ryzyka.
Decyzje odnośnie zastosowania opisanych powyżej metod podejmuje Zarząd LINK4.
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Komitet Ryzyka LINK4 otrzymują regularne raporty na temat
stanu adekwatności kapitałowej (co najmniej raz na kwartał oraz na bieżąco w przypadku
przekroczenia ustalonych progów kapitałowych).
E.2 Środki własne

Na dzień 31 grudnia 2019 roku środki własne wykazane w statutowym sprawozdaniu
finansowym Spółki wynosiły 241 882 tys. złotych i składały się z następujących pozycji:
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Wyszczególnienie
I. Kapitał podstawowy
II. Kapitał zapasowy
III. Kapitał z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Kapitał własny, razem

31.12.2019
111 356
278 626
830
2 026
-167 319
16 363
0
241 882

31.12.2018
111 356
278 626
4 082
2 026
-197 661
30 342
0
228 771

Kapitały własne wyliczone według PSR wzrosły w roku 2019 o 13 111 tys. złotych z tytułu
wypracowanego w 2019 roku przez LINK4 zysku netto w wysokości 16 363 tys. złotych.
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami na dzień 31 grudnia 2019, wyliczona na potrzeby
wypłacalności w rozumieniu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wyniosła
228 610 tys. złotych.
Wyszczególnienie

Opis w pkt

Kapitał własny wg statutowego sprawozdania finansowego
Spisanie DAC
Spisanie wartości niematerialnych i prawnych oraz goodwillu
Wycena aktywów do wartości godziwej

D.2.1
D.2.2
D.2.4,
D.2.5.2,
D.2.7.2,
D.2.9,
D.4.5.1, D.4.6
D.2.6,
D.2.7.1,
D.2.7.2,
D.3,
D.4.5.1,
D.4.5.2,
D.4.7

Wycena BEL

Pozostałe (w tym MSSF 16)
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami wg Wypłacalność II

31.12.2019

31.12.2018

241 882
-17 642
-11 815

228 771
-8 371
-8 258

8 028

3 067

9 203
-1 045
228 610

30 102
-2
245 310

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami wg zasad Wypłacalność II spadła w roku 2019 o
16 699 tys. złotych z następujących powodów:
a) LINK4 wypracował w roku 2019 zysk netto w wysokości 16 363 tys. złotych,
b) Zwiększeniu uległa korekta dotycząca spisania DAC o kwotę 9 271 tys. złotych,
c) Zwiększeniu uległa korekta dotycząca spisania wartości niematerialnych i prawnych o
3 557 tys. zł,
d) Zwiększeniu uległa korekta dotycząca wyceny aktywów do wartości godziwej o kwotę
4 961 tys. złotych,
e) Zmniejszeniu uległa korekta dotycząca wyceny BEL o kwotę 20 900 tys. złotych,
f) Zwiększeniu uległa korekta dotycząca MSSF 16 o kwotę 1 043 tys. zł.
Zgodnie z wytycznymi art. 245 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej środki
własne zakładu ubezpieczeń klasyfikuje się do trzech kategorii. W przypadku LINK4 środki
własne w podziale na kategorie prezentują się następująco:

93

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku i za rok zakończony tego dnia

Wyszczególnienie
Zwykły kapitał zakładowy (z uwzględnieniem akcji własnych)
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana ze
zwykłym kapitałem zakładowym
Rezerwa uzgodnieniowa
Zobowiązania podporządkowane
Kwota odpowiadająca wartości aktywów z tyt. odroczonego podatku
dochodowego netto
Podstawowe środki własne razem
Dopuszczone środki własne (EOF) na pokrycie wymogu SCR razem
Dopuszczone środki własne (EOF) na pokrycie wymogu MCR razem

Kategoria 1
111 356

Kategoria 2

Kategoria 3
0

0

RAZEM
111 356

278 626
-196 643
0

0
0
18 651

0
0
0

278 626
-196 643
18 651

0
193 339

0
18 651

30 807
30 807

30 807
242 797

193 339

18 651

21 977

233 967

193 339

13 186

0

206 525

Kwota rezerwy uzgodnieniowej jest równa nadwyżce aktywów nad zobowiązaniami ogółem
pomniejszonej o kwoty posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji własnych,
przewidywanych obciążeń (LINK4 pomniejszył nadwyżkę aktywów nad zobowiązaniami o
kwotę podatku od aktywów wyliczonych zgodnie z §5 ust 2 oraz §7 ustawy o podatku od
niektórych instytucji finansowych i będących do zapłaty w ciągu 12 miesięcy po dniu
bilansowym w łącznej wysokości 4 464 tys. złotych) i dywidend oraz pozostałych pozycji
podstawowych środków własnych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała zobowiązanie podporządkowane w postaci
pożyczki podporządkowanej w wysokości 18 651 tys. złotych, udzielonej przez PZU. Umowa
pożyczki zawarta została dnia 4 września 2019 roku, wartość nominalna kapitału zaciągniętej
pożyczki podporządkowanej wyniosła 20 000 tys. złotych. Pożyczka została udzielona na
warunkach rynkowych w walucie polskiej. Termin wymagalności powyższej pożyczki
podporządkowanej (wraz z odsetkami) określono w umowie pożyczki na dzień 19 września
2029 roku. Szczegóły dotyczące spłaty starej pożyczki podporządkowanej i zaciągnięcia nowej
pożyczki podporządkowanej znajdują się w części A.5.1.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku LINK4 nie posiada
uzupełniających środków własnych.
Informacje dotyczące środków własnych zawiera formularz QRT S.23.01.01 stanowiący
załącznik nr 8 do sprawozdania.
E.3 Kapitałowy wymóg wypłacalności i minimalny wymóg kapitałowy

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała kapitałowy wymóg wypłacalności w wysokości
146 515 tys. złotych, który składał się z następujących modułów ryzyk zgodnych z wymogami
art. 249 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (formuła standardowa):
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31.12.2019
(w tys zł)

Wyszczególnienie
Ryzyko rynkowe
Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta
Ryzyko w ubezpieczeniach na życie
Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych
Ryzyko w ubezpieczeniach innych niż na życie
Efekt dywersyfikacji
Ryzyko wartości niematerialnych i prawnych
Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności (BSCR)
Ryzyko operacyjne
Korekta z tytułu zdolności RTU do pokrywania strat
Korekta z tytułu zdolności podatków odroczonych do pokrywania strat
Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)
Minimalny wymóg kapitałowy (MCR)

31.12.2018
(w tys zł)
11
38
6
8
115
-36

726
777
733
035
246
279
0
144 238
35 399
0
-33 122
146 515
65 932

7
32
5
7
114
-30

272
341
214
984
352
123
0
137 040
30 880
0
-31 025
136 895
61 603

LINK4 dokonuje przypisania strat z tytułu szoku objętego podstawowym kapitałowym
wymogiem wypłacalności w sposób zgodny z udziałem modułów i podmodułów formuły
standardowej w podstawowym kapitałowym wymogu wypłacalności. W okresie
sprawozdawczym przyjęto, że 85% strat z tytułu ryzyka operacyjnego ma charakter kosztów
uzyskania przychodów podatkowych. Kwotę korekty z tytułu zdolności podatków odroczonych
do pokrywania strat pomniejsza się o kwoty, które uznano za nieodzyskiwalne.
Kapitałowy wymóg wypłacalności wzrósł w roku 2019 o 9 619 tys. złotych z następujących
powodów:
a) Wymóg z tytułu ryzyka rynkowego wzrósł o 4 454 tys. zł z uwagi na konieczność
rozpoznania wymogu od aktywów z tytułu leasingu rozpoznanych zgodnie z MSSF 16
(aktywa z umów leasingu dot. najmu nieruchomości wykazywane są w podmodule
ryzyka cen nieruchomości, aktywa z pozostałych umów leasingowych wykazywane są
w podmodule ryzyka cen akcji).
b) Wymóg z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta wzrósł o 6 436
tys. złotych z uwagi na wzrost udziału reasekuratora w rezerwach technicznoubezpieczeniowych, które stanowią ekspozycję podmodułu ryzyka Typ 1 (co zostało
szczegółowo opisane w sekcji A.1.6).
c) Wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego wzrósł o 4 519 tys. złotych z uwagi na wzrost w
2019 roku rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto (co zostało szczegółowo
opisane w sekcji A.2).
Kwoty kapitałowego wymogu wypłacalności i minimalnego wymogu kapitałowego LINK4 na
koniec okresu sprawozdawczego wraz z kwotą kapitałowego wymogu wypłacalności w podziale
na moduły ryzyka przedstawia Formularz QRT S.25.01.21 stanowiący załącznik nr 9 do
sprawozdania. Dane ilościowe dotyczące minimalnego wymogu kapitałowego prezentuje
również formularz QRT S.28.01.01 stanowiący załącznik nr 6 do sprawozdania.
Powyższy kapitałowy wymóg wypłacalności oraz minimalny wymóg kapitałowy podlegają
jeszcze ocenie nadzorczej.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku LINK4 nie stosował
uproszczeń przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły
standardowej.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku LINK4 nie stosował
parametrów specyficznych dla zakładu zgodnie z art. 256 Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności
według formuły standardowej.
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Dane do wyliczenia minimalnego wymogu kapitałowego pochodzą z wewnętrznych systemów
informatycznych LINK4 i podlegają kontrolom wewnętrznym właściwym dla procesu
sprawozdawczego. Zapewnienie odpowiedniej jakości danych w Spółce regulowane jest
między innymi poprzez określenie w szczególności ról i odpowiedzialności w procesach SII oraz
zasad zarządzania jakością danych, w tym zasad monitorowania jakości danych, ich zbierania,
przetwarzania i aktualizowania. LINK4 stosuje formułę standardową w celu obliczenia SCR.
Obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności dokonuje się zgodnie z obowiązującymi
przepisami systemu SII przy założeniu, że działalność Spółki będzie kontynuowana. Obliczenie
to obejmuje prowadzoną działalność oraz nową działalność, której spodziewane rozpoczęcie
nastąpi w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności dopuszczonymi
środkami własnymi wyniosło 159,7% (poziom zielony), natomiast pokrycie minimalnego
wymogu kapitałowego dopuszczonymi środkami własnymi wyniosło 313,2%.
31.12.2019
(w tys zł)

Wyszczególnienie

31.12.2018
(w tys zł)

Dopuszczone środki własne (EOF) na pokrycie wymogu SCR - razem
Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)
Współczynnik EOF(SCR)/SCR

233 967
146 515
159,7%

270 114
136 895
197,3%

Dopuszczone środki własne (EOF) na pokrycie wymogu MCR - razem
Minimalny wymóg kapitałowy (MCR)
Współczynnik EOF(MCR)/MCR

206 525
65 932
313,2%

224 923
61 603
365,1%

E.4 Zastosowanie podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji do obliczenia
kapitałowego wymogu wypłacalności

Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku LINK4 nie stosował
podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji do wyliczenia kapitałowego wymogu
wypłacalności.
E.5 Różnice między formułą standardową a stosowanym modelem wewnętrznym

Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku LINK4 nie stosował modelu
wewnętrznego do wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności.
E.6 Niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym i niezgodność z kapitałowym
wymogiem wypłacalności

W 2019 roku w LINK4 nie wystąpiły jakiekolwiek niezgodności z minimalnym wymogiem
kapitałowym (MCR) ani niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności (SCR).
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Załącznik 1 Formularz S.05.01.02
S.05.01.02
Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii
biznesowych (w tys. zł)
Linie biznesowe dla przyjętej reasekuracji
nieproporcjonalnej
reasekuracja czynna nieproporcjonalna / Line of Business
for:
accepted non-proportional reinsurance

Linie biznesowe dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i przyjęta reasekuracja
proporcjonalna)

Ubezpieczenia
pokrycia
kosztów
świadczeń
medycznych

C0010
Składki przypisane
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa
R0110
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0120
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0130
Udział zakładu reasekuracji
R0140
Netto
R0200
Składki zarobione
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa
R0210
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0220
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0230
Udział zakładu reasekuracji
R0240
Netto
R0300
Odszkodowania i świadczenia
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa
R0310
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0320
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0330
Udział zakładu reasekuracji
R0340
Netto
R0400
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa
R0410
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0420
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0430
Udział zakładu reasekuracji
R0440
Netto
R0500
Koszty poniesione
R0550
Pozostałe koszty
R1200
Koszty ogółem
R1300

Ubezpieczenia
na wypadek
utraty dochodów

Ubezpieczenia
pracownicze

C0020

C0030

Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z
tytułu
użytkowania
pojazdów
mechanicznych

Pozostałe
ubezpieczenia
pojazdów

Ubezpieczenia
morskie, lotnicze
i transportowe

Ubezpieczenia
od ognia i
innych szkód
rzeczowych

Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
ogólnej

Ubezpieczenia
kredytów i
poręczeń

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Ogółem
Ubezpieczenia
kosztów ochrony
prawnej

Ubezpieczenia
świadczenia
pomocy

Ubezpieczenia
różnych strat
finansowych

C0100

C0110

C0120

Zdrowie

Ofiara
(wypadku)

Ubezpieczenia
morskie,
lotnicze i
transportowe

Nieruchomości

C0130

C0140

C0150

C0160

-

25 789
-

-

752 627
-

173 322
-

24
-

28 077
-

4 939
-

-

-

35 836
-

1
-

-

25 789

-

648 182
104 445

174
173 148

24

328
27 749

4 939

-

-

2 035
33 801

1

-

25 105
-

-

768 281
-

168 227
-

28
-

27 441
-

4 481
-

-

-

34 219
-

1
-

-

25 105

-

662 391
105 890

174
168 053

28

328
27 113

4 481

-

-

1 919
32 300

1

-

1 078
-

-

442 373
-

103 703
-

1
-

11 973
-

1 900
-

-

-

10 468
-

-

-

1 078

-

406 928
35 445

103 703

1
-

11 973

1 900

-

-

1 138
9 330

-

-

-

-

22 774
-

-

42 923
-

57 555
-

7
-

14 656
-

2 094
-

-

-

21 336
-

0
-

-

-

-

-

-

-

C0200

-

1 020 614
650 719
369 895

-

1 027 782
664 812
362 970

-

-

571 497
408 067
163 430

-

-

161 344
161 344

-

-
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Zobowiązania z tytułu reasekuracji
ubezpieczeń na życie / Life
reinsurance obligations

Linie biznesowe dla zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie / Line of Business for: life insurance
obligations

Ubezpieczenia,
Renty z umów
w których
ubezpieczenia
Renty z umów
świadczenie
innych niż
ubezpieczenia
jest ustalane w
umowy
innych niż
oparciu o
ubezpieczenia na
umowy
określone
życie oraz
Ubezpieczenia z
Pozostałe
ubezpieczenia
indeksy lub inne
powiązane ze
udziałem w
ubezpieczenia na
na życie oraz
wartości
zobowiązaniami
zyskach
życie
powiązane ze
bazowe i
ubezpieczeniowy
zobowiązaniami
ubezpieczenia
mi innymi niż
z tytułu
związane z
zobowiązania z
ubezpieczeń
ubezpieczeniow
tytułu
zdrowotnych
ym funduszem
ubezpieczeń
kapitałowym
zdrowotnych

Ubezpieczenia
zdrowotne

C0210
Składki przypisane
Brutto
R1410
Udział zakładu reasekuracji
R1420
Netto
R1500
Składki zarobione
Brutto
R1510
Udział zakładu reasekuracji
R1520
Netto
R1600
Odszkodowania i świadczenia
Brutto
R1610
Udział zakładu reasekuracji
R1620
Netto
R1700
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto
R1710
Udział zakładu reasekuracji
R1720
Netto
R1800
Koszty poniesione
R1900
Pozostałe koszty
R2500
Koszty ogółem
R2600

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

Ogółem
Reasekuracja
ubezpieczeń
zdrowotnych

Reasekuracja
ubezpieczeń na
życie

C0270

C0280

C0300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77 529
55 416
22 113

-

-

77 529
55 416
22 113

-

-

-

-

-

3 316
-

-

-

3 316
3 316
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Załącznik 2 Formularz S.05.02.01
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
31-12-2019
S.05.02.01
Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju (w tys. zł)

Kraj siedziby

Najważniejszych pięć krajów (wg kwoty składek
przypisanych brutto) – Zobowiązania związane z
ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie
C0020
C0030
C0040
C0050
C0060

C0010

Najważniejszych
pięć krajów i kraj
siedziby
C0070

R0010
Składki przypisane
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
Udział zakładu reasekuracji
Netto
Składki zarobione
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
Udział zakładu reasekuracji
Netto
Odszkodowania i świadczenia
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
Udział zakładu reasekuracji
Netto
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
Udział zakładu reasekuracji
Netto
Koszty poniesione
Pozostałe koszty
Koszty ogółem

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200

C0080
1 020 614
0
0
650 719
369 895

R0210
R0220
R0230
R0240
R0300

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

-

-

-

-

-

C0140
1 020 614
650 719
369 895

1 027 782
0
0
664 812
362 970

-

-

-

-

-

1 027 782
664 812
362 970

R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

571 497
0
0
408 067
163 430

-

-

-

-

-

571 497
408 067
163 430

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300

161 344
0
161 344

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

161 344
0
161 344

C0150

Najważniejszych pięć krajów (wg kwoty składek
przypisanych brutto) – Zobowiązania związane z
ubezpieczeniami innymi na życie
C0160
C0170
C0180
C0190
C0200

C022

C0230

Kraj siedziby

Najważniejszych
pięć krajów i kraj
siedziby
C02010

R1400
Składki przypisane
Brutto
Udział zakładu reasekuracji
Netto
Składki zarobione
Brutto
Udział zakładu reasekuracji
Netto
Odszkodowania i świadczenia
Brutto
Udział zakładu reasekuracji
Netto
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Brutto
Udział zakładu reasekuracji
Netto
Koszty poniesione
Pozostałe koszty
Koszty ogółem

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

R1410
R1420
R1500

-

-

-

-

-

-

-

R1510
R1520
R1600

77 529
55 416
22 113

-

-

-

-

-

R1610
R1620
R1700

-

77 529
55 416
22 113

R1710
R1720
R1800
R1900
R2500
R2600

3 316
0
3 316

-

-

-

-

-

3 316
3 316
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Załącznik 3 Formularz S.12.01.02
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
31-12-2019
S.12.01.02
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych
o charakterze ubezpieczeń na życie (w tys. zł)
Ubezpieczenia, w których świadczenie jest
ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne
wartości bazowe i ubezpieczenia związane z
Ubezpieczenia z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
udziałem w
zyskach

C0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz
reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z
niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi
obliczanymi łącznie – Ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i
marginesu ryzyka / Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz
reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z
niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem
Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych
(podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – ogółem
Margines ryzyka
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw technicznoubezpieczeniowych / Amount of the transitional on Technical Provisions
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie
Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

C0030

Umowy bez
opcji i gwarancji

Umowy z
opcjami i
gwarancjami

C0040

C0050

Umowy bez
opcji i
gwarancji
C0060

Umowy z
opcjami i
gwarancjami

C0070

Ogółem
(Ubezpieczenia na
życie inne niż
zdrowotne, w tym
ubezpieczenia na
życie związane z
ubezpieczeniowym
funduszem
kapitałowym)

Renty z umów
ubezpieczenia innych niż
umowy ubezpieczenia na
życie oraz powiązane ze
Przejęta
zobowiązaniami
reasekuracja
ubezpieczeniowymi innymi
niż zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń zdrowotnych

Pozostałe ubezpieczenia na życie

C0080

C0090

C0100

Ubezpieczenia na życie (bezpośrednia
działalność ubezpieczeniowa)

Umowy bez
opcji i
gwarancji

C0150

C0160

Umowy z
opcjami i
gwarancjami

C0170

C0180

Renty z umów
ubezpieczenia
innych niż umowy
ubezpieczenia na
życie oraz
powiązane ze
zobowiązaniami z
tytułu ubezpieczeń
zdrowotnych

Reasekuracja
ubezpieczeń
zdrowotnych
(reasekuracja
czynna)

C0190

C0200

Ogółem
(Ubezpieczenia
zdrowotne o
charakterze
ubezpieczeń na
życie)

C0210

R0010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R0020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R0030

-

-

-

-

-

-

-

154 722

-

154 722

-

-

-

-

-

-

R0080

-

-

-

-

-

-

-

87 058

-

87 058

-

-

-

-

-

-

R0090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R0100

-

-

-

-

-

-

-

2 764

-

2 764

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R0110
R0120
R0130
R0200

-

-

-

-

-

157 486

-

157 486

-
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Załącznik 4 Formularz S.17.01.02

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA

31-12-2019
S.17.01.02
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (w tys. zł)
Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna
Ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej z tytułu
użytkowania
pojazdów
mechanicznych

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia
pokrycia kosztów
Ubezpieczenia
na wypadek
świadczeń
pracownicze
utraty dochodów
medycznych
C0020
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz
reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z
niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi
obliczanymi łącznie – Ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu
ryzyka
Najlepsze oszacowanie
Rezerwy składek
Brutto
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz
reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem
zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia
Brutto
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz
reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem
zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem
Najlepsze oszacowanie netto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia
Najlepsze oszacowania brutto ogółem
Najlepsze oszacowania netto
Margines ryzyka
Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw technicznoubezpieczeniowych
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie
Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz
reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem
zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek
celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

C0030

C0040

Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Pozostałe
Ubezpieczenia Ubezpieczenia od Ubezpieczenia
Ubezpieczenia Ubezpieczenia Ubezpieczenia
ubezpieczenia morskie, lotnicze i ognia i innych odpowiedzial-ności kredytów i kosztów ochrony świadczenia
pojazdów
transportowe szkód rzeczowych cywilnej ogólnej
poręczeń
prawnej
pomocy

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

Ogółem
zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń
innych niż
ubezpieczenia na
życie

Reasekuracja
Reasekuracja
Reasekuracja
Reasekuracja
Ubezpieczenia
nieproporcjonalna nieproporcjonalna
nieproporcjonaln
nieproporcjonalna
różnych strat
pozostałych
ubezpieczeń
a ubezpieczeń
ubezpieczeń
finansowych
ubezpieczeń
morskich, lotniczych i
zdrowotnych
majątkowych
osobowych
transportowych

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

R0010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R0050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R0060

-

2 070

-

270 738

55 572

9

7 774

1 540

-

-

8 866

0

-

-

-

-

346 568

R0140

-

-

-

174 268

-

-

-

-

-

-

35

-

-

-

-

-

174 303

R0150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R0160

-

2 377

-

766 199

27 305

72

4 281

3 585

-

-

6 356

-

-

-

-

-

810 175

R0240

-

-

-

569 049

-

72

-

2 203

-

-

987

-

-

-

-

-

572 312

R0250
R0260
R0270
R0280

-

4 447

-

1 036 937

82 877

81

12 054

5 125

-

-

15 222

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

164

-

20 678

4 426

1

1 339

226

-

-

850

-

-

-

-

-

1 156 743
27 685

R0290
R0300
R0310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R0320

-

4 611

-

1 057 615

87 303

82

13 394

5 351

-

-

16 072

0

-

-

-

-

1 184 428

R0330

-

-

-

743 317

-

72

-

2 203

-

-

1 022

-

-

-

-

-

746 614

R0340

-

4 611

-

314 298

87 303

-

13 394

3 148

-

-

15 050

0

-

-

-

-

437 804
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Załącznik 5 Formularz S.19.01.21

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
31-12-2019
S.19.01.21
Odszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (w tys. zł)
Ogółem zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej innej niż ubezpieczenia na życie

Rok zajścia
szkody/rok zawarcia
umowy

Z0010

1

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (na zasadzie niekumulatywnej) (wartość
bezwzględna)
Rok zmiany

Rok

Rok
2003-2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 & +

W bieżącym
roku

Suma lat
(skumulowana)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0110

C0170

C0180

91
86
89
106
123
135
175
213
282
315
352

27
27
30
35
38
44
57
81
103
102

7
4
5
5
7
6
10
15
19

3
2
3
4
4
8
8
11

1 499
248
121
641
136
322
120
722
101
760
679
269

267
960
696
824
469
336
071
161
806
032

956
643
378
907
062
908
290
357
402

354
204
848
697
884
028
006
496

5 812
738
2 423
3 616
4 382
5 210
4 602

2 517
872
2 703
4 662
3 860
3 700

1 695
956
1 564
2 269
3 468

751
771
660
1 134

743
183
837

1 014
541

153

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
Ogółem R0270

1 499
153
541
837
1 134
3 468
3 700
4 602
11 496
19 402
102 032
352 269
501 132

Niezdyskontowane
najlepsze
oszacowanie dla
rezerwy na
niewypłacone
odszkodowania i
świadczenia brutto
(wartość
bezwzględna)

Rok zmiany

Rok

0

1

C0200
2003-2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

210
319
354
369

927
417
499
775

2

C0210

75
107
168
191

817
778
789
918
-

3

C0220

46
54
82
131

161
711
747
718
-

C0230

32
31
51
61

231
371
963
672
-

4

5

6

7

8

9

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

19
26
32
44

066
324
843
801
-

9
10
24
25

321
563
270
916
-

3
7
10
17

907
073
560
282
-

6
3
7
9

404
676
993
193
-

5 830
4 089
6 618
-

6 031
3 419
-

10

Koniec roku
(dane
zdyskontowa
ne)
C0360

11 & +
C0300

5 419

12 250
-

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
Ogółem

11
4
3
6
8
15
23
41
56
120
175
341
810

128
924
107
058
388
943
822
837
472
989
984
523
175

360
142
124
137
164
185
203
255
321
405
417
352
3 071

104
511
989
752
245
448
301
690
115
968
711
269
103
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Załącznik 6 Formularz S.28.01.01
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
31-12-2019
S.28.01.01
Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie
ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (w tys. zł)
Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

C0010
MCRNL Wynik

66 422

R0010

Składki przypisane w
okresie ostatnich 12
miesięcy netto (tj. po
uwzględnieniu reasekuracji
biernej)
C0030

Najlepsze oszacowanie i rezerwy technicznoubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po
uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych
(podmiotów specjalnego przeznaczenia))
C0020
Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracja proporcjonalna

R0020

0

0

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia pracownicze i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów
mechanicznych i reasekuracja proporcjonalna
Pozostałe ubezpieczenia pojazdów i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych i reasekuracja proporcjonalna tych
ubezpieczeń
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów i poręczeń
Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia świadczenia pomocy i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia różnych strat finansowych i reasekuracja proporcjonalna
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych
Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

R0030
R0040

4 447
0

25 789
0

R0050

293 621

104 445

R0060
R0070

82 877
9

173 148
24

R0080

12 054

27 749

R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170

2 921
0
0
14 200
0
0
0
0
0

4 939
0
0
33 675
1
0
0
0
0

Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń na życie
C0040
MCRL Wynik

1 421

R0200

Całkowita suma na ryzyku
Najlepsze oszacowanie i rezerwy technicznonetto (z odliczeniem umów
ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po
reasekuracji i spółek
uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych
celowych (podmiotów
(podmiotów specjalnego przeznaczenia)) /
specjalnego
Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a
przeznaczenia)) /
whole
Net (of reinsurance/SPV)
total capital at risk
C0050
C0060
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – świadczenia gwarantowane
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – przyszłe świadczenia
uznaniowe
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o
określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Inne zobowiązania z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie i (reasekuracji)
ubezpieczeń zdrowotnych
Całkowita suma na ryzyku w odniesieniu do wszystkich zobowiązań z tytułu
(reasekuracji) ubezpieczeń na życie

R0210

0

R0220

0

R0230

0

R0240

67 664

-

-

R0250

-

Ogólne obliczenie MCR / Overall MCR calculation
C0070
Liniowy MCR
SCR
Górny próg MCR
Dolny próg MCR
Łączny MCR
Nieprzekraczalny dolny próg MCR

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350

Minimalny wymóg kapitałowy

R0400

67 843
146 515
65 932
36 629
65 932
15 768
C0070
65 932
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Załącznik 7 Formularz S.02.01.02
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
31-12-2019
S.02.01.02
Pozycje bilansowe (w tys. zł)
Wartość bilansowa wg
Wypłacalność II
C0010
Aktywa

Wartość firmy
Aktywowane koszty akwizycji
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych
Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny
Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o
określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym)
Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)
Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe
Akcje i udziały
Akcje i udziały – notowane
Akcje i udziały – nienotowane
Dłużne papiery wartościowe
Obligacje państwowe
Obligacje korporacyjne
Strukturyzowane papiery wartościowe
Zabezpieczone papiery wartościowe
Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
Instrumenty pochodne
Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych
Pozostałe lokaty
Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub
inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie
Pożyczki pod zastaw polisy
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych
Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie
Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:
Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń
innych niż ubezpieczenia na życie
Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)
Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem
ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone
indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie
Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne
wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Depozyty u cedentów
Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych
Należności z tytułu reasekuracji biernej
Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)
Akcje własne (posiadane bezpośrednio)
Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia
wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)
Aktywa ogółem

106

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

0,00
0,00
30 807
30 964

R0070

679 527

R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210

663 124
663 124
16 402
-

R0220

-

R0230
R0240
R0250
R0260
R0270

833 672

R0280

746 614

R0290
R0300

746 614
-

R0310

87 058

R0320

-

R0330

87 058

R0340

-

R0350
R0360
R0370
R0380
R0390

28 280
0
2 777
-

R0400

-

R0410
R0420
R0500

4 714
52 345
1 663 086
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Zobowiązania
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem
zdrowotnych)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie
Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż
ubezpieczenia na życie)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie
Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie
Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz
ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i
ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie
Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o
określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie
Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Zobowiązania warunkowe
Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników
Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Instrumenty pochodne
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych
Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych
Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej
Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)
Zobowiązania podporządkowane
Zobowiązania podporządkowane niewłączone do BOF
Zobowiązania podporządkowane włączone do BOF
Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)
Zobowiązania ogółem
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami
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R0510

1 184 428

R0520

1 179 816

R0530
R0540
R0550

1 152 296
27 520

R0560

4 611

R0570
R0580
R0590

4 447
164

R0600

157 486

R0610
R0620
R0630
R0640

-

R0650

157 486

R0660
R0670
R0680

154 722
2 764

R0690

-

R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
R0810
R0820
R0830
R0840
R0850
R0860
R0870
R0880
R0900
R1000

9 858
68
21 339
27
16 133
18 651
18 651
26 486
1 434 476
228 610
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Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
31-12-2019
S.23.01.01
Środki własne (w tys. zł)

Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innych instytucjach sektora finansowego
zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35
Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym
Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w
przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń
opartych na zasadzie wzajemności
Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw
reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności
Fundusze nadwyżkowe
Akcje uprzywilejowane
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi
Rezerwa uzgodnieniowa
Zobowiązania podporządkowane
Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe pozycje środków własnych zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne,
niewymienione powyżej
Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i
nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II
Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie
spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II
Odliczenia / Deductions
Wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych - ogółem
Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach
Uzupełniające środki własne
Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie
Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków
własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw
ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do
opłacenia na żądanie
Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na
żądanie
Prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobowiązań podporządkowanych
Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE
Akredytywy i gwarancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE
Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE
Dodatkowe wkłady od członków – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE
Pozostałe uzupełniające środki własne
Uzupełniające środki własne ogółem
Dostępne i dopuszczone środki własne / Available and eligible own funds
Kwota dostępnych środków własnych ogółem na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR)
Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie MCR
Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR
Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR
SCR
MCR
Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do SCR
Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do MCR

Ogółem

Tier 1 –
nieograniczone

Tier 1 –
ograniczone

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

R0010
R0030

111 356
278 626

111 356
278 626

-

-

-

R0040

-

-

-

-

-

R0050

-

-

-

-

-

R0070
R0090
R0110
R0130
R0140
R0160

-177 380
36 978
28 214

-196 643
-

-

18 651
-

30 807

R0180

-

-

-

-

-

R0220

-

-

-

-

-

R0230
R0290

277 794

193 339

-

18 651

30 807

R0300

-

-

-

-

-

R0310

-

-

-

-

-

R0320

-

-

-

-

-

R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0390
R0400

-

-

-

-

-

R0500
R0510
R0540
R0550
R0580
R0600
R0620
R0640

242 797
211 990
233 967
206 525
146 515
65 932
159,69%
313,24%

193 339
193 339
193 339
193 339

0,00%
0,00%

18 651
18 651
18 651
13 186
0,00%
0,00%

30 807
21 977
0,00%
0,00%

C0060
Rezerwa uzgodnieniowa
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami
Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)
Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia
Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych
Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i
funduszy wyodrębnionych
Rezerwa uzgodnieniowa
Oczekiwane zyski
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
Oczekiwane zyski z przyszłych składek - Ogółem

R0700
R0710
R0720
R0730

245 620
4 493
418 123

R0740

-

R0760

(176 997)

R0770
R0780
R0790

-

109

0,00%
0,00%
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S.25.01.21
Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową (w tys. zł)

Ryzyko rynkowe
Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż
ubezpieczenia na życie
Dywersyfikacja
Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych
Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności
Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności
Ryzyko operacyjne
Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania
strat
Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania
strat
Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4
dyrektywy 2003/41/WE
Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu
kapitałowego
Ustanowione wymogi kapitałowe
Kapitałowy wymóg wypłacalności
Inne informacje na temat SCR
Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na
czasie trwania
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności
dla pozostałej części
Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu
wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych
Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności
dla portfeli objętych korektą dopasowującą
Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na
podstawie art. 304

R0010
R0020
R0030
R0040

Kapitałowy wymóg wypłacalności
brutto
C0110
11 726
38 777
6 733
8 035

R0050
R0060
R0070
R0100

Parametry specyficzne dla
zakładu
C0080

Uproszczenia
C0090
-

-

115 246

-

-

36 279
0
216 797

-

-

C0110
R0130

35 399

R0140

-

R0150

-33 122

R0160

-

R0200

146 515

R0210
R0220

146 515

R0400

-

R0410

-

R0420

-

R0430

-

R0440

-

