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Szanowni Pañstwo,
w jubileuszowym roku 200-lecia ubezpieczeñ na ziemiach polskich Grupa PZU osi¹gnê³a najwy¿szy w historii zysk netto, przekraczaj¹cy 1,5 mld z³. Sytuuje to PZU nie tylko w gronie najbardziej dochodowych
instytucji finansowo-ubezpieczeniowych w naszym kraju, ale tak¿e wœród najbardziej efektywnych ubezpieczycieli europejskich.
Osi¹gniêty przez Grupê PZU wynik finansowy, przy funduszach w³asnych wynosz¹cych 6 mld z³, pozwoli³
zrealizowaæ zwrot z kapita³u na poziomie 27,5%. Jesteœmy przekonani, ¿e tak wysoka stopa zwrotu zostanie
przyjêta przez akcjonariuszy, analityków i inwestorów jako pozytywny sygna³ przed spodziewanym upublicznieniem PZU SA.
Wysoko nale¿y oceniæ dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ Grupy PZU. WskaŸnik zagregowany, obrazuj¹cy relacjê
kosztów ponoszonych przez firmê w danym roku do jej przychodów, ukszta³towa³ siê w 2003 r. w czêœci
maj¹tkowej na poziomie oko³o 90 proc. Taki wynik jest dla wiêkszoœci europejskich instytucji ubezpieczeniowych praktycznie nieosi¹galny.
Fundamentalne znaczenie dla ubezpieczonych maj¹ wskaŸniki bezpieczeñstwa finansowego. Dlatego s¹ one
stale podnoszone. Dziêki temu klienci ceni¹ PZU zarówno za kompletn¹ ofertê produktow¹, jak i gwarancjê
wyp³acanych œwiadczeñ. WskaŸnik pokrycia marginesu wyp³acalnoœci wyniós³ w 2003 roku w czêœci maj¹tkowej 349%, a w ubezpieczeniach na ¿ycie 187%. O ponad 21% w stosunku do roku poprzedniego wzros³y
kapita³y w³asne Grupy PZU, a o blisko 13% zwiêkszy³y siê nasze aktywa. Zarz¹dzany przez PTE PZU SA
Otwarty Fundusz Emerytalny "Z³ota Jesieñ" umocni³ swoj¹ pozycjê na rynku OFE, a dynamika jego zysku
netto wynios³a blisko 1500%.
W 2003 r. aktywnoœæ Grupy PZU koncentrowa³a siê na projektach s³u¿¹cych udoskonalaniu i podnoszeniu
jakoœci us³ug poprzez poszerzanie i modernizacjê oferty produktowej, rozwijanie nowoczesnych kana³ów
sprzeda¿y oraz kontynuacjê prac nad usprawnieniem procesu likwidacji szkód. Pracom tym towarzyszy³o
pomyœlne zakoñczenie dwóch kluczowych projektów s³u¿¹cych rozwojowi organizacji. Pierwszym z nich by³o
sfinalizowanie postêpowania przetargowego na zakup zintegrowanego systemu informatycznego. Proces
wyboru dostawcy systemu umo¿liwi³ ca³oœciow¹ weryfikacjê funkcji i produktów Grupy oraz pozwoli³ na zaprojektowanie rozwi¹zañ informatycznych najlepiej odpowiadaj¹cych naszym d³ugoterminowym potrzebom.
Systemy, które zakupimy, s¹ najnowoczeœniejsze na œwiatowym rynku. Ich wdro¿enie, rozpoczynaj¹ce siê
w bie¿¹cym roku wyznaczy œcie¿kê modernizacji Grupy PZU we wszystkich obszarach funkcjonowania.
Drugim wyzwaniem by³o dostosowanie instytucji do nowego prawa ubezpieczeniowego, wprowadzaj¹cego
unijne standardy na polski rynek. W ramach tych prac zmodyfikowano wiele wewnêtrznych procedur, zmieniono warunki kilkudziesiêciu ubezpieczeñ oraz opracowano nowe.
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List Prezesów

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na rozwój rynku ubezpieczeniowego w naszym kraju. Nowym mo¿liwoœciom dzia³ania towarzysz¹ jednak nowe wyzwania. Grupa PZU jest
do nich dobrze przygotowana. Naszym strategicznym celem pozostaje utrzymanie dominuj¹cej pozycji na
krajowym rynku ubezpieczeniowo-finansowym. D³ugookresowe plany przewiduj¹ tak¿e osi¹gniêcie pozycji
lidera na rynku litewskim oraz zaanga¿owanie na innych rynkach Europy Œrodkowowschodniej.
Przekazuj¹c Pañstwu raport roczny Grupy PZU za 2003 r. wierzymy, ¿e kolejny rok bêdzie kontynuacj¹
pozytywnych zmian na polskim rynku ubezpieczeniowym. Do³o¿ymy wszelkich starañ, aby gwarancj¹ jego
stabilnoœci i szybkiego rozwoju pozosta³o PZU - firma ubezpieczeniowa z 200-letni¹ tradycj¹ i jedna z najsilniejszych polskich marek.

Z wyrazami szacunku

Cezary Stypu³kowski
Prezes Zarz¹du PZU SA

Bogus³aw Kasprzyk
Prezes Zarz¹du PZU ¯ycie SA

Jakub Tropi³o
Prezes Zarz¹du PTE PZU SA
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doœwiadczenie
Za nami 200 lat tradycji.
Swoj¹ prac¹ zdobyliœmy
zaufanie milionów Polaków.
Wysokie aktywa i wieloletnie
doœwiadczenie pozwol¹
dobrze zadbaæ o Twoj¹
przysz³oœæ.

Dane dotycz¹ce Grupy PZU
Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu PZU SA wed³ug ksiêgi akcyj-

Skarb Pañstwa

55,09%

nej, stan na dzieñ 31 grudnia 2003 roku:

Eureko BV

20,91%

BIG BG Inwestycje SA

10,00%

Highwood Partners, L.P.

2,35%

Pozostali akcjonariusze

11,65%

Struktura Grupy Kapita³owej PZU SA
Grupa Kapita³owa Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ SA (Grupa PZU) jest najwiêksz¹ grup¹ ubezpieczeniow¹ i jedn¹ z najwiêkszych instytucji finansowych w Polsce, a tak¿e w Europie Œrodkowo-

- Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
(PTE PZU SA) - jednostka poœrednio zale¿na,
- PZU Tower Sp. z o.o. (PZU Tower) - jednostka
poœrednio zale¿na,

Wschodniej. Jej tradycje siêgaj¹ 1803 roku, kiedy

- Centrum Informatyki Grupy PZU SA, (dawniej

powsta³o pierwsze na ziemiach polskich towarzy-

PZU-CL Agent Transferowy SA) - jednostka po-

stwo ubezpieczeniowe - Towarzystwo Ogniowe dla

œrednio zale¿na.

Miast w Prusach Po³udniowych. Wed³ug stanu na
dzieñ 31 grudnia 2003 roku, w sk³ad Grupy PZU
wchodzi³o 26 podmiotów o statusie spó³ki akcyjnej
lub spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.

spó³ki prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metod¹ praw w³asnoœci:
- Krakowska Fabryka Armatur SA - jednostka poœrednio zale¿na,

Jednostki objête skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy PZU za rok zakoñczony dnia

- Fabryka Wyrobów Precyzyjnych VIS SA - jednostka stowarzyszona.

31 grudnia 2003 (Sprawozdanie Skonsolidowane),
w myœl zasad przyjêtych w Procedurze Konsolida-

Wymienione podmioty spe³niaj¹ kryteria okreœlone

cyjnej:

w „Ustawie o rachunkowoœci” z dnia 29 wrzeœnia
1994 roku. Zgodnie z zapisami „Ustawy o rachunko-

konsolidacja metod¹ pe³n¹:
- Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ SA (PZU SA) jednostka dominuj¹ca,
- Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie SA
(PZU ¯ycie SA) - jednostka zale¿na,
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woœci”, w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym uwzglêdnione s¹ tylko te spó³ki, które pe³ni¹
specyficzn¹ funkcjê wobec ca³ej Grupy PZU oraz s¹
finansowane przez jednostki Grupy PZU.
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Dane dotycz¹ce Grupy PZU

Pozosta³e jednostki nie objête konsolidacj¹:

- Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA,

- PZU NFI Management SA,

- Nadwiœlañska Agencja Ubezpieczeniowa SA,

- SYTA Development Sp. z o.o. (w likwidacji),

- Laktopol Sp. z o.o.,

- PZU Asset Management SA,

- Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA,

- CERPO Sp. z o.o. (w likwidacji),

- ICH Center SA,

- Sigma Investments Sp. z o.o.,

- IX NFI im. Kwiatkowskiego SA,

- TFI PZU SA,

- UAB DK Lindra,

- Grupa Inwestycyjna Centrum Sp. z o.o. (w likwi-

- PPW Uniprom SA (w upad³oœci),

dacji),
- Grupa Multimedialna SA (w likwidacji),

- IV NFI Progress SA,
- II NFI SA.

- Biuro Likwidacji i Obs³ugi Szkód Sp. z o.o.,

G³ówne jednostki Grupy PZU - zakres dzia³alnoœci
Dzia³alnoœæ Grupy PZU obejmuje kompleksow¹ ob-

osobowych i ¿yciowych, funduszy inwestycyjnych

s³ugê ubezpieczeniowo-finansow¹. Podmioty Grupy

oraz na rynku otwartych funduszy emerytalnych.

oferuj¹ us³ugi w zakresie ubezpieczeñ maj¹tkowych,

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ SA
PZU SA jest spó³k¹ macierzyst¹ Grupy PZU. Dome-

dnia 1991 roku, w którym zosta³a przekszta³cona

n¹ dzia³alnoœci firmy s¹ ubezpieczenia maj¹tkowe

z Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ.

i osobowe. Firma dzia³a jako spó³ka akcyjna od gru-

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie SA
PZU ¯ycie SA prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie ubez-

le¿n¹ kapita³owo od PZU SA. Spó³ka rozpoczê³a

pieczeñ na ¿ycie. W swojej ofercie, posiada równie¿

dzia³alnoœæ w 1991 roku, w wyniku przekszta³cenia

ubezpieczenia posagowe, rentowe, wypadkowe i in-

Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ w dwie spó³ki

westycyjne, zawierane w postaci umów indywidu-

akcyjne skarbu pañstwa - maj¹tkow¹ i ¿yciow¹.

alnych lub grupowych. PZU ¯ycie SA jest spó³k¹ za-

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
PTE PZU SA zarz¹dza Otwartym Funduszem Emery-

mu ubezpieczeñ spo³ecznych. PTE PZU SA powsta³o

talnym PZU „Z³ota Jesieñ” w ramach II filaru syste-

w 1998 roku. Jest spó³k¹ zale¿n¹ od PZU ¯ycie SA.
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PZU Asset Management SA
PZU Asset Management SA zosta³ w³¹czony do

³alnoœci inwestycyjnej, prowadzonej przez poszcze-

Grupy PZU w 2001 roku. Zadaniem firmy jest op-

gólne spó³ki Grupy PZU.

tymalizacja korzyœci wynikaj¹cych z integracji dzia-

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
TFI PZU SA zarz¹dza trzema otwartymi funduszami

oraz dodatkowe programy oszczêdnoœciowe w ra-

inwestycyjnymi: PZU fio pd POLONEZ, PZU sfio sw

mach III filaru systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.

MAZUREK i PZU fio a KRAKOWIAK. TFI PZU SA

Powsta³a w 1999 roku spó³ka jest zale¿na kapita³o-

oferuje produkty i us³ugi inwestycyjne zarówno dla

wo od PZU ¯ycie SA.

klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych

Centrum Informatyki Grupy PZU SA
(do 12 maja 2003 roku PZU-CL Agent Transferowy SA)
Centrum Informatyki Grupy PZU SA to spó³ka utwo-

gi zwi¹zane z informatyk¹, w tym doradztwo w za-

rzona w celu prowadzenia dzia³alnoœci pomocniczej

kresie sprzêtu komputerowego, oprogramowania,

zwi¹zanej z obs³ug¹ ubezpieczeñ i funduszy emery-

analizy danych, budowania i przetwarzania baz da-

talno-rentowych. Prowadzi rejestry i rozliczenia fun-

nych. W strukturze Grupy PZU dzia³a od czerwca

duszy inwestycyjnych i emerytalnych. Œwiadczy us³u-

1998 roku.

PZU NFI Management Sp. z o.o.
PZU NFI Management Sp. z o.o. œwiadczy us³ugi

miotów zarejestrowanych i dzia³aj¹cych w Polsce

w zakresie zarz¹dzania maj¹tkiem Narodowych

lub poza jej granicami. Wykonuje prawa z akcji,

Funduszy Inwestycyjnych: Drugiego NFI SA, NFI

udzia³ów i innych papierów wartoœciowych oraz

Progress SA, NFI im. E. Kwiatkowskiego SA. Zaj-

przygotowuje programy i analizy s³u¿¹ce restruk-

muje siê nabywaniem i obejmowaniem udzia³ów

turyzacji podmiotów gospodarczych. Spó³ka dzia³a

lub akcji oraz innych papierów wartoœciowych, pod-

w ramach Grupy PZU od 1999 roku.

PZU Tower Sp. z o.o.
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PZU Tower Sp. z o.o. to spó³ka prowadz¹ca dzia³al-

zagospodarowaniem i administrowaniem nierucho-

noœæ polegaj¹c¹ na nabywaniu i zbywaniu nieru-

moœciami oraz wynajmowaniem powierzchni na cele

chomoœci, œwiadczeniu us³ug zwi¹zanych z budow¹,

biurowe. Powsta³a w sierpniu 1998 roku.
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Dane dotycz¹ce Grupy PZU

Prezentowane w raporcie wyniki spó³ek nale¿¹cych

sprawozdania finansowego Grupy PZU za rok 2003.

do Grupy PZU pochodz¹ z jednostkowych sprawo-

Raport omawia wyniki trzech spó³ek Grupy objêtych

zdañ finansowych tych spó³ek za rok 2003. Wyniki

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i pro-

ca³ej Grupy PZU pochodz¹ ze skonsolidowanego

wadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie us³ug finansowych.

Powi¹zania kapita³owe w Grupie PZU

PZU SA

100,00%

75,28%

1

UAB DK Lindra (Litwa)

50,01%

50,00%

27,47%

PZU Asset
Management SA

PZU NFI
Management Sp. z o.o.

PZU Tower Sp. z o.o.

49,99%

50,00%

72,53%

100,00%

100,00%

100,00%

TFI PZU SA

Centrum Informatyki
Grupy PZU SA

PTE PZU SA

PZU ¯ycie SA

1) Od marca 2004 roku PZU SA posiada 99,6% udzia³ów w UAB DK Lindra.

11

W³adze spó³ek Grupy PZU
PZU SA
Sk³ad Zarz¹du
Zdzis³aw Montkiewicz

Prezes Zarz¹du (do 28 maja 2003 r.)

Cezary Stypu³kowski

Prezes Zarz¹du (od 28 maja 2003 r.)

Piotr Kowalczewski

Wiceprezes Zarz¹du (Cz³onek Zarz¹du do 1 wrzeœnia 2003 r.)

Kazimierz Ortyñski

Cz³onek Zarz¹du

W³odzimierz Soiñski

Cz³onek Zarz¹du

Witold Walkowiak

Cz³onek Zarz¹du (od 1 wrzeœnia 2003 r.)

Sk³ad Rady Nadzorczej
Jerzy Sablik

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej (do 13 lipca 2003 r.)

El¿bieta Niebisz

Wiceprzewodnicz¹ca Rady Nadzorczej (do 30 czerwca 2003 r.)

Ernst Jansen

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

Agata Rowiñska

Wiceprzewodnicz¹ca Rady Nadzorczej (od 15 lipca 2003 r.)

Maciej Bednarkiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Dimitrios Contominas

Cz³onek Rady Nadzorczej (od 23 stycznia 2003 r.)

Cz³onek Rady Nadzorczej (od 17 marca 2003 r.)
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Wojciech D¹browski

Cz³onek Rady Nadzorczej

Arnold Hoevenaars

Cz³onek Rady Nadzorczej (do 23 stycznia 2003 r.)

Jakub Kaliñski

Cz³onek Rady Nadzorczej

Bogus³aw Kott

Cz³onek Rady Nadzorczej

Anita Ryng

Cz³onek Rady Nadzorczej (od 30 czerwca 2003 r.)

Jan Szczêsny

Cz³onek Rady Nadzorczej (do 12 lutego 2003 r.)
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PZU ¯ycie SA
Sk³ad Zarz¹du
Bogus³aw Kasprzyk

Prezes Zarz¹du

Frederik Hoogerbrug

Wiceprezes Zarz¹du

Jerzy Kochañski

Wiceprezes Zarz¹du

Sk³ad Rady Nadzorczej
Andrzej Wieczorkiewicz

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

Joao Manso Neto

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej (do 31 paŸdziernika 2003 r.)

Joyce Deriga

Wiceprzewodnicz¹ca Rady Nadzorczej (od 31 paŸdziernika 2003 r.)
Cz³onek Rady Nadzorczej (do 31 paŸdziernika 2003 r.)

Witold M. Góralski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Boles³aw Samoliñski

Cz³onek Rady Nadzorczej

Ane Ate Sijsma

Cz³onek Rady Nadzorczej (od 31 paŸdziernika 2003 r.)

Marek Szmelter

Cz³onek Rady Nadzorczej

Jerzy Tomaszewski

Cz³onek Rady Nadzorczej

PTE PZU SA
Sk³ad Zarz¹du
Jakub Tropi³o

Prezes Zarz¹du

Dariusz Adamiuk

Wiceprezes Zarz¹du (do 23 maja 2003 r.)

Manuel Valdemar Mendes Goncalves Duarte

Wiceprezes zarz¹du (do 1 lipca 2003 r.)

Stanis³aw Rataj

Wiceprezes Zarz¹du (od 1 lipca 2003 r.)

Andrzej So³dek

Wiceprezes Zarz¹du (od 19 maja 2003 r.)

Sk³ad Rady Nadzorczej
Waldemar Topiñski
Stanis³aw Nieckarz

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej (do 16 kwietnia 2003 r.)
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej (od 16 kwietnia 2003 r.)
Cz³onek Rady Nadzorczej (od 5 marca 2003 r.)

Zygmunt Kostkiewicz

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej (do 31 stycznia 2003 r.)

Jerzy Kochañski

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej (od 14 marca 2003 r.)

Micha³ Górski

Sekretarz Rady Nadzorczej (do 31 stycznia 2003 r.)

Paulina Pietkiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej (od 14 marca 2003 r.)

Urszula Brochocka

Cz³onek Rady Nadzorczej (do 16 kwietnia 2003 r.)

Frederik Hoogerbrug

Cz³onek Rady Nadzorczej (od 24 lipca 2003 r.)

W³adys³aw Jaworski

Cz³onek Rady Nadzorczej (od 26 lutego 2003 r.)

Piotr Kowalczewski

Cz³onek Rady Nadzorczej

Jan Szachu³owicz

Cz³onek Rady Nadzorczej (do 26 lutego 2003 r.)

Jan Szomburg

Cz³onek Rady Nadzorczej (do 31 stycznia 2003 r.)

Janusz Zawi³a-NiedŸwiecki

Cz³onek Rady Nadzorczej (do 31 stycznia 2003 r.)
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Wp³yw sytuacji
makroekonomicznej na rynek
ubezpieczeniowy w Polsce
Po dwóch latach stagnacji, kiedy roczne tempo

tach makroekonomicznych. Deficyt obrotów bie¿¹-

wzrostu PKB nie przekracza³o 1,5%, rok 2003 przy-

cych w ubieg³ym roku stanowi³ równowartoœæ za-

niós³ wreszcie d³ugo oczekiwane o¿ywienie gospo-

ledwie 2% PKB, a œrednioroczna inflacja wynios³a

darcze. PKB w cenach sta³ych okaza³ siê wiêkszy ni¿

jedynie 0,8%. Powodem do powa¿nego niepokoju

w roku 2002 o 3,8%, wyraŸnie przekraczaj¹c naj-

jest natomiast proces narastania d³ugu publicznego

bardziej nawet optymistyczne prognozy. O¿ywienie

i zwi¹zany z tym dynamiczny wzrost potrzeb po¿ycz-

aktywnoœci gospodarczej by³o przede wszystkim wy-

kowych sektora publicznego. Niepewnoœæ co do in-

nikiem wyraŸnego przyspieszenia tempa wzrostu po-

tencji rz¹du w kwestii niezbêdnych reform wydatków

pytu krajowego (2,4% wobec 0,4% w 2002 r.), na

publicznych spowodowa³a, ¿e ju¿ w koñcu 2003 r.

co z³o¿y³ siê pierwszy od trzech lat wzrost akumu-

ceny obligacji skarbowych wyraŸnie spad³y, a z³oty

lacji brutto (1,8% wobec -6,8% w 2002 r.) i nieco

os³ab³ do poziomu nienotowanego od kilku lat. Dal-

ni¿sze ni¿ w 2002 r. tempo wzrostu spo¿ycia (2,5%

szy niekontrolowany wzrost d³ugu publicznego grozi

wobec 2,8%). Akumulacja wzros³a jednak w porów-

utrwaleniem wysokiego poziomu d³ugoterminowych

naniu z 2002 r. w wyniku przyrostu zapasów. Tym-

stóp procentowych, wzrostem opodatkowania i nie-

czasem nak³ady brutto na œrodki trwa³e trzeci rok

pewnoœci gospodarowania. Brak wystarczaj¹co zde-

z rzêdu obni¿a³y siê, choæ skala tego spadku w po-

cydowanego ograniczenia wydatków publicznych

równaniu do poprzednich lat wyraŸnie siê zmniej-

mo¿e zatem doprowadziæ do spowolnienia wzrostu

szy³a. Zaskakuj¹co wysoki by³ udzia³ eksportu net-

gospodarczego w d³u¿szej perspektywie. Niezale¿nie

to we wzroœcie PKB - zwiêkszy³ siê on do ok. 1,4

od tego, zarówno w 2004, jak i 2005 roku tempo

punktu procentowego. Dziêki zmianom struktural-

wzrostu gospodarczego bêdzie bardziej dynamiczne,

nym w polskim eksporcie, daleko id¹cym dostoso-

ni¿ w roku 2003.

waniom proefektywnoœciowym i tendencji os³abiania
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siê z³otego polski eksport rós³ bardzo dynamicznie.

Warunki dla rozwoju sektora ubezpieczeñ wyraŸnie

Jednoczeœnie dynamika importu pozostawa³a umiar-

siê zatem poprawi³y, w porównaniu do 2002 roku.

kowana. W warunkach stosunkowo jeszcze umiar-

Poprawa ta zacznie byæ jednak wyraŸniej odczu-

kowanego wzrostu popytu krajowego polscy przed-

walna w roku 2004, kiedy to pozytywne tendencje

siêbiorcy produkuj¹cy na rynek krajowy umiejêtnie

w gospodarce, zapocz¹tkowane w 2003 r. powinny

wykorzystali sprzyjaj¹ce warunki kursowe i coraz

prze³o¿yæ siê w wiêkszym stopniu na sytuacjê gos-

czêœciej wygrywali z zagraniczn¹ konkurencj¹ na

podarstw domowych, a przekonanie konsumentów

krajowym rynku.

i przedsiêbiorstw do trwa³oœci o¿ywienia, umocni siê.

O¿ywienie gospodarcze, które rozpoczê³o siê w 2003

Wiele wskazuje, ¿e ju¿ w II po³owie w 2003 roku tak

roku oparte jest przy tym na zdrowych fundamen-

siê dzia³o. Produkcja przemys³owa w ostatnim kwar-

raport roczny 2003

Wp³yw sytuacji makroekonomicznej na rynek ubezpieczeniowy w Polsce

tale ubieg³ego roku ros³a dynamicznie. WskaŸniki

Od III kwarta³u 2003 r. na stosunkowo wysokim

koniunktury w przemyœle przetwórczym osi¹gnê³y

poziomie (3,5%-3,9% w skali rocznej) utrzymuje

poziom porównywalny z okresem najbardziej dyna-

siê wzrost konsumpcji indywidualnej. Dotyczy to

micznego dot¹d wzrostu gospodarczego w 1997

równie¿ wartoœci dodanej w sektorze us³ug rynko-

roku. Warunki dla wzrostu inwestycji zosta³y spe³nio-

wych (4,2%-4,6% r/r). W ca³ym 2003 r. wyraŸnie

ne - perspektywy wzrostu gospodarczego s¹ dobre,

wzros³a sprzeda¿ detaliczna (7,9% wobec 3,1%

a firmy - notuj¹c wyraŸnie wy¿sze od ubieg³orocz-

w roku 2002), przy czym jej dynamika z up³ywem

nych zyski - zgromadzi³y du¿e œrodki finansowe na

czasu wykazywa³a wyraŸn¹ tendencj¹ rosn¹c¹. A¿

rachunkach bankowych. Mimo, ¿e nak³ady inwesty-

o 14,7% wzros³a - jak¿e istotna dla rynku ubezpie-

cyjne na œrodki trwa³e nadal obni¿a³y siê w ca³ym

czeñ - sprzeda¿ pojazdów mechanicznych, moto-

2003 r. w skali ca³ej gospodarki, to jednak wydatki

cykli i czêœci. W ubieg³ym roku zanotowano jej

inwestycyjne w przedsiêbiorstwach przemys³u prze-

spadek o 3,5%. Dane te mog¹ wskazywaæ, ¿e

twórczego, a zw³aszcza inwestycje zwiêkszaj¹cych

sytuacja finansowa gospodarstw domowych jest

silnie produkcjê eksporterów, ju¿ wyraŸnie ros³y.

lepsza, a sk³onnoœæ do konsumpcji wiêksza, ni¿ to

Zwraca uwagê bardzo wysokie tempo wzrostu kre-

wynika z oficjalnie dostêpnych danych o zatrudnie-

dytów hipotecznych, zwiastuj¹ce poprawê koniunk-

niu i p³acach. Lukê te wype³nia³y prawdopodobnie

tury w budownictwie mieszkaniowym.

w czêœci dochody generowane w „szarej strefie”
gospodarki. W 2003 r. rosn¹ca konsumpcja finan-

Kluczowym czynnikiem mog¹cym wzmocniæ wzrost

sowana by³a równie¿ spadkiem oszczêdnoœci gos-

konsumpcji, w tym popyt na us³ugi ubezpieczenio-

podarstw domowych.

we, jest poprawa sytuacji na rynku pracy. Wprawdzie zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw do koñ-

Na przyspieszenie tempa wzrostu sprzeda¿y deta-

ca 2003 r. nadal spada³o, choæ wolniej, ni¿ przed ro-

licznej, zw³aszcza pod koniec 2003 r., wp³yw mia³

kiem, to jednak sytuacja wygl¹da mniej pesymisty-

czêœciowo wzrost oczekiwañ inflacyjnych w zwi¹zku

cznie jeœli weŸmie siê równie¿ pod uwagê zatru-

z wejœciem Polski do Unii Europejskiej. Trudno obec-

dnienie poza sektorem przedsiêbiorstw (us³ugi, ad-

nie przewidzieæ na ile wst¹pienie do Unii Euro-

ministracja). Przesta³o rosn¹æ bezrobocie. W grudniu

pejskiej bêdzie stanowi³o czynnik trwale oœmielaj¹cy

2003 r. stopa bezrobocia rejestrowanego (20,5%),

Polaków do zwiêkszenia konsumpcji.

by³a taka sama jak przed rokiem. Mimo dalszego
braku poprawy sytuacji na rynku pracy, realne do-

Rok 2003 przyniós³ równie¿ istotne zmiany uwa-

chody z pracy jednak w 2003 r. wzros³y. Od sierpnia

runkowañ dzia³alnoœci lokacyjnej zak³adów ubez-

2003 r. pojawi³a siê tendencja wzrostu p³ac w przed-

pieczeniowych, funduszy emerytalnych i funduszy

siêbiorstwach. Zyski przedsiêbiorstw ros³y, wydaj-

inwestycyjnych. Do czerwca w³¹cznie Rada Polityki

noœæ pracy w przemyœle w 2003 r. by³a o oko³o 12%

Pieniê¿nej dokona³a szeœciu obni¿ek referencyjnej

wy¿sza, w porównaniu do 2002 roku. W tych warun-

stopy NBP - ³¹cznie o 150 punktów bazowych. Ob-

kach firmy mog³y pozwoliæ sobie na docenienie wy-

ni¿kom dokonywanym przez RPP towarzyszy³ spa-

si³ku pracowników i zwiêkszenie tempa wzrostu wy-

dek rynkowych stóp procentowych, który oddzia-

nagrodzeñ. Wzros³y równie¿ wyraŸnie wynagrodze-

³ywa³ negatywnie na dochody odsetkowe realizo-

nia w ca³ej gospodarce (nominalnie brutto o ok.

wane przez instytucje ubezpieczeniowe na akty-

4,9% w 2003 r.). Wy¿sze, ni¿ w 2002 r. dochody do

wach lokowanych w oprocentowane instrumenty,

dyspozycji gospodarstw domowych zasilane by³y

choæ pozwala³ zwiêkszaæ zyski z zakupionych wcze-

równie¿ przez stosunkowo silnie rosn¹ce œwiadcze-

œniej papierów d³u¿nych o sta³ym oprocentowaniu.

nia spo³eczne.

W lipcu 2003 r. zakoñczy³a siê trwaj¹ca w³aœciwie
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nieprzerwanie od 2001 r. tendencja wzrostu cen

Procesy te spowodowa³y relatywne zmniejszenie

obligacji skarbowych, która zapewnia³a dot¹d in-

stopy zysku z posiadanych portfeli obligacji, w któ-

westorom du¿e i stosunkowo pewne zyski. Przyczy-

rych firmy ubezpieczeniowe lokuj¹ wiêkszoœæ swych

ni³o siê do tego szereg czynników. Rynek przesta³

aktywów. Przyczyni³y siê jednoczeœnie do wzrostu

akceptowaæ szybki wzrost d³ugu publicznego, po-

dochodowoœci nowych lokat. Jednoczeœnie w 2003

trzeb po¿yczkowych bud¿etu i du¿¹ skalê emisji

roku po trzyletnim okresie dekoniunktury na rynku

d³ugu, wobec niepewnych perspektyw naprawy fi-

akcji zdecydowanie wzros³y ceny akcji notowanych

nansów publicznych w Polsce. Zachwiane zosta³o

na GPW w Warszawie. Dynamiczne zmiany sytuacji

przekonanie inwestorów, ¿e Polska szybko wejdzie

na rynkach finansowych w 2003 r. wymaga³y od za-

do strefy euro. Nast¹pi³ wzrost ryzyka polityczne-

rz¹dzaj¹cych aktywami szczególnych wysi³ków by

go. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Pol-

uzyskaæ satysfakcjonuj¹ce wyniki dzia³alnoœci inwe-

sce przybli¿y³o równie¿ perspektywê wzrostu infla-

stycyjnej. Wraz z wejœciem Polski do UE roœnie zain-

cji. RPP przesta³a obni¿aæ stopy procentowe, a pod

teresowanie lokowaniem œrodków w naszym kraju.

koniec roku uczestnicy rynków finansowych zaczêli

Inwestorzy dostrzegaj¹ wyraŸn¹ poprawê „funda-

przyjmowaæ do wiadomoœci, ¿e wbrew oczekiwa-

mentów makroekonomicznych”, polskiej gospodarki,

niom nowa RPP równie¿ nie bêdzie sk³onna do ob-

widz¹ potencja³ dla aprecjacji z³otego, jednak nie

ni¿ek stóp. Wydarzenia na polskim rynku finanso-

mog¹ zignorowaæ ryzyka dalszego spadku cen obli-

wym by³y jednoczeœnie czêœci¹ procesów na glo-

gacji skarbowych w sytuacji, gdyby niezbêdne re-

balnym rynku finansowym. W tym samym czasie

formy finansów publicznych nie zosta³y wdro¿one.

nast¹pi³ równie¿ wzrost rentownoœci zagranicznych

Z drugiej strony zaœ akcesja do Unii Europejskiej

obligacji.

i zwi¹zane z tym zmiany regulacji rozszerzaj¹ rodzimym podmiotom zakres mo¿liwoœci inwestycyjnych.

PAWE£ DURJASZ
G³ówny Analityk PZU SA
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Grupa PZU
i jej pozycja rynkowa
Podstawowym obszarem dzia³alnoœci Grupy PZU jest

dzia³u ubezpieczeñ maj¹tkowych, co oznacza spa-

rynek ubezpieczeniowy. Wed³ug stanu na koniec III

dek udzia³u w rynku w porównaniu do analogiczne-

kwarta³u 2003 r. zezwolenie Ministra Finansów na

go okresu roku 2002 o 2,7 punktu procentowego.

prowadzenie dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w Polsce

Drugi pod wzglêdem iloœci zebranej sk³adki zak³ad

posiada³y 74 krajowe zak³ady ubezpieczeñ i 3 od-

ubezpieczeñ - TUiR Warta SA równie¿ zmniejszy³

dzia³y g³ówne zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ,

swój udzia³ w rynku z 13,2% w 2002 r. do 12,8%

w tym:

w roku 2003. Spadek udzia³u PZU SA w rynku wy-

- 36 zak³adów ubezpieczeñ w dziale ubezpieczeñ

nika³ przede wszystkim z wiêkszego ni¿ w innych

na ¿ycie, w tym jeden oddzia³ g³ówny zagranicz-

zak³adach udzia³u w portfelu komunikacyjnym sa-

nego zak³adu ubezpieczeñ na ¿ycie,

mochodów ze starszych roczników.

- 41 zak³adów ubezpieczeñ w dziale pozosta³ych
ubezpieczeñ osobowych i maj¹tkowych, w tym
jeden posiadaj¹cy zezwolenie Ministerstwa Finansów nie prowadz¹cy dzia³alnoœci operacyjnej

Struktura rynku ubezpieczeñ w dziale II
- ubezpieczenia pozosta³e osobowe oraz
ubezpieczenia maj¹tkowe

oraz 2 oddzia³y g³ówne zagranicznego oddzia³u
ubezpieczeñ pozosta³ych osobowych i maj¹tkowych.

2,8%
TU Samopomoc SA

Na rynku otwartych funduszy emerytalnych dzia³alnoœæ prowadzi³o 16 towarzystw emerytalnych.

53,1%
5,1%

PZU SA

TU Allianz
Polska SA

Wed³ug wstêpnych szacunków udzia³ w rynku
PZU SA i PZU ¯ycie SA na koniec 2003 roku wg

6,9%

sk³adki przypisanej brutto zmniejszy³ siê, w porów-

STU Ergo
Hestia SA

naniu z rokiem poprzednim oko³o 3,2 punktu procentowego (udzia³ PZU SA zmniejszy³ siê w rynku
ubezpieczeñ pozosta³ych osobowych i maj¹tkowych o oko³o 2,7 punktu procentowego, udzia³

12,8%
TUiR Warta SA

19,3%
Pozosta³e

PZU ¯ycie SA w rynku ubezpieczeñ na ¿ycie uleg³
zmniejszeniu o oko³o 3,6 punktu procentowego).
Sk³adka przypisana brutto zebrana przez Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ SA w 2003 roku stanowi³a
53,1% sk³adki zebranej przez wszystkie zak³ady
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przysz³oœæ
Stawiamy na nowe technologie.
Inwestujemy w przysz³oœæ.
Nowoczesny system
informatyczny daje nam
i naszym klientom
nowe mo¿liwoœci
wspó³pracy.

Struktura rynku ubezpieczeñ w dziale I
- ubezpieczenia na ¿ycie

PZU ¯ycie SA utrzyma³ dominuj¹c¹ pozycjê na rynku ubezpieczeñ na ¿ycie nie tylko pod wzglêdem
sk³adki przypisanej brutto (45,9%, a po odliczeniu
sk³adki z kana³u bankowego oraz reasekuracji czyn-

4,3%

nej - 53,6%), ale równie¿ wyp³acanych œwiadczeñ

TUn¯ Warta Vita SA

45,9%
8,1%

PZU ¯ycie SA

ING NationaleNederlanden
Polska SA

(3,2 mld PLN). Dowodzi to, i¿ Spó³ka wzorowo wywi¹zuje siê ze swoich zobowi¹zañ wobec klientów.
PZU ¯ycie SA stale pomna¿a wartoœæ zarz¹dzanego
maj¹tku. Wielkoœæ aktywów Spó³ki wynios³a na koniec 2003 r. blisko 20 mld PLN. Jest to absolutny
rekord na polskim rynku ubezpieczeniowym.

9,4%
Amplico-Life SA

Udzia³ OFE PZU „Z³ota Jesieñ” w rynku funduszy
emerytalnych na koniec 2003 roku, mierzony liczb¹

15,1%

17,2%

cz³onków ukszta³towa³ siê na poziomie 16,3%, co

Commercial Union
Polska TUn¯ SA

Pozosta³e

pozwoli³o na zajêcie trzeciej pozycji - bez zmian
w stosunku do roku ubieg³ego. Aktywa netto
funduszu na dzieñ 31 grudnia 2003 roku wynios³y
6 272,65 mln PLN.

Rynek funduszy emerytalnych
pod wzglêdem liczby cz³onków
(stan na 31 grudnia 2003 roku)

Pozycjê lidera z udzia³em w strukturze na poziomie
22,2% zajmuje Commercial Union OFE BPH CU WBK
- ze spadkiem udzia³u o 0,4 punktu procentowego,
drugim funduszem emerytalnym pod wzglêdem liczby cz³onków jest ING Nationale-Nederlanden Polska

4,0%

OFE z udzia³em w rynku 17,2% - wzrost o 0,5 punk-

OFE Pocztylion

tu procentowego w stosunku do roku 2002.

4,5%
SAMPO OFE

W 2003 roku fundusze inwestycyjne otwarte zarz¹-

5,3%
OFE Skarbiec
-Emerytura*

22,3%

dzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Pozosta³e

PZU SA po raz kolejny uzyska³y bardzo pozytywne

8,2%

wyniki dzia³alnoœci. Fundusz PZU fio Akcji KRAKO-

AIG OFE

WIAK osi¹gn¹³ roczny wzrost wartoœci Jednostki
Uczestnictwa wynosz¹cy 25,76%. By³ to najlepszy

16,3%

roczny wynik inwestycyjny w historii Funduszu.

OFE PZU
„Z³ota Jesieñ”

22,2%
17,2%
ING Nationale-Nderlanden
Polska OFE

Commercial Union
OFE BPH CU WBK

Cel inwestycyjny zrealizowa³ równie¿ PZU sfio Stabilnego Wzrostu MAZUREK. Uzyskana w 2003 roku
stopa zwrotu w wysokoœci 10,4% oznacza, ¿e inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszu zapewni³a - zgodnie z zadeklarowanym celem i opisan¹

* Z uwzglêdnieniem liczby cz³onków tych OFE, które zosta³y
po³¹czone z danymi OFE w wyniku konsolidacji
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w statucie Funduszu polityk¹ inwestycyjn¹ - stabilny
wzrost wartoœci Jednostki Uczestnictwa, znacz¹co

raport roczny 2003

Grupa PZU i jej sytuacja rynkowa

przewy¿szaj¹cy wynik mo¿liwy do uzyskania z inwestycji o stopniu ryzyka charakterystycznym dla
instrumentów d³u¿nych.
Na wynik funduszu PZU fio Papierów D³u¿nych
POLONEZ zasadniczy wp³yw wywiera³y zmiany ryn-

Rynek funduszy emerytalnych
pod wzglêdem aktywów
(stan na 31 grudnia 2003 r., w mln PLN)

1 481,51
Generali OFE

kowych stóp procentowych. Uzyskan¹ stopê zwrotu przez PZU fio Papierów D³u¿nych POLONEZ,

1 619,50

w wysokoœci 2,63%, ocenia siê pozytywnie. Wynik

OFE SkarbiecEmerytura

ten zapewni³ PZU fio Papierów D³u¿nych POLONEZ
siódme miejsce wœród grupy 19 porównywalnych
funduszy papierów d³u¿nych.

3 833,87
AIG OFE

Rok 2003 by³ rokiem istotnych modyfikacji oferty

6 272,65

produktowej Funduszy, które polega³y na poszerze-

OFE PZU
„Z³ota Jesieñ”

niu dostêpnoœci Jednostek Uczestnictwa, oraz jednoczesnym wprowadzeniu ró¿nych typów Jednostek
Uczestnictwa - typu A, typu D, typu E i typu I - zró¿nicowanych przede wszystkim co do wysokoœci op³at

12 710,48
Commercial Union
OFE BPH CU WBK

10 046,86
8 868,18
Pozostali

ING NationaleNederlanden
Polska OFE

manipulacyjnych oraz stawki wynagrodzenia za zarz¹dzanie.
Na bazie istniej¹cych funduszy otwartych mo¿liwe

w formie pracowniczych towarzystw emerytalnych.

jest stworzenie dowolnej struktury produktu dla fi-

Kontynuowane s¹ równie¿ dzia³ania maj¹ce na celu

nalnego odbiorcy. Towarzystwo przygotowa³o ela-

rozszerzenie sieci dystrybucji o agentów ubezpie-

styczn¹ ofertê w zakresie programów oszczêdno-

czeniowych, jako ¿e oferta inwestycyjna TFI PZU SA

œciowych, pracowniczych programów emerytalnych

stanowi uzupe³nienie produktów ubezpieczeniowych

oraz zamierza ewentuanie wspieraæ tworzenie ich

Grupy PZU.
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Dzia³alnoœæ firm Grupy PZU
w 2003 roku
Celem dzia³alnoœci Grupy PZU w 2003 roku by³o

oraz reorganizacjê procesów biznesowych skutku-

przede wszystkim utrzymanie wiod¹cej pozycji na

j¹c¹ popraw¹ efektywnoœci dzia³ania.

polskim rynku us³ug ubezpieczeniowo-finansowych,
wzrost wartoœci firmy oraz uzyskanie pozytywnych

Dzia³ania Zarz¹dów spó³ek Grupy PZU w 2003 roku

wyników finansowych.

koncentrowa³y siê na nastêpuj¹cych, g³ównych kierunkach:

Priorytetowym zadaniem PZU SA by³o utrzymanie
dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów.

- pracach nad strategi¹ Grupy PZU na lata 20032008,

W tym celu podjêto prace w kierunku udoskonale-

- przygotowaniu do wybrania dostawcy i wdro¿e-

nia istniej¹cych oraz wprowadzenia nowych kana-

nia zintegrowanego systemu informatycznego

³ów dystrybucji. Spó³ka wypracowa³a nowe formy

dla Grupy PZU,

komunikacji z klientem.

- przygotowaniu siê do wejœcia w ¿ycie nowych
przepisów o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz

Dzia³alnoœæ PZU ¯ycie SA w 2003 roku ukierunko-

rozwijaniu podstawowej dzia³alnoœci,

wana by³a na osi¹gniêcie wyników zapewniaj¹cych

- prowadzeniu dzia³añ wizerunkowych zwi¹zanych

pozycjê lidera na rynku ubezpieczeñ ¿yciowych

z obchodami 200 rocznicy ubezpieczeñ na ziemiach polskich.

Istotne czynniki wp³ywaj¹ce na dzia³alnoœæ
Grupy PZU w 2003 roku
W 2003 roku najwiêkszy wp³yw na dzia³alnoœæ spó-

wzrost poziomu niezrealizowanych przychodów

³ek Grupy PZU mia³y nastêpuj¹ce czynniki:

z lokat, co by³o zwi¹zane ze struktur¹ posiada-

- o¿ywienie w polskiej gospodarce, które zaobser-

- narastaj¹ce opóŸnienia w przekazywaniu przez

nieznaczn¹ poprawê dynamiki sprzeda¿y ubez-

ZUS sk³adek do OFE, które mia³y poœredni wp³yw

pieczeñ czego konsekwencj¹ by³ niewielki wzrost
tempa przyrostu sk³adki w porównaniu z rokiem
2002,

na wyniki finansowe PTE PZU SA,
- wchodz¹ce w ¿ycie zmiany w przepisach o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz zwi¹zane z tym

- dalsze nasilanie siê konkurencji miêdzy ubezpie-

procesy dostosowawcze: 15 paŸdziernika 2003

czycielami, które mia³o ograniczaj¹cy wp³yw na

roku wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy o orga-

tempo wzrostu sk³adki przypisanej,

nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

- spadek stóp procentowych, który wp³yn¹³ na
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nego portfela lokat,

wowano w pierwszej po³owie roku, wp³ynê³o na

zwi¹zana z podzia³em œrodków z rachunku re-
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zerwowego, w wyniku której nast¹pi³ wzrost wy-

wersji zobowi¹zañ wynikaj¹cych z udzielanej

niku oraz aktywów netto Spó³ki na dzieñ 31 gru-

ochrony ubezpieczeniowej oraz obni¿enie siê po-

dnia 2003 roku,

ziomu wymagalnoœci œrodków w³asnych,

- realizacja dalszych etapów strategii Grupy PZU,

- kontynuacja prac nad projektami specjalnymi

której celem jest wdra¿anie Za³o¿eñ Strategii

dotycz¹cymi m.in. centralizacji obs³ugi szkód

Grupy PZU w poszczególnych jej obszarach zde-

w PZU SA oraz popraw¹ efektywnoœci sprzeda¿y

finiowanych przez strony jako strategiczne, na
podstawie umowy pomiêdzy Zarz¹dami PZU SA,
PZU ¯ycie SA, TFI PZU SA oraz PTE PZU SA.

i informatyzacj¹ Grupy PZU,
- dalsza restrukturyzacja umów reasekuracyjnych
zwi¹zana z jednej strony z zaostrzeniem wyma-

- kontynuacja procesu konwersji umów ubezpie-

gañ reasekuratorów w zakresie warunków udzie-

czeñ grupowych pracowniczych typu P przez

lanej ochrony reasekuracyjnej, a z drugiej ze sto-

PZU ¯ycie SA z umów zawartych na czas nie-

pniowym zmniejszeniem cesji w umowach pro-

okreœlony na umowy zawarte na czas okreœlony.

porcjonalnych oraz planowanym odejœciem od

Wynikiem skrócenia okresu odpowiedzialnoœci

umów proporcjonalnych na rzecz umów niepro-

jest zmniejszenie dla umów podlegaj¹cych kon-

porcjonalnych.

Projekty strategiczne
W trakcie roku kontynuowano prace w ramach pro-

zwi¹zane z centralizacj¹ likwidacji szkód g³ównie

jektów specjalnych, obejmuj¹cych wszystkie obsza-

w zakresie uruchomienia us³ugi Telepomocy na te-

ry dzia³alnoœci Grupy. W zakresie obszaru sprzeda-

renie ca³ego kraju, utworzenia sieci warsztatów na-

¿y rozpoczêto prace w ramach projektu strategii

prawczych, powo³ania firmy Assistance PZU, stwo-

sprzeda¿y maj¹cego na celu dostosowanie organi-

rzenia sieci lekarzy orzeczników, a tak¿e ogranicze-

zacji sprzeda¿y do wydzielonych segmentów rynku.

nia przestêpczoœci ubezpieczeniowej.

Kontynuowano prace zwi¹zane z bancassurance,
polegaj¹ce na stworzeniu produktów ubezpiecze-

W zakresie finansów Spó³ki, prace w ramach proje-

niowych, które bêd¹ oferowane klientom za po-

któw koncentrowa³y siê miêdzy innymi na wdro-

œrednictwem sieci sprzeda¿owej banków oraz za-

¿eniu systemu Oracle Financials w Centrali, uru-

pewniaj¹ce klientom kompleksow¹ obs³ugê w za-

chomieniu dzia³alnoœci spó³ki PZU Asset Manage-

kresie us³ug finansowych. Przygotowywano te¿

ment SA, specjalizuj¹cej siê w zarz¹dzaniu aktywa-

projekt dzia³alnoœci assurefinance.

mi, wdro¿eniu programu pilota¿owego zwi¹zanego
z projektem Cash Management, maj¹cym na celu

W dziedzinie likwidacji szkód kontynuowano prace

optymalizacjê przep³ywów œrodków pieniê¿nych.

Informatyzacja
G³ównym kierunkiem dzia³añ w dziedzinie informa-

boru nowego systemu informatycznego dla Grupy

tyki w 2003 r. by³y prace zwi¹zane z procesem wy-

PZU. W ramach tych dzia³añ og³oszono przetarg,
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a nastêpnie dokonano wyboru partnera do nego-

mowania ZSI, szkoleñ, serwisu i rozwoju oprogra-

cjacji w sprawie budowy Zintegrowanego Systemu

mowania ZSI, dostarczenia, integracji i serwisu in-

Informatycznego (ZSI) dla Grupy PZU.

frastruktury ZSI.

Negocjacje i póŸniejsze podpisanie umowy ramo-

Umowa przewiduje, ¿e pierwszy etap budowy obej-

wej z wybranymi w wieloetapowym przetargu part-

muj¹cy wdro¿enie i integracjê oprogramowania:

nerami: firmami Prokom Software SA i CSC Polska

Exceed, GraphTalk, Centralnej Bazy Danych oraz

Sp. z o.o. by³y pocz¹tkiem programu modernizacji

Oracle Financials i Oracle HR ZSI, potrwa dwa do

systemu IT w Grupie PZU. Do tej pory w firmie

trzech lat.

dzia³a³o ok. 200 ró¿nych aplikacji do obs³ugi ubezpieczeñ. Budowanie spójnej architektury informa-

W dziedzinie rozwoju i modernizacji istniej¹cych sy-

tycznej pozwoli na elastyczne kszta³towanie oferty

stemów przeprowadzono miêdzy innymi prace ma-

PZU, poprawi szybkoœæ i jakoœæ obs³ugi klienta,

j¹ce na celu dostosowanie obszaru dzia³alnoœci in-

oraz usprawni procesy sprzeda¿owe. Nowy system

spektoratów do granic administracyjnych powiatów,

IT pozwoli ugruntowaæ pozycjê firmy - lidera rynku

dostosowano systemy informatyczne do wymogów

ubezpieczeñ. Ze wzglêdu na wielkoœæ i z³o¿onoœæ

nowego prawa ubezpieczeniowego, rozpoczêto bu-

przedsiêwziêcia oraz etapowy sposób jego realiza-

dowê Centralnego Systemu Regresów i Nale¿noœci,

cji, wynegocjowana umowa mia³a charakter ramo-

zaprojektowano Centralny System Likwidacji Szkód.

wy. Okreœla³a zasady i warunki wykonania przez
CSC i Prokom, na podstawie póŸniejszych umów

W trakcie roku prowadzono równie¿ szereg prac

szczegó³owych, us³ug zwi¹zanych z budow¹ ZSI,

nad rozwojem Hurtowni Danych, narzêdzia infor-

w tym: analizy przedwdro¿eniowej, opracowania,

matycznego niezbêdnego do dystrybucji informacji

wdro¿enia i zintegrowania komponentów oprogra-

i analizy danych w Spó³ce.

Sprzeda¿ i oferta produktowa
Grupa PZU dysponuje najbardziej rozwiniêt¹ sieci¹

W trakcie 2003 r. rozpoczêto prace nad przygoto-

sprzeda¿y na polskim rynku ubezpieczeniowym.

waniem nowej strategii sprzeda¿y, której g³ównym

W roku 2003 PZU SA oferowa³ produkty ubezpiecze-

elementem jest przede wszystkim:

niowe za poœrednictwem sieci 14 oddzia³ów okrêgowych oraz 1 694 agencji i inspektoratów. Sprze-

- zdefiniowanie segmentów rynku, na które spó³ki
Grupy PZU chc¹ wejœæ,

da¿ ubezpieczeñ spó³ki maj¹tkowej prowadzi³o tak-

- okreœlenie obszarów rynku, na których pozycja

¿e 7 037 agentów na wy³¹cznoœæ, 2 283 multiagen-

Spó³ki jest stabilna oraz na których jest zagro-

tów i 729 sta³ych przedstawicieli. Z PZU SA wspó³-

¿ona.

pracowa³o 2 157 brokerów ubezpieczeniowych.
Do wy³onionych segmentów zostan¹ dopasowane
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Ubezpieczenia oferowane przez PZU ¯ycie SA do-

strategie: produktowe, marketingowe, sprzeda¿y

stêpne by³y w 380 placówkach w Polsce. Mo¿na je

w celu dostosowania organizacji sprzeda¿y do ok-

by³o kupiæ za poœrednictwem 3 889 agentów na

reœlonych segmentów, zwiêkszenia aktywnoœci firmy

wy³¹cznoœæ oraz blisko 200 brokerów ubezpiecze-

w segmentach i produktach, które zostan¹ uznane

niowych oraz multiagencji.

za najbardziej rozwojowe i perspektywiczne.
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W ramach prac zwi¹zanych z rozwojem kana³ów

W ramach tych dzia³añ w trakcie roku wprowadzo-

dystrybucji kontynuowano dzia³ania bancassurance

no do oferty nowe ubezpieczenia:

we wspó³pracy z Bankiem Millenium. W ofercie produktowej Banku znalaz³o siê 8 produktów ubezpieczeniowych przygotowanych przez PZU ¯ycie SA
oraz PZU SA.

- ubezpieczenie maszyn i sprzêtu budowlanego
od uszkodzeñ (CPM),
- kompleksowe ubezpieczenie rowerzysty „Bezpieczny Rowerzysta”,
- ubezpieczenie sp³aty kredytu na wypadek utraty

We wrzeœniu 2003 r. Grupa PZU nawi¹za³a wspó³pracê w zakresie bancassurance z PKO BP SA najwiêkszym bankiem detalicznym w kraju. Do oferty
produktowej PKO BP SA wprowadzone zosta³y trzy

pracy,
- ubezpieczenie kredytu hipotecznego do momentu ustanowienia hipoteki,
- ubezpieczenia dodatkowych kosztów dzia³alnoœci

produkty ubezpieczeniowe: dwa z PZU SA i jeden

gospodarczej jednostek prowadz¹cych dzia³al-

z PZU ¯ycie SA.

noœæ gospodarcz¹,

Wspieraniu tradycyjnych kana³ów sprzeda¿y towa-

zmodyfikowano ogólne warunki i taryfy:

rzyszy³y dzia³ania zwi¹zane z uruchomieniem tzw.

- ubezpieczenia auto casco,

„kana³ów alternatywnych”, poprzez nawi¹zanie

- ubezpieczenia NW cz³onków ochotniczych stra¿y

wspó³pracy z internetowym Bankiem Inteligo. W lis-

po¿arnych i m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych,

topadzie rozpoczêto sprzeda¿ przez internet wy-

- ubezpieczenia Woja¿er Bis,

branych produktów ubezpieczeniowych: ubezpie-

- ubezpieczenie OC lekarzy, pracowników innych

czenia mieszkañ i ubezpieczenia Assistance Tourist,

zawodów medycznych oraz zak³adów opieki zdro-

w przysz³oœci planowane jest poszerzenie oferty

wotnej,

o kolejne ubezpieczenia.
Rozpoczêto równie¿ prace zwi¹zane z uruchomie-

- ubezpieczenie OC farmaceutów i aptekarzy,
zmodyfikowano taryfy:

niem infolinii Grupy PZU, której g³ównym zadaniem

- obowi¹zkowego ubezpieczenia budynków wcho-

bêdzie pozyskiwanie danych osobowych klientów

dz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od ognia

i przekazywanie ich do w³aœciwych miejscowo inspektoratów, w celu przekazania informacji agentom o zainteresowaniu klientów zakupem ubezpieczenia.

i innych zdarzeñ losowych,
- obowi¹zkowego ubezpieczenia OC rolników z tytu³u posiadania gospodarstwa rolnego,
- ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Rok 2003 by³ tak¿e kolejnym rokiem rozwoju oferty ubezpieczeniowej Spó³ki. G³ównym celem by³y

W ramach dostosowania oferty produktowej do

dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwoju kompleksowoœci

nowego prawa ubezpieczeniowego w trakcie roku

us³ug. Kolejnym priorytetem by³o wzbogacanie

zmodyfikowano ogólne warunki oko³o 80 produk-

oferty o nowe produkty, modyfikacja produktów

tów ubezpieczeniowych, w tym w:

bêd¹cych ju¿ w ofercie w ramach dostosowania do

- ubezpieczeniach osobowych i turystycznych,

zmieniaj¹cych siê potrzeb klientów oraz wymogów

- ubezpieczeniach technicznych i transportowych,

nowych kana³ów dystrybucji.

- ubezpieczeniach maj¹tkowych ludnoœci,
- ubezpieczeniach komunikacyjnych,
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- ubezpieczeniach maj¹tkowych przedsiêbiorstw
i utraty zysku,
- ubezpieczeniach OC,
- ubezpieczeniu notariuszy od strat finansowych
w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji p³atnika œwiad-

zmodyfikowano funkcjonuj¹ce taryfy sk³adek:
- ubezpieczenia ryzyk lotniczych i kompleksowego
ubezpieczenia jachtów morskich,
- ubezpieczenia ma³ego biznesu dla posiadaczy
rachunków w BIG Banku Gdañskim SA,

czeñ publicznych oraz taryfy sk³adek za to ubezpieczenie,

opracowano nowe produkty w zwi¹zku ze zmian¹

- dobrowolnym ubezpieczeniu budynków wcho-

kwalifikacji produktów z dobrowolnych na obo-

dz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od ognia

wi¹zkowe i z obowi¹zkowych na dobrowolne, oraz

i innych zdarzeñ losowych,

opracowano nowe druki ubezpieczeniowe.

- ubezpieczeniu utraty zysku w nastêpstwie ognia
i innych ¿ywio³ów,

Sieæ PZU ¯ycie SA pozyska³a ponad 79 tysiêcy ze

- ubezpieczeniu mienia od ognia i innych ¿ywio³ów,

108 tysiêcy nowych cz³onków funduszu OFE PZU

- ubezpieczeniu Woja¿er,

„Z³ota Jesieñ”. Spó³ka zrealizowa³a roczny plan
sprzeda¿y w zakresie ubezpieczeñ emerytalnych na
poziomie 134,1%.

Likwidacja szkód
W 2003 roku wdra¿any by³ kolejny etap reformy

Podjêto równie¿ prace nad projektem procedury

likwidacji szkód w PZU SA, polegaj¹cy na skupieniu

sprzeda¿y, za poœrednictwem licytacji interneto-

merytorycznej obs³ugi szkód w wybranych jednost-

wych, pojazdów bêd¹cych przedmiotem szkody.

kach terenowych. Podstawowym za³o¿eniem zmian

Przedsiêwziêcie ma na celu zmniejszenie kosztów

w organizacji likwidacji szkód jest przeniesienie pro-

z tytu³u obrotu odzyskami poszkodowymi, poprzez

cesu likwidacji szkód z tzw. inspektoratów „mniej-

zmianê obecnych zasad przejmowania i gospodaro-

szych” do inspektoratów „wiêkszych”. W 68 „wiêk-

wania pojazdów, zgodnie z podstawowymi za³o¿e-

szych” inspektoratach wydzielono Zespo³y Likwidacji

niami projektu procedury PZU SA nie nabywa³by

Szkód. Zespo³y oraz istniej¹ce we wszystkich od-

prawa w³asnoœci do pojazdu, podmiot wygrywaj¹cy

dzia³ach okrêgowych Centra Likwidacji Szkód i Oce-

licytacjê dokonywa³by zakupu bezpoœrednio od po-

ny Ryzyka, które zwiêkszy³y swój obszar dzia³ania

szkodowanego.

o obs³ugê s¹siednich dla tych centrów inspektoratów, przejê³y merytoryczn¹ likwidacjê szkód komu-

W celu poprawy jakoœci obs³ugi i skrócenia czasu

nikacyjnych, maj¹tkowych i osobowych w kraju.

likwidacji szkód w ubezpieczeniach OC i NNW,
przygotowano i wdro¿ono sieæ lekarzy orzeczników
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W ramach prac nad popraw¹ jakoœci obs³ugi klienta

PZU SA i PZU ¯ycie SA. Podjête dzia³ania mia³y na

i usprawnieniem procesu likwidacji szkód opracowa-

celu ujednolicenie w obu spó³kach organizacji

no zasady tworzenia i zarz¹dzania Sieci¹ Naprawcz¹,

wspó³pracy z lekarzami orzecznikami, zasad orze-

tj. zak³adami naprawczymi, dostawcami czêœci i sie-

kania trwa³ego uszczerbku na zdrowiu jak równie¿

ci¹ holowników wspó³pracuj¹cymi z PZU SA w ra-

ograniczenie potencjalnego wzrostu wyp³at odszko-

mach likwidacji szkód w pojazdach samochodowych.

dowañ.
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W obszarze likwidacji szkód w trakcie roku prze-

czêœæ druków stosowanych w procesie likwidacji,

prowadzono równie¿ szereg prac zwi¹zanych z do-

opracowano nowe procedury skracaj¹ce czas likwi-

stosowaniem dzia³alnoœci do regulacji wynikaj¹cych

dacji i standaryzuj¹ce proces likwidacji szkód, roz-

z wprowadzenia pakietu nowych ustaw ubezpiecze-

poczêto prace nad ustanawianiem reprezentantów

niowych, w tym miêdzy innymi zmieniono du¿¹

ds. roszczeñ.

Dzia³alnoœæ lokacyjna
Dzia³alnoœæ lokacyjna Grupy PZU w 2003 roku by³a

pozosta³ych typów lokat w strukturze portfela nie

prowadzona zgodnie z regulacjami ubezpieczenio-

zmieni³y siê w istotny sposób.

wymi oraz zasadami ustanowionymi przez Komitet
Zarz¹dzania Aktywami i Pasywami Grupy PZU, za-

Stopa zwrotu z portfela skarbowych papierów war-

pewniaj¹c jak najwiêkszy stopieñ bezpieczeñstwa

toœciowych, bêd¹cych w posiadaniu PZU SA wy-

i rentownoœci, przy jednoczesnym zachowaniu p³yn-

nios³a w 2003 roku 10,8%, a portfela akcji noto-

noœci œrodków.

wanych, z wy³¹czeniem akcji Banku Handlowego
w Warszawie SA, 26%.

W trakcie roku wprowadzono szereg regulacji
dotycz¹cych prowadzenia dzia³alnoœci lokacyjnej,

W PZU ¯ycie SA, podobnie jak w PZU SA g³ównym

w tym miêdzy innymi Zasady lokowania œrodków

obszarem dzia³alnoœci inwestycyjnej w 2003 roku

finansowych w akcje i udzia³y, Regulamin dzia³al-

by³ rynek d³u¿nych papierów skarbowych. Atrakcyj-

noœci lokacyjnej i oceny ryzyka dzia³alnoœci lokacyj-

noœæ tych instrumentów wynika³a przede wszystkim

nej, które kompleksowo opisuj¹ zasady dzia³alnoœci

z poziomu bezpieczeñstwa tego rodzaju lokat oraz

lokacyjnej Zak³adu oraz Metody ograniczania ryzy-

z traktowania tego instrumentu jako naturalnego

ka p³ynnoœci w PZU SA, gdzie uregulowano kwestiê

zabezpieczenia zobowi¹zañ Spó³ki.

zarz¹dzania p³ynnoœci¹ w oparciu o standardy obowi¹zuj¹ce w instytucjach finansowych.

W 2003 roku PZU ¯ycie SA realizowa³ strategiê in-

W ci¹gu 12 miesiêcy 2003 roku inwestycje PZU SA,

aktywów do istniej¹cej struktury zobowi¹zañ wyni-

tak jak w poprzednich latach, obejmowa³y przede

kaj¹cych z zawartych umów ubezpieczeniowych, za-

wszystkim papiery wartoœciowe emitowane przez

równo z punktu widzenia przep³ywów pieniê¿nych,

Skarb Pañstwa, tj. obligacje i bony skarbowe, które

jak i ryzyka stopy procentowej.

westycyjn¹, której celem by³o dalsze dopasowanie

na koniec roku 2003 razem stanowi³y 83% wartoœci portfela lokat PZU SA, w stosunku do 87,5%

Na koniec 2003 roku udzia³ skarbowych instrumen-

w 2002 r. Jednak w 2003 roku zmieni³y siê pro-

tów d³u¿nych w portfelu g³ównym PZU ¯ycie SA

porcje w sk³adzie portfela papierów skarbowych na

wyniós³ 88,93%. Rentownoœæ portfela skarbowych

korzyœæ bonów skarbowych, których udzia³ na ko-

papierów wartoœciowych wynios³a w 2003 roku

niec 2002 r. wynosi³: 1% ogólnego stanu lokat,

7,76% i zosta³a wyliczona jako z³o¿enie dziennych

wobec 9% w 2003 r. Zwiêkszy³ siê te¿ udzia³ akcji

stóp zwrotu w okresie od 1 stycznia 2003 do

notowanych na Warszawskiej Gie³dzie Papierów

31 grudnia 2003. W 2003 roku PZU ¯ycie SA reali-

Wartoœciowych odpowiednio z 4% na 8%. Udzia³y

zowa³ wytyczne okreœlone przez Zarz¹d, w oparciu
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wzrost
Warto wybraæ PZU
jako partnera
w sprawach ubezpieczeniowych.
Wysoka pozycja rynkowa
i wieloletnie doœwiadczenie
to gwarancja
bezpiecznego wzrostu.

o rekomendacje Komitetu ds. Zarz¹dzania Aktywami

nych, w portfelu g³ównym PZU ¯ycie SA wzrós³

i Pasywami Grupy PZU, dotycz¹ce zarówno wielkoœci

z 5,17% do 6,82%. Wzrost ten by³ nie tylko wy-

zaanga¿owañ w tego typu lokaty, jak i parametrów

nikiem zakupów akcji, ale równie¿ wzrostu wartoœci

ryzyka zwi¹zanego z tym portfelem. Realizacja tych

rynkowej portfela.

wytycznych spowodowa³a w I po³owie roku nabywanie papierów wartoœciowych o d³ugich okresach

W 2003 roku PZU ¯ycie SA modyfikowa³ regulacje

do wykupu, w szczególnoœci obligacji dziesiêciolet-

wewnêtrzne dotycz¹ce zarz¹dzania ryzykiem inwes-

nich i piêcioletnich, zaœ w II po³owie roku, ze

tycyjnym przy inwestycjach w d³u¿ne papiery war-

wzglêdu na wzrost ryzyka inwestycyjnego, instru-

toœciowe oraz listy zastawne. Przez ca³y rok trwa³y

mentów o krótszych terminach do wykupu g³ównie

prace nad regulacjami wewnêtrznymi dotycz¹cymi

obligacji dwuletnich oraz bonów skarbowych.

instrumentów pochodnych. Celem tych modyfikacji

Aktywnoœæ PZU ¯ycie SA na rynku akcji by³a znacz-

nych segmentach rynku finansowego oraz zabez-

nie wiêksza ni¿ w ostatnich latach, co wynika³o

pieczania pozycji kasowych przed ryzykiem zmiany

z bardzo dobrej koniunktury na Warszawskiej Gie³-

stopy procentowej oraz ryzykiem cenowym akcji.

i prac by³o otwarcie mo¿liwoœci dla inwestycji w in-

dzie Papierów Wartoœciowych. Udzia³ akcji notowa-

Reasekuracja
Dzia³alnoœæ reasekuracyjna PZU SA w 2003 r. kon-

W 2003 r. kontynuowano prace w zakresie akumu-

centrowa³a siê g³ównie na zabezpieczeniu wyników

lacji i zarz¹dzania ryzykiem wyst¹pienia szkód ka-

poszczególnych grup ubezpieczeniowych, charakte-

tastroficznych, g³ównie poprzez:

ryzuj¹cych siê wysok¹ szkodowoœci¹ lub nara¿o-

- wygenerowanie informacji o czêstoœci i rozmia-

nych na wyst¹pienie szkód katastroficznych. Na pro-

rze szkód powsta³ych na skutek katastrof natu-

gram reasekuracyjny sk³ada³o siê w ramach reasekuracji biernej - 8 umów obligatoryjnych oraz oko³o
100 umów reasekuracji fakultatywnej.

ralnych,
- zdefiniowanie obszarów, które nale¿y uznaæ za
nara¿one na szkody katastroficzne,
- ocenê mo¿liwoœci dokonania zmian w bezpo-

W trakcie roku kontynuowano proces odchodzenia
od stosowanych do tej pory umów proporcjonalnych na rzecz nieproporcjonalnych, które s¹ korzy-

œredniej polityce underwritingowej,
- ewentualne poszerzenie i uelastycznienie oferty
ubezpieczeniowej,

stniejsze cenowo i stanowi¹ lepsz¹ ochronê przed

- adekwatn¹ do skali i lokalizacji ryzyk oraz poten-

skutkami du¿ych szkód. W zwi¹zku z korzystnymi

cja³u portfela budowê skutecznych programów

wynikami technicznymi grupy ubezpieczeñ rolnych

reasekuracyjnych, chroni¹cych Spó³kê przed na-

odst¹piono od odnowienia reasekuracyjnej kwoto-

stêpstwem szkód o charakterze katastroficznym.

wej umowy rolnej, jednoczeœnie podjêto prace nad
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stworzeniem alternatywnej ochrony reasekuracyj-

W ramach prac dostosowuj¹cych dzia³alnoœæ PZU SA

nej, zmierzaj¹cej do opracowania optymalnego pro-

do nowego prawa ubezpieczeniowego w obszarze

gramu zabezpieczaj¹cego ryzyko fluktuacji wyników

reasekuracji podjêto dzia³ania w celu opracowania

przedmiotowych grup ubezpieczeñ.

za³o¿eñ nowej umowy reasekuracyjnej chroni¹cej
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portfel ubezpieczeñ komunikacyjnych: OC posiada-

uczestniczy³, jako reasekurator równie¿ w kilku umo-

czy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym,

wach reasekuracji czynnej zagranicznej. W zakresie

oraz w ruchu zagranicznym. Podjêto równie¿ prace

wspó³pracy z litewsk¹ firm¹ ubezpieczeniow¹ UAB

zmierzaj¹ce do wypracowania systemów informa-

DK Lindra, przygotowano i wdro¿ono pakiet rozwi¹-

tycznych wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ Spó³ki, w tym

zañ, które stanowi³y pomoc w zakresie reasekuracji

miêdzy innymi modu³u do obs³ugi rozliczeñ z rease-

dla litewskiej spó³ki w prowadzonej przez ni¹ poli-

kuratorami oraz rejestru umów reasekuracyjnych dla

tyce ubezpieczeniowej; wprowadzono do niektórych

potrzeb nowej ustawy o rachunkowoœci, oraz reje-

umów reasekuracyjnych zapisy gwarantuj¹ce ochro-

stru umów reasekuracyjnych dla potrzeb informo-

nê reasekuracyjn¹ dla ryzyk fakultatywnych przyjê-

wania KPWiG.

tych do reasekuracji przez PZU SA od Lindry.

W zakresie reasekuracji czynnej, podobnie jak w la-

PZU ¯ycie SA nie prowadzi dzia³alnoœci w zakresie

tach ubieg³ych Spó³ka wspiera³a przede wszystkim

reasekuracji czynnej, ani retrocesji. W zakresie re-

krajowe zak³ady ubezpieczeñ, g³ównie poprzez re-

asekuracji biernej Spó³ka jest stron¹ w dwóch

asesekuracjê fakultatywn¹. Jednoczeœnie PZU SA

umowach.

Ogranizacja i kadry
Struktura organizacyjna PZU SA w 2003 r. obejmo-

W celu sta³ego podnoszenia kwalifikacji kadry

wa³a: Centralê, 14 Oddzia³ów Okrêgowych, 350

w trakcie roku zorganizowano szereg szkoleñ, w tym

Inspektoratów (w tym 100 wiod¹cych) i 27 Filii

miedzy innymi: szkolenia ze zmian w ustawach

Inspektoratów.

ubezpieczeniowych dla najwy¿szej kadry kierowni-

W PZU ¯ycie SA oprócz Centrali w strukturze znaj-

dla likwidatorów szkód z zakresu techniki napraw

duje siê 26 Oddzia³ów oraz Centrum Obs³ugi Ubez-

pojazdów mechanicznych, szkolenia dla pracowni-

czej Spó³ki oraz dla likwidatorów szkód, szkolenia

pieczeñ w Warszawie.

ków Infolinii. Rozpoczêto równie¿ cykl szkoleniowy
dla trenerów wewnêtrznych z zakresu technik sprze-

W trakcie roku kontynuowano prace zwi¹zane

da¿y oraz likwidacji szkód.

z reform¹ terytorialn¹ PZU SA, która ma na celu
dostosowanie zasiêgu dzia³ania inspektoratów do

W 2003 roku zakoñczono trwaj¹ce wiele lat nego-

administracyjnych granic powiatów, a w przysz³oœci

cjacje i podpisano ze zwi¹zkami zawodowymi nowy

integracjê jednostek operacyjnych PZU SA

Uk³ad Zbiorowy Pracy okreœlaj¹cy warunki zatrud-

i PZU ¯ycie SA. W ramach racjonalizacji organizacji

nienia oraz upraszczaj¹cy i ujednolicaj¹cy system

struktur terenowych prowadzono równie¿ prace

wynagrodzeñ. Wprowadzono równie¿ regulamin

prowadz¹ce do ³¹czenia inspektoratów na terenie

pracy oraz regulamin gospodarowania œrodkami za-

jednego miasta i przekszta³cania ma³ych inspekto-

k³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, a tak¿e

ratów w filie inspektoratów.

wznowiono prace nad zasadami zorganizowania i fi-

Dzia³alnoœæ w 2003 r. by³a prowadzona przy prze-

go w PZU SA.

nansowania pracowniczego programu emerytalneciêtnym zatrudnieniu pracowników na 11 216 etatach (w 2002 r. przeciêtnie na 11 214 etatach).
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W 2003 roku nast¹pi³ spadek zatrudnienia

w PZU ¯ycie SA, która uporz¹dkowa³a proces

w PZU ¯ycie SA o 58,1 etatów z 4 161,6 etatów

prowadzenia rekrutacji oraz wskaza³a osoby od-

(stan na dzieñ 31 grudnia 2002 roku), do 4 103,5

powiedzialne za poszczególne jego etapy. Celem

etatów (stan na dzieñ 31 grudnia 2003 roku).

wprowadzenia procedury jest zwiêkszenie sku-

W 2003 roku zosta³a przygotowana i wprowadzona

tecznoœci procesów rekrutacyjnych realizowanych

w ¿ycie Procedura Doboru i Zatrudniania Kadr

w PZU ¯ycie SA i w efekcie obni¿enie kosztów.

Inwestycja PZU SA na Litwie
W 2003 roku Grupa PZU kontynuowa³a proces

ubezpieczenie autocasco oraz ubezpieczenie OC po-

umacniania pozycji w regionie Europy Œrodkowej

siadaczy pojazdów mechanicznych. Spó³ka zatrudnia

i Wschodniej. Rozpoczêto prace nad objêciem przez

ponad 314 osób oraz wspó³pracuje z ponad ty-

PZU SA ca³oœci udzia³ów w towarzystwie ubezpie-

si¹cem agentów ubezpieczeniowych. Sieæ jednostek

czeniowym UAB DK Lindra, w którym od 2002 roku

terenowych sk³ada siê z 9 oddzia³ów we wszystkich

PZU SA posiada³ 75,3 procent kapita³u akcyjnego.

najwiêkszych miastach Litwy oraz 44 agencji i 10

Rozpocz¹³ siê tak¿e projekt zakupu przez PZU SA

punktów granicznych.

firmy ubezpieczeniowej (maj¹tkowej i ¿yciowej) od
Norddeutsche Landesbank, który zakoñczono po-

Jedn¹ z najwa¿niejszych inwestycji UAB DK Lindra

myœlnie ju¿ w 2004 roku. Celem PZU SA jest uzy-

jest inwestycja w akcje spó³ki zale¿nej UAB Lindra

skanie dostêpu do nowej grupy klientów, zwi¹zanej

Gyvybës Draudimas (Lindra Ubezpieczenia na ¯y-

z bankiem, oraz zaoferowanie wszystkim klientom

cie). 31 grudnia 2003 r. kapita³ zak³adowy UAB Lin-

produktów bankowo-ubezpieczeniowych. Dokonana

dra Gyvybës Draudimas wynosi³ 5 mln LTL. UAB DK

zostanie fuzja obu firm.

Lindra zarz¹dza 98,81% akcji spó³ki zale¿nej. Za³o¿ona w 1996 r. spó³ka-córka oferuje ubezpiecze-

Udzia³ UAB DK Lindra w rynku ubezpieczeñ maj¹tko-

nia na ¿ycie. W 2003 roku spó³ka jako pierwsza na

wych mierzony wartoœci¹ sk³adki przypisanej brutto

Litwie uzyska³a licencjê na sprzeda¿ polis grupo-

wyniós³ na koniec 2003 roku 8,9%, zwiêkszaj¹c siê

wego ubezpieczenia na ¿ycie i rozpoczê³a sprzeda¿

o 1,6 punktu procentowe w stosunku do 2002 roku.

tego produktu. W koñcu 2003 roku rozpoczê³a ofe-

W roku 2003 sk³adka przypisana UAB DK Lindra wy-

rowanie us³ug zarz¹dzania funduszami emerytal-

nios³a 65,6 mln LTL, co stanowi³o wzrost o ponad

nymi. W 2003 r. UAB Lindra Gyvybës Draudimas

48% w stosunku do roku poprzedniego, przy spad-

mia³a sk³adkê przypisan¹ na poziomie 1,3 mln LTL

ku ca³oœci rynku litewskiego o 0,1%. Na podstawie

- o 19,3% wiêcej ni¿ w 2002 r. UAB DK Lindra

tego wskaŸnika UAB DK Lindra zajmuje 3 pozycjê

w 2003 r. wykupi³a równie¿ wiêksz¹ czêœæ akcji

na rynku. Rok 2003 spó³ka zamknê³a strat¹ netto

spó³ki-córki od akcjonariuszy mniejszoœciowych.

w wysokoœci niespe³na 1,5 mln LTL.

W 2003 r. spó³ka przynios³a stratê w wysokoœci
0,5 mln LTL.

UAB DK Lindra oferowa³a 43 produkty ubezpieczeniowe, z czego najwiêkszy udzia³ w portfelu mia³y
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Prewencja
Na podstawie art. 49 Ustawy o dzia³alnoœci ubezpie-

zajêcia aktywnej rehabilitacji z uwzglêdnieniem te-

czeniowej (DZ. U. Nr 11/96 - tekst jednolity) fun-

rapii funkcjonalnej, adaptacji spo³eczno - zawodo-

dusz prewencyjny tworzony jest z odpisu od sk³adki

wej uwzglêdniaj¹cej koniecznoœæ przekwalifikowa-

na udziale w³asnym. Decyzjê o wysokoœci odpisu na

nia siê osób po wypadkach, upowszechnienie ró¿-

fundusz prewencyjny podejmuj¹ corocznie Zarz¹dy

nych form aktywnoœci ruchowej osób niepe³no-

PZU SA i PZU ¯ycie SA.

sprawnych, organizowanie szkoleñ, kursów dla rodzin, opiekunów, personelu medycznego oraz pra-

W zakresie prewencji PZU SA prowadzi³ w 2003

cowników socjalnych dzia³aj¹cych na rzecz tej gru-

roku szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do zmniejszenia

py ludzi, organizowanie krajowych i miêdzynarodo-

szkodowoœci i wzmocnienia wizerunku Spó³ki.

wych imprez sportowych.

Jednym z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ prewencyj-

Istotn¹ czêœæ bud¿etu prewencyjnego PZU SA sta-

nych by³a akcja: „Pla¿a + Zdrowie + Uœmiech. Nad

nowi¹ dotacje dla Stra¿y Po¿arnej. W roku 2003

wod¹ bezpiecznie” czyli „Bezpieczne lato z PZU”. Ce-

PZU SA przekaza³ 5 milionów z³otych dla Ochotni-

lem akcji organizowanej przez PZU SA i PZU ¯ycie

czej Stra¿y Po¿arnej oraz tak¹ sam¹ kwotê Pañ-

SA by³o zwiêkszenie bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie-

stwowej Stra¿y Po¿arnej z przeznaczeniem na za-

¿y na obszarach nadmorskich poprzez:

kup 145 lekkich samochodów ratowniczo-gaœniczych

- podniesienie œwiadomoœci istnienia niebezpie-

z funkcj¹ ratownictwa drogowego.

czeñstw zwi¹zanych z wypoczynkiem nad wod¹,
- propagowanie wiedzy na temat sposobu unikania potencjalnych zagro¿eñ,

PZU ¯ycie SA przeznaczy³ w 2003 r. na dzia³alnoœæ
prewencyjn¹ ok. 7,5 miliona z³otych. Wœród obda-

- poprawê bezpieczeñstwa na k¹pieliskach przez

rowanych by³y szpitale i fundacje wspieraj¹ce zdro-

wprowadzenie i utrwalenie standardu bezpieczeñ-

wie, jak np. Klinika Elektrokadriologii Œl¹skiej AM,

stwa nad wod¹ w gminach nadmorskich a tak¿e

Akademia Medyczna w Warszawie - Wydzia³ Nauk

stworzenie mapy miejsc niebezpiecznych.

o Zdrowiu i Fundacja „Przyjaciele Szpitala Dzieciê-

Akcja by³a skierowana do osób wypoczywaj¹cych

cego przy Litewskiej”. Wsparcie finansowe otrzyma-

w miejscowoœciach nadmorskich oraz do samorz¹-

³y te¿ organizacje dzia³aj¹ce na rzecz poprawy bez-

dów lokalnych, których zadaniem jest zabezpiecze-

pieczeñstwa publicznego, takie jak Centrum Szko-

nie pla¿ i k¹pielisk.

lenia Ratownictwa Morskiego czy Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego. PZU SA i PZU ¯ycie SA

PZU SA wspiera³ tak¿e Fundacjê Aktywnej Reha-

wspiera³y ponadto dzia³alnoœæ Fundacji Charytatyw-

bilitacji (FAR). Firma przekaza³a fundacji dotacjê na

nej PZU, która pomaga osobom chorym, cierpi¹-

podstawie d³ugofalowej umowy w ramach progra-

cym, pochodz¹cym z biednych rodzin, a w szczegól-

mu „Aktywnoœæ dla wszystkich”. Program obejmuje

noœci dzieciom.

m.in. organizacjê obozów rehabilitacyjnych, ci¹g³e
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Dzia³alnoœæ sponsoringowa i reklamowa
G³ównym celem dzia³añ reklamowych w roku 2003

zabytki: Zamek Królewski w Warszawie, Zamek

by³o wprowadzenie nowego wizerunku marki. Okazj¹

Królewski na Wawelu, Pa³ac w Wilanowie czy Dwór

do tego by³y obchody 200-lecia ubezpieczeñ na zie-

Artusa w Gdañsku.

miach polskich organizowane przez spó³ki Grupy PZU.
Wa¿nym wydarzeniem kulturalnym, w które zaan„Zmieniamy siê dla Ciebie” - to wizerunkowa kam-

ga¿owany by³ PZU SA by³a II edycja Festiwalu Dialo-

pania reklamowa, której za³o¿eniem by³o skierowa-

gu Czterech Kultur w £odzi. Na jego kszta³t z³o¿y³o

nie przekazu do mo¿liwie najszerszej grupy odbior-

siê 40 presti¿owych wydarzeñ prezentuj¹cych doro-

ców. Kampania podzielona by³a na dwa etapy.

bek muzyków, aktorów i plastyków z Polski, Izraela,

Pierwszy etap pod has³em „Jaka jest twoja his-

Niemiec i Rosji.

toria?” polega³ na przekazaniu informacji, ¿e PZU
jest firm¹, która rozumie swoich klientów. Pragnie

Ponadto PZU SA wspar³ wydanie p³yty „Farat” Anny

poznaæ ich jak najlepiej, aby dopasowaæ ofertê do

Marii Jopek bêd¹cej podsumowaniem piêcioletniej

ich potrzeb. Drugi etap prowadzony by³ pod ha-

pracy artystycznej oraz sponsorowa³ wystawy: Jana

s³em „Bo liczysz siê Ty”. Celem kampanii by³o za-

Wo³ka „Moja Kochana Normalka” i Bruno Schulza

komunikowanie klientom, ¿e PZU zna ich potrzeby,

„Republika Marzeñ”.

wie, ¿e siê zmieniaj¹, a ich wymagania stale rosn¹.
Podobnie jak w latach wczeœniejszych, PZU SA zaW okresie od grudnia 2003 r. do stycznia 2004 r.

anga¿owany by³ w sponsorowanie sportu. Na mocy

przeprowadzono kampaniê reklamow¹ promuj¹c¹

wieloletnich umów, sponsoringiem objête by³y dru-

podstawowy dla PZU SA produkt ubezpieczeniowy,

¿yny: koszykówki kobiet PZU Polfa Pabianice, siat-

jakim jest ubezpieczenie komunikacyjne. Kampania

kówki mê¿czyzn PZU AZS Olsztyn oraz Zawodowa

nawi¹zywa³a do has³a „Bo liczysz siê Ty”. Jej celem

Grupa Kolarska Lotto PZU SA, której czo³owa za-

by³o zwrócenie uwagi klientów na korzyœci zwi¹zane

wodniczka zdoby³a tytu³ Sportowca roku 2003.

z zawarciem ubezpieczenia komunikacyjnego.

Zawodnicy Grupy Lotto-PZU SA w 2003 roku zdobyli 6 z³otych i 2 srebrne medale na Mistrzostwach

W obszarze sponsoringu w 2003 roku PZU SA kon-

Polski. Natomiast siatkarze PZU AZS Olsztyn za-

tynuowa³ strategiê wspierania kultury narodowej

koñczyli rozgrywki PLS w sezonie 2002/2003 na

i sportu. W ramach realizacji strategii PZU SA po

5 miejscu, a w sezonie 2003/2004 zdobyli tytu³

raz kolejny obj¹³ swoim mecenatem najwa¿niejsze

Wicemistrza Polski.

Obchody 200-lecia
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Rok 2003 by³ rokiem obchodów 200-lecia ubezpie-

innymi: wizerunkow¹ kampaniê reklamow¹ oraz

czeñ na ziemiach polskich. Jubileusz by³ okazj¹ do

gale jubileuszowe dla kluczowych klientów, które

promowania nowego wizerunku PZU. Z okazji 200-

uœwietni³ program artystyczny opracowany przez

lecia zorganizowano szereg przedsiêwziêæ, miêdzy

Krzesimira Dêbskiego.
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Jubileusz by³ okazj¹ do stworzenia pami¹tkowej

Z okazji obchodów 200-lecia ubezpieczeñ podjêto

publikacji prezentuj¹cej rozwój ubezpieczeñ od

szereg dzia³añ o charakterze spo³ecznym i chary-

1803 roku do czasów obecnych. PZU we wspó³-

tatywnym, w tym miêdzy innymi przekazano sprzêt

pracy z Fundacj¹ Oœrodka Karta wyda³ album „200

rehabilitacyjny najwiêkszemu w Polsce specjalistycz-

lat ubezpieczania”. Treœæ albumu stanowi historia

nemu Szpitalowi Kompleksowej Rehabilitacji i Orto-

ubezpieczeñ przedstawiona na tle historii Polski.

pedii Dzieciêcej w Busku-Zdroju.

Oprócz unikalnych zdjêæ i grafik w albumie znalaz³y
siê wspomnienia ludzi zwi¹zanych z ubezpieczeniami.
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Wyniki finansowe
Grupy PZU za rok 2003
Sk³adka przypisana brutto
Wysokoœæ sk³adek przypisanych brutto z ubezpieczeñ

kim konsekwencj¹ znacznie ni¿szego zbioru sk³adki

na ¿ycie oraz pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych

z obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy po-

i maj¹tkowych po uwzglêdnieniu korekt konsolidacyj-

jazdów mechanicznych, stanowi¹cego (³¹cznie z Zie-

nych wynios³a 12 346,5 mln PLN i by³a wy¿sza od

lon¹ Kart¹) 38,4% portfela sk³adki oraz ni¿szego

analogicznych w roku poprzednim o 0,5%, w tym:

przypisu sk³adki z obowi¹zkowych ubezpieczeñ rol-

w dziale pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych i ma-

nych. Zmniejszenie sk³adki z ubezpieczeñ komunika-

j¹tkowych 7 219,1 mln PLN (spadek o 2,3%), w dzia-

cyjnych wi¹za³o siê miêdzy innymi z zauwa¿alnym

le ubezpieczeñ na ¿ycie 5 127,4 mln PLN (wzrost

zmniejszeniem tej czêœci rynku. Liczba polis OC

o 4,7%).

ogó³em spad³a w okresie 12 miesiêcy 2003 r. w sto-

Sk³adka przypisana PZU SA z ubezpieczeñ bezpo-

o ponad 6% - z jednej strony jako efekt natural-

sunku do analogicznego okresu roku ubieg³ego
œrednich wynios³a 7 214,7 mln PLN i by³a ni¿sza od

nego zmniejszenia siê rynku pojazdów starszych ni¿

sk³adki uzyskanej w 2002 r. o 2,3%. Ni¿szy ni¿ w ro-

10 lat (które stanowi¹ ponad 60% pojazdów ogó³-

ku poprzednim przypis sk³adki by³ przede wszyst-

em), z drugiej jako skutek ograniczenia importu

Sk³adka przypisana brutto z ubezpieczeñ bezpoœrednich w PZU SA
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samochodów u¿ywanych (zakaz sprowadzania sa-

£¹cznie z ubezpieczeñ bezpoœrednich i poœrednich

mochodów powy¿ej 10 lat i bez katalizatora) - spa-

zebrano 7 221,4 mln PLN sk³adki, o 2,3% mniej ni¿

dek importu a¿ o 90%.

w roku 2002.

Wy¿sz¹ ni¿ w roku 2002 sk³adkê zebrano z ubezpie-

W PZU ¯ycie SA ³¹czny przypis sk³adki brutto wy-

czeñ dobrowolnych, w tym miêdzy innymi: odpowie-

niós³ 5 127,7 mln z³ w 2003 roku i wzrós³ o 4,7%

dzialnoœci cywilnej - o 14,1%, finansowych o 9,8%,

w porównaniu do roku ubieg³ego (4 898,3 mln PLN).

auto casco o 4,1%, wypadkowych i chorobowych
o 3,1% i maj¹tkowych o 2,9% wiêcej ni¿ w roku

G³ówn¹ grup¹ produktów oferowanych przez

poprzednim.

PZU ¯ycie SA pozosta³y:

W strukturze pozyskanej sk³adki, podobnie jak w la-

- tradycyjne ubezpieczenia grupowe i kontynuo-

tach poprzednich g³ówn¹ pozycjê zajmowa³y ubez-

wane - grupowe ubezpieczenie pracownicze typu

pieczenia komunikacyjne OC posiadaczy pojazdów

P wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi (operacje

mechanicznych i auto casco stanowi¹c razem ponad

chirurgiczne, leczenie szpitalne, ciê¿kie choroby),

73% portfela, ubezpieczenia maj¹tkowe zwiêkszy³y

indywidualnie kontynuowane grupowe ubezpie-

swój udzia³ z 12,1% do 12,7% sk³adki ogó³em,

czenie pracownicze typu P, kontynuowane ubez-

ubezpieczenia rolne nie zmieni³y swojego udzia³u

pieczenia D i NNW, które stanowi³y 80,3% ³¹czne-

nadal stanowi¹c 4,5% sk³adki ogó³em, natomiast

go przypisu sk³adki (4 116 mln PLN), liczba osób

o 0,3 punktu procentowego, do 5,8% zwiêkszy³ siê

objêtych ubezpieczeniami wynios³a 12 235 tys.,

udzia³ ubezpieczeñ wypadkowych i chorobowych.
- nowoczesne ubezpieczenia grupowe (grupowe
Liczba zawartych umów ubezpieczeñ wzros³a o 0,6%

ubezpieczenie emerytalne Pogodna Jesieñ, gru-

i wynios³a 48 210,2 tys. Najwiêkszy wzrost liczby

powe ubezpieczenie na ¿ycie typu ¯ycie, grupo-

umów nast¹pi³ w ubezpieczeniach maj¹tkowych -

we ubezpieczenie na wypadek œmierci i do¿ycie

dynamika 135,7%, odpowiedzialnoœci cywilnej: do-

typ Firma, grupowe inwestycyjne ubezpieczenie

browolnych - 130,9% i obowi¹zkowych - 129,3%

na ¿ycie Pogodna Przysz³oœæ), dla których przy-

oraz finansowych - 114,8%. Zmniejszenie liczby za-

pis sk³adki wyniós³ 426 mln PLN w 2003 roku,

wartych umów wyst¹pi³o przede wszystkim z ubez-

a liczba osób ubezpieczonych - 878 tys.,

pieczeñ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o 5,1% mniej ni¿ w 2002 r. oraz rolnych: dobrowol-

- ubezpieczenia indywidualne (jednostkowe na ¿y-

nych o - 10,8% mniej i obowi¹zkowych - o 2,7%

cie i do¿ycie z rosn¹c¹ sum¹ i sk³adk¹, czasowe,

mniej ni¿ w roku poprzednim.

Pogodna Jesieñ indywidualna, Mocna Przysz³oœæ,

Przeciêtna sk³adka wynios³a 149,7 PLN i by³a ni¿-

z 516 mln z³ w 2002 roku do 583 mln PLN

Credo) dla których przypis sk³adki wzrós³
sza o 2,8% ni¿ w 2002 r. Obni¿ka taryf ubezpieczeñ

w 2003 roku, liczba osób ubezpieczonych wynio-

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jaka mia-

s³a 476 tys.,

³a miejsce w po³owie roku wp³ynê³a na obni¿enie
przeciêtnej sk³adki z tego ubezpieczenia. Zmniej-

- ubezpieczenia „starego portfela”, dla których

szeniu uleg³a równie¿ przeciêtna sk³adka z ubez-

przypis sk³adki brutto zmala³ z 2,8 mln w 2002

pieczeñ maj¹tkowych - 75,9% przeciêtnej sk³adki

roku do 2,3 mln PLN w 2003 roku. Nast¹pi³

z roku 2002.
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spadek liczby umów znajduj¹cych siê w portfelu

PZU ¯ycie SA przyjê³o 325,7 tys. nowych klientów,

z 389 tys. w 2002 roku do 333 tys. w 2003 roku.

którzy wnieœli 204,5 miliona z³otych sk³adki.

Odszkodowania i œwiadczenia
Kwota odszkodowañ i œwiadczeñ wyp³aconych brut-

W kwocie wyp³at odszkodowañ i œwiadczeñ 3%, tj.

to z ubezpieczeñ bezpoœrednich i reasekuracji czyn-

121,4 mln PLN stanowi³y nale¿noœci regresowe i od-

nej w Grupie PZU wynios³a 7 508,3 mln PLN i by³a

zyski po szkodach (w 2002 r. 2,6%, tj. 108,9 mln

wy¿sza od wyp³at roku poprzedniego o 0,02%,

PLN).

w tym: w dziale ubezpieczeñ pozosta³ych osobowych
i maj¹tkowych 4 329,3 mln PLN (spadek o 3,2%),

Najwiêkszy wp³yw na zmniejszenie kwoty odszko-

w dziale ubezpieczeñ na ¿ycie 3 178,9 mln PLN

dowañ i œwiadczeñ mia³y wyp³aty za szkody przede

(wzrost o 4,7%).

wszystkim z ubezpieczeñ obowi¹zkowych rolnych
o 45,6% ni¿sze ni¿ w 2002 r. i ubezpieczeñ maj¹t-

W PZU SA wyp³aty odszkodowañ i œwiadczeñ

kowych o 24,2% ni¿sze ni¿ w 2002 r. (w latach

z ubezpieczeñ bezpoœrednich w 2003 r. wynios³y

ubieg³ych w tych grupach ubezpieczeñ nast¹pi³o

4 079,8 mln PLN, co stanowi³o 96,7% wyp³at roku

zwiêkszenie wyp³at odszkodowañ i œwiadczeñ z po-

2002. Ni¿sze wyp³aty odszkodowañ i œwiadczeñ

wodu masowych szkód huraganowych).

wp³ynê³y na zmniejszenie ich udzia³u w sk³adce
przypisanej o 0,6 punktu procentowego do 56,6%.

Odszkodowania i œwiadczenia w PZU SA
mln PLN
2 100

1 669

1 633

1 800
1 629

2001

1 797

1 857

2002

1 797

2003

1 500

1 200

900

Pozosta³e

38

Rolne

300

273

374

359

165

107

159

142

NW

149

130

122

88

86

600

Maj¹tkowe

Auto casco

OC posiadaczy
poj. mech.
(³¹cznie z ZK)

0

raport roczny 2003

Wyniki finansowe Grupy PZU za rok 2003

W strukturze wyp³at odszkodowañ i œwiadczeñ do-

- tradycyjne ubezpieczenia grupowe i kontynuowa-

minowa³y ubezpieczenia komunikacyjne stanowi¹ce

ne - œwiadczenia wyp³acone wynosi³y 2 408,6 mln

ponad 84% ogó³u wyp³at, wyp³aty z ubezpieczeñ

PLN,

maj¹tkowych stanowi³y 6,7%, wypadkowych i chorobowych 3,7%, rolnych 2,6% oraz pozosta³ych 3%.

- nowoczesne ubezpieczenia grupowe (grupowe
ubezpieczenie emerytalne Pogodna Jesieñ, gru-

Liczba szkód i rent wyp³aconych w 2003 r. wynios³a

powe ubezpieczenie na ¿ycie typu ¯ycie, grupo-

1 367,4 tys. i by³a o 7,3% ni¿sza ni¿ w 2002 r. Na

we ubezpieczenie na wypadek œmierci i do¿ycie

zmniejszenie liczby szkód wp³ynê³a o 75,1% ni¿sza

typu Firma, grupowe inwestycyjne ubezpiecze-

liczba szkód z ubezpieczeñ obowi¹zkowych rolnych

nie na ¿ycie Pogodna Przysz³oœæ) - œwiadczenia

i o 20,2% ni¿sza liczba szkód z ubezpieczeñ maj¹t-

wyp³acone w 2002 r. wynosi³y 402 mln PLN, zaœ

kowych. Wzrost liczby wyp³aconych odszkodowañ

w 2003 r. - 338 mln PLN,

odnotowano natomiast z ubezpieczeñ dobrowolnych rolnych - o 21,1% i finansowych - o 5,2%.

- ubezpieczenia indywidualne (jednostkowe na ¿ycie i do¿ycie z rosn¹c¹ sum¹ i sk³adk¹, czasowe,

Wartoœæ przeciêtnej szkody ukszta³towa³a siê na

Pogodna Jesieñ indywidualna, Mocna Przysz³oœæ,

poziomie 2 983,60 PLN, tj. o 4,2% wy¿szym ni¿

Credo) - œwiadczenia wyp³acone w 2002 roku

w roku ubieg³ym. Zdecydowane zwiêkszenie war-

wynosi³y 161 mln PLN, natomiast w 2003 roku -

toœci przeciêtnej szkody nast¹pi³o w grupie ubez-

184 mln PLN,

pieczeñ obowi¹zkowych rolnych - o 118% oraz
dobrowolnych OC - o 87,4%.

- ubezpieczenia „starego portfela” - œwiadczenia
wyp³acone w 2002 r. wynosi³y 109 mln PLN, zaœ

Odszkodowania i œwiadczenia z ubezpieczeñ poœred-

w 2003 r. - 124 mln PLN.

nich wynios³y 3,3 mln PLN, ³¹cznie odszkodowania
i œwiadczenia z ubezpieczeñ bezpoœrednich i poœred-

W 2003 roku PZU ¯ycie SA wyp³aci³ kwotê

nich osi¹gnê³y kwotê 4 083 mln PLN i by³y o 3,4%

3 127,8 mln PLN (przed alokacj¹ kosztów) z tytu³u

ni¿sze ni¿ w roku 2002.

œwiadczeñ brutto, a zatem w porównaniu do
2 969,8 mln PLN œwiadczeñ wyp³aconych w 2002

WskaŸnik szkodowoœci brutto ukszta³towa³ siê na

roku nast¹pi³ wzrost o 5,3%. Po alokacji kosztów

poziomie 64,9% oraz na udziale w³asnym 68,4%

kwota wyp³acona przez PZU ¯ycie SA z tytu³u œwiad-

(w 2002 r. odpowiednio 70,1% oraz 69,6%).

czeñ brutto w 2003 roku wynios³a 3 182,1 mln PLN,
w porównaniu do 3 035,4 mln PLN wyp³aconych

Wyp³aty œwiadczeñ przez PZU ¯ycie SA kszta³to-

w 2002 roku stanowi wzrost o 4,8%.

wa³y siê nastêpuj¹co:

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Stan rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto

poziomie 28 023,6 mln PLN i odpowiada³ 227%

Grupy PZU (wraz z rezerwami techniczno-ubezpie-

sk³adki przypisanej brutto. Oznacza to wzrost

czeniowymi dla ubezpieczeñ na ¿ycie, gdzie ryzyko

o 8,6% w stosunku do 31 grudnia 2002 roku.

lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy) ukszta³towa³ siê na

39

wyniki
Wyniki w naszej firmie
to coœ wiêcej ni¿ liczby.
S¹ nierozerwalnie zwi¹zane
z budowaniem
partnerskich relacji
z klientami.
Wiemy to z doœwiadczenia.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
PZU SA (brutto)

W PZU SA stan rezerw techniczno-ubezpieczenio-

mln PLN
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11 705,6 mln PLN i by³ wy¿szy od stanu na koniec
2002 r. o 5%. Koszty zmiany stanu rezerw brutto
ukszta³towa³y siê na poziomie 559,8 mln PLN i by³y
o 40,2% ni¿sze od poniesionych w roku 2002.
Stan rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale w³asnym PZU SA by³ wy¿szy o 8,2% od stanu na
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koniec 2002 r. i wyniós³ 10 007,9 mln PLN, koszty
zmiany stanu rezerw na udziale w³asnym zmniejszy³y siê o 38,3% w porównaniu z poniesionymi
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w roku poprzednim i wynios³y 760,3 mln PLN.
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Udzia³ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sk³ad-
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ziomie: brutto 162,1% sk³adki przypisanej brutto, na

ce przypisanej ukszta³towa³ siê w PZU SA na po-

2003

udziale w³asnym 149,6% sk³adki na udziale w³asnym.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Koszty zmiany stanu rezerw

Koszty zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpiecze-

Sk³adka przypisana brutto

niowych stanowi³y brutto: 7,8% sk³adki przypisanej
brutto, na udziale w³asnym - 11,4% sk³adki przypisanej na udziale w³asnym.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
PZU SA (na udziale w³asnym)
mln PLN

W PZU ¯ycie SA stan rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto na dzieñ 31 grudnia 2003 roku

14 000

wynosi³ 16 318,3 mln PLN, na dzieñ 31 grudnia 2002

12 000

przyrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brut-

roku wynosi³ 14 652,2 mln PLN, a zatem nast¹pi³

6 272

10 008

9 248

8 015

to w 2003 roku o kwotê 1 666 mln PLN. Stan rezerw

6 891

10 000

8 000
6 689
6 000

760

2001

1 232

1 270

4 000

2002

2003

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Koszty zmiany stanu rezerw
Sk³adka przypisana na udziale w³asnym

42

2 000

0

techniczno-ubezpieczeniowych na koniec 2004 roku
za³o¿ono na kwotê 17 465,1 mln PLN.
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Koszty obs³ugi ubezpieczeñ
W ramach kosztów obs³ugi ubezpieczeñ na ¿ycie
oraz pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych i maj¹t-

Koszty obs³ugi ubezpieczeñ PZU SA
- wg pionów dzia³alnoœci
mln PLN

kowych koszty dzia³alnoœci ubezpieczeniowej wynios³y 2 466,9 mln PLN, ich udzia³ w sk³adce przy-
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Koszty obs³ugi ubezpieczeñ w PZU SA, w sk³ad których wchodz¹ koszty akwizycji, likwidacji i admini-

800

stracyjne poniesione w 2003 r. wynios³y 2 141 mln

200

PLN i by³y wy¿sze od poniesionych w roku 2002
o 1,7%.

Likwidacji

Administracyjne

Akwizycji

0

Udzia³ kosztów obs³ugi ubezpieczeñ w sk³adce przypisanej zwiêkszy³ siê o 1,2 punktu procentowego

ukszta³towa³y siê na poziomie 23,9 mln PLN, co sta-

i wyniós³ 29,7%. Najwiêkszy wzrost wykaza³y koszty

nowi³o 41,5% kosztów poniesionych w 2002 r.

likwidacji o 4,4%, koszty administracyjne zwiêkszy³y
siê o 1,6%, natomiast koszty akwizycji o 0,6%.

W strukturze kosztów wed³ug rodzajów g³ówne pozycje zajmowa³y: koszty osobowe, stanowi¹c 43,4%

Struktura kosztów obs³ugi ubezpieczeñ w uk³adzie

(w 2002 r. 42,5%), koszty prowizji z tytu³u poœred-

pionów dzia³alnoœci nie uleg³a wiêkszym zmianom.

nictwa - 25% (w 2002 r. 23,9%) i koszty us³ug ob-

Najwiêkszy udzia³ mia³y koszty administracyjne sta-

cych - 17,8% (w 2002 r. 16,9%).

nowi¹c oko³o 44,2%, udzia³ kosztów akwizycji wyniós³ 38,6%, natomiast koszty likwidacji stanowi³y

Koszty dzia³alnoœci PZU ¯ycie SA wynios³y (bez alo-

17,2% kosztów ogó³em.

kacji) 915,4 mln PLN, z tego:
- koszty akwizycji - 319,3 mln PLN (w tym zmiana

W uk³adzie rodzajowym kosztów najwiêkszy wzrost

stanu aktywowanych kosztów akwizycji w wy-

osi¹gnê³a amortyzacja - dynamika 121,3%. Wzrost

sokoœci 42,4 mln PLN),

w porównaniu do kosztów roku 2002 wykaza³y

- koszty administracyjne - 596 mln PLN.

równie¿ koszty prowizji z tytu³u poœrednictwa ubezpieczeniowego - dynamika 106,6%, koszty us³ug

Udzia³ kosztów w sk³adce przypisanej brutto

obcych - 106,7% oraz koszty osobowe - 103,7%.

w PZU ¯ycie SA wynosi³ 17,9%, z tego:
- koszty akwizycji - 6,2%,

Koszty projektów specjalnych poniesione w 2003 r.

- koszty administracyjne - 11,6%.
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W porównaniu do 2002 r. koszty dzia³alnoœci (bez

- koszty administracyjne - 377,4 mln PLN.

alokacji) spad³y o 3,6%.
Udzia³ kosztów (po alokacji) bez prowizji reaseKoszty dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (po alokacji) bez

kuracyjnych w sk³adce przypisanej brutto wynosi³

prowizji reasekuracyjnych wynios³y 853,9 mln PLN,

16,7%, z tego:
- koszty akwizycji - 9,3% (wraz ze zmian¹ stanu

z czego:
- koszty akwizycji - 476,5 mln PLN (w tym zmiana
stanu aktywowanych kosztów akwizycji w wy-

aktywowanych kosztów akwizycji),
- koszty administracyjne - 7,4%.

sokoœci 42,4 mln PLN),

Wynik techniczny ubezpieczeñ na ¿ycie
oraz pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych i maj¹tkowych
Ze wzglêdu na specyfikê spó³ek tworz¹cych Grupê

zamkn¹³ siê w roku 2003 wynikiem dodatnim w wy-

PZU, skonsolidowany techniczny rachunek ubezpie-

sokoœci 283,7 mln PLN, zaœ ubezpieczeñ na ¿ycie

czeñ sporz¹dzono odrêbnie dla ubezpieczeñ na ¿y-

wynikiem dodatnim w wysokoœci 671,3 mln PLN. Do

cie oraz pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych i ma-

skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat

j¹tkowych. Skonsolidowany techniczny rachunek po-

w 2003 roku przeniesiono dodatni wynik techniczny

zosta³ych ubezpieczeñ osobowych i maj¹tkowych

w wysokoœci 955 mln PLN.

Wynik techniczny
Dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa PZU SA w 2003 roku

Wynik techniczny PZU SA
mln PLN
700

Wynik techniczny reasekuratora
588

Wynik techniczny na udziale w³asnym
Wynik techniczny brutto

600

zakoñczy³a siê wynikiem technicznym w kwocie
243,5 mln PLN, o 8,9 mln PLN ni¿szym od osi¹gniêtego na koniec 2002 roku. Na ukszta³towanie
wielkoœci wyniku technicznego ogó³em najwiêkszy
wp³yw mia³y dodatnie wyniki techniczne ubez-

500

pieczeñ: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
(³¹cznie z Zielon¹ Kart¹) - 191,9 mln PLN, maj¹tkowych - 127,6 mln PLN, wypadkowych i chorobowych - 92,2 mln PLN oraz ujemny wynik techniczny

292

300
244

252

262

243

344

400

ubez-pieczenia auto casco - 199,3 mln PLN.

200

Rachunek techniczny ubezpieczeñ na ¿ycie zam40

19

kn¹³ siê w roku 2003 kwot¹ dodatni¹ 658 mln PLN,
a w 2002 r. kwot¹ 400,2 mln PLN w warunkach

2001

44

100

2002

2003

0

porównywalnych.
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Stan lokat i przychody z lokat
Stan lokat Grupy PZU na koniec 2003 roku (wraz

Struktura lokat PZU SA

z lokatami œrodków z tytu³u ubezpieczeñ na ¿ycie,

(na koniec grudnia 2003 r.)

gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy) wynosi³
31 607,2 mln PLN i by³ wy¿szy o 15,2% od stanu

0,03%

na koniec 2002 roku.

Depozyty od cedentów

Przychody z lokat w 2003 roku w porównaniu do
roku ubieg³ego zmniejszy³y siê o 8,0% i wynios³y
3 216,6 mln PLN.

0,2%
Nieruchomoœci

0,6%
Po¿yczki

Przy dochodach w kwocie 2 664,2 mln PLN rentow-

1,7%

noœæ dzia³alnoœci lokacyjnej wynios³a 8,4%.

Obligacje nieskarbowe

2,8%
Stan lokat PZU SA na koniec grudnia 2003 r. wyniós³
13 850,8 mln PLN i wzrós³ w porównaniu z ana-

Akcje i udzia³y
nienotowane

logicznym okresem roku poprzedniego o 13,7%.

3,3%
Depozyty bankowe

Dzia³alnoœæ lokacyjna skierowana by³a przede
wszystkim na papiery wartoœciowe emitowane przez
Skarb Pañstwa, tj. obligacje i bony skarbowe, które
na koniec roku 2003 stanowi³y 83,3% portfela ogó³em.

8,1%
Akcje notowane na GPW

74,6%

8,7%

Obligacje skarbowe

Bony skarbowe

W porównaniu z rokiem poprzednim, w portfelu lokat PZU SA zwiêkszy³ siê udzia³ akcji notowanych na
GPW oraz bonów skarbowych, natomiast zmniejszy³

Stan lokat PZU SA

siê udzia³ obligacji skarbowych.
Dochody z dzia³alnoœci lokacyjnej (³¹cznie z niezrealizowanymi zyskami z lokat oraz dochodami ze skapitalizowanej wartoœci rent) zwiêkszy³y siê o 134,5 mln
PLN i osi¹gnê³y kwotê 1 273,6 mln PLN. O wy¿szych
dochodach zdecydowa³ przede wszystkim wynik dodatni z realizacji lokat w wysokoœci 732,8 mln PLN
oraz niezrealizowane zyski na lokatach w kwocie

kwoty w mln PLN
2002
Stan lokat
w tym nieruchomoœci

2003

12 168,4 13 850,8

Dynamika
w%
113,7

26,9

26,0

96,7

1 375,7

1 595,9

116,0

w tym niezrealizowane
zyski z lokat

713,6

569,2

79,8

Koszty dzia³alnoœci
lokacyjnej

236,6

322,4

136,3

35,9

164,9

459,0

1 139,1

1 273,6

111,8

10,2%

9,8%

Przychody z lokat ³¹cznie

569,2 mln PLN.

w tym niezrealizowane
straty na lokatach

W kosztach dzia³alnoœci lokacyjnej niezrealizowane

Dochody z lokat

straty na lokatach wynios³y 164,9 mln PLN (w tym

Rentownoœæ lokat
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strata na obligacjach Banku Handlowego 79,9 mln

(w warunkach porównywalnych), a zatem przyrost

PLN), wynik ujemny z realizacji lokat 144,6 mln PLN.

lokat w ci¹gu 2003 roku wyniós³ 2 511 mln PLN
(wzrost o 15,6 %).

Stan lokat PZU ¯ycie SA (w³¹cznie z lokatami œrodków z tytu³u ubezpieczeñ na ¿ycie, gdzie ryzyko

W dziale ubezpieczeñ na ¿ycie przychody z lokat fi-

lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy) na 31 grudnia 2003

nansowych i nieruchomoœci wynios³y 1 446 mln PLN,

roku siêga³ 18 651,6 mln PLN, na dzieñ 31 grudnia

co oznacza spadek w porównaniu do roku ubieg³ego

2002 roku stan lokat wynosi³ 16 140,6 mln PLN

o 14,1%.

Wydatki inwestycyjne, zakupy œrodków trwa³ych oraz wartoœci
niematerialnych i prawnych
Na wydatki inwestycyjne, zakupy œrodków trwa³ych

Wydatki obejmowa³y:

oraz wartoœci niematerialnych i prawnych poniesio-

- nieruchomoœci - 18,0 mln PLN,

no w Grupie PZU kwotê 126,8 mln PLN.

- zakupy œrodków trwa³ych - 65,2 mln PLN, w tym
sprzêt komputerowy - 42,7 mln PLN,
- zakupy wartoœci niematerialnych i prawnych 43,6 mln PLN.

Wynik finansowy Grupy PZU
Na wynik finansowy netto skonsolidowanego rachunku ogólnego sk³ada³y siê:

kwoty w mln PLN
2002
Wynik techniczny ubezpieczeñ w kwocie
Przychody z dzia³alnoœci lokacyjnej w kwocie
Saldo pozosta³ych przychodów i kosztów operacyjnych
Saldo zysków i strat nadzwyczajnych
Wynik finansowy brutto
Obci¹¿enia podatkowe
Saldo zysków i strat z udzia³ów w jednostkach
podporz¹dkowanych wykazywanych metod¹ praw w³asnoœci
Wynik finansowy netto
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2003

Dynamika
w%

775,6

955,0

23,1

3 497,8

3 216,6

(8,0)

(41,2)

(98,4)

(139,0)

(0,3)

(0,04)

(86,5)

1 782,4

2 066,9

16,0

550,4

552,9

0,5

8,8

(2,3)

(126,1)

1 240,8

1 511,7

21,8
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Wynik finansowy Grupy PZU
(w latach 2001-2003)

mln PLN

netto
2 500

2 066,9

2 000

1 511,7

1 782,4
1 240,8

1 483,5

1 077,1

brutto

1 500

1 000

500

Na wynik finansowy netto PZU SA w 2003 roku
w kwocie 900,1 mln PLN (w 2002 r. 871,1 mln PLN)

2001

2002

0

2003

z³o¿y³y siê:

kwoty w mln PLN
2002
Wynik techniczny ubezpieczeñ

Dynamika

2003

252,4

w%

243,5

96,5

89,2

191,5

214,6

1 049,8

1 082,1

103,1

Saldo pozosta³ych przychodów i kosztów operacyjnych

(53,9)

(74,0)

x

Obci¹¿enia podatkowe

377,2

351,5

93,2

w tym dochody z lokat przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat
Dochód z dzia³alnoœci lokacyjnej (bez dochodów z lokat przeniesionych
do technicznego rachunku ubezpieczeñ)

Wynik finansowy PZU SA
(w latach 2001-2003)
mln PLN
netto
1 400
1 248

1 252

brutto

zamkn¹³ siê w 2003 roku kwotami dodatnimi:

900

871

971

1 000

800

678

W PZU ¯ycie SA rachunek ogólny zysków i strat

1 200

600

- zyskiem brutto - 754,3 mln PLN (w 2002 roku
481,3 mln PLN, za³o¿enia do Planu na 2004 rok -

400

671,9 mln PLN),
- zyskiem netto - 580,3 mln PLN (w 2002 roku

200

302,4 mln PLN, za³o¿enia do Planu na 2004 rok
- 537,5 mln PLN).

2001

2002

2003

0
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Aktywa i pasywa
Skonsolidowany bilans Grupy PZU sporz¹dzony na

rze aktywów g³ówn¹ pozycj¹ pozostawa³y lokaty,

dzieñ 31 grudnia 2003 roku zamkn¹³ siê sum¹ bi-

które stanowi³y 90,6% aktywów.

lansow¹ 34 869,8 mln PLN, o 12,6% wy¿sz¹ od sumy bilansowej na 31 grudnia 2002 roku. W struktu-

Najwiêksz¹ pozycj¹ pasywów pozostawa³y rezerwy
techniczno-ubezpieczeniowe brutto, które stanowi³y 80,4% sumy bilansowej (na udziale w³asnym 75,5%).

Kategorie aktywów Grupy PZU
(w 2003 roku)
mln PLN

34 869,8

30 214,6

40 000
36 000
32 000
28 000
24 000
20 000
16 000

8 000

1 392,6

1 243,7

2 018,9

12 000

4 000

Pozosta³e
Wartoœci niematerialne i prawne oraz rzeczowe
sk³adniki maj¹tku
Lokaty funduszów ubezpieczeñ na ¿ycie, gdzie
ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy
Lokaty
Aktywa razem

0

Struktura % aktywów Grupy PZU
(w latach 2001-2003)

7,4

7,3

5,4
4,1

4,2
3,9

5,8
3,6
4,0

100%
90%
80%
70%
60%
50%

83,1

84,6

86,6

Pozosta³e
40%
30%
20%
10%

2001
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2002

2003

0

Wartoœci niematerialne i prawne oraz rzeczowe
sk³adniki maj¹tku
Lokaty funduszy ubezpieczeñ na ¿ycie,
gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy
Lokaty
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Suma bilansowa PZU SA w porównaniu do koñca

ta³y w³asne PZU SA wzros³y o 13,1% do poziomu

2002 roku wzros³a o 10,4% i osi¹gnê³a kwotê

4 016,6 mln PLN.

15 872,4 mln PLN. Suma bilansowa PZU ¯ycie SA na
dzieñ 31 grudnia 2003 roku wynosi³a 19 526,5 mln

W strukturze aktywów PZU SA w 2003 roku 87,3%

PLN, czyli o 13,8% wiêcej ni¿ na dzieñ 31 grudnia

stanowi³y lokaty, 6,6% nale¿noœci, 6,1% pozosta³e

2002 roku, kiedy suma bilansowa wynosi³a w wa-

sk³adniki aktywów.

runkach porównywalnych 17 159,8 mln PLN. Kapi-

Kategorie pasywów Grupy PZU
(w 2003 roku)
mln PLN

28 325,7

34 869,8

40 000

Pozosta³e

36 000
32 000
28 000
24 000
20 000

Kapita³y w³asne
16 000
12 000
8 000

1 398,4

Pasywa razem

1 104,6

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
na udziale w³asnym

6 041,1

Rezerwy tech.-ubezp. dla ubezpieczeñ na ¿ycie,
gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy

4 000
0

Struktura % pasywów Grupy PZU
(w latach 2001-2003)

8,1
13,6
4,1

6,9
16,0
3,9

3,2

100%

17,3

90%

4,0

80%
70%
60%
50%

Pozosta³e

74,2

73,2

75,5
40%

Kapita³y w³asne

30%

Rezerwy tech.-ubezp. dla ubezpieczeñ na ¿ycie,
gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy

20%

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na
udziale w³asnym

10%

2001

2002

2003

0
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bezpieczeñstwo
Prawie 800 oddzia³ów
w ka¿dym zak¹tku kraju,
najlepsi specjaliœci
i doskona³e wyniki
to gwarancja bezpieczeñstwa
dla ka¿dego klienta PZU.

Aktywa PZU SA (na 31 grudnia)
mln PLN

2003

14 000

13 851

12 186

2002

12 000

10 000

8 000

6 000

Wartoœci
niematerialne
i prawne

Inne sk³adniki
maj¹tku

1 045

1 239

659

Rozliczenia
miêdzyokresowe
czynne

667

286

286

24

11

4 000

2 000

Nale¿noœci
i roszczenia

0

Lokaty

Pasywa PZU SA (na 31 grudnia)
mln PLN
14 000

2002
12 000

10 008

9 248

2003

10 000

8 000

Zobowi¹zania
z tyt. dep.
reasek.

Pozosta³e
rezerwy

Rozliczenia
miêdzyokresowe
bierne i przych.
przysz. okr.

Pozosta³e
zobowi¹zania
i fundusze
specjalne

4 017

3 551

776

343

633

611

629

439

0,1

0

6 000

4 000

2 000

Kapita³y
w³asne

Rezerwy
tech.-ubezp.
na udziale
w³asnym

G³ówn¹ pozycjê pasywów PZU SA na 31 grudnia

W PZU ¯ycie SA w 2003 roku nast¹pi³ wzrost wyso-

2003 roku - 63,1% - stanowi³y rezerwy techniczno-

koœci kapita³ów w³asnych z kwoty 1 997,8 mln PLN

ubezpieczeniowe na udziale w³asnym, kapita³y w³as-

w roku 2002 (w warunkach porównywalnych), do

ne to 25,3% a pozosta³e sk³adniki pasywów 11,6%.

kwoty 2 577,4 mln PLN, poprzez wypracowanie zysku za 2003 rok w wysokoœci 580,3 mln PLN.

52
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WskaŸniki rentownoœci i bezpieczeñstwa

WskaŸniki rentownoœci i bezpieczeñstwa
31.12.2002

31.12.2003

4,3%

4,6%

29,2%

27,5%

Margines wyp³acalnoœci w ubezpieczeniach
maj¹tkowych i pozosta³ych osobowych (w mln PLN)

1 042,0

1 144,2

Margines wyp³acalnoœci w ubezpieczeniach na ¿ycie (w mln PLN)

1 324,9

1 355,3

Œrodki w³asne w ubezpieczeniach
maj¹tkowych i pozosta³ych osobowych (w mln PLN)

3 540,3

3 993,2

Rentownoœæ aktywów Grupy PZU (ROA)
(wynik finansowy netto / œredni stan aktywów) x 100%
Rentownoœæ kapita³ów w³asnych Grupy PZU (ROE)
(wynik finansowy netto / œredni stan kapita³ów w³asnych) x 100%

Œrodki w³asne w ubezpieczeniach na ¿ycie (w mln PLN)

1 948,7

2 530,7

WskaŸnik pokrycia marginesu wyp³acalnoœci œrodkami w³asnymi
w ubezpieczeniach maj¹tkowych i pozosta³ych osobowych

339,8%

349,0%

WskaŸnik pokrycia marginesu wyp³acalnoœci œrodkami w³asnymi
w ubezpieczeniach na ¿ycie

147,1%

186,7%

Kapita³ gwarancyjny w ubezpieczeniach maj¹tkowych i pozosta³ych
osobowych (w mln PLN)

347,3

381,4

Kapita³ gwarancyjny w ubezpieczeniach na ¿ycie (w mln PLN)

441,6

451,8

Nadwy¿ka œrodków w³asnych na pokrycie kapita³u gwarancyjnego
w ubezpieczeniach maj¹tkowych i pozosta³ych osobowych

3 192,9

3 611,7

Nadwy¿ka œrodków w³asnych na pokrycie kapita³u gwarancyjnego
w ubezpieczeniach na ¿ycie

1 507,1

2 079,0
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Sprawozdania finansowe
i opinie bieg³ych rewidentów
Wprowadzenie do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
1. Sk³ad Grupy Kapita³owej Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ SA
oraz zakres i metoda konsolidacji
W sk³ad Grupy Kapita³owej Powszechnego Zak³adu
Ubezpieczeñ SA („Grupa Kapita³owa PZU”, „Grupa
PZU”) wchodz¹:

pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2002 roku,
- Fabryka Wyrobów Precyzyjnych VIS SA („VIS”)
jako jednostka stowarzyszona wykazana w ni-

- Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ SA („PZU”, „jed-

niejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finan-

nostka dominuj¹ca”) jako jednostka dominuj¹ca,

sowym metod¹ praw w³asnoœci w myœl zapisów

- Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie SA

§51 Rozporz¹dzenia MF o rachunkowoœci zak³a-

(„PZU ¯ycie”) jako jednostka zale¿na objêta kon-

dów ubezpieczeñ, pocz¹wszy od dnia 1 stycznia

solidacj¹ metod¹ pe³n¹,
- Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
(„PTE PZU”) jako jednostka zale¿na objêta kon-

2002 roku,
- pozosta³e jednostki zale¿ne i stowarzyszone wykazane w tabeli na stronie 64.

solidacj¹ metod¹ pe³n¹,
- PZU Tower Sp. z o.o. („PZU Tower”) jako jedno-

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 29 wrzeœnia

nostka zale¿na objêta konsolidacj¹ metod¹ pe³-

1994 roku o rachunkowoœci (Dz. U. Nr 76/2002, poz.

n¹,
- Centrum Informatyki Grupy PZU SA („Centrum
Informatyki Grupy PZU”) - dawny PZU-CL Agent

cze, ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych i wykazuje

Transferowy SA - jako jednostka zale¿na objêta

w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treœci¹

konsolidacj¹ metod¹ pe³n¹ pocz¹wszy od dnia

ekonomiczn¹. W przypadku skonsolidowanego spra-

1 grudnia 2001 roku,

wozdania finansowego Grupy PZU SA za rok 2003

- Krakowska Fabryka Armatur SA („KFA”) jako jed-

54

694 z póŸniejszymi zmianami, dalej „Ustawa o rachunkowoœci”) zdarzenia, w tym operacje gospodar-

dotyczy to w szczególnoœci sposobu konsolidacji spó-

nostka zale¿na wykazana w skonsolidowanym

³ek, które zosta³y powo³ane w celu œwiadczenia spe-

sprawozdaniu finansowym Grupy PZU SA za rok

cyficznej funkcji wobec jednostki dominuj¹cej oraz

2003 metod¹ praw w³asnoœci w myœl zapisów

ca³ej Grupy Kapita³owej PZU („special purpose enti-

§51 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia

ty”) oraz s¹ finansowane przez jednostki Grupy Kapi-

10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych

ta³owej PZU. Mo¿na wówczas mówiæ o wyodrêb-

zasad rachunkowoœci zak³adów ubezpieczeñ (Dz.

nieniu czêœci dzia³alnoœci jednostki dominuj¹cej do

U. nr 149/2001, poz. 1671 dalej „Rozporz¹dze-

innych podmiotów prawnych i w takim przypadku

nie MF o rachunkowoœci zak³adów ubezpieczeñ”),

ma miejsce sytuacja, w której istotna czêœæ przy-

raport roczny 2003
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chodów ze sprzeda¿y odnotowanych przez powsta³e

Pozosta³e jednostki, za wyj¹tkiem PPW Uniprom SA,

w ten sposób podmioty pochodzi od jednostki do-

nie zosta³y objête konsolidacj¹ z uwagi na fakt, ¿e

minuj¹cej oraz innych spó³ek wchodz¹cych w sk³ad

dane finansowe tych jednostek s¹ nieistotne w sto-

Grupy Kapita³owej PZU. W zwi¹zku z powy¿szym

sunku do danych finansowych jednostki dominuj¹-

PZU Tower, PTE PZU oraz Centrum Informatyki

cej, w myœl kryteriów okreœlonych w art. 4 ust. 1 i 4

Grupy PZU objêto konsolidacj¹ przy zastosowaniu

Ustawy o rachunkowoœci.

meto-dy pe³nej, gdy¿ zdaniem jednostki dominuj¹cej
tylko taka prezentacja zapewnia rzetelne i jasne ujê-

PPW Uniprom SA na dzieñ 31 grudnia 2003 roku nie

cie sytuacji finansowej i maj¹tkowej Grupy Kapita³o-

zosta³a objêta konsolidacj¹ ze wzglêdu na trwa³e

wej PZU.

ograniczenie kontroli z powodu postawienia jej

Na podstawie przepisów prawa, które wesz³y w ¿y-

Warszawy w dniu 8 paŸdziernika 2002 r. Na dzieñ 31

w stan upad³oœci decyzj¹ S¹du Rejonowego dla m.st.
cie z dniem 1 stycznia 2004 roku konsolidacja

grudnia 2003 r. wartoœæ inwestycji w akcje Uniprom

ww. spó³ek Grupy Kapita³owej PZU metod¹ pe³n¹,

SA jest w ca³oœci objêta odpisem na trwa³¹ utratê

wynika z art. 56 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów

wartoœci i w konsekwencji wartoœæ akcji Uniprom SA

z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie szczególnych

wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finan-

zasad rachunkowoœci zak³adów ubezpieczeñ (Dz. U.

sowym Grupy PZU SA za rok 2003 jest równa zeru.

218/2003 poz. 2144).

1.1. Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ SA
PZU jest spó³k¹ akcyjn¹ z siedzib¹ w Warszawie

PZU ¯ycie, spó³ki zale¿nej utworzonej w 1991 roku,

przy Al. Jana Paw³a II 24. Powsta³ z przekszta³ce-

w której PZU, na dzieñ 31 grudnia 2003 roku, po-

nia Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ w spó³kê

siada³ 100% akcji.

akcyjn¹ Skarbu Pañstwa, na mocy art. 97 Ustawy
z dnia 28 lipca 1990 roku o dzia³alnoœci ubezpie-

Z dniem 27 grudnia 1991 roku Powszechny Zak³ad

czeniowej - tekst jednolity Dz. U. Nr 11/1996, poz.

Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna zosta³ wpisany do Re-

62 z póŸniejszymi zmianami (dalej „Ustawa o dzia-

jestru Handlowego w S¹dzie Rejonowym dla Miasta

³alnoœci ubezpieczeniowej”).

Sto³ecznego Warszawy, S¹d Gospodarczy XVI Wydzia³ Gospodarczy - Rejestrowy w dziale B pod nu-

Tryb i zasady przekszta³cenia oraz przejêcia zobo-

merem 30314.

wi¹zañ by³ego Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ
zosta³y uregulowane w rozporz¹dzeniu Ministra

Do dnia 10 listopada 1999 roku PZU by³ jednooso-

Finansów z dnia 18 grudnia 1991 roku (Dz. U. Nr

bow¹ spó³k¹ Skarbu Pañstwa.

119/1991, poz. 522). Formalne i faktyczne przekszta³cenie Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ

W dniu 10 listopada 1999 roku Skarb Pañstwa

w Spó³kê Akcyjn¹ Skarbu Pañstwa nast¹pi³o w dniu

sprzeda³ 30% posiadanych akcji PZU konsorcjum

23 grudnia 1991 roku zgodnie z aktem notarialnym

Eureko B.V. i BIG BG Inwestycje SA - spó³ka zale¿-

Rep. A-III-21516/91.

na od BIG Banku Gdañskiego SA (obecnie Bank
Millennium SA).

PZU przej¹³ ca³okszta³t dzia³alnoœci w zakresie ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych, natomiast port-

W dniu 25 listopada 1999 roku Zarz¹d PZU og³osi³

fel ubezpieczeñ na ¿ycie zosta³ przeniesiony do

o przyst¹pieniu do nieodp³atnego zbywania upraw-
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nionym by³ym i obecnym pracownikom 1 295 284

Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci PZU we-

sztuk akcji imiennych PZU (po podziale akcji -

d³ug Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci s¹ ubez-

12 952 840 szt.) serii A o wartoœci nominalnej 10

pieczenia (EKD 66.03).

PLN ka¿da.
Przedmiotem statutowej dzia³alnoœci PZU jest orgaW dniu 30 kwietnia 2001 roku PZU zosta³ wpisany
do Krajowego Rejestru S¹dowego w S¹dzie Rejo-

nizowanie i prowadzenie:
- dzia³alnoœci ubezpieczeniowej bezpoœredniej i po-

nowym dla Miasta Sto³ecznego Warszawy, XIX Wy-

œredniej (reasekuracyjnej) w kraju i za granic¹,

dzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego

- dzia³alnoœci prewencyjnej maj¹cej na celu zapo-

do rejestru przedsiêbiorców pod numerem KRS

bieganie powstawaniu szkód i ograniczaniu ich

0000009831.

rozmiarów,
- komisarki awaryjnej tj. ustalanie rozmiarów
szkód, zabezpieczanie spraw regresowych, docho-

Czas trwania PZU jest nieograniczony.

dzenie roszczeñ oraz wykonywanie innych czynStruktura akcjonariuszy jednostki dominuj¹cej we-

noœci zwi¹zanych z likwidacj¹ szkód na podstawie

d³ug ksiêgi akcyjnej wed³ug stanu na dzieñ 31 gru-

umów lub zleceñ innych zak³adów ubezpieczeñ,

dnia 2003 roku przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

- innych us³ug zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ ubezpieczeniow¹ i reasekuracyjn¹,
- dzia³alnoœci akwizycyjnej na rzecz otwartych fun-

Nazwa
akcjonariusza

Procent g³osów
na WZA

Skarb Pañstwa

55,09%

Eureko B.V.

20,91%

BIG BG Inwestycje SA

10,00%

Highwood Partners, L.P.

2,35%

Pozostali akcjonariusze
Razem

11,65%
100,00%

duszy emerytalnych na podstawie przepisów
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa prowadzona jest w zakresie pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych oraz
ubezpieczeñ maj¹tkowych (Dzia³ II za³¹cznika do
Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej).

1.2. Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie SA
PZU ¯ycie jest spó³k¹ akcyjn¹ z siedzib¹ w War-

Gospodarczy PZU ¯ycie uzyska³ wpis do rejestru

szawie przy Al. Jana Paw³a II 24 utworzon¹ dnia 18

przedsiêbiorców w Krajowym Rejestrze S¹dowym

grudnia 1991 roku i wpisan¹ do Rejestru Handlo-

pod numerem KRS 0000030211.

wego w dniu 20 grudnia 1991 roku w S¹dzie Rejestrowym dla Miasta Sto³ecznego Warszawy S¹d

Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci PZU ¯ycie

Gospodarczy XVI, Wydzia³ Gospodarczy-Rejestrowy

wed³ug Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci s¹

w Dziale B pod numerem RHB 30260.

ubezpieczenia na ¿ycie (EKD 66.01).

Czas trwania PZU ¯ycie jest nieoznaczony.

Przedmiotem statutowej dzia³alnoœci PZU ¯ycie jest
organizowanie i prowadzenie dzia³alnoœci ubezpie-
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W dniu 26 lipca 2001 roku moc¹ postanowienia S¹-

czeniowej i z ni¹ zwi¹zanej w zakresie grup ubez-

du Rejonowego dla Miasta Warszawy XIX Wydzia³

pieczeñ okreœlonych w Dziale I „Ubezpieczenia na
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¿ycie” za³¹cznika do Ustawy o dzia³alnoœci ubez-

Z dniem 18 wrzeœnia 1998 roku PZU ¯ycie uzyska³

pieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku (Dz. U.

zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie

z 1996 roku Nr 11, poz. 62 z póŸniejszymi zmianami

akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytal-

„Ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej”):

nych.

- ubezpieczenia na ¿ycie,
- ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci,

Kapita³ zak³adowy PZU ¯ycie na dzieñ bilansowy

- ubezpieczenia na ¿ycie, je¿eli s¹ zwi¹zane z fun-

wynosi 295 000 tys. PLN i dzieli siê na 11 800 000

duszem inwestycyjnym,

nieuprzywilejowanych akcji imiennych o wartoœci no-

- ubezpieczenia rentowe,

minalnej 25,00 z³otych ka¿da. Na dzieñ 31 grudnia

- ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeœli s¹

2003 roku kapita³ zak³adowy by³ w pe³ni op³acony.

uzupe³nieniem ubezpieczeñ wymienionych w grupach 1-4.

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku PZU ¯ycie prowadzi³o swoj¹ dzia³alnoœæ operacyjn¹ poprzez Cen-

Zgodnie ze statutem, PZU ¯ycie jest równie¿ upraw-

tralê, sieæ 27 inspektoratów, podleg³ych im przed-

niony do prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie rease-

stawicielstw i agencji.

kuracji biernej i czynnej oraz retrocesji.

1.3. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
PTE PZU zosta³o utworzone Aktem Notarialnym

emerytalnym, w przypadku i na warunkach okre-

z dnia 6 sierpnia 1998 roku i zarejestrowane w S¹-

œlonych przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia

dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, S¹dzie Gospo-

1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu fundu-

darczym, XVI Wydziale Gospodarczo-Rejestrowym,

szy emerytalnych (Dz. U. Nr 139/1997 poz. 934

w dniu 8 grudnia 1998 roku.

z póŸniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27

W dniu 9 wrzeœnia 2001 roku PTE PZU zosta³o wpi-

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz nie-

sane do Krajowego Rejestru S¹dowego w S¹dzie

których innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1651).

sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o organizacji

Rejonowym dla Miasta Sto³ecznego Warszawy, XIX
Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowe-

PTE PZU zarz¹dza Otwartym Funduszem Emerytal-

go do rejestru przedsiêbiorców pod numerem KRS

nym PZU „Z³ota Jesieñ” („OFE PZU”), który zosta³

0000040724. Spó³ce nadano numer statystyczny

utworzony na podstawie zezwolenia Urzêdu Nadzo-

REGON 013273720. Na dzieñ 31 grudnia 2003 ro-

ru nad Funduszami Emerytalnymi („UNFE”), obec-

ku siedziba PTE PZU mieœci³a siê w Warszawie,

nie Komisji Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Eme-

przy Al. Jana Paw³a II 24.

rytalnych („KNUiFE”), wydanego dnia 26 stycznia
1999 roku i zosta³ wpisany do rejestru funduszy

Czas trwania PTE PZU jest nieoznaczony.

emerytalnych prowadzonego przez S¹d Okrêgowy
w Warszawie dnia 3 lutego 1999 roku pod nume-

Przedmiotem dzia³ania PTE PZU jest:

rem Rfe6.

- tworzenie otwartego funduszu emerytalnego,
- zarz¹dzanie utworzonym otwartym funduszem

Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci PTE PZU

emerytalnym i reprezentowanie go wobec osób

wed³ug Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci jest

trzecich w sposób okreœlony w statucie, oraz za-

dzia³alnoœæ pomocnicza zwi¹zana z ubezpieczenia-

rz¹dzanie wiêcej ni¿ jednym otwartym funduszem

mi i funduszem emerytalno-rentowym (EKD 67.20).
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1.4. PZU Tower Sp. z o.o.
PZU Tower z siedzib¹ w Warszawie, ul. Ogrodowa

Wed³ug umowy spó³ki przedmiotem dzia³ania

58, zosta³ utworzony aktem notarialnym (Reperto-

PZU Tower jest m. in.:

rium A nr 4499/98) z dnia 25 sierpnia 1998 roku
na czas nieograniczony.

- zagospodarowywanie i sprzeda¿ nieruchomoœci
na w³asny rachunek,
- kupno i sprzeda¿ nieruchomoœci na w³asny ra-

W dniu 27 sierpnia 1998 roku PZU Tower zosta³

chunek,

wpisany do Rejestru Handlowego prowadzonego

- wynajem nieruchomoœci na w³asny rachunek,

w S¹dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVI Wy-

- zarz¹dzanie nieruchomoœciami mieszkalnymi,

dzia³ Gospodarczy - Rejestrowy, pod pozycj¹ RHB

- zarz¹dzanie nieruchomoœciami niemieszkalnymi,

nr 54506.

- poœrednictwo przy zakupie, sprzeda¿y, wynajmowaniu i wycenie nieruchomoœci,

W dniu 2 lipca 2001 roku PZU Tower zosta³ wpi-

- dzia³alnoœæ reklamowa,

sany do Krajowego Rejestru S¹dowego w S¹dzie

- sprz¹tanie i czyszczenie obiektów,

Rejonowym dla Miasta Sto³ecznego Warszawy, XIX

- dzia³alnoœæ zwi¹zana z organizacj¹ targów.

Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego do rejestru przedsiêbiorców pod numerem KRS

Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci PZU Tower

0000021844. Spó³ce nadano numer statystyczny

wed³ug Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci jest

REGON 013152116.

nabywanie i zbywanie nieruchomoœci, poœrednictwo
w obrocie nieruchomoœciami, administrowanie nieruchomoœciami (EKD 70.11).

1.5. Centrum Informatyki Grupy PZU SA
(dawny PZU-CL Agent Transferowy SA)
Centrum Informatyki Grupy PZU zosta³o utworzone

2003 roku siedziba Centrum Informatyki Grupy PZU

Aktem Notarialnym z dnia 29 czerwca 1998 roku

mieœci³a siê w Warszawie, przy ul. Matuszewskiej 14.

pod nazw¹ PZU-CL Agent Transferowy Spó³ka Akcyjna. Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 8/2003 Nadzwyczajn-

Czas trwania Centrum Informatyki Grupy PZU jest

ego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia

nieoznaczony.

23 kwietnia 2003 roku PZU-CL Agent Transferowy
w dniu 12 maja 2003 roku zmieni³ nazwê na Cen-

Wed³ug statutu przedmiotem dzia³alnoœci Centrum

trum Informatyki Grupy PZU SA. W dniu 26 wrzeœ-

Informatyki Grupy PZU jest:

nia 2001 roku Centrum Informatyki Grupy PZU zo-

- dzia³alnoœæ pomocnicza zwi¹zana z ubezpiecze-

sta³o wpisane do Krajowego Rejestru S¹dowego

niami i funduszami emerytalno-rentowymi (PKD

prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla Miasta Sto-

67.20) oraz wykonywanie innych funkcji zwi¹za-

³ecznego Warszawy XX Wydzia³ Krajowego Reje-

nych z obs³ug¹ funduszy inwestycyjnych oraz

stru S¹dowego, pod numerem KRS 0000043026.

rozliczeñ ubezpieczeñ na ¿ycie i ubezpieczeñ
emerytalnych (PKD 67.13),
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Centrum Informatyki Grupy PZU nadano numer sta-

- doradztwo w zakresie sprzêtu komputerowego

tystyczny REGON 013104910. Na dzieñ 31 grudnia

(PKD 72.10), dzia³alnoœæ dotycz¹ca oprogramo-

raport roczny 2003
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wania (PKD 72.20), przetwarzania danych (PKD

a) handlu hurtowego i detalicznego towarów,

72.30) oraz dzia³alnoœæ zwi¹zana z bazami da-

z wyj¹tkiem towarów, którymi obrót jest kon-

nych (PKD 72.40),

cesjonowany na podstawie przepisów o dzia-

- prowadzenie wszelkiej dzia³alnoœci handlowej

³alnoœci gospodarczej,

i us³ugowej na rachunek w³asny, tak¿e w ko-

b) importu i eksportu towarów, których obrót

operacji lub wspó³pracy z innymi podmiotami

jest koncesjonowany na podstawie przepisów

w zakresie:

o dzia³alnoœci gospodarczej (PKD 51.52).

1.6. Krakowska Fabryka Armatur SA
KFA zosta³a przekszta³cona z przedsiêbiorstwa pañ-

W latach 2000-2001 PZU ¯ycie nabywa³ kolejne

stwowego w spó³kê akcyjn¹ na podstawie Aktu

transze akcji KFA, zwiêkszaj¹c swój udzia³ w ka-

Notarialnego sporz¹dzonego w dniu 6 paŸdziernika

pitale zak³adowym. Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku

1997 roku Repertorium A-18495/97. KFA powo³ano

PZU ¯ycie posiada³ 51 600 000 akcji KFA o war-

na czas nieokreœlony.

toœci w cenie nabycia 65 233 tys. PLN, stanowi¹cych 90,53% kapita³u zak³adowego.

KFA wpisano do Rejestru Handlowego w dniu 11
grudnia 1997 roku prowadzonego w S¹dzie Rejo-

Przedmiotem statutowej dzia³alnoœci KFA w 2003

nowym dla miasta Krakowa-Œródmieœcie, Wydzia³

roku by³o m.in.:

VIG/R pod numerem H/B 7696.

- produkcja baterii ³azienkowych i kuchennych,

W dniu 6 grudnia 2001 roku KFA zosta³a zareje-

- odlewnictwo metali lekkich oraz pozosta³ych me-

kurków i zaworów,
strowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym pod numerem 0000068409 w S¹dzie Rejonowym dla miasta Krakowa-Œródmieœcie, Wydzia³ XI Gospodarczy.

tali nie¿elaznych,
- kucie, prasowanie, wyt³aczanie i walcowanie metali,
- obróbka metali i nak³adanie pow³ok na metale,

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku siedziba KFA mieœci³a siê w Krakowie, ul. Zakopiañska 72.

- produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz
pozosta³ych wyrobów z gumy,
- produkcja obrabiarek i narzêdzi mechanicznych,

W 1999 roku PZU ¯ycie naby³ od Skarbu Pañstwa
21 600 000 akcji KFA w cenie 34 266 tys. PLN
stanowi¹cych 80,00% kapita³u zak³adowego KFA.

- produkcja grzejników i kot³ów centralnego ogrzewania,
- handel hurtowy, komisowy i detaliczny.

1.7. Fabryka Wyrobów Precyzyjnych VIS SA
VIS zosta³a przekszta³cona z przedsiêbiorstwa pañ-

nat Przemys³u Narzêdziowego „VIS” w spó³kê ak-

stwowego w spó³kê akcyjn¹ na podstawie Aktu

cyjn¹ na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996

Notarialnego sporz¹dzonego w dniu 22 marca 1996

roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw

roku Repertorium A-4945/96. VIS powo³ano na

pañstwowych. VIS wpisano do Rejestru Handlowego

czas nieokreœlony.

(obecnie Krajowy Rejestr S¹dowy) w dniu 30 kwietnia 1996 roku pod pozycj¹ RHB Nr 46865 w s¹dzie

Podstaw¹ utworzenia VIS by³ akt przekszta³cenia

Rejonowym w Warszawie.

przedsiêbiorstwa pañstwowego pod nazw¹ Kombi-
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zaufanie
Owocna wspó³praca
opiera siê na zaufaniu.
To fundament ka¿dego
dobrego zwi¹zku.
Miliony Polaków
zaufa³y PZU.

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku siedziba VIS mieœ-

- produkcja wyrobów z drewna,

ci³a siê w Warszawie, ul. Kasprzaka 29/31.

- dzia³alnoœæ us³ugowa zakresie obróbki cieplnej,
galwanicznej, lakierniczej, us³ugi stolarskie oraz

W 1999 roku, w wyniku umowy zawartej ze Skarbem Pañstwa, PZU ¯ycie naby³ 646 915 akcji VIS

inne us³ugi w zakresie przedmiotu dzia³alnoœci
VIS,

w cenie 23 253 tys. PLN stanowi¹cych 37,995%

- dzia³alnoœæ us³ugowa w zakresie promocji, mar-

kapita³u zak³adowego VIS. W 2003 roku PZU ¯ycie

ketingu i reklamy, organizacji wystaw handlo-

naby³ 1 250 000 akcji VIS, zwiêkszaj¹c swój udzia³

wych i doradztwa handlowego w zakresie przed-

w kapitale zak³adowym do 45,14%.

miotu przedsiêbiorstwa VIS,
- dzia³alnoœæ us³ugowa w zakresie najmu i dzier-

PZU ¯ycie zawi¹za³o z IV Narodowym Funduszem

¿awy, rekreacji i wypoczynku, ochrony zdrowia

Inwestycyjnym Progress SA („NFI Progress”) kon-

oraz ochrony œrodowiska w oparciu o posiadan¹

sorcjum w celu realizacji inwestycji maj¹cej na celu
podwy¿szenie wartoœci VIS oraz realizowanie w³asnych planów inwestycyjnych.

bazê,
- dzia³alnoœæ handlowa w kraju i za granic¹ w zakresie przedmiotu produkcji przedsiêbiorstwa
VIS oraz w zakresie innych artyku³ów przemy-

Zobowi¹zania inwestycyjne oraz ograniczenia wyni-

s³owych.

kaj¹ce z podpisanej umowy ze Skarbem Pañstwa
nie zosta³y przedstawione w prezentowanym sprawozdaniu.

Ze wzglêdu na przeniesienie czêœci dzia³alnoœci
oraz istotnej czêœci aktywów z VIS SA do spó³ek
zale¿nych, dla celów konsolidacji Grupy PZU za

Przedmiotem statutowej dzia³alnoœci VIS w 2003

okres 12 miesiêcy zakoñczony 31 grudnia 2003 ro-

roku by³o m.in.:

ku, dokonano konsolidacji pro-forma nastêpuj¹cych

- produkcja narzêdzi metalowych do skrawania me-

spó³ek Grupy VIS:

tali, narzêdzi diamentowych, narzêdzi i pomocy

- VIS SA

rzemieœlniczych, materia³ów i narzêdzi œciernych,

- VIS Sp. z o.o.

- produkcja narzêdzi katalogowych i specjalnych,

- Sarmata Sp. z o.o.

oprzyrz¹dowania oraz wyrobów z tworzyw sztucznych,
- produkcja aparatury do pomiarów wielkoœci mechanicznych ze skal¹ mechaniczn¹ i elektroniczn¹,
- produkcja czêœci zamiennych i urz¹dzeñ,

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU
za rok 2003 zawiera dane wynikaj¹ce z konsolidacji
pro-forma spó³ek Grupy VIS, chyba ¿e zaznaczono
inaczej.

2. Okreœlenie Ÿróde³ informacji stanowi¹cych podstawê do
sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapita³owej PZU

62

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ka-

kumentacji konsolidacyjnej. Dokumentacja konsoli-

pita³owej PZU za 2003 rok („skonsolidowane spra-

dacyjna prowadzona jest zgodnie z Ustaw¹ o ra-

wozdanie finansowe”) zosta³o sporz¹dzone przez

chunkowoœci oraz Rozporz¹dzeniem MF o rachun-

jednostkê dominuj¹c¹ na podstawie danych z do-

kowoœci zak³adów ubezpieczeñ.

raport roczny 2003

Sprawozdania finansowe - Wprowadzenie

Dane finansowe z jednostkowych sprawozdañ

Rok obrotowy jednostek, których sprawozdania fi-

PZU Tower, PTE PZU, Centrum Informatyki Grupy

nansowe zosta³y objête konsolidacj¹ pokrywa siê

PZU zosta³y dla celów konsolidacji alokowane do

z rokiem obrotowym jednostki dominuj¹cej. Rok ob-

odpowiednich pozycji w sprawozdaniu finansowym

rotowy objêty skonsolidowanym sprawozdaniem fi-

zak³adu ubezpieczeñ.

nansowym Grupy PZU za rok 2003 rozpocz¹³ siê dnia

Format skonsolidowanego sprawozdania finansowe-

2003 roku.

1 stycznia 2003 roku i zakoñczy³ siê dnia 31 grudnia
go Grupy Kapita³owej PZU za 2003 rok zamieszczonego w niniejszym dokumencie oraz zakres uja-

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie kwoty przed-

wnianych informacji s¹ zgodne z przepisami:

stawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finan-

- Ustawy o rachunkowoœci,

sowym Grupy PZU za rok 2003 s¹ wykazane w ty-

- Rozporz¹dzenia MF o rachunkowoœci zak³adów

si¹cach z³otych.

ubezpieczeñ.

3. Za³o¿enie kontynuacji dzia³ania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU

sprawozdania finansowego Grupy PZU za rok 2003

za rok 2003 zosta³o sporz¹dzone przy za³o¿eniu kon-

istnienia faktów i okolicznoœci, które wskazywa³yby

tynuowania dzia³alnoœci gospodarczej przez jed-

na zagro¿enia dla mo¿liwoœci kontynuacji dzia³alnoœ-

nostki wchodz¹ce w sk³ad Grupy Kapita³owej PZU

ci przez PZU w okresie 12 miesiêcy po dniu bilanso-

w daj¹cej siê przewiedzieæ przysz³oœci, tj. w okresie

wym na skutek zamierzonego lub przymusowego

co najmniej 12 miesiêcy po dniu bilansowym, czyli

zaniechania b¹dŸ istotnego ograniczenia dotychcza-

po dniu 31 grudnia 2003 roku. Zarz¹d PZU nie

sowej dzia³alnoœci.

stwierdza na dzieñ podpisania skonsolidowanego

3.1. Po³¹czenia spó³ek handlowych
W okresie objêtym skonsolidowanym sprawozda-

st¹pi³y transakcje ³¹czenia siê PZU i innych spó³ek.

niem finansowym Grupy PZU za rok 2003 nie wy-

4. Wykaz jednostek wchodz¹cych w sk³ad Grupy Kapita³owej PZU
oraz ich podstawowe dane finansowe
Poni¿ej przedstawiono nastêpuj¹ce informacje:

tale zak³adowym oraz procent g³osów posiada-

- wykaz jednostek wchodz¹cych w sk³ad Grupy

nych bezpoœrednio lub poœrednio przez PZU

Kapita³owej PZU na dzieñ 31 grudnia 2003 roku

w poszczególnych spó³kach wchodz¹cych w sk³ad

wraz z podstawowymi danymi finansowymi za

Grupy Kapita³owej PZU na dzieñ 31 grudnia 2003

2003 rok,

roku i na dzieñ 31 grudnia 2002 roku oraz przed-

- tabelê przedstawiaj¹c¹ procentowy udzia³ w kapi-

miot dzia³alnoœci tych spó³ek.
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Kapita³ w³asny jednostki w tym:

Lp. Nazwa podmiotu
kapita³
akcyjny/
zak³adowy
(w tys. PLN)
Jednostki zale¿ne konsolidowane metod¹ pe³n¹
na dzieñ 31 grudnia 2003 roku:
1. PZU ¯ycie SA /4
2. PTE PZU SA
3. Centrum Informatyki Grupy PZU SA
4. PZU Tower Sp. z o.o.
Jednostki zale¿ne wykazywane metod¹ praw
w³asnoœci na dzieñ 31 grudnia 2003 roku:
5. Krakowska Fabryka Armatur SA (KFA) /1
Jednostki zale¿ne nieskonsolidowane
na dzieñ 31 grudnia 2003 roku:

nale¿ne wp³aty
kapita³
na poczet kazapasowy
pita³u (wielkoœæ
ujemna)

pozosta³y
kapita³
w³asny,
w tym:
89 437

niepodzielony
zysk (niepokryta strata)
z lat ubieg³ych

738 500

-

2 166 173

(587 812)

295 000

-

1 699 055

583 393

-

32 000

-

288 000

(162 419)

(229 046)

500

-

20 118

7 997

-

411 000

-

159 000

(339 534)

(358 766)

57 000

-

300

(9 878)

(13 840)

57 000

-

300

(9 878)

(13 840)

19 521

-

14 793

5 197

(4 894)
-

400

-

-

7 906

7. SYTA Development Sp. z o.o. w likwidacji /1 /3

(3 304)

-

-

-

-

8. TFI PZU SA /1

10 000

-

3 562

(1 284)

(1 710)

192

-

122

254

-

50

-

34

(7)

(5)

4 500

-

2 500

(4 558)

(3 179)

355

-

-

-

-

(4 680)

-

-

-

-

(290)

-

-

-

-

12 298

-

8 575

2 886

-

42 000

-

397

(22 167)

(13 760)

6. PZU NFI Management SA /1

9. Biuro Likwidacji i Obs³ugi Szkód Sp. z o.o. (BLOS) /1
10. Sigma Investments Sp. z o.o. /1
11. PZU Asset Management SA /1
12. Grupa Inwestycyjna Centrum Sp. z o.o.
w likwidacji (GIC) /1 /3
13. CEPRO Sp. z o.o. w likwidacji /1 /3
14. Grupa Multimedialna SA w likwidacji /1 /3
15. UAB DK Lindra /1 /4
Jednostki stowarzyszone wykazywane metod¹
praw w³asnoœci na dzieñ 31 grudnia 2003 roku:
16. Fabryka wyrobów Precyzyjnych VIS SA /1
Jednostki stowarzyszone nieskonsolidowane
na dzieñ 31 grudnia 2003 roku:
17. Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA (PTR) /1 /4
18. Laktopol Sp. z o.o. /1 /6
19. PPW Uniprom SA w upad³oœci /1 /3 /5
20. IX NFI im. Kwiatkowskiego SA /1 /2
21. Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA /1

42 000

-

397

(22 167)

(13 760)

98 009

-

706 749

(137 380)

(179 264)

105 180

-

2 950

6 717

-

10 000

-

388

7 877

(2 728)

(67 341)

-

-

-

-

2 254

-

285 329

(5 664)

(34 777)

40 194

-

-

(17 055)

(17 355)

510

-

362

1 129

-

23. Nadwiœlañska Agencja Ubezpieczeniowa SA /1

1 200

-

920

393

1

24. IV NFI Progress SA /1 /2

3 006

-

239 185

(77 440)

(75 224)

25. II NFI SA /1 /2

3 006

-

177 615

(53 337)

(49 181)

955 030

-

2 888 412

(74 791)

(799 570)

22. ICH Center SA /1

RAZEM

/1 - Dane niezbadane przez bieg³ego rewidenta
/2 - W przypadku NFI pozycja „przychody ze sprzeda¿y” obejmuje przychody z inwestycji, rezerwy i odpisy aktualizuj¹ce, zrealizowane oraz niezrealizowane
zyski (straty) z inwestycji.
/3 - Z powodu likwidacji lub upad³oœci ca³a kwota kapita³u w³asnego prezentowana jest w pozycji „Kapita³ zak³adowy”, co wynika z Art. 36 ust. 3 Ustawy
o rachunkowoœci.
/4 - Pozycja „przychody ze sprzeda¿y” rozumiana jest jako suma sk³adki przypisanej brutto oraz pozosta³ych przychodów technicznych na udziale w³asnym.
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Zobowi¹zania
jednostki,
w tym:

- d³ugoterminowe

nale¿noœci
jednostki,
w tym:

- d³ugoterminowe

674 175

762 890

394 109

323 824

205 923

20 408 114

5 417 002

580 319

326 130

2 368

293 816

205 562

19 526 506

5 136 175

66 627

2 427

-

9 213

293

183 293

132 143

zysk
(strata)
netto

Aktywa
jednostki
razem

Przychody
ze sprzeda¿y

7 997

10 861

1

11 976

-

44 154

71 618

19 232

423 472

391 740

8 819

68

654 161

77 066

3 962

13 599

-

18 612

-

65 564

97 587

3 962

13 599

-

18 612

-

65 564

97 587

4 326

42 352

-

22 913

-

140 841

100 071

7 906

424

-

2 756

-

9 585

19 039

-

17 408

-

3 403

-

29 212

(57)

(1 048)

170

-

564

-

12 704

5 590

97

225

-

211

-

792

2 325

(2)

-

-

-

-

78

-

(1 379)

314

-

60

-

2 756

311

-

-

-

35

-

355

1

-

4 690

-

-

-

10

-

-

6

-

8

-

31

1

(1 248)

19 115

b.d.

15 876

b.d.

85 318

72 861

(8 607)

21 386

19 505

13 845

8 179

52 834

18 027

(8 607)

21 386

19 505

13 845

8 179

52 834

18 027

70 195

227 955

12 503

103 972

-

1 084 812

379 320

6 550

23 994

b.d.

62 102

b.d.

324 011

210 716

136

24 006

843

24 948

b.d.

42 586

83 597

-

154 143

b.d.

4 416

b.d.

88 001

1 374

34 225

5 502

b.d.

2 198

b.d.

288 602

42 991

294

12 281

11 660

567

-

35 590

7 784

698

307

-

720

-

2 531

3 894

392

167

-

161

-

2 681

1 998

20 946

3 612

b.d.

4 583

b.d.

169 210

13 388

6 954

3 943

b.d.

4 277

b.d.

131 600

13 578

744 051

1 068 182

426 117

483 166

214 102

21 752 165

6 012 007

/5 - Z powodu braku aktualnych danych w pozycji „Kapita³ zak³adowy” przedstawiono wielkoœæ wg stanu na dzieñ 31 sierpnia 2003 r.
W pozycjach „nale¿noœci jednostki” oraz „zobowi¹zania jednostki” wykazano wy³¹cznie nale¿noœci krótkoterminowe.
/6 - Z powodu braku aktualnych danych pozycja „Pozosta³y kapita³ w³asny” uwzglêdnia sumê wszystkich pozycji kapita³u w³asnego wg stanu na dzieñ
31 grudnia 2002 r. (z wyj¹tkiem kapita³u zak³adowego oraz kapita³u zapasowego) oraz przyjêto, ¿e zmiany kapita³u w³asnego w omawianym okresie
12 miesiêcy roku 2003 by³y jedyne rezultatem osi¹gniêtego wyniku netto w tym okresie. W pozycji „nale¿noœci jednostki” wykazano wy³¹cznie
nale¿noœci krótkoterminowe.
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Lp. Nazwa podmiotu

Siedziba

% kapita³u zak³adowego/
udzia³owego posiadanego
bezpoœrednio lub poœrednio
przez PZU SA
31.12.2002

31.12.2003

% g³osów posiadanych
bezpoœrednio lub
poœrednio przez
PZU SA
31.12.2002

31.12.2003

Jednostki zale¿ne konsolidowane metod¹ pe³n¹
na dzieñ 31 grudnia 2003 r.:
1. PZU ¯ycie SA

Warszawa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2. PTE PZU SA

Warszawa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3. Centrum Informatyki Grupy PZU SA

Warszawa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

4. PZU Tower Sp. z o.o.

Warszawa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Kraków

90,53%

90,53%

90,53%

90,53%

6. PZU NFI Management SA

Warszawa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

7. SYTA Development Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

8. TFI PZU SA

Warszawa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

9. Polska Grupa Us³ug Finansowych SA

Warszawa

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Jednostki zale¿ne wykazywane metod¹ praw
w³asnoœci na dzieñ 31 grudnia 2003 r.:
5. Krakowska Fabryka Armatur SA
Jednostki zale¿ne niekonsolidowane
na dzieñ 31 grudnia 2003 r.:

10. Biuro Likwidacji i Obs³ugi Szkód Sp. z o.o.

Warszawa

79,17%

79,17%

79,17%

79,17%

11. Sigma Investments Sp. z o.o.

Warszawa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

12. PZU Asset Management SA

Warszawa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

13. Grupa Inwestycyjna Centrum Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%

14. CERPO Sp. z o.o. w likwidacji
15. Grupa Multimedialna SA w likwidacji
16. UAB DK Lindra

Gliwice

100,00%

100,00%

100,00%

Warszawa

99,35%

99,28%

96,82%

96,75%

Wilno (Litwa)

75,28%

75,28%

74,33%

74,33%

Warszawa

38,00%

45,14%

38,00%

45,14%

Jednostki stowarzyszone wykazywane metod¹
praw w³asnoœci na dzieñ 31 grudnia 2003 r.:
17. Fabryka Wyrobów Precyzyjnych VIS SA
Jednostki stowarzyszone niekonsolidowane
na dzieñ 31 grudnia 2003 r.:
18. Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA

Warszawa

23,76%

23,76%

23,76%

23,76%

19. Laktopol Sp. z o.o.

Warszawa

29,89%

29,89%

29,89%

29,89%

20. PPW Uniprom SA w upad³oœci

Warszawa

21,28%

21,28%

21,28%

21,28%

21. IX NFI im. Kwiatkowskiego SA

Warszawa

31,95%

31,95%

31,95%

31,95%

Krynica

35,97%

38,64%

35,97%

37,22%

Warszawa

26,00%

26,00%

26,00%

26,00%

Tychy

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

25. IV NFI Progress SA

Warszawa

20,27%

20,27%

20,27%

20,27%

26. II NFI SA

Warszawa

20,13%

20,13%

20,13%

20,13%

22. Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA
23. ICH Center SA
24. Nadwiœlañska Agencja Ubezpieczeniowa SA
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Przedmiot dzia³alnoœci

Ubezpieczenia na ¿ycie
Tworzenie i zarz¹dzanie OFE PZU
Dzia³alnoœæ pomocnicza zwi¹zana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi
Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomoœci

Produkcja baterii ³azienkowych i kuchennych

Nabywanie i obejmowanie akcji i udzia³ów oraz dzia³alnoœæ finansowa i doradcza w zakresie wykonywania praw
w³aœcicielskich na akcjach i udzia³ach
Nabywanie i zbywanie nieruchomoœci, poœrednictwo w obrocie nieruchomoœciami, administrowanie nieruchomoœciami
Tworzenie, reprezentowanie i zarz¹dzanie funduszami inwestycyjnymi
Poœrednictwo ubezpieczeniowe oraz obs³uga ubezpieczeñ
Obs³uga likwidacyjna szkód na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych
Dzia³alnoœæ inwestycyjna. Nabywanie i zbywanie akcji spó³ek publicznych, obligacji oraz innych papierów
wartoœciowych dopuszczonych do publicznego obrotu
Zarz¹dzanie cudzym portfelem papierów wartoœciowych na zlecenie
Dzia³alnoœæ finansowa i doradcza w zakresie wykonywania praw w³aœcicielskich na akcjach i udzia³ach
Œwiadczenie us³ug w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji w zakresie ewidencji pojazdów
Dzia³alnoœæ inwestycyjna w sektorze technologia-media-komunikacja
Ubezpieczenia maj¹tkowe

Produkcja narzêdzi, aparatury, czêœci zamiennych

Organizowanie i prowadzenie poœredniej dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (reasekuracji)
Przetwórstwo mleka i surowców mlekopochodnych
Dzia³alnoœæ wydawnicza oraz dzia³alnoœæ us³ugowa zwi¹zana z poligrafi¹; produkcja opakowañ z papieru i tektury
Dzia³alnoœæ finansowa, zarz¹dzanie maj¹tkiem NFI
Prowadzenie wyci¹gów narciarskich i turystycznych
Obs³uga likwidacji szkód w ramach Zielonej Karty
Obs³uga ubezpieczeñ
Dzia³alnoœæ finansowa, zarz¹dzanie maj¹tkiem NFI
Dzia³alnoœæ finansowa, zarz¹dzanie maj¹tkiem NFI
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4.1. Rodzaj i wp³yw wywo³any zmianami w sk³adzie jednostek objêtych
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
W stosunku do roku obrotowego zakoñczonego 31

jednostek objêtych skonsolidowanym sprawozda-

grudnia 2002 roku nie nast¹pi³y zmiany w sk³adzie

niem finansowym Grupy PZU za rok 2003.

5. Podstawowe zasady (polityki) rachunkowoœci
We wszystkich jednostkach wchodz¹cych w sk³ad

gó³owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu

Grupy Kapita³owej PZU metody wyceny aktywów

ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów fi-

i pasywów s¹ zgodne z przepisami Ustawy o ra-

nansowych (Dz. U. Nr 149/2001, poz. 1674) a po-

chunkowoœci oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Finan-

nadto, w przypadku PZU i PZU ¯ycie z Rozporz¹dze-

sów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szcze-

niem MF o rachunkowoœci zak³adów ubezpieczeñ.

5.1. Zasady konsolidacji
W roku obrotowym zakoñczonym 31 grudnia 2003

- przychody i koszty dotycz¹ce operacji dokonywa-

roku objêto skonsolidowanym sprawozdaniem finan-

nych miêdzy jednostkami objêtymi konsolidacj¹,

sowym 4 spó³ki zale¿ne od podmiotu dominuj¹cego

- niezrealizowane z punktu widzenia Grupy Kapi-

przy zastosowaniu metody pe³nej oraz 2 podmioty

ta³owej zyski lub straty powsta³e na operacjach

wykazano przy zastosowaniu metody praw w³as-

dokonanych miêdzy jednostkami objêtymi kon-

noœci.

solidacj¹, a zawarte w wartoœciach podlegaj¹cych konsolidacji,

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU

- dywidendy wyp³acone jednostce dominuj¹cej.

za rok 2003 obejmuje salda jednostki dominuj¹cej
oraz jednostek zale¿nych po wyeliminowaniu wza-

W ramach wyceny spó³ek podporz¹dkowanych me-

jemnych transakcji oraz po rozpoznaniu udzia³u ak-

tod¹ praw w³asnoœci w aktywach trwa³ych skonso-

cjonariuszy mniejszoœciowych w tych jednostkach

lidowanego bilansu wyodrêbniono pozycjê „Udzia³y

zale¿nych.

w jednostkach podporz¹dkowanych wyceniane metod¹ praw w³asnoœci”, wykazuj¹c udzia³y w cenach

W celu sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozda-

ich nabycia skorygowanych o ró¿nicê miêdzy cena-

nia finansowego Grupy PZU za rok 2003 przepro-

mi nabycia udzia³ów a wartoœci¹ udzia³ów w ka-

wadzono, w stosunku do danych jednostek objê-

pitale w³asnym tych jednostek a tak¿e w skonsoli-

tych konsolidacj¹ metod¹ pe³n¹, nastêpuj¹ce wy³¹-

dowanym rachunku zysków i strat udzia³ Grupy

czenia konsolidacyjne:

PZU w wyniku finansowym netto jednostek wyce-

- wartoœæ bilansowa inwestycji jednostki dominu-

nianych metod¹ praw w³asnoœci.

j¹cej w ka¿dej z jednostek zale¿nych,
- kapita³ podstawowy jednostek zale¿nych,
- pozosta³e kapita³y w³asne jednostek zale¿nych
powsta³e przed dniem 1 stycznia 1995 roku,
- wzajemne nale¿noœci i zobowi¹zania jednostek
objêtych konsolidacj¹,
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Ponadto:

roku, który by³ pierwszym dniem bilansowym,

- okreœlono i ujêto w skonsolidowanym zysku net-

w którym spó³ki te wycenione zosta³y metod¹ praw

to Grupy udzia³ w zysku akcjonariuszy mniej-

w³asnoœci, nie rozpoznano wartoœci firmy a nad-

szoœciowych,

wy¿kê wartoœci udzia³ów nad odpowiadaj¹c¹ im

- okreœlono i ujêto w skonsolidowanym bilansie

czêœci¹ aktywów netto wycenionych wed³ug ich

kapita³ w³asny akcjonariuszy mniejszoœciowych

wartoœci godziwych jednorazowo odniesiono w ca-

w pozycji odrêbnej od kapita³ów w³asnych jed-

³oœci w ciê¿ar skonsolidowanego ogólnego rachun-

nostki dominuj¹cej.

ku zysków i strat za okres 12 miesiêcy zakoñczony
31 grudnia 2002 roku.

Wartoœæ firmy z konsolidacji jest ustalana w odniesieniu do jednostek podporz¹dkowanych w przy-

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku ww. zasady ujêcia

padku, gdy wartoœæ godziwa aktywów netto przej-

wyceny nie uleg³y zmianie.

mowanej jednostki jest ró¿na od wartoœci nabycia
udzia³ów. Ró¿nica ta jest wykazywana odpowiednio

W bie¿¹cym roku obrotowym przyjêto zasadê od-

w pozycji „Wartoœæ firmy jednostek podporz¹dko-

noszenia eliminacji przychodów, kosztów oraz nie-

wanych” lub „Ujemna wartoœæ firmy” i jest odpi-

zrealizowanych z punktu widzenia Grupy PZU zys-

sywana przez okres piêciu lat w skonsolidowanym

ków, na pozycjê „zysk (strata) z lat ubieg³ych”, nie-

ogólnym rachunku zysków i strat.

zale¿nie od tego, czy kwoty podlegaj¹ce eliminacji
dotyczy³y jednostek ponosz¹cych straty, czy te¿ jed-

Ze wzglêdu na brak pewnoœci, co do osi¹gniêcia

nostek wykazuj¹cych podlegaj¹ce przeniesieniu na

w przysz³oœci wzrostu wartoœci spó³ek wycenianych

kapita³y zapasowe zyski.

metod¹ praw w³asnoœci, na dzieñ 31 grudnia 2002

5.2. Wartoœci niematerialne i prawne
Wartoœci niematerialne i prawne s¹ rozpoznawane,

pisami) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,

je¿eli jest prawdopodobne, ¿e w przysz³oœci spo-

a tak¿e o odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci.

woduj¹ one wp³yw korzyœci ekonomicznych, które
mog¹ byæ bezpoœrednio powi¹zane z tymi akty-

Wartoœci niematerialne i prawne amortyzowane s¹

wami i obejmuj¹ nabyte przez spó³ki Grupy PZU,

przy zastosowaniu metody liniowej przez okreœlony

zaliczane do aktywów trwa³ych, prawa maj¹tkowe

z góry okres u¿ytkowania, zgodnie z planem amor-

nadaj¹ce siê do gospodarczego wykorzystania,

tyzacji przyjêtym przez spó³ki Grupy PZU, który

o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecz-

zgodny jest z przepisami Ustawy o rachunkowoœci

noœci d³u¿szym ni¿ rok, przeznaczone do u¿ywania

i odpowiada szacowanemu okresowi ich ekono-

na potrzeby spó³ek Grupy PZU, a w szczególnoœci:

micznej u¿ytecznoœci.

oprogramowanie komputerowe, autorskie prawa
maj¹tkowe, licencje oraz koncesje.

Oprogramowanie komputerowe, licencje oraz inne

Wartoœci niematerialne i prawne wyceniane s¹ we-

lat.

prawa maj¹tkowe umarzane s¹ w okresie do piêciu
d³ug ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub
wartoœci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny

Wartoœci niematerialne i prawne o wartoœci pocz¹t-

œrodków trwa³ych, dopuszczonej odrêbnymi prze-

kowej poni¿ej 3 500 PLN umarzane s¹ jednorazowo w momencie przyjêcia do u¿ytkowania.
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5.3. Lokaty
Lokaty wyceniane i wykazywane s¹ w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU za rok
2003 w sposób nastêpuj¹cy:

5.3.1. Lokaty w nieruchomoœci
Do inwestycji w nieruchomoœci obejmuj¹cych inwe-

tworzenia pomniejszonych o wartoœæ umorzenia

stycje w grunty, prawo wieczystego u¿ytkowania,

ustalon¹ na dzieñ 31 grudnia 2001 roku.

budynki i budowle, spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego lub u¿ytkowego, inwe-

Zgodnie z polskimi przepisami budynki i budowle

stycje budowlane oraz zaliczki na poczet inwestycji

podlegaj¹ przeszacowaniu przy u¿yciu stawek pu-

budowlanych zalicza siê takie nieruchomoœci, któ-

blikowanych przez Prezesa G³ównego Urzêdu Sta-

rych spó³ki Grupy Kapita³owej PZU nie u¿ytkuj¹ na

tystycznego (GUS). Ostatnie przeszacowanie prze-

w³asne potrzeby, ale które zosta³y nabyte lub wy-

prowadzono na dzieñ 1 stycznia 1995 roku.

tworzone w celu przynoszenia korzyœci w postaci
przyrostu wartoœci oraz przychodów z wynajmu lub

Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych in-

innych po¿ytków.

westycji wykazuje siê wed³ug cen nabycia lub
kosztu wytworzenia.

Grunty w³asne wykazuje siê wed³ug cen nabycia na
mocy przepisów Ustawy o rachunkowoœci grunty

Nieruchomoœci wykazuje siê wed³ug wartoœci naby-

nie podlegaj¹ amortyzacji, natomiast budynki i bu-

cia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o war-

dowle wykazuje siê wed³ug cen nabycia lub kosztu

toœæ dotychczasowego umorzenia z uwzglêdnie-

wytworzenia lub wartoœci przeszacowanej, pomniej-

niem trwa³ej utraty wartoœci.

szonych o wartoœæ umorzenia ustalon¹ na dzieñ 31
grudnia 2001 roku.

Nieruchomoœci stanowi¹ce lokaty od 1 stycznia 2002
roku nie podlegaj¹ amortyzacji zgodnie ze stanowis-

Prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu, spó³dziel-

kiem przedstawionym w piœmie KNUiFE uzgodnio-

cze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego

nym z Ministerstwem Finansów [pismo NA/430/1/02]

oraz spó³dzielcze prawo do lokalu u¿ytkowego sta-

z dnia 5 czerwca 2002 roku zawieraj¹cym interpreta-

nowi¹ce lokaty wykazywane s¹ w ksiêgach rachun-

cjê zapisów Rozporz¹dzenia MF o rachunkowoœci za-

kowych wed³ug cen ich nabycia lub kosztów wy-

k³adów ubezpieczeñ.

5.3.2. Akcje i udzia³y w jednostkach powi¹zanych nie objêtych konsolidacj¹
i niewykazywanych metod¹ praw w³asnoœci
Akcje i udzia³y w jednostkach powi¹zanych nie ob-

Akcje i udzia³y w jednostkach powi¹zanych nie objê-

jêtych konsolidacj¹ notowanych na rynku regulo-

tych konsolidacj¹ nienotowanych na rynku regulo-

wanym wykazywane s¹ wed³ug wartoœci godziwej.

wanym wykazuje siê wed³ug cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwa³¹ utrat¹ ich
wartoœci.
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5.3.3. Akcje i udzia³y w pozosta³ych jednostkach
Akcje i udzia³y klasyfikowane s¹ do nastêpuj¹cych

Akcje i udzia³y w pozosta³ych jednostkach notowa-

portfeli inwestycyjnych:

nych na rynku regulowanym zakwalifikowane zarów-

- portfel lokat przeznaczonych do obrotu (krótkoterminowy) oraz

no do portfela krótkoterminowego jak i d³ugoterminowego wyceniane s¹ wed³ug wartoœci godziwej.

- portfel lokat dostêpnych do sprzeda¿y (krótkoi d³ugoterminowy).

Akcje i udzia³y w pozosta³ych jednostkach nienotowanych na rynku regulowanym wykazuje siê we-

Podstaw¹ zakwalifikowania papierów wartoœciowych

d³ug wartoœci nabycia pomniejszonych o odpisy

do danego portfela lokat jest cel inwestycyjny.

spowodowane trwa³¹ utrat¹ ich wartoœci.

5.3.4. D³u¿ne papiery wartoœciowe
D³u¿ne papiery wartoœciowe klasyfikowane s¹ do

wej, natomiast zakwalifikowane do portfela lokat

nastêpuj¹cych portfeli inwestycyjnych:

utrzymywanych do terminu wymagalnoœci wyceniane

- portfel lokat przeznaczonych do obrotu (krótko-

s¹ wed³ug skorygowanej wartoœci nabycia.

terminowy),
- portfel lokat dostêpnych do sprzeda¿y (krótkoi d³ugoterminowy) oraz
- portfel lokat utrzymywanych do terminu wymagalnoœci (krótko- i d³ugoterminowy).

D³u¿ne papiery wartoœciowe nienotowane na rynku
regulowanym wykazuje siê wed³ug skorygowanej
wartoœci nabycia, z uwzglêdnieniem trwa³ej utraty
ich wartoœci.

Podstaw¹ zakwalifikowania papierów wartoœciowych

Bony skarbowe wykazuje siê wed³ug ceny nabycia

do danego portfela lokat jest cel inwestycyjny.

powiêkszonej o wyk³adniczo rozliczone dyskonto.

D³u¿ne papiery wartoœciowe notowane na rynku re-

Przychody z tytu³u transakcji „repo” na d³u¿nych pa-

gulowanym zakwalifikowane do portfela lokat prze-

pierach wartoœciowych rozliczane s¹ liniowo w okre-

znaczonych do obrotu i do portfela lokat dostêpnych

sie obowi¹zywania transakcji.

do sprzeda¿y wyceniane s¹ wed³ug wartoœci godzi-

5.3.5. Po¿yczki
Po¿yczki wykazane s¹ w kwocie wymaganej zap³aty, z zachowaniem ostro¿nej wyceny, z uwzglêdnieniem trwa³ej utraty wartoœci.

5.3.6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych wy-

kursie kupna banku, z jakiego spó³ka Grupy PZU ko-

kazywane s¹ wed³ug wartoœci nominalnej. Lokaty

rzysta, nie wy¿szego od kursu œredniego ustalonego

terminowe walutowe wykazywane s¹ w z³otych po

dla danej waluty przez NBP na dzieñ bilansowy.

71

5.3.7. Jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych
Jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach
inwestycyjnych wycenia siê wed³ug ceny nabycia
z uwzglêdnieniem trwa³ej utraty wartoœci.

5.3.8. Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne notowane na rynku regulowanym wycenia siê wed³ug wartoœci godziwej.

5.3.9. Instrumenty pochodne
W odniesieniu do instrumentów pochodnych, spe³-

sowy. Wynik odsetkowy z zawartej transakcji FRA

niaj¹cych kryteria instrumentów zabezpieczaj¹cych

jest porównywany z wynikiem odsetkowym z tran-

PZU stosuje rachunkowoœæ zabezpieczeñ, zgodnie

sakcji kupna, o takich samych parametrach, tj.

z Rozporz¹dzeniem w sprawie instrumentów finan-

dacie zapadalnoœci i dacie ustalenia stopy referen-

sowych.

cyjnej, która mog³aby byæ zawarta w dniu wyceny
w celu zamkniêcia pozycji. Wynik tego porównania

Transakcje FRA (Forward Rate Agreement) wyce-

jest dyskontowany na dzieñ wyceny, zgodnie z bie-

niane s¹ metod¹ cost-to-close, czyli wed³ug kosztu

¿¹cym poziomem stóp rynku pieniê¿nego.

zamkniêcia danej pozycji na rynku na dzieñ bilan-

5.3.10. Lokaty œrodków z tytu³u ubezpieczeñ na ¿ycie, gdzie ryzyko lokaty ponosi
ubezpieczaj¹cy
Lokaty œrodków z tytu³u ubezpieczeñ na ¿ycie,

ne s¹ wed³ug wartoœci godziwej ustalonej na dzieñ

gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy wycenia-

bilansowy.

5.3.11. Depozyty u cedentów
Depozyty u cedentów obejmuj¹ depozyty szkodo-

go. Stanowi¹ one czêœæ sk³adki nale¿nej PZU, ale

we i sk³adkowe zatrzymane przez zak³ady ubezpie-

zatrzymanej jako zabezpieczenie roszczeñ z tytu³u

czeñ, którym PZU udziela pokrycia reasekuracyjne-

odszkodowañ.

5.4. Nale¿noœci i zobowi¹zania
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Nale¿noœci i zobowi¹zania wykazywane s¹ w kwocie

œci¹galne lub w¹tpliwe w oparciu o analizê sytuacji

wymaganej zap³aty. Nale¿noœci wykazywane s¹ po

finansowej d³u¿ników oraz analizê struktury wieko-

pomniejszeniu o odpisy z tytu³u trwa³ej wartoœci.

wej nale¿noœci oceniaj¹c w ten sposób stopieñ pra-

Spó³ki Grupy PZU tworz¹ odpisy na nale¿noœci nie-

wdopodobieñstwa zap³aty.
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5.4.1. Nale¿noœci z tytu³u ubezpieczeñ bezpoœrednich
Nale¿noœci z tytu³u ubezpieczeñ bezpoœrednich

kazywane s¹ w kwocie wymaganej zap³aty, po

obejmuj¹ nale¿noœci od ubezpieczaj¹cych z tytu³u

pomniejszeniu o odpisy z tytu³u trwa³ej utraty war-

sk³adek op³acanych ratalnie oraz sk³adek zaleg³ych,

toœci. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci z ty-

nale¿noœci od poœredników ubezpieczeniowych tj.

tu³u ubezpieczeñ bezpoœrednich zalicza siê do po-

brokerów ubezpieczeniowych oraz agentów, a tak-

zosta³ych kosztów technicznych.

¿e nale¿noœci z tytu³u regresów. Nale¿noœci te wy-

5.4.2. Nale¿noœci z tytu³u reasekuracji
Nale¿noœci z tytu³u reasekuracji obejmuj¹ nale¿-

kuracyjnych i udzia³ów w zyskach reasekuratorów,

noœci z tytu³u rozrachunków z cedentami, reaseku-

zatrzymanych depozytów sk³adkowych lub szkodo-

ratorami oraz brokerami reasekuracyjnymi wynika-

wych. Nale¿noœci z tytu³u reasekuracji wykazywane

j¹ce z reasekuracji czynnej i biernej oraz retrocesji.

s¹ w kwocie netto po pomniejszeniu o odpisy z ty-

Nale¿noœci te dotycz¹ w szczególnoœci udzia³u rea-

tu³u trwa³ej utraty wartoœci. Odpisy aktualizuj¹ce

sekuratorów w wyp³aconych przez ubezpieczyciela

wartoœæ nale¿noœci z tytu³u reasekuracji zalicza siê

odszkodowaniach i œwiadczeniach, prowizji rease-

do pozosta³ych kosztów technicznych.

5.4.3. Pozosta³e nale¿noœci inne ni¿ ubezpieczeniowe
Pozosta³e nale¿noœci wykazywane s¹ w kwocie wy-

j¹ce. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci zali-

maganej zap³aty pomniejszonej o odpisy aktualizu-

cza siê do pozosta³ych kosztów operacyjnych.

5.5. Rzeczowe sk³adniki aktywów
Rzeczowe sk³adniki aktywów obejmuj¹ rzeczowe

na kapita³ z aktualizacji wyceny. Po sprzeda¿y lub

aktywa trwa³e i zrównane z nimi, o przewidywanym

likwidacji œrodka trwa³ego, kwota pozosta³a w kapi-

okresie ekonomicznej u¿ytecznoœci d³u¿szym ni¿ rok,

tale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na ka-

kompletne, zdatne do u¿ytku i przeznaczone na po-

pita³ zapasowy.

trzeby spó³ek Grupy PZU.
Rzeczowy maj¹tek trwa³y wyceniany jest wed³ug

Œrodki trwa³e amortyzowane s¹ przy zastosowaniu

cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartoœci

metody liniowej przez okreœlony z góry okres u¿yt-

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniej-

kowania, zgodnie z planami amortyzacji przyjêtymi

szony o odpisy amortyzacyjne, a tak¿e o odpisy

przez spó³ki Grupy PZU, które s¹ zgodne z prze-

z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci. Przeszacowanie ma

pisami Ustawy o rachunkowoœci. Okres amortyzacji

miejsce na podstawie odrêbnych przepisów. Ostat-

przyjêty przez spó³ki Grupy PZU odpowiada szaco-

nie przeszacowanie mia³o miejsce w dniu 1 stycznia

wanemu okresowi ekonomicznej u¿ytecznoœci da-

1995 roku. Wynik przeszacowania odnoszony jest

nego sk³adnika maj¹tku.
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innowacyjnoœæ
W czasach powszechnej
konkurencji liczy siê
kreatywnoœæ i elastycznoœæ.
PZU oferuje
nowoczesne rozwi¹zania,
które wychodz¹
naprzeciw potrzebom
klientów.

Spó³ki Grupy PZU stosuj¹ nastêpuj¹ce roczne stawki

Do rzeczowych sk³adników aktywów zalicza siê rów-

amortyzacji œrodków trwa³ych:

nie¿ œrodki trwa³e w budowie. Œrodki trwa³e w budowie s¹ wyceniane w wysokoœci ogó³u kosztów
pozostaj¹cych w bezpoœrednim zwi¹zku z ich naby-

Prawo wieczystego
u¿ytkowania gruntów

Ustalane proporcjonalnie
do okresu posiadania
praw przez spó³ki Grupy

z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci. W ramach œrodków

2,5%

teria³y inwestycyjne. Œrodki trwa³e w budowie nie

ciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy
trwa³ych w budowie wykazywane s¹ równie¿ ma-

Spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu mieszkalnego
oraz spó³dzielcze prawo
do lokalu u¿ytkowego

s¹ amortyzowane do momentu zakoñczenia ich budowy i oddania do u¿ytkowania.

Budynki i budowle

2,5 - 4,5%

Urz¹dzenia techniczne
i maszyny

8,5 - 30%

Œrodki transportu
Pozosta³e œrodki trwa³e

17 - 20%
5 - 20%

Dla celów podatkowych przyjmowane s¹ stawki
amortyzacyjne, wynikaj¹ce z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób
prawnych z póŸniejszymi zmianami. W stosunku do
œrodków trwa³ych nabytych i wprowadzonych do
ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku sto-

Sk³adniki maj¹tkowe o wartoœci pocz¹tkowej poni-

sowane s¹ stawki wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia

¿ej 3 500 PLN s¹ jednorazowo odpisywane w ciê¿ar

Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku

kosztów w momencie przekazania ich do u¿ytko-

w sprawie amortyzacji œrodków trwa³ych oraz war-

wania.

toœci niematerialnych i prawnych.

5.6. Œrodki pieniê¿ne
Œrodki pieniê¿ne wykazane s¹ w skonsolidowanym

bilansowym przez bank, z którego us³ug korzysta

sprawozdaniu finansowym w wartoœci nominalnej.

spó³ka Grupy PZU, nie wy¿szego od kursu œrednie-

Wartoœæ œrodków pieniê¿nych w walutach obcych

go ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten

ustalono wed³ug kursu kupna stosowanego w dniu

dzieñ.

5.7. Czynne i bierne rozliczenia miêdzyokresowe
Spó³ki Grupy PZU dokonuj¹ rozliczeñ miêdzyokre-

czego ponoszone w okresie nastêpnym, w tym

sowych przychodów i kosztów maj¹cych na celu

w szczególnoœci z tytu³u reasekuracji biernej.

przypisanie ich do w³aœciwego okresu sprawozdawczego. Do czynnych rozliczeñ miêdzyokresowych

Ponadto, spó³ki Grupy PZU dokonuj¹ rozliczeñ miê-

zaliczane s¹ koszty dotycz¹ce okresów póŸniej-

dzyokresowych przychodów maj¹cych na celu ich

szych ni¿ te, w których je poniesiono i obejmuj¹

przypisanie do w³aœciwego okresu sprawozdaw-

one miêdzy innymi rozliczane w czasie koszty zwi¹-

czego. Do czynnych rozliczeñ miêdzyokresowych

zane z akwizycj¹.

zaliczane s¹ miêdzy innymi nale¿noœci z tytu³u za-

Do biernych rozliczeñ miêdzyokresowych zaliczane

i czynszów.

rachowanych przychodów z lokat terminowych
s¹ koszty dotycz¹ce bie¿¹cego okresu sprawozdaw-
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W ramach przychodów przysz³ych okresów ujmo-

kostwo w OFE PZU, s¹ rozliczane w okresie dwóch

wane s¹ miêdzy innymi odroczone prowizje rease-

lat, pocz¹wszy od miesi¹ca zawarcia umowy z cz³on-

kuracyjne oraz sk³adka op³acona dotycz¹ca polis

kiem OFE PZU. Odroczone koszty akwizycji s¹ wy-

z okresem ubezpieczenia rozpoczynaj¹cym siê po

kazywane w pozycji „Inne rozliczenia miêdzyokreso-

dniu bilansowym.

we czynne”. Na dzieñ bilansowy ta czêœæ odroczo-

Na poziomie Grupy Kapita³owej koszty prowizji akwi-

nie przynios¹ przychodów dla Grupy Kapita³owej

zycyjnych wyp³aconych za zawarcie umów o cz³on-

PZU w przysz³oœci obejmowana jest rezerw¹.

nych kosztów akwizycji, która dotyczy umów, które

5.8. Kapita³y w³asne
Kapita³y w³asne ujmowane s¹ w ksiêgach rachun-

toœci do poziomu cen rynkowych, zwiêkszaj¹ ka-

kowych w wartoœci nominalnej z podzia³em na ich

pita³ z aktualizacji wyceny. Obni¿enie wartoœci lokat

rodzaje i wed³ug zasad okreœlonych przepisami

uprzednio przeszacowanej do wysokoœci kwoty,

prawa oraz postanowieniami statutu spó³ki domi-

o któr¹ podwy¿szono z tego tytu³u kapita³ z aktu-

nuj¹cej.

alizacji wyceny, je¿eli kwota ró¿nicy z przeszacowania nie by³a do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza

Pozycje kapita³u w³asnego jednostek zale¿nych

ten kapita³. W pozosta³ych przypadkach skutki ob-

inne ni¿ kapita³ podstawowy, w czêœci, w jakiej jed-

ni¿enia wartoœci lokat zalicza siê do niezrealizowa-

nostka dominuj¹ca jest w³aœcicielem jednostki za-

nych strat na lokatach. Wzrost wartoœci danej lo-

le¿nej, dodano do odpowiednich pozycji kapita³ów

katy bezpoœrednio wi¹¿¹cy siê z uprzednim obni¿e-

w³asnych jednostki dominuj¹cej.

niem jej wartoœci, zaliczonym do niezrealizowanych
strat na lokatach ujmuje siê do wysokoœci tych

Skutki przeszacowania lokat zaliczonych do lokat

kosztów jako niezrealizowane zyski na lokatach.

d³ugoterminowych, powoduj¹ce wzrost ich war-

5.9. Wartoœæ firmy z konsolidacji
Wartoœæ firmy z konsolidacji dotyczy na dzieñ 31 gru-

przez Grupê PZU udzia³ów w kapitale odpowiednio:

dnia 2003 roku PZU ¯ycie oraz Centrum Informatyki

Centrum Informatyki Grupy PZU i PZU ¯ycie.

Grupy PZU. Wartoœæ firmy z konsolidacji jednostka
dominuj¹ca ustali³a, wed³ug wartoœci ksiêgowej net-

Wartoœæ firmy z konsolidacji jest odpisywana do

to aktywów Centrum Informatyki Grupy PZU na

skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat

dzieñ 30 listopada 2001 roku oraz PZU ¯ycie na dzieñ

przez okres piêciu lat, pocz¹wszy od miesi¹ca na-

12 listopada 2002 roku, proporcjonalnie do nabytych

stêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym ustalono wartoœæ firmy z konsolidacji.

5.10. Kapita³y mniejszoœci
Kapita³ w³asny akcjonariuszy mniejszoœciowych to

Wynik jednostki zale¿nej w czêœci nale¿¹cej do

czêœæ aktywów netto jednostki zale¿nej, która nale-

udzia³owców spoza Grupy Kapita³owej stanowi wy-

¿y do akcjonariuszy spoza Grupy Kapita³owej.

nik (zysk lub stratê) akcjonariuszy mniejszoœciowych.
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5.11. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzy siê na

tek ubezpieczeniowych Grupy Kapita³owej, Ustaw¹

pokrycie bie¿¹cych i przysz³ych zobowi¹zañ, jakie

o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, Rozporz¹dzeniem

mog¹ wynikaæ z zawartych umów ubezpieczenia.

MF o rachunkowoœci zak³adów ubezpieczeñ oraz

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zo-

niczno-ubezpieczeniowych.

wewnêtrznymi regulaminami tworzenia rezerw techsta³y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi statutami jednos-

5.11.1. Rezerwa sk³adek
Dzia³ ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych
Rezerwê sk³adek tworzy siê jako sk³adkê przypisa-

Dla ubezpieczeñ wchodz¹cych w sk³ad pakietów,

n¹ przypadaj¹c¹ na przysz³e okresy sprawozdaw-

dla których nie zosta³a zaksiêgowana sk³adka przy-

cze, proporcjonalnie do okresu, na jaki sk³adka jest

pisana, a tym samym rezerwa sk³adek nie zosta³a

przypisana, przy czym w przypadku umów ubez-

ustalona metod¹ indywidualn¹, rezerwa sk³adek

pieczenia, których ryzyko nie jest roz³o¿one równo-

jest naliczana metod¹ rycza³tow¹, polegaj¹c¹ na

miernie w okresie trwania ubezpieczenia, rezerwê

okreœleniu takiego samego udzia³u tej rezerwy

tworzy siê proporcjonalnie do przewidywanego ry-

sk³adek w sk³adce rozpatrywanego ubezpieczenia,

zyka w nastêpnych okresach sprawozdawczych.

jak ustalonej metod¹ indywidualn¹ rezerwy sk³adek w sk³adce zaksiêgowanej, a bêd¹cej przypisem

Rezerwa sk³adek przeznaczona jest na pokrycie ry-

ca³ego pakietu.

zyk i kosztów zarz¹dzania nimi w okresie objêtym
ochron¹ ubezpieczeniow¹ pomiêdzy koñcem da-

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie sk³adek ustala

nego okresu sprawozdawczego, a koñcem okresu

siê zgodnie z uregulowaniami odpowiednich umów

ubezpieczenia. Rezerwê sk³adek ustala siê na ko-

reasekuracyjnych.

niec ka¿dego okresu sprawozdawczego metod¹ indywidualn¹, z dok³adnoœci¹ do jednego dnia.
Dzia³ ubezpieczeñ na ¿ycie
Rezerwa sk³adek tworzona jest jako czêœæ sk³adki

wozdawcze, proporcjonalnie do okresu, na jaki

przypisanej przypadaj¹cej na przysz³e okresy spra-

sk³adka jest przypisana.

5.11.2. Rezerwa w dziale ubezpieczeñ na ¿ycie
Rezerwy ubezpieczeñ na ¿ycie okreœlane s¹ meto-

polegaj¹c¹ na ustaleniu rezerwy dla ka¿dej umo-

dami aktuarialnymi w nastêpuj¹cy sposób:

wy ubezpieczenia oddzielnie, w oparciu o okre-

- ubezpieczenia grupowe pracownicze i indywidualnie kontynuowane - rezerwa ta tworzona jest
w oparciu o metodê aktuarialn¹ prospektywn¹
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œlone dane statystyczne dotycz¹ce osób objêtych
ochron¹ ubezpieczeniow¹,
- ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym -
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zbiorczo jako procent wartoœci funduszu w celu

Dla portfela ubezpieczeñ jednostkowych oraz ubez-

pokrycia ryzyka œmierci, zgodnie z warunkami

pieczeñ rentowych przejêtych od PZU rezerwa ubez-

ogólnymi dla tego typu ubezpieczeñ,

pieczeñ na ¿ycie obejmuje równie¿ wp³yw walory-

- pozosta³e ubezpieczenia - metod¹ aktuarialn¹,

zacji tych polis dokonanych przez PZU ¯ycie.

prospektywn¹ indywidualnie dla ka¿dej umowy
ubezpieczenia.

5.11.3. Rezerwy na niewyp³acone odszkodowania i œwiadczenia
Dzia³ ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych
5.11.3.1. Rezerwy na niewyp³acone odszkodowania i œwiadczenia
Rezerwa na niewyp³acone odszkodowania i œwiad-

Rezerwa na szkody i wypadki zaistnia³e i niezg³o-

czenia obejmuje rezerwê na niewyp³acone odszko-

szone (zwana dalej II rezerw¹) tworzona jest na

dowania i œwiadczenia za szkody i wypadki zaistnia-

szkody i œwiadczenia, które nie zosta³y zg³oszone

³e i zg³oszone, rezerwê na szkody i wypadki zaist-

do dnia, na który tworzona jest rezerwa.

nia³e i niezg³oszone oraz rezerwê na koszty likwidacji szkód.

Na koniec ka¿dego okresu obrotowego II rezerwa
ustalana jest w Centrali PZU przy wykorzystaniu

Rezerwa na szkody zg³oszone niezlikwidowane i zli-

metod analizy trójk¹tów szkód: metody Bornhuet-

kwidowane niewyp³acone (zwana dalej I rezerw¹)

tera-Fergusona, Chain Ladder oraz Cape Cod w za-

przeznaczana jest na pokrycie odszkodowañ i œwiad-

le¿noœci od rodzaju ubezpieczenia oraz w podziale

czeñ, które:

na rok powstania szkody. W ci¹gu okresu obroto-

- zosta³y zg³oszone, lecz posiadane informacje nie

wego wartoœæ II rezerwy dla szkód i wypadków

pozwalaj¹ na ocenê ich wysokoœci (szkoda nie-

zaistnia³ych w okresie obrotowym ustalana jest me-

oszacowana),

tod¹ rycza³tow¹, jako ustalony odpis sk³adki zaro-

- zosta³y zg³oszone, a posiadane informacje po-

bionej, osobno dla poszczególnych grup (rodzajów

zwalaj¹ na ocenê ich wysokoœci (szkoda osza-

ubezpieczeñ). Dla szkód zaistnia³ych w latach ubie-

cowana). Szkodê uznaje siê za oszacowan¹

g³ych aktualna wartoœæ II rezerwy obliczana jest

z chwil¹ dokonania jej wyceny przez likwidatora

jako ró¿nica wartoœci II rezerwy z bilansu otwarcia

szkód.

danego okresu obrotowego i wartoœci wyp³aconych
odszkodowañ, dla których w bilansie otwarcia da-

Rezerwa jest ustalana i uaktualniana w jednostkach

nego okresu obrotowego nie zosta³a okreœlona I re-

operacyjnych PZU, niezw³ocznie po uzyskaniu infor-

zerwa, oraz pomniejszana jest o wysokoœæ I rezer-

macji maj¹cych wp³yw na jej wysokoœæ, metod¹ in-

wy dla szkód zg³oszonych w okresie obrotowym.

dywidualnej oceny lub szacunku szkód i œwiadczeñ.
W ci¹gu okresu obrotowego dopuszczalne jest two-

Rezerwa na koszty likwidacji szkód jest liczona

w

rzenie rezerwy na niewyp³acone odszkodowania

Centrali PZU. Wartoœæ tej rezerwy jest wprost

i œwiadczenia jako ró¿nicy tej rezerwy z bilansu

proporcjonalna do rezerw na nie wyp³acone od-

otwarcia i odszkodowañ wyp³aconych z tej rezerwy

szkodowania i œwiadczenia. Wspó³czynnik propor-

w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym.

cjonalnoœci jest równy ilorazowi kosztów likwidacji
szkód oraz wartoœci wyp³aconych odszkodowañ.
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Rezerwê na koszty likwidacji szkód tworzy siê z po-

Udzia³ reasekuratorów w rezerwach na nie wyp³a-

dzia³em na rok powstania szkody. W ci¹gu okresu

cone odszkodowania i œwiadczenia ustalany jest

obrotowego dopuszczalne jest tworzenie rezerwy

w wysokoœci zgodnej z warunkami odpowiednich

na koszty likwidacji szkód jako ró¿nicy tej rezerwy

umów reasekuracyjnych.

z bilansu otwarcia oraz kosztów likwidacji szkód poniesionych w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym (jednak nie mniej ni¿ zero).

5.11.3.2. Skapitalizowana wartoœæ rent z ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej
Rezerwa na skapitalizowan¹ wartoœæ rent obejmuje

Na koniec ka¿dego okresu sprawozdawczego usta-

œwiadczenia p³atne okresowo w formie rent z tytu-

lana jest wysokoœæ dodatkowej rezerwy przezna-

³u ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej. Rezer-

czonej na pokrycie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z pod-

wa okreœlana jest na koniec ka¿dego okresu spra-

wy¿szania œwiadczeñ z tytu³u rent pochodz¹cych

wozdawczego.

z tzw. starego portfela. Doszacowanie dokonywane
jest dla tych rentobiorców, dla których wyliczono

Rezerwa ustalana jest indywidualnie dla ka¿dego

analogiczn¹ rezerwê na koniec 1997 roku, a któ-

uprawnionego, w formie skapitalizowanej wartoœci

rych œwiadczenie nie osi¹gnê³o na koniec danego

renty z uwzglêdnieniem przewidywanego wzrostu

okresu satysfakcjonuj¹cej wysokoœci. Satysfakcjo-

wysokoœci renty oraz kosztów obs³ugi, przy zasto-

nuj¹c¹ wysokoœæ œwiadczeñ przyjêto jako ustalony

sowaniu metod aktuarialnych.

procent œredniej obecnej wartoœci wynagrodzeñ

Tworzona jest równie¿ na koniec ka¿dego okresu

czeniem satysfakcjonuj¹cym a œwiadczeniem fak-

w latach 1960 - 1990. Dla ró¿nicy pomiêdzy œwiadsprawozdawczego rezerwa na skapitalizowan¹ war-

tycznym obliczana jest, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi

toœæ rent, ze szkód zaistnia³ych po 31 grudnia 1990

zasadami, skapitalizowana wartoœæ œwiadczenia.

roku i do dnia sprawozdania nie ujawnionych jako
renty (IBNR rentowy).

Na koniec ka¿dego okresu sprawozdawczego dokonuje siê równie¿, przy zastosowaniu metod statys-

Rezerwa IBNR dla rent tworzona jest osobno dla

tycznych, oszacowania rezerwy na skapitalizowan¹

rent czasowych i do¿ywotnich jako iloczyn:

wartoœæ rent wynikaj¹cego z nadwy¿ki faktycznie

- przewidywanej liczby œwiadczeñ,

dokonywanych wyp³at nad wysokoœci¹ rocznych

- œredniej wysokoœci przewidywanego œwiadcze-

kwot wyp³at deklarowanych w systemie informatycz-

nia oraz

nym s³u¿¹cym do obs³ugi œwiadczeñ z tytu³u rent.

- œredniego wspó³czynnika z odpowiedniej taryfy
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wa¿onego sumami rocznych wyp³at dla poszcze-

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie na skapitalizo-

gólnych grup wiekowych (w przypadku rent do-

wan¹ wartoœæ rent ustalany jest w wysokoœci zgod-

¿ywotnich) lub okresów (dla rent czasowych) we-

nej z warunkami odpowiednich umów reasekura-

d³ug stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

cyjnych.
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Dzia³ ubezpieczeñ na ¿ycie
5.11.3.3. Rezerwa na niewyp³acone odszkodowania i œwiadczenia, w tym rezerwa na skapitalizowan¹
wartoœæ rent
Rezerwa na niewyp³acone odszkodowania i œwiad-

zjawiskiem masowym, metod¹ œredniej wysokoœci

czenia tworzona jest niezale¿nie dla:

œwiadczenia z ostatniego kwarta³u poprzedzaj¹cego

- œwiadczeñ zg³oszonych niewyp³aconych,

okres sprawozdawczy.

- œwiadczeñ zaistnia³ych niezg³oszonych.
Rezerwa na œwiadczenia zaistnia³e niezg³oszone do
Rezerwa na œwiadczenia zg³oszone niewyp³acone

dnia bilansowego tworzona jest dla ka¿dego ro-

tworzona jest dla œwiadczeñ zg³oszonych i nieure-

dzaju œwiadczeñ metod¹ rycza³tow¹ jako procent

gulowanych do ostatniego dnia okresu sprawozdaw-

œwiadczeñ wyp³aconych za okres ostatnich dwu-

czego. Rezerwa na œwiadczenia zg³oszone niewy-

nastu miesiêcy.

p³acone tworzona jest metod¹ indywidualn¹, lub
w przypadku braku mo¿liwoœci oceny wysokoœci
œwiadczenia, je¿eli wystêpowanie œwiadczeñ jest

Rezerwa na niewyp³acone odszkodowania i œwiadczenia obejmuje równie¿ rezerwê na koszty likwidacji œwiadczeñ.

5.11.4. Pozosta³e rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w dziale ubezpieczeñ maj¹tkowych
i osobowych
5.11.4.1. Rezerwy na ryzyka niewygas³e
Rezerwê na ryzyka niewygas³e tworzy siê jako uzu-

Rezerwê na ryzyka niewygas³e ustala siê metod¹

pe³nienie rezerwy sk³adek, na pokrycie przysz³ych

rycza³tow¹, jako ró¿nicê pomiêdzy iloczynem rezer-

odszkodowañ, œwiadczeñ i kosztów w odniesieniu

wy sk³adek i wskaŸnika szkodowoœci danego okre-

do umów ubezpieczenia, które nie wygasaj¹ z osta-

su obrotowego (iloraz zobowi¹zañ wynikaj¹cych

tnim dniem okresu sprawozdawczego.

z wypadków zaistnia³ych w danym okresie obrotowym i sk³adki zarobionej), a rezerw¹ sk³adek doty-

Rezerwa na ryzyka niewygas³e ustalana jest w Cen-

cz¹cymi tego samego okresu ubezpieczenia.

trali PZU dla wszystkich grup (rodzajów) ubezpieczeñ, dla których wskaŸnik szkodowoœci okresu ob-

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie na pokrycie ry-

rotowego jest wiêkszy od 100%.

zyka niewygas³ego ustala siê zgodnie z uregulowaniami odpowiednich umów reasekuracyjnych.

5.11.4.2. Rezerwa na wyrównanie szkodowoœci (ryzyka)
Rezerwê na wyrównanie szkodowoœci (ryzyka) two-

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem MF o rachunkowoœci

rzy siê w ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobo-

zak³adów ubezpieczeñ rezerwê tê tworzy siê na

wych w wysokoœci maj¹cej zapewniæ wyrównanie

ostatni dzieñ roku obrotowego.

wahañ wspó³czynnika szkodowoœci.
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5.11.4.3. Rezerwa na dywidendy i udzia³y w zyskach
Na dzieñ dzisiejszy PZU nie posiada produktów, dla
których istnia³aby potrzeba tworzenia rezerwy na
dywidendy i udzia³y w zyskach.
5.11.4.4. Rezerwa na szkody katrastroficzne i ryzyka wyj¹tkowe
Rezerwa na szkody katastroficzne i ryzyka wyj¹t-

mo¿e przekroczyæ ustalonego poziomu zale¿nego od

kowe jest tworzona w ubezpieczeniach maj¹tko-

sk³adki zarobionej w okresie obrotowym. Wysokoœæ

wych i osobowych centralnie, metod¹ rycza³tow¹.

odpisu skalkulowana zosta³a na podstawie historycz-

Rezerwa tworzona jest w celu pokrycia szkód po-

nych informacji o wysokoœci i czêstoœci szkód ka-

wsta³ych w wyniku zjawisk o charakterze katastro-

tastroficznych w ubezpieczeniach znajduj¹cych siê

ficznym oraz masowym oraz na pokrycie szkód bê-

w portfelu PZU. W przypadku wyp³aty odszkodowañ

d¹cych ryzykiem wyj¹tkowym. Na koniec ka¿dego

za szkody wynikaj¹ce ze zdarzeñ o charakterze kata-

okresu sprawozdawczego, dla wybranych grup ubez-

stroficznym (³¹cznie przekraczaj¹cych ustalon¹ war-

pieczeñ, stan rezerwy powiêkszany jest o ustalony

toœæ), rezerwa jest pomniejszana o te wyp³aty, po

procentowy odpis ze sk³adki zarobionej na udziale

uwzglêdnieniu udzia³u reasekuratorów.

w³asnym w tych grupach. Wysokoœæ rezerwy nie

5.11.5. Pozosta³e rezerwy w dziale ubezpieczeñ na ¿ycie
5.11.5.1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty ponosi
ubezpieczaj¹cy
Rezerwy ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty

rachunkach ubezpieczonych wycenianych wed³ug

ponosi ubezpieczaj¹cy tworzy siê w wysokoœci sumy

wartoœci godziwej na dzieñ bilansowy.

wartoœci udzia³ów w funduszu znajduj¹cych siê na
5.11.5.2. Pozosta³e rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe okreœlone w statucie PZU ¯ycie
Pozosta³e rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

wañ spornych w oparciu o posiadane przez

okreœlone w statucie PZU ¯ycie obejmuj¹:

PZU ¯ycie informacje dotycz¹ce trendów zawar-

- rezerwê na rewaloryzacjê œwiadczeñ z ubezpieczeñ jednostkowych na ¿ycie i rent przejêtych
z PZU (tzw. stary portfel),
- rezerwê na prowadzone procesy s¹dowe oraz
œwiadczenia w zwi¹zku z orzeczeniami s¹dowy-

tych ugód i zakoñczonych procesów s¹dowych]
- rezerwê na wypadek wyst¹pienia niskich stóp
procentowych zwi¹zanych z przychodami z lokat
funduszu ubezpieczeniowego dla ubezpieczeñ
z gwarantowan¹ stop¹ zwrotu.

mi (na podstawie art. 3581 §3 Kodeksu Cywilnego) w sprawie zmiany wysokoœci lub sposobu
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Rezerwa na wypadek wyst¹pienia niskich stóp pro-

spe³nienia œwiadczenia pieniê¿nego,

centowych zwi¹zanych z przewidywanym obni¿e-

[Wy¿ej wymienione rezerwy na postêpowania

niem siê rentownoœci z lokat funduszu ubezpie-

sporne odpowiadaj¹ przewidywanej wartoœci do-

czeniowego w przypadku ubezpieczeñ jednostko-

datkowych œwiadczeñ wynikaj¹cych z postêpo-

wych na ¿ycie, jednostkowych z rosn¹c¹ sum¹
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i sk³adk¹, ubezpieczeñ grupowych typu Firma oraz

przy u¿yciu odpowiednich formu³ matematycz-

ubezpieczeñ rentowych tworzona jest metod¹ ak-

nych i zastosowaniu zmodyfikowanych stóp tech-

tuarialn¹ indywidualnie dla ka¿dej umowy ubezpie-

nicznych uwzglêdniaj¹cych ich obni¿kê w przy-

czenia w wysokoœci odpowiadaj¹cej ró¿nicy pomiêdzy:
- wysokoœci¹ rezerw matematycznych ustalonych

sz³oœci oraz,
- wysokoœci¹ rezerw matematycznych ustalonych
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regulaminami tworzenia rezerw.

5.11.5.3. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych
Rezerwa ta odpowiada przewidywanym wysokoœ-

rachowanych na dzieñ bilansowy, które zostan¹

ciom udzia³ów w zyskach zak³adu ubezpieczeñ za-

przyznane po zakoñczeniu okresu rozliczeniowego.

5.12. Pozosta³e rezerwy
W pozycji pozosta³e rezerwy wykazuje siê rezerwy

cz¹cego siê postêpowania s¹dowego niezwi¹zanego

na znane spó³kom Grupy PZU ryzyko, pewne lub

z umowami ubezpieczeniowymi.

o du¿ym stopniu prawdopodobieñstwa przysz³e zobowi¹zania, których kwotê mo¿na wiarygodnie osza-

W pozycji pozosta³e rezerwy wykazywana jest rów-

cowaæ, a w szczególnoœci na straty z operacji gospo-

nie¿ rezerwa z tytu³u odroczonego podatku docho-

darczych w toku, w tym z tytu³u udzielonych gwa-

dowego.

rancji, porêczeñ, operacji kredytowych, skutków to-

5.13. Zobowi¹zania depozytowe wobec reasekurantów
Zobowi¹zania depozytowe wobec reasekuratorów

nego depozytu zgodnie z zawartymi umowami rea-

wykazywane s¹ w wartoœci nominalnej zatrzyma-

sekuracyjnymi.

5.14. Przychody i koszty dzia³alnoœci lokacyjnej
5.14.1. Przychody z tytu³u odsetek od depozytów w instytucjach kredytowych
Przychody z tytu³u odsetek od depozytów w insty-

od terminu ich otrzymania. Je¿eli termin wygaœniê-

tucjach kredytowych spó³ki Grupy PZU rozpoznaj¹

cia lokaty nastêpuje po dniu bilansowym odsetki s¹

na zasadzie memoria³owej zgodnie, z któr¹ w ksiê-

naliczane memoria³owo proporcjonalnie do up³ywu

gach rachunkowych wykazane s¹ wszystkie przy-

czasu od dnia otwarcia lokaty do dnia bilansowego

padaj¹ce na rzecz spó³ek Grupy PZU odsetki doty-

w³¹cznie.

cz¹ce danego okresu sprawozdawczego niezale¿nie
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5.14.2. Przychody i koszty z tytu³u d³u¿nych papierów wartoœciowych w ubezpieczeniach
maj¹tkowych i osobowych
Wynik z aktualizacji wyceny d³u¿nych papierów war-

Skorygowana wartoœæ nabycia to wartoœæ nabycia

toœciowych zakwalifikowanych do portfela lokat

skorygowana o skumulowan¹ kwotê zdyskontowa-

przeznaczonych do obrotu oraz krótkoterminowego

nej ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ pocz¹tkow¹ papieru

portfela lokat dostêpnych do sprzeda¿y - tj. ró¿nica

wartoœciowego i jego wartoœci¹ w terminie wyma-

miêdzy wartoœci¹ godziw¹ a wartoœci¹ nabycia lub

galnoœci, wyliczon¹ za pomoc¹ efektywnej stopy

wartoœci¹ z wyceny na koniec poprzedniego roku

procentowej.

obrotowego - ujmowany jest w pozycji „Niezrealizowane zyski/straty z lokat”.

Wynik z aktualizacji wyceny papierów zakwalifikowanych do krótko- i d³ugoterminowego portfela lo-

W przypadku d³u¿nych papierów (innych ni¿ lokaty

kat utrzymywanych do terminu wymagalnoœci, tj.

stanowi¹ce pokrycie rezerw na skapitalizowan¹

ró¿nica miêdzy skorygowan¹ wartoœci¹ nabycia

wartoœæ rent oraz premie i rabaty w dziale ubezpie-

a wartoœci¹ nabycia, wykazywany jest w pozycji

czeñ maj¹tkowych i osobowych zakwalifikowanych

„Niezrealizowane zyski/straty z lokat”.

do d³ugoterminowego portfela lokat dostêpnych do
sprzeda¿y) ró¿nica miêdzy skorygowan¹ wartoœci¹

Zrealizowane przychody z tytu³u sprzeda¿y/wykupu

nabycia lub wartoœci¹ z wyceny na koniec poprzed-

d³u¿nych papierów wartoœciowych wykazywane s¹

niego roku obrotowego, a wartoœci¹ nabycia jest

w pozycji „Wynik dodatni/ujemny z realizacji lokat”.

wykazywana w pozycji „Niezrealizowane zyski/stra-

Przychody z tytu³u aktualizacji wyceny lokat sta-

ty z lokat”.

nowi¹cych pokrycie rezerw na skapitalizowan¹
wartoœæ rent oraz premie i rabaty wykazywane s¹

Ujemna ró¿nica miêdzy wartoœci¹ godziw¹, a sko-

w technicznym rachunku ubezpieczeñ maj¹tkowych

rygowan¹ wartoœci¹ nabycia odnoszona jest w wy-

i osobowych.

nik finansowy, natomiast dodatnia ró¿nica miêdzy
wartoœci¹ godziw¹ a skorygowan¹ wartoœci¹ naby-

Przychody z tytu³u transakcji sprzeda¿y z przyrze-

cia odnoszona jest na „Kapita³ z aktualizacji wyce-

czeniem odkupu („repo”) d³u¿nych papierów war-

ny”.

toœciowych rozliczane s¹ liniowo w okresie obowi¹zywania transakcji.

5.14.3. Przychody z nieruchomoœci
Przychodami z nieruchomoœci stanowi¹cych lokaty

kazywane s¹ w pozycji „Przychody z lokat w nie-

s¹ otrzymane op³aty dzier¿awne, czynsze z tytu³u

ruchomoœci” w ogólnym rachunku zysku i strat

najmu oraz inne op³aty zwi¹zane z gospodarowa-

(w ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych) lub

niem nieruchomoœciami.

w technicznym rachunku zysku i strat (w ubezpieczeniach na ¿ycie).

Przychody z nieruchomoœci stanowi¹cych lokaty wy-
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5.14.4. Przychody i koszty z akcji i udzia³ów w ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych
Przychody i koszty z tytu³u aktualizacji wyceny

tytu³u kapita³ z aktualizacji wyceny, powoduje

akcji i udzia³ów znajduj¹cych siê w portfelu lokat

w pierwszej kolejnoœci pomniejszenie kapita³u z ak-

przeznaczonych do obrotu oraz krótkoterminowym

tualizacji wyceny a nastêpnie skutki obni¿enia war-

portfelu lokat dostêpnych do sprzeda¿y rozpozna-

toœci lokat zalicza siê do niezrealizowanych strat na

wane s¹ w wysokoœci ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹

lokatach.

godziw¹, a cen¹ nabycia lub wartoœci¹ bilansow¹
na koniec poprzedniego okresu obrotowego (je¿eli

Przychody i koszty z tytu³u sprzeda¿y akcji ewi-

walory te zosta³y zakupione w poprzednich latach)

dencjonowane s¹ w pozycji „Wynik dodatni/ujemny

w pozycji „Niezrealizowane zyski/straty z lokat”.

z realizacji lokat”.

Niezrealizowane przychody z tytu³u aktualizacji wy-

Przychody s¹ powiêkszane o otrzyman¹ w danym

ceny akcji znajduj¹cych siê w d³ugoterminowym

okresie dywidendê. Przychody z dywidend s¹ ewi-

portfelu lokat dostêpnych do sprzeda¿y wykazywa-

dencjonowane w wartoœci brutto przyznanych dy-

ne s¹ w kapitale w³asnym w pozycji „Kapita³ z ak-

widend.

tualizacji wyceny” w wysokoœci ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ godziw¹ a wartoœci¹ nabycia.

Przychody z lokat stanowi¹cych pokrycie rezerw
w dziale ubezpieczeñ na ¿ycie ujmowane s¹ w tech-

Ujemna ró¿nica z wyceny pomiêdzy wartoœci¹ na-

nicznym rachunku ubezpieczeñ na ¿ycie a nastêpnie

bycia a wartoœci¹ godziw¹, co do zasady odnoszo-

rozliczane s¹ na czêœci techniczn¹ oraz ogóln¹.

na jest w ciê¿ar rachunku zysków i strat, przy czym

Sposób rozliczania zosta³ przedstawiony w punkcie

obni¿enie wartoœci lokat uprzednio przeszacowanej

5.14.5. skonsolidowanego sprawozdania finansowe-

do wysokoœci kwoty, o któr¹ podwy¿szono z tego

go Grupy PZU za rok 2003.

5.14.5. Prezentacja przychodów z lokat w dziale ubezpieczeñ na ¿ycie
PZU ¯ycie dokonuje ³¹cznego inwestowania œrod-

rachunek i ryzyko ubezpieczaj¹cego s¹ odnoszone

ków w³asnych ubezpieczyciela i œrodków funduszu

bezpoœrednio do technicznego rachunku ubezpie-

ubezpieczeniowego nie rozgraniczaj¹c lokat, za wy-

czeñ na ¿ycie.

j¹tkiem lokat funduszu ubezpieczeñ na ¿ycie na rachunek i ryzyko ubezpieczaj¹cego oraz lokat trakto-

Wartoœæ przychodów z lokat zarachowana na przy-

wanych jako lokaty dokonane ze œrodków w³asnych

chody ogólnego rachunku zysków i strat wyliczana

PZU ¯ycie, które s¹ wyodrêbnione.

jest jako iloczyn sumy przychodów z lokat i niezrealizowanych przychodów pomniejszonych o koszty

Przychody z lokat stanowi¹cych pokrycie rezerw

dzia³alnoœci lokacyjnej z wy³¹czeniem odpowiednio

techniczno-ubezpieczeniowych, niezrealizowane zy-

przychodów z lokat, niezrealizowanych przychodów

ski z tych lokat oraz koszty dzia³alnoœci lokacyjnej

z lokat i kosztów dzia³alnoœci lokacyjnej dotycz¹-

i niezrealizowane straty na tych lokatach s¹ rozli-

cych lokat ubezpieczeñ ¿yciowych z umów zwi¹-

czane na czêœæ techniczn¹, ujmowan¹ w technicz-

zanych z ryzykiem inwestycyjnym, lokat dokonywa-

nym rachunku ubezpieczeñ na ¿ycie oraz czêœæ

nych ze œrodków w³asnych oraz stosunku sumy

ogóln¹, ujmowan¹ w ogólnym rachunku zysków

œredniej wartoœci lokat (z wy³¹czeniem lokat doko-

i strat. Przychody z lokat funduszu ubezpieczeñ na

nywanych ze œrodków w³asnych oraz lokat na ry-
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zyko ubezpieczaj¹cego) i œredniej wartoœci œrodków

ze œrodków w³asnych oraz lokat na ryzyko ubezpie-

pieniê¿nych pomniejszonej o rezerwy techniczno-

czaj¹cego a ujmowanych odrêbnie w ksiêgach ra-

ubezpieczeniowe do sumy œredniej wartoœci lokat

chunkowych i przenosi do ogólnego rachunku zys-

(z wy³¹czeniem lokat dokonywanych ze œrodków

ków i strat w pozycjê „przychody z lokat netto po

w³asnych oraz lokat na ryzyko ubezpieczaj¹cego)

uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione z technicz-

i œredniej wartoœci œrodków pieniê¿nych.

nego rachunku ubezpieczeñ na ¿ycie” na ogólny
rachunek zysków i strat.

Przez œredni¹ wartoœæ rozumie siê w powy¿szym
przypadku sumê salda bilansu otwarcia i zamkniê-

Podzia³ przychodów z lokat i kosztów dzia³alnoœci

cia za dany okres sprawozdawczy podzielon¹ przez

lokacyjnej w technicznych rachunkach ubezpieczeñ

dwa.

na ¿ycie na poszczególne grupy ubezpieczeñ (z wy³¹czeniem przychodów i kosztów z lokat funduszu

Otrzyman¹ wartoœæ zarachowanego przychodu po-

ubezpieczeñ na ¿ycie na rachunek i ryzyko ubez-

wiêksza siê o przychody zainkasowane, niezrealizo-

pieczaj¹cego) dokonywany jest w oparciu o pro-

wane zyski, koszty poniesione oraz dodatni i ujem-

centow¹ strukturê funduszu ubezpieczeniowego.

ny wynik na sprzeda¿y lokat zwi¹zane z lokatami

5.15. Przychody ze sprzeda¿y us³ug ubezpieczeniowych w dziale ubezpieczeñ
osobowych i maj¹tkowych oraz w dziale ubezpieczeñ na ¿ycie
5.15.1. Ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe
Ewidencja przychodów z tytu³u przypisu sk³adek

2002 roku sk³adka op³acona w okresie do ostatnie-

prowadzona jest wed³ug daty wymagalnoœci, co

go dnia okresu sprawozdawczego (w³¹cznie), doty-

w zakresie ubezpieczeñ bezpoœrednich oznacza da-

cz¹ca polis z okresem ubezpieczenia od pierwszego

tê pierwszego dnia okresu ubezpieczenia ustalone-

dnia nastêpnego miesi¹ca zosta³a wykazana w przy-

go w umowie ubezpieczenia (polisie), nie wczeœniej

chodach przysz³ych okresów na dzieñ koñcz¹cy

jednak ni¿ data op³acenia sk³adki, je¿eli w umowie

okres sprawozdawczy.

ubezpieczenia odpowiedzialnoœæ PZU zosta³a uwarunkowana op³aceniem sk³adki.

Udzia³ reasekuratorów w sk³adce ustalony zosta³ dla
tych grup ubezpieczeñ, dla których istnieje pokrycie

Powy¿szy wymóg ewidencji przychodów z tytu³u

reasekuracyjne, w takiej czêœci, w jakiej sk³adka po-

sk³adek uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli przychód

dlega cesji zgodnie z odpowiednimi umowami rease-

z tytu³u sk³adki zostanie zarejestrowany w miesi¹-

kuracyjnymi obowi¹zuj¹cymi w danym okresie ubez-

cu, w którym przypada data wymagalnoœci sk³adki.

pieczeniowym.

Zgodnie z interpretacj¹ KNUiFE z dnia 9 grudnia

5.15.2. Ubezpieczenia na ¿ycie
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Sk³adki przypisane ujête w technicznym rachunku

w trakcie okresu sprawozdawczego z tytu³u zawar-

ubezpieczeñ na ¿ycie obejmuj¹ kwoty nale¿ne

tych umów ubezpieczenia, bez wzglêdu na to, czy
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kwoty te odnosz¹ siê do ca³oœci lub czêœci nastêp-

okresu sprawozdawczego oraz zmniejszane s¹

nego okresu sprawozdawczego. Sk³adki korygowa-

o sk³adki nale¿ne reasekuratorom.

ne s¹ o zmianê stanu rezerwy sk³adek w ci¹gu

5.16. Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione
z ogólnego rachunku zysku i strat
Skapitalizowana wartoœæ rent z ubezpieczeñ odpo-

RSWR i-1 - wysokoœæ rezerwy na skapitalizowan¹ wartoœæ
rent na udziale w³asnym, na koniec miesi¹ca po-

wiedzialnoœci cywilnej zosta³a powiêkszona o docho-

przedzaj¹cego miesi¹c i,

dy z tytu³u lokat na pokrycie tej rezerwy. W zwi¹zku

ri - rentownoœæ za miesi¹c i bêd¹cych w posiadaniu

z ³¹cznym inwestowaniem (lokowaniem) œrodków

PZU obligacji Skarbu Pañstwa utrzymywanych

w³asnych ubezpieczyciela i œrodków funduszu ubez-

do dnia wykupu, uwzglêdniaj¹ca odpowiednie

pieczeniowego oraz brakiem rozgraniczenia tych lo-

koszty dzia³alnoœci lokacyjnej

kat, wartoœæ przychodów z dzia³alnoœci lokacyjnej
do przeniesienia z ogólnego rachunku zysków i strat

Do dnia 31 grudnia 2002 roku w³¹cznie do wylicza-

do technicznego rachunku ubezpieczeñ maj¹tko-

nia przychodów z lokat przenoszonych z ogólnego

wych i osobowych w okresach sprawozdawczych

rachunku zysków i strat do technicznego rachunku

wylicza siê w sposób nastêpuj¹cy:

ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych PZU stoso-

Σ RSWR

nia aktywów na pokrycie rezerwy na skapitalizowa-

wa³ inn¹ metodologiê z uwagi na brak wyodrêbnie-

Dk =

k

i=1

i-1

. ri

n¹ wartoœæ rent.

gdzie:

Dk - wysokoœæ dochodów z lokat stanowi¹cych pokrycie rezerwy na skapitalizowan¹ wartoœæ rent, na
koniec miesi¹ca k,

5.17. Koszty odszkodowañ wyp³aconych
5.17.1. Ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe
Odszkodowania i œwiadczenia w zakresie ubezpie-

zdawczym i w okresach ubieg³ych ³¹cznie z wszel-

czeñ bezpoœrednich ewidencjonowane s¹ pod dat¹

kimi kosztami likwidacji szkód i windykacji regre-

dokonania wyp³aty, bez wzglêdu na datê powstania

sów, zmniejszone o zwroty, regresy i wszelkie od-

i rejestracji szkody. Wykazywana wartoœæ odszko-

zyski.

dowañ i œwiadczeñ w technicznym rachunku ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych obejmuje wszel-

Udzia³ reasekuratorów w odszkodowaniach i œwiad-

kie wyp³aty i obci¹¿enia dokonywane w okresie

czeniach ustalony zosta³ dla tych grup ubezpieczeñ,

sprawozdawczym z tytu³u odszkodowañ i œwiadczeñ

dla których istnieje pokrycie reasekuracyjne, w ta-

za szkody i wypadki powsta³e w okresie sprawo-

kiej czêœci, w jakiej reasekuratorzy uczestnicz¹ w od-
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partnerstwo
Partner powinien
byæ niezawodny,
bez wzglêdu na okolicznoœci.
Dobry ubezpieczyciel
jest zawsze blisko.
Tak jak PZU.

szkodowaniach i œwiadczeniach zgodnie z odpowie-

œrednie koszty zwi¹zane z wykazywaniem czynno-

dnimi umowami reasekuracyjnymi obowi¹zuj¹cymi

œci, które zmierzaj¹ do rozpatrzenia i zamkniêcia

w danym okresie ubezpieczeniowym.

spraw zg³oszonych dotycz¹cy ch szkód, lub wspie-

Koszty likwidacji szkód obejmuj¹ bezpoœrednie i po-

kniêcia spraw zg³oszonych szkód.

raj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do rozpatrzenia i zam-

5.17.2. Ubezpieczenia na ¿ycie
Wartoœæ odszkodowañ i œwiadczeñ wyp³acanych uj-

Koszty likwidacji œwiadczeñ obejmuj¹ bezpoœrednie

mowana jest w wysokoœci faktycznie wyp³aconej po

i poœrednie koszty zwi¹zane z wykazywaniem czyn-

potr¹ceniu zwrotów i refundacji (z wyj¹tkiem refun-

noœci, które zmierzaj¹ do rozpatrzenia i zamkniêcia

dacji z tytu³u reasekuracji biernej), powiêkszonej

spraw zg³oszonych dotycz¹cych œwiadczeñ, lub

o zmianê stanu rezerwy na niewyp³acone œwiadcze-

wspieraj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do rozpatrzenia

nia na udziale w³asnym na koniec i pocz¹tek okresu

i zamkniêcia spraw zg³oszonych œwiadczeñ.

sprawozdawczego, oraz pomniejszonej o udzia³ reasekuratorów w wyp³aconych œwiadczeniach i rezerwach.

5.18. Koszty dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
5.18.1. Ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe
Koszty akwizycji obejmuj¹ koszty zwi¹zane z za-

sprawozdawczego, rozlicza siê prowizjê niewyma-

wieraniem umów ubezpieczenia. W szczególnoœci

galn¹ zarachowan¹ w poprzednim okresie sprawo-

do kosztów akwizycji zalicza siê: wynagrodzenia

zdawczym oraz odracza siê poniesione i zaracho-

prowizyjne poœredników, koszty prowizji podmio-

wane koszty akwizycji dotycz¹ce nastêpnych okre-

tów gospodarczych, koszty op³at pocztowych, ban-

sów sprawozdawczych.

kowych i telekomunikacyjnych oraz zu¿ycie druków
i innych materia³ów, zwi¹zane z akwizycj¹ i przy-

Koszty administracyjne obejmuj¹ koszty dzia³alnoœci

pisem sk³adek, poniesione w celu zawarcia ubez-

ubezpieczeniowej, nie zaliczone do kosztów akwi-

pieczenia. Koszty akwizycji obejmuj¹ równie¿ kosz-

zycji, odszkodowañ i œwiadczeñ lub kosztów dzia-

ty poœrednio zwi¹zane z pozyskaniem i zawarciem

³alnoœci lokacyjnej, zwi¹zane z inkasem sk³adek, za-

ubezpieczeñ, w tym koszty reklamy i koszty ogólne

rz¹dzaniem portfelem umów ubezpieczenia, umów

zwi¹zane z badaniem wniosków i wystawianiem

reasekuracji oraz ogólnym zarz¹dzaniem zak³adem

polis ubezpieczeniowych, a tak¿e koszty wynagro-

ubezpieczeñ.

dzeñ innych ni¿ prowizje agencyjne.
Koszty dzia³alnoœci ubezpieczeniowej korygowane
Dla zachowania wspó³miernoœci przychodów (sk³ad-
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s¹ o wartoœæ otrzymanych od brokerów i reaseku-

ka przypisana) i kosztów akwizycji PZU, w ciê¿ar

ratorów, w ramach reasekuracji biernej i retrocesji,

kosztów akwizycji nalicza siê prowizjê nale¿n¹ nie-

prowizji reasekuracyjnych i udzia³ów w zyskach re-

wymagaln¹ dotycz¹c¹ przypisu bie¿¹cego okresu

asekuratorów i retrocesjonariuszy.
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5.18.2. Ubezpieczenia na ¿ycie
Koszty akwizycji s¹ to koszty bezpoœrednie i poœre-

do portfela, co wi¹¿e siê z pozyskaniem nowej

dnie zwi¹zane z zawieraniem umów ubezpieczenia

sk³adki.

obejmuj¹ce koszty czynnoœci, które:
- zmierzaj¹ do zawarcia i w³¹czenia do portfela

Koszty prowizji ujmowane s¹ w okresie, w którym

nowych umów ubezpieczenia, co wi¹¿e siê z po-

nale¿na jest sk³adka stanowi¹ca podstawê wyp³a-

zyskaniem nowej sk³adki lub

cenia prowizji. Wartoœæ kosztów akwizycji korygo-

- zmierzaj¹ do zmiany zakresu lub odnowienia
umów ubezpieczenia oraz w³¹czenia tych zmian

wana jest o zmianê stanu aktywowanych kosztów
akwizycji.

5.19. Koszty zwi¹zane z obs³ug¹ nieruchomoœci posiadanych przez spó³ki
Grupy PZU i wykorzystywanych na w³asne potrzeby
Koszty utrzymania nieruchomoœci wykorzystywanych

a w szczególnoœci amortyzacjê budynku, us³ugi ob-

na w³asne potrzeby spó³ek Grupy Kapita³owej PZU

ce oraz zu¿ycie materia³ów i energii s¹ wykazywa-

s¹ wykazywane w skonsolidowanym technicznym ra-

ne w skonsolidowanych rachunkach technicznych

chunku ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych oraz

ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych oraz ubez-

w skonsolidowanym technicznym rachunku ubezpie-

pieczeñ na ¿ycie oraz w ogólnym skonsolidowanym

czeñ na ¿ycie.

rachunku zysków i strat w proporcjach wynikaj¹-

Koszty utrzymania nieruchomoœci Tower obejmuj¹-

spó³kê Grupy PZU.

cych z wykorzystywanej powierzchni przez dan¹
ce m.in. koszty dzia³alnoœci operacyjnej PZU Tower

5.20. Koszty marketingu i reklamy
Koszty marketingu i reklamy odnoszone s¹ w koszty w momencie ich poniesienia.

5.21. Przychody i koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ towarzystwa emerytalnego
Koszty poniesione w zwi¹zku z akwizycj¹ na rzecz

nia miêdzyokresowe czynne”. Wszelkie pozosta³e

OFE PZU rozliczane s¹ w okresie dwóch lat od pod-

koszty oraz przychody zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ PTE

pisania umowy i obci¹¿aj¹ pozycjê „Pozosta³e kosz-

PZU wykazywane s¹ w skonsolidowanym ogólnym

ty operacyjne” w skonsolidowanym ogólnym ra-

rachunku Grupy Kapita³owej w pozycjach „Pozo-

chunku zysków i strat Grupy Kapita³owej. Odro-

sta³e koszty operacyjne” oraz „Pozosta³e przychody

czone koszty ujmowane s¹ w skonsolidowanym

operacyjne”.

bilansie Grupy Kapita³owej w pozycji „Inne rozlicze-
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5.21.1. Op³ata za zarz¹dzanie OFE PZU „Z³ota Jesieñ”
PTE PZU zgodnie z Za³¹cznikiem nr 3 do Statutu

netto miesiêcznie. W roku 2003 i latach poprze-

OFE PZU za zarz¹dzanie OFE PZU „Z³ota Jesieñ”

dnich PTE PZU pobiera³a op³atê za zarz¹dzanie

otrzymuje wynagrodzenie w wysokoœci nie wiêk-

w wysokoœci 0,05%.

szej ni¿ 0,05% wartoœci zarz¹dzanych aktywów

5.21.2. Op³ata manipulacyjna
PTE PZU pobiera³o w 2003 roku op³atê manipulacyj-

ciego roku do koñca piêtnastego roku od daty

n¹ od sk³adek przekazanych przez Zak³ad Ubezpie-

uzyskania cz³onkostwa w OFE PZU,

czeñ Spo³ecznych („ZUS”) do OFE PZU „Z³ota Jesieñ”
w wysokoœci okreœlonej w Statucie Funduszu.

- 3% od kwoty ka¿dej sk³adki wp³aconej przez
Cz³onka OFE PZU w okresie od pocz¹tku szesnastego roku od daty uzyskania cz³onkostwa

Op³ata manipulacyjna wynosi:

w OFE PZU.

- 9% ka¿dej sk³adki wp³aconej przez Cz³onka OFE
PZU w okresie pierwszych dwóch lat od daty
uzyskania cz³onkostwa,
- 7% kwoty sk³adki w okresie od pocz¹tku trze-

Op³ata manipulacyjna jest rozpoznawana jako przychód PTE PZU w miesi¹cu wp³ywu do OFE PZU
sk³adki, od której jest nale¿na.

5.21.3. Op³aty z tytu³u dokonywanych wyp³at transferowych w PTE PZU
Op³aty z tytu³u dokonanych wyp³at transferowych,

OFE PZU i wykazywane s¹ w miesi¹cach, w których

pobierane s¹ zgodnie z postanowieniami statutu

przypadaj¹ terminy rozliczenia wyp³at transferowych.

5.21.4. Wyp³aty na rzecz KNUiFE i Rzecznika Ubezpieczonych
PTE PZU przekazywa³o op³atê do KNUiFE w wyso-

Ubezpieczonych w wysokoœci 0,0066% sumy sk³adek

koœci 0,12% sumy sk³adek wp³aconych w 2003 roku

wp³aconych w 2003 roku do Funduszu.

do zarz¹dzanego przez PTE Funduszu oraz Rzecznika

5.21.5. Wp³aty na Fundusz Gwarancyjny
PTE PZU jest zobowi¹zane do dokonywania wp³at
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ka¿dej kolejnej wp³aty zaliczane s¹ poprzednie

na Fundusz Gwarancyjny. Wysokoœæ wp³at do

wp³aty powiêkszone o po¿ytki z ich lokowania i po-

Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0,1% wartoœci

mniejszone o wynagrodzenie nale¿ne Krajowemu

aktywów netto OFE PZU „Z³ota Jesieñ”. Na poczet

Depozytowi Papierów Wartoœciowych („KDPW”).
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5.21.6. Wp³aty na rachunek rezerwowy
PTE PZU jest zobowi¹zane do dokonywania wp³at

PTE PZU przyj¹³ zasadê odnoszenia wp³at na

na rachunek rezerwowy w OFE PZU „Z³ota Jesieñ”.

rachunek rezerwowy w koszty w momencie zara-

Œrodki zgromadzone na rachunku rezerwowym

chowania p³atnoœci nale¿nej na rachunek rezerwo-

powinny stanowiæ równowartoœæ 1,5% wartoœci

wy. Od dnia 1 paŸdziernika 2003 roku obowi¹zuje

œrodków zgromadzonych na rachunkach wszystkich

znowelizowana ustawa o organizacji i funkcjono-

cz³onków OFE PZU.

waniu funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 170/2003
poz. 1651).

5.21.7. Op³aty dla KDPW
PTE PZU jest zobowi¹zane do dokonywania na

wi³a 1% kwoty najni¿szego wynagrodzenia. Zgodnie

rzecz KDPW op³aty z tytu³u refundacji kosztów za

ze znowelizowan¹ ustaw¹ o funduszach emerytal-

wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ wyp³at

nych PTE PZU uiszcza op³atê w wysokoœci 1%

transferowych.

kwoty minimalnego wynagrodzenia, okreœlonego
w odrêbnych przepisach, od ka¿dej rozliczonej wy-

Do dnia 14 paŸdziernika 2003 roku op³ata ta stano-

p³aty transferowej.

5.21.8. Op³aty dla ZUS
PTE PZU jest zobowi¹zane do dokonywania op³at do

rzecz ZUS op³aty z tytu³u refundacji za wykonanie

ZUS z tytu³u poniesionych kosztów poboru i do-

czynnoœci zwi¹zanych z przyst¹pieniem cz³onka do

chodzenia sk³adek w wysokoœci 0,8% sk³adek prze-

innego otwartego funduszu, polegaj¹cych na rejes-

kazanych przez ZUS.

tracji umowy o cz³onkostwo osoby przystêpuj¹cej

PTE PZU zobowi¹zane jest równie¿ do uiszczania na

1% kwoty najni¿szego wynagrodzenia.

do nowego funduszu. Wysokoœæ tej op³aty stanowi

5.22. Transakcje w walutach obcych
Aktywa wyra¿one w walutach obcych przeliczane s¹

Wyra¿one w walutach obcych operacje sprzeda¿y

na z³ote wed³ug kursu kupna stosowanego w tym

lub kupna walut oraz zap³aty nale¿noœci lub zobo-

dniu przez bank, z którego us³ug korzystaj¹ spó³ki

wi¹zañ ujmowane s¹ w ksiêgach rachunkowych po

Grupy PZU, nie wy¿szego od kursu œredniego usta-

kursie kupna lub sprzeda¿y walut stosowanym przez

lonego dla danej waluty przez NBP na dzieñ bilan-

bank, z którego us³ug korzystaj¹ spó³ki Grupy PZU.

sowy.
W przypadku pozosta³ych operacji spó³ki Grupy PZU
Pasywa wyra¿one w walutach obcych przeliczane

stosuj¹ œredni kurs ustalony przez NBP dla danej

s¹ na z³ote wed³ug kursu sprzeda¿y stosowanego

waluty, na dzieñ przeprowadzenia operacji, chyba,

w tym dniu przez bank, z którego us³ug korzystaj¹

¿e w zg³oszeniu celnym lub innym wi¹¿¹cym doku-

spó³ki Grupy PZU, nie ni¿szego od kursu œredniego

mencie ustalony zosta³ inny kurs.

ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzieñ
bilansowy.
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5.23. Opodatkowanie
Bie¿¹ce zobowi¹zania z tytu³u podatku dochodowe-

spowoduj¹ zwiêkszenie podstawy obliczenia podat-

go od osób prawnych s¹ naliczane zgodnie z polski-

ku dochodowego w przysz³oœci.

mi przepisami podatkowymi.
Wysokoœæ rezerwy i aktywów z tytu³u odroczonego
W zwi¹zku z przejœciowymi ró¿nicami miêdzy wy-

podatku dochodowego ustalane s¹ przy uwzglêd-

kazywan¹ w ksiêgach rachunkowych wartoœci¹ ak-

nieniu stawek podatku dochodowego obowi¹zuj¹-

tywów i pasywów a ich wartoœci¹ podatkow¹ oraz

cych w roku powstania obowi¹zku podatkowego.

strat¹ podatkow¹ mo¿liw¹ do odliczenia w przy-

Rezerwy i aktywa z tytu³u odroczonego podatku

sz³oœci, spó³ki Grupy PZU tworz¹ rezerwê i ustalaj¹

dochodowego, dotycz¹ce operacji rozliczanych z ka-

aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowe-

pita³em w³asnym, odnoszone s¹ równie¿ na kapita³

go, którego jest podatnikami.

w³asny.

Wartoœæ podatkowa aktywów jest to kwota wp³y-

W 2003 roku PZU oraz PZU ¯ycie skorzysta³y z prze-

waj¹ca na pomniejszenie podstawy obliczenia po-

widzianej w art. 25 ust. 7 pkt 1 na podstawie arty-

datku dochodowego w przypadku uzyskania z nich,

ku³u 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku

w sposób poœredni lub bezpoœredni, korzyœci eko-

o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.

nomicznych. Je¿eli uzyskanie korzyœci ekonomicz-

U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z póŸn. zm.) mo¿liwoœci

nych z tytu³u okreœlonych aktywów nie powoduje

wyboru uproszczonej formy wp³aty zaliczek na po-

pomniejszenia podstawy obliczenia podatku docho-

datek dochodowy od osób prawnych. Zgodnie z za-

dowego, to wartoœæ podatkowa aktywów jest ich

sadami obowi¹zuj¹cymi od 1 stycznia 2003 roku,

wartoœci¹ ksiêgow¹. Wartoœci¹ podatkow¹ pasywów

zrycza³towane miesiêczne zaliczki na podatek do-

jest ich wartoœæ ksiêgowa pomniejszona o kwoty,

chodowy od osób prawnych wynosz¹ 1/12 podatku

które w przysz³oœci pomniejsz¹ podstawê podatku

nale¿nego wykazanego w rocznym zeznaniu podat-

dochodowego.

kowym z³o¿onym w poprzednim roku podatkowym.

Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowe-

uiszczania zrycza³towanych wp³at, nie ma jednak

go spó³ki Grupy PZU ustalaj¹ w wysokoœci kwoty

obowi¹zku sk³adania deklaracji miesiêcznych.

PZU oraz PZU ¯ycie obowi¹zane s¹ do terminowego

przewidzianej w przysz³oœci do odliczenia od podat-
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ku dochodowego, w zwi¹zku z ujemnymi ró¿nicami

W celu zachowania wspó³miernoœci przychodów

przejœciowymi, które spowoduj¹ w przysz³oœci

i kosztów oraz zapewnienia porównywalnoœci da-

zmniejszenie podstawy obliczenia podatku docho-

nych, w skonsolidowanym sprawozdaniu finanso-

dowego oraz straty podatkowej mo¿liwej do od-

wym, pomimo prowadzenia przez PZU oraz

liczenia, ustalonej przy uwzglêdnieniu zasady os-

PZU ¯ycie rozliczeñ podatku w formie rycza³towej,

tro¿noœci. Rezerwê z tytu³u odroczonego podatku

zosta³o uwzglêdnione zobowi¹zanie wobec Urzêdu

dochodowego spó³ki Grupy PZU tworz¹ w wyso-

Skarbowego oraz obci¹¿enie zysku brutto podat-

koœci kwoty podatku dochodowego, wymagaj¹cej

kiem w wysokoœci, która wynika z wyliczenia po-

w przysz³oœci zap³aty, w zwi¹zku z wystêpowaniem

datku dochodowego od osób prawnych na zasa-

dodatnich ró¿nic przejœciowych, to jest ró¿nic, które

dach obowi¹zuj¹cych w latach poprzednich.
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5.24. Koszty urlopów pracowniczych
Pracownikom spó³ek Grupy PZU przys³uguje pra-

talane jest w oparciu o ró¿nicê pomiêdzy faktycz-

wo do urlopów na warunkach okreœlonych w prze-

nym stanem wykorzystania urlopów przez pracow-

pisach kodeksu pracy (Dz. U. Nr 21/1998, poz. 94).

ników, a stanem, jaki istnia³by, gdyby urlopy by³y

Spó³ki uznaj¹ koszt urlopów pracowniczych na ba-

wykorzystywane proporcjonalnie do up³ywu czasu

zie memoria³owej, stosuj¹c metodê zobowi¹zañ.

w okresie, za które te urlopy przys³uguj¹ pracow-

Zobowi¹zanie z tytu³u urlopów pracowniczych us-

nikom.

5.25. Odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe
Zgodnie z zasadami wynagradzania obowi¹zuj¹cy-

zania i koszty wynikaj¹ce z okreœlonych œwiadczeñ

mi w Grupie pracownicy maj¹ prawo do nagród

s¹ wyliczane przy zastosowaniu metody prognozo-

jubileuszowych po osi¹gniêciu okreœlonej liczby lat

wanych uprawnieñ jednostkowych. Zgodnie z me-

pracy; odpraw emerytalnych i rentowych w mo-

tod¹ prognozowanych uprawnieñ jednostkowych

mencie przejœcia na emeryturê lub rentê. Wyso-

w ka¿dym kolejnym okresie zatrudnienia pracow-

koœæ œwiadczenia jest uzale¿niona od d³ugoœci ok-

nika wartoœæ œwiadczeñ jest zwiêkszana o dodatko-

resu zatrudnienia i œredniego miesiêcznego wyna-

w¹ jednostkê, do której prawo naby³ pracownik

grodzenia.

i naliczana jest ka¿da kolejna jednostka, a¿ do osi¹gniêcia ostatecznej wysokoœci œwiadczenia. Wartoœæ

Koszty nagród jubileuszowych oraz odpraw emery-

okreœlonego œwiadczenia stanowi wartoœæ bie¿¹ca

talnych i rentowych oszacowane metodami aktua-

szacowanych przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych

rialnymi s¹ rozpoznawane memoria³owo. Zobowi¹-

z tego tytu³u.

5.26. Wbudowane instrumenty pochodne
Wyodrêbnione wbudowane instrumenty pochodne

d³ug wartoœci godziwej a zmiany ich wartoœci ujmo-

wykazywane s¹ na dzieñ 31 grudnia 2003 roku ja-

wane s¹ w skonsolidowanym ogólnym rachunku zy-

ko pozosta³e nale¿noœci/zobowi¹zania, co wynika

sków i strat w pozycjach „pozosta³e przychody ope-

z charakteru zawieranych umów. Wyceniane s¹ we-

racyjne” lub „pozosta³e koszty operacyjne”.
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6. Dokonane w stosunku do poprzedniego roku obrotowego
zmiany sposobu sporz¹dzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz zasad rachunkowoœci
6.1. Zmiany dotycz¹ce ewidencji rozrachunków z komisarki awaryjnej
oraz nale¿noœci regresowej
W 2003 roku PZU przekwalifikowa³ do nale¿noœci

Gdyby powy¿sz¹ zasadê zastosowano do prezen-

regresowych uprzednio zaliczane do nale¿noœci z ty-

tacji nale¿noœci w bilansie otwarcia 2003 roku, to

tu³u komisarki awaryjnej nale¿noœci, z którymi po

nale¿noœci wykazane w pozycji aktywów „Nale¿-

wyp³acie odszkodowañ (g³ównie z ubezpieczenia AC)

noœci z tytu³u ubezpieczeñ bezpoœrednich - inne na-

wystêpuje do innych zak³adów ubezpieczeñ, w któ-

le¿noœci” by³yby o 15 938 tys. PLN wy¿sze, a nale¿-

rych zosta³y zawarte umowy odpowiedzialnoœci cy-

noœci wykazane w pozycji aktywów „Pozosta³e na-

wilnej sprawcy szkody.

le¿noœci” by³yby o tak¹ sam¹ kwotê ni¿sze.

6.2. Zmiany dotycz¹ce ewidencji rozrachunków
W zwi¹zku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia

Funkcjonuj¹cy do koñca 2002 roku system finan-

2003 roku w Centrali PZU nowego systemu fina-

sowy nie pozwala³ na prezentacjê rozrachunków

nsowo-ksiêgowego oraz planu kont, w skonsolido-

w szyku rozwartym, odrêbnie dla poszczególnych

wanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU za

nale¿noœci i zobowi¹zañ. Odtworzenie danych za rok

rok 2003 uleg³a zmianie prezentacja rozrachunków.

2002 w formie porównywalnej z danymi za rok 2003

Obecnie rozrachunki, w tym z tytu³u reasekuracji

ze wzglêdu na konieczny nak³ad pracy jest nieuza-

i ubezpieczeñ prezentowane s¹ w szyku rozwartym

sadnione ekonomicznie.

dla wszystkich czynnych umów, odrêbnie dla poszczególnych nale¿noœci i zobowi¹zañ dla danego
tytu³u rozrachunku.

Powy¿sze zmiany wp³ywaj¹ wy³¹cznie na prezentacjê niektórych pozycji aktywów i pasywów i nie
maj¹ wp³ywu na wynik finansowy Grupy PZU.

6.3. Zmiana sposobu wyliczenia przychodów z lokat przeniesionych
z ogólnego rachunku zysków i strat do technicznego rachunku
ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych
Z uwagi na brak wydzielonego portfela lokat po-

przenoszonych z ogólnego rachunku zysków i strat

rent do dnia 31 grudnia 2002 r. w³¹cznie do wy-

stosowane w 2003 roku zastosowaæ do roku 2002

liczania przychodów z lokat przenoszonych z ogól-

wówczas kwota przenoszonych przychodów wyno-

nego rachunku zysków i strat PZU stosowa³ uprosz-

si³aby 212 640 tys. PLN.

czon¹ metodologiê. Gdyby zasady wyliczenia przy-
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chodów z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów,

krywaj¹cego rezerwy na skapitalizowan¹ wartoœæ
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6.4. Wprowadzenie do ewidencji bilansowej prawa wieczystego
u¿ytkowania gruntów
W 2003 roku PZU wprowadzi³ do ksi¹g rachunko-

Prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów podlegaj¹

wych prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów uzy-

amortyzacji.

skane nieodp³atnie na podstawie decyzji administracyjnych.

Jeœli, zgodnie ze Ustaw¹ o Rachunkowoœci, przedmiotowe prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów

Przedmiotowe prawa wprowadzono do ksi¹g w war-

zosta³yby wprowadzone do ksi¹g 1 stycznia 2002

toœci wynikaj¹cej z decyzji administracyjnych otrzy-

roku, to wartoœæ pocz¹tkowa tych praw oraz odpo-

manych do dnia 31 grudnia 2001 roku, ustalaj¹cych

wiadaj¹cych im przychodów przysz³ych okresów wy-

op³atê roczn¹ za u¿ytkowanie wieczyste gruntów

nios³aby 14 561 tys. PLN. W okresie od 1 stycznia

i pomniejszono o amortyzacjê naliczon¹ za lata 2002

2002 roku do 31 grudnia 2003 roku otrzymano

i 2003.

prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów o wartoœci

Wy¿ej okreœlone prawa wieczystego u¿ytkowania

PLN. Amortyzacja i umorzenie naliczone dla ujêtych

gruntu zosta³y wykazane w aktywach bilansu w po-

na dzieñ 31 grudnia 2003 roku w ksiêgach rachun-

281 tys. PLN oraz zbyto prawa o wartoœci 282 tys.

zycji „Rzeczowe sk³adniki aktywów” oraz w pasy-

kowych praw wieczystego u¿ytkowania, wynosi 351

wach bilansu w pozycji „Przychody przysz³ych ok-

tys. PLN. Wartoœæ bilansowa przedmiotowych praw

resów”.

wieczystego oraz przychodów przysz³ych okresów na
dzieñ 31 grudnia 2003 roku wynosi 14 209 tys. PLN.

6.5. Rezerwa na œwiadczenia emerytalne oraz inne obowi¹zkowe
œwiadczenia pracowników
W 2003 roku PZU zwiêkszy³ poziom rezerwy na

doprecyzowaniem danych o osobach zwolnionych

œwiadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe

z pracy w PZU.

o kwotê 76 493 tys. PLN. Wzrost spowodowany jest

6.6. Wp³aty dokonywane przez PTE PZU SA na rachunek rezerwowy
w Otwartym Funduszu Emerytalnym PZU „Z³ota Jesieñ”
W roku 2003 koszty PTE PZU z tytu³u wp³at na

nios³y 19 374 tys. PLN.

rachunek rezerwowy w OFE PZU „Z³ota Jesieñ" wy-

6.7. Zmiana dotycz¹ca sposobu odnoszenia eliminacji konsolidacyjnych
wprowadzonych w latach poprzednich
W bie¿¹cym roku obrotowym przyjêto zasadê od-

zrealizowanych z punktu widzenia Grupy PZU zys-

noszenia eliminacji przychodów, kosztów oraz nie-

ków, na pozycjê „zysk (strata) z lat ubieg³ych”, nie-
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zale¿nie od tego, czy kwoty podlegaj¹ce eliminacji

stek, które w wyniku ponoszenia strat nie podno-

dotyczy³y jednostek ponosz¹cych straty, czy te¿

si³y kapita³ów zapasowych.

jednostek wykazuj¹cych podlegaj¹ce przeniesieniu
na kapita³y zapasowe zyski.

W nastêpstwie zmiany sposobu odnoszenia elimi-

W poprzednich latach obrotowych eliminacje przy-

31 grudnia 2002 roku zosta³y podniesione o kwotê

chodów, kosztów oraz niezrealizowanych z punktu

192 778 tys. PLN w stosunku do kwoty wykazanej

nacji konsolidacyjnych kapita³y zapasowe na dzieñ

widzenia Grupy PZU zysków by³y odnoszone na po-

w sprawozdaniu za rok 2002, a pozycja „zysk (stra-

zycjê „kapita³y zapasowe”, je¿eli eliminacji podle-

ta) z lat ubieg³ych” uleg³a zmniejszeniu o kwotê

ga³y kwoty dotycz¹ce jednostek, które na mocy de-

192 778 tys. PLN.

cyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Udzia³owców) przenios³y zyski na kapita³ zapasowy. Eli-

Zmiana zasad prezentacji eliminacji konsolidacyj-

minacje przychodów, kosztów oraz niezrealizowa-

nych nie wp³ynê³a na sumê kapita³ów w³asnych ani

nych z punktu widzenia Grupy PZU zysków by³y od-

wyniki finansowe ¿adnego z prezentowanych lat

noszone na pozycjê „zyski (straty) z lat ubieg³ych”,

obrotowych.

je¿eli eliminacji podlega³y kwoty dotycz¹ce jedno-

6.8. Zmiana sposobu eliminacji wydatków z tytu³u najmu
oraz us³ug informatycznych
W roku bie¿¹cym koszty ponoszone przez PZU

nej” roku 2002 wzros³y o kwotê 96 752 tys. PLN,

oraz PZU ¯ycie z tytu³u us³ug œwiadczonych przez

podczas gdy „Wydatki o charakterze administra-

PZU Tower oraz Centrum Informatyki Grupy PZU

cyjnym” spad³y o kwotê 96 752 tys. PLN w porów-

podlegaj¹ eliminacji z pozycji „Wydatki o charak-

naniu z danymi prezentowanymi w roku poprzed-

terze administracyjnym” skonsolidowanego rachun-

nim.

ku przep³ywów pieniê¿nych. Dla zapewnienia porównywalnoœci dane porównawcze za okres 12 mie-

Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci ope-

siêcy zosta³y zaprezentowane w sposób odmienny

racyjnej nie uleg³y zmianie w stosunku do danych

ni¿ w sprawozdaniu skonsolidowanym za rok 2002.

zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozda-

W wyniku zmiany, pozycje „Pozosta³e wydatki

31 grudnia 2002 roku.

niu finansowym za okres 12 miesiêcy zakoñczony
z dzia³alnoœci bezpoœredniej oraz reasekuracji czyn-

6.9. Zmiana sposobu przeprowadzania eliminacji konsolidacyjnych
dotycz¹cych kosztów administracyjnych w ubezpieczeniach na ¿ycie
W roku obrotowym zakoñczonym 31 grudnia 2003

nuje alokacji kosztów zgodnie z Rachunkiem Kosz-

roku przyjêto bardziej szczegó³ow¹ metodê prze-

tów Dzia³añ ABC.

prowadzenia eliminacji konsolidacyjnych, dotycz¹-
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cych kosztów administracyjnych w ubezpieczeniach

Dla zapewnienia porównywalnoœci z danymi za bie-

na ¿ycie, uwzglêdniaj¹c¹ fakt, ¿e PZU ¯ycie doko-

¿¹cy rok obrotowy dane porównawcze za okres 12
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miesiêcy zakoñczony 31 grudnia 2002 roku zosta³y

Dokonana zmiana nie wp³ynê³a na skonsolidowany

przedstawione w sposób analogiczny do metodo-

wynik finansowy netto Grupy PZU za okres 12 mie-

logii zastosowanej w roku 2003.

siêcy zakoñczony 31 grudnia 2002 roku.

7. Sprawozdania finansowe spó³ek podlegaj¹cych konsolidacji
(„sprawozdania finansowe”) - przepisy prawne wchodz¹ce
w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2004 roku
Sprawozdania finansowe za rok koñcz¹cy siê dnia

wymagane w celu spe³nienia wymogów przepisów

31 grudnia 2003 roku zosta³y przygotowane zgod-

ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej po zmia-

nie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994

nach zostan¹ przedstawione w sprawozdaniach fi-

roku o rachunkowoœci, obowi¹zuj¹cymi na dzieñ 31

nansowych za rok koñcz¹cy siê dnia 31 grudnia

grudnia 2003 roku oraz przepisami rozporz¹dzenia

2004 roku jako korekta bilansu otwarcia zysku z lat

Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku

ubieg³ych na dzieñ 1 stycznia 2004 roku, poniewa¿

w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci za-

wynikaj¹ one ze zmian zasad rachunkowoœci wyma-

k³adów ubezpieczeñ (Dz. U. nr 149 pozycja 1671),

ganych przepisami prawa i zastosowanych w spo-

obowi¹zuj¹cymi na dzieñ 31 grudnia 2003 roku.

sób retrospektywny. Korekty o których mowa po-

Przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku

wy¿ej bêd¹ dotyczy³y miêdzy innymi:

o zmianie ustawy Kodeks Spó³ek Handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 229, poz. 2276),
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151) oraz

- wyceny lokat, w tym wyceny udzia³ów w jednostkach podporz¹dkowanych,
- zmiany kwalifikacji nieruchomoœci wykorzystywanych na w³asne potrzeby,

przepisy Rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych

- zmiany w ustalaniu przychodów z tytu³u regre-

zasad rachunkowoœci zak³adów ubezpieczeñ z dnia

sów oraz udzia³u reasekuratorów w regresach

8 grudnia 2003 roku (Dz. U. nr 218, poz. 2144)

nale¿nych,

wchodz¹ w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2004 roku
i maj¹ zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za rok obrotowy

- zmiany w zakresie tworzenia rezerw technicznoubezpieczeniowych,
- ró¿nic kursowych.

rozpoczynaj¹cy siê 1 stycznia 2004 roku. Korekty

7.1. Zasady dotycz¹ce ubezpieczeniowych spó³ek Grupy PZU
(PZU SA oraz PZU ¯ycie SA)
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia

dnia 31 grudnia 2006 roku wyliczaæ margines wy-

28 listopada 2003 roku w sprawie sposobu wylicze-

p³acalnoœci oraz ustalaæ minimaln¹ wysokoœæ kapita-

nia wysokoœci marginesu wyp³acalnoœci oraz mini-

³u gwarancyjnego wed³ug przepisów rozporz¹dzenia

malnej wysokoœci kapita³u gwarancyjnego dla dzia-

z 17 paŸdziernika 1995 roku w sprawie sposobu wy-

³ów i grup ubezpieczeñ (Dz. U. z 2003 r. Nr 211,

liczenia i wysokoœci marginesu wyp³acalnoœci oraz

poz. 2060) („znowelizowane rozporz¹dzenie”) zna-

minimalnej wysokoœci kapita³u gwarancyjnego dla

cz¹co wzrastaj¹ wymagania kapita³owe wobec za-

ka¿dego rodzaju ubezpieczeñ oraz dzia³alnoœci rea-

k³adów ubezpieczeñ. Spó³ki Grupy PZU mog¹ do

sekuracyjnej (Dz. U. z 1995 r. Nr 127, poz. 606).
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sukces
Wyj¹tkowe rezultaty
mo¿na osi¹gn¹æ tylko dziêki
wielkiemu zaanga¿owaniu.
To dewiza PZU.

Data od której spó³ki Grupy PZU bêd¹ wylicza³y

w art. 155 ust. 1 pkt 8 Ustawy o dzia³alnoœci ubez-

margines wyp³acalnoœci wed³ug zapisów znowelizo-

pieczeniowej.

wanego rozporz¹dzenia aktualnie nie jest ustalona.
Korekty wymagane w celu spe³nienia wymogów
Istotn¹ zmian¹ w ustalaniu stanu aktywów na po-

przepisów ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej

krycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyni-

po zmianach zostan¹ przedstawione w sprawozda-

kaj¹c¹ z zapisów art. 154 i 155 Ustawy z dnia 22

niu finansowym za rok koñcz¹cy siê dnia 31 gru-

maja 2003 o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz. U.

dnia 2004 roku jako korekta bilansu otwarcia na

z 2003 r. Nr 124, poz. 1151) jest mo¿liwoœæ zali-

dzieñ 1 stycznia 2004 roku, poniewa¿ wynikaj¹ one

czania do aktywów na pokrycie rezerw techniczno-

ze zmian zasad rachunkowoœci wymaganych prze-

ubezpieczeniowych udzia³u reasekuratorów w tych

pisami prawa i zastosowanych w sposób retrospek-

rezerwach do wysokoœci 25% limitu. Aktualnie brak

tywny. Na dzieñ sporz¹dzenia skonsolidowanego

pewnoœci, czy udzia³ reasekuratorów w rezerwach

sprawozdania finansowego Grupy PZU za rok 2003

techniczno-ubezpieczeniowych bêdzie móg³ byæ za-

spó³ki Grupy PZU nie zakoñczy³y wyliczenia powy¿-

liczony do aktywów na pokrycie rezerw techniczno-

szych korekt.

ubezpieczeniowych, z uwagi na wymóg okreœlony

7.2. Zasady dotycz¹ce wszystkich spó³ek Grupy PZU
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy z dnia 29 wrzeœnia

nia na zlecenie zak³adu ubezpieczeñ czynnoœci okre-

1994 roku o rachunkowoœci wprowadzon¹ przepi-

œlonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5 ustawy

sami ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o zmia-

o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, wobec jednostki do-

nie ustawy - Kodeks Spó³ek Handlowych oraz nie-

minuj¹cej, wobec innej spó³ki grupy kapita³owej lub

których innych ustaw (Dz. U nr 229, poz. 2276) zo-

wobec ca³ej grupy kapita³owej konsoliduje siê meto-

stanie wprowadzona zmiana w zakresie zasad wy-

d¹ konsolidacji pe³nej.

ceny aktywów i pasywów w walutach obcych.
Powy¿szy przepis ma zastosowanie do nastêpuj¹Na podstawie par. 56 rozporz¹dzenia Ministra Finan-

cych spó³ek Grupy PZU: PZU Tower, Centrum Infor-

sów w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci

matyki Grupy PZU, PTE PZU. Wejœcie w ¿ycie przed-

zak³adów ubezpieczeñ, dane jednostek zale¿nych,

miotowego przepisu nie wp³ywa na sposób konso-

prowadz¹cych dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ oraz jed-

lidacji ww. jednostek, gdy¿ tak¿e na dzieñ 31 gru-

nostek zale¿nych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci ubez-

dnia 2003 roku s¹ one konsolidowane metod¹ kon-

pieczeniowej, a powo³anych do pe³nienia okreœlo-

solidacji pe³nej.

nych funkcji, w szczególnoœci w zakresie wykonywa-

8. Informacje o znacz¹cych zdarzeniach dotycz¹cych lat ubieg³ych
ujêtych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
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W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

chodowego od osób prawnych za rok 2000 na pod-

Grupy PZU za rok 2003 ujêto korektê podatku do-

stawie decyzji Izby Skarbowej w Warszawie. W wy-
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niku uchylenia decyzji Urzêdu Kontroli Skarbowej

gany skarbowe w okresie objêtym kontrol¹, a po-

Centrum Informatyki Grupy PZU otrzyma³o zwrot

noszonych przez Centrum Informatyki Grupy PZU

nadp³aconego podatku w wysokoœci 1 329,2 tys.

równie¿ w roku 2001 (czynsze, wydatki na us³ugi in-

PLN, zwrot nadp³aconych odsetek w wysokoœci

formatyczne œwiadczone na rzecz kontrahentów bez

593,5 tys. PLN, a tak¿e odsetki z tytu³u nadp³aty

wynagrodzenia).

w wysokoœci 237,5 tys. PLN.
Wymienione wy¿ej kwoty zosta³y wprowadzone do
Dodatkowo dokonano korekty rozliczenia podatku

ksi¹g i ujête w skonsolidowanym sprawozdaniu

dochodowego od osób prawnych za 2001 rok, po-

finansowym Grupy PZU za rok 2003.

dwy¿szaj¹cej zobowi¹zanie podatkowe Centrum Informatyki Grupy PZU o kwotê 182 tys. PLN. Odsetki

W dniu 24 paŸdziernika 2003 roku PZU dokona³ ko-

za zw³okê od powy¿szej kwoty wynios³y 58 tys. PLN.

rekty deklaracji podatku dochodowego od osób

Korekta rozliczenia dotyczy pozycji kosztów nie uz-

prawnych dotycz¹cego 2002 roku.

nanych jako koszt uzyskania przychodów przez or-

9. Informacje o znacz¹cych zdarzeniach jakie nast¹pi³y po dniu
bilansowym, nie uwzglêdnionych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym
Do dnia sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawo-

winny byæ ujête w ksiêgach rachunkowych roku

zdania finansowego Grupy PZU za rok 2003 nie wy-

obrotowego.

st¹pi³y istotne zdarzenia, które nie zosta³y, a po-

10. Wynik z dzia³alnoœci zaniechanej
W trakcie 2003 roku jednostki Grupy Kapita³owej

sowym Grupy PZU za rok 2003 nie zaniecha³y ja-

PZU objête skonsolidowanym sprawozdaniem finan-

kiegokolwiek rodzaju dzia³alnoœci.
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Grupa PZU
Skonsolidowany bilans
Aktywa
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

A. Wartoœci niematerialne i prawne, w tym:
1. Wartoœæ firmy
2. Inne wartoœci niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartoœci
niematerialnych i prawnych
B. Wartoœæ firmy jednostek podporz¹dkowanych
C. Lokaty
I. Nieruchomoœci
1. Grunty w³asne oraz prawo wieczystego u¿ytkowania
2. Budynki, budowle oraz spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet inwestycji
II. Lokaty w jednostkach powi¹zanych, w tym:
1. Udzia³y lub akcje w jednostkach powi¹zanych
2. Po¿yczki udzielone jednostkom powi¹zanym oraz d³u¿ne papiery
wartoœciowe emitowane przez te jednostki
3. Pozosta³e lokaty

63 709

74 722

-

-

63 709

74 722

7 346

5 475

26 208 336

30 214 580

266 940

246 298

87 740

73 836

169 163

161 308

10 037

11 154

192 109

218 977

187 767

211 730

4 342

7 247

-

-

25 744 895

29 744 749

1. Udzia³y, akcje oraz inne papiery wartoœciowe o zmiennej kwocie
dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
w funduszach inwestycyjnych

1 314 902

2 360 491

2. D³u¿ne papiery wartoœciowe i inne papiery wartoœciowe o sta³ej
kwocie dochodu

23 668 671

26 665 898

III. Inne lokaty finansowe

3. Udzia³y we wspólnych przedsiêwziêciach lokacyjnych
4. Po¿yczki zabezpieczone hipotecznie
5. Pozosta³e po¿yczki
6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
7. Pozosta³e lokaty
IV. Depozyty u cedentów
D. Lokaty œrodków z tytu³u ubezpieczeñ na ¿ycie, gdzie ryzyko lokaty ponosi
ubezpieczaj¹cy

50

50

8 750

6 787

-

-

751 520

710 358

1 002

1 165

4 392

4 556

1 217 994

1 392 603
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(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

E. Nale¿noœci
I. Nale¿noœci z tytu³u ubezpieczeñ bezpoœrednich
1. Nale¿noœci od ubezpieczaj¹cych, w tym:
1.1. Od jednostek powi¹zanych
1.2. Od pozosta³ych jednostek
2. Nale¿noœci od poœredników ubezpieczeniowych, w tym:

1 431 474

1 184 157

1 018 707

950 171

981 420

916 633

26

-

981 394

916 633

25 073

11 424

2.1. Od jednostek powi¹zanych

7 926

8 744

2.2. Od pozosta³ych jednostek

17 147

2 680

12 214

22 114

-

132

3.2. Od pozosta³ych jednostek

12 214

21 982

II. Nale¿noœci z tytu³u reasekuracji, w tym:

110 175

84 141

3. Inne nale¿noœci, w tym:
3.1. Od jednostek powi¹zanych

1. Od jednostek powi¹zanych
2. Od pozosta³ych jednostek
III. Inne nale¿noœci, w tym:

2 983
81 158

302 592

149 845

1. Nale¿noœci od bud¿etu

149 879

1 592

2. Pozosta³e nale¿noœci, w tym:

152 713

148 253

2.1. Od jednostek powi¹zanych
2.2. Od pozosta³ych jednostek
F. Inne sk³adniki aktywów
I. Rzeczowe sk³adniki aktywów
II. Œrodki pieniê¿ne
III. Pozosta³e sk³adniki aktywów
G. Rozliczenia miêdzyokresowe
I. Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywowane koszty akwizycji
III. Zarachowane odsetki i czynsze
IV. Inne rozliczenia miêdzyokresowe
Aktywa, razem

108

110 175

840

18 528

151 873

129 725

1 486 094

1 482 877

1 239 003

1 169 010

241 125

242 309

5 966

71 558

560 460

515 383

88 337

74 172

446 727

410 685

777

387

24 619

30 139

30 975 413

34 869 797

raport roczny 2003

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU

[

!

]

Pasywa
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

A. Kapita³ w³asny
I.

Kapita³ podstawowy

II.

Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy (wielkoœæ ujemna)

III. Akcje w³asne (wielkoœæ ujemna)
IV.

Kapita³ zapasowy

V.

Kapita³ z aktualizacji wyceny

VI.

Pozosta³e kapita³y rezerwowe

VII. Ró¿nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz¹dkowanych

4 964 527

6 041 103

86 352

86 352

-

-

-

-

3 313 652

4 546 849

469 260

163 510

-

-

-

-

1. Dodatnie ró¿nice kursowe

-

-

2. Ujemne ró¿nice kursowe (wielkoœæ ujemna)

-

-

VIII. Zysk (strata) z lat ubieg³ych

(145 535)

(267 354)

IX.

Zysk (strata) netto

1 240 798

1 511 746

X.

Odpisy z zysku netto w ci¹gu roku obrotowego (wielkoœæ ujemna)

-

-

B. Ujemna wartoœæ firmy jednostek podporz¹dkowanych

-

-

C. Kapita³y mniejszoœci

-

-

D. Zobowi¹zania podporz¹dkowane
E. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
I.

Rezerwa sk³adek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygas³ego

II.

Rezerwa ubezpieczeñ na ¿ycie

III. Rezerwy na niewyp³acone odszkodowania i œwiadczenia
IV.

Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych

V.

Rezerwy na wyrównanie szkodowoœci (ryzyka)

VI.

Pozosta³e rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

VII. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli
ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy
F. Udzia³ reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
I.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie sk³adek i w rezerwie na pokrycie
ryzyka niewygas³ego

II.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeñ na ¿ycie

III. Udzia³ reasekuratorów w rezerwie na niewyp³acone odszkodowania
i œwiadczenia

-

-

25 797 534

28 023 579

3 269 106

3 278 611

12 439 805

13 661 287

7 336 183

7 749 761

4 316

3 899

572 700

581 615

953 394

1 349 999

1 222 030

1 398 407

1 898 358

1 697 908

180 163

157 883

150

152

1 718 045

1 539 873

IV.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych

-

-

V.

Udzia³ reasekuratorów w pozosta³ych rezerwach
techniczno-ubezpieczeniowych

-

-

VI.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
dla ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy

-

-

961 498

732 674

230 027

303 682

553 687

223 416

177 784

205 576

G. Pozosta³e rezerwy
I.

Rezerwy na œwiadczenia emerytalne oraz inne obowi¹zkowe
œwiadczenia pracowników

II.

Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego

III. Inne rezerwy

109

Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

H. Zobowi¹zania z tytu³u depozytów reasekuratorów

32

54

519 443

1 104 389

Zobowi¹zania z tytu³u ubezpieczeñ bezpoœrednich

233 029

214 565

1. Zobowi¹zania wobec ubezpieczaj¹cych, w tym:

130 312

119 477

34

-

130 278

119 477

100 838

93 583

I. Pozosta³e zobowi¹zania i fundusze specjalne
I.

1.1. wobec jednostek powi¹zanych
1.2. wobec pozosta³ych jednostek
2. Zobowi¹zania wobec poœredników ubezpieczeniowych, w tym:
2.1. wobec jednostek powi¹zanych

3 226

2 588

2.2. wobec pozosta³ych jednostek

97 612

90 995

1 879

1 505

3. Inne zobowi¹zania z tytu³u ubezpieczeñ, w tym:
3.1. wobec jednostek powi¹zanych

-

-

3.2. wobec pozosta³ych jednostek

1 879

1 505

II. Zobowi¹zania z tytu³u reasekuracji, w tym:

63 473

105 625

1. Wobec jednostek powi¹zanych
2. Wobec pozosta³ych jednostek
III. Zobowi¹zania z tytu³u emisji w³asnych d³u¿nych papierów wartoœciowych
oraz pobranych po¿yczek
IV. Zobowi¹zania wobec instytucji kredytowych
V. Inne zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania wobec bud¿etu
2. Pozosta³e zobowi¹zania, w tym:
2.1. Wobec jednostek powi¹zanych
2.2. Wobec pozosta³ych jednostek
VI. Fundusze specjalne
J. Rozliczenia miêdzyokresowe
I.

Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów

II. Ujemna wartoœæ firmy
III. Przychody przysz³ych okresów
Pasywa, razem

-

3 840

63 473

101 785

-

-

11

-

138 459

694 985

17 255

378 189

121 204

316 796

6 134

19 673

115 070

297 123

84 471

89 214

630 737

665 906

459 192

450 180

-

-

171 545

215 726

30 975 413

34 869 797

31 grudnia 2002 31 grudnia 2003
Wartoœæ ksiêgowa
Liczba akcji
Wartoœæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartoœæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³)
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4 964 527

6 041 103

86 352 300

86 352 300

57,49

69,96

86 352 300

86 352 300

57,49

69,96
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Pozycje pozabilansowe
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

1. Nale¿noœci warunkowe, w tym:
1.1. Otrzymane gwarancje i porêczenia
1.2. Pozosta³e
2. Zobowi¹zania warunkowe, w tym:
2.1. Udzielone porêczenia i gwarancje
2.2. Weksle akceptowane i indosowane

1 976 741

1 875 714

14 031

18 645

1 962 710

1 857 069

996 927

2 069 146

20 023

9 820

-

-

909 090

1 914 887

2.4. Inne zobowi¹zania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach

10 775

81 630

2.5. Pozosta³e

57 039

62 809

3. Zabezpieczenia z tytu³u reasekuracji ustanowione na rzecz zak³adu ubezpieczeñ

-

-

4. Zabezpieczenia z tytu³u reasekuracji ustanowione przez zak³ad ubezpieczeñ
na rzecz cedentów

-

-

20 581

1 486

2.3. Aktywa z zobowi¹zaniem odsprzeda¿y

5. Obce sk³adniki aktywów nieujête w aktywach
6. Inne pozycje pozabilansowe

-

-

2 994 249

3 946 346

Wysokoœæ œrodków w³asnych ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych

3 540 278

3 993 150

Wysokoœæ marginesu wyp³acalnoœci ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych

1 041 986

1 144 218

Nadwy¿ka (niedobór) œrodków w³asnych na pokrycie marginesu wyp³acalnoœci
ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych

2 498 292

2 848 932

Wysokoœæ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ubezpieczeñ
maj¹tkowych i osobowych

11 145 764

11 705 615

Wysokoœæ aktywów stanowi¹cych pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych

12 814 911

14 184 613

Nadwy¿ka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych

1 669 147

2 478 998

Wysokoœæ œrodków w³asnych ubezpieczeñ na ¿ycie

1 948 729

2 530 744

Wysokoœæ marginesu wyp³acalnoœci ubezpieczeñ na ¿ycie

1 324 911

1 355 273

623 818

1 175 471

Wysokoœæ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ubezpieczeñ na ¿ycie

14 652 213

16 318 253

Wysokoœæ aktywów stanowi¹cych pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych ubezpieczeñ na ¿ycie

15 875 986

18 212 383

Nadwy¿ka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych ubezpieczeñ na ¿ycie

1 223 773

1 894 130

Pozycje pozabilansowe, razem

Nadwy¿ka (niedobór) œrodków w³asnych na pokrycie marginesu
wyp³acalnoœci ubezpieczeñ na ¿ycie
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Grupa PZU
Skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeñ
na ¿ycie
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.

Sk³adki (1-2-3+4)

4 888 475

5 114 353

1. Sk³adki przypisane brutto

4 898 009

5 127 404

2. Udzia³ reasekuratorów w sk³adce przypisanej brutto

5 641

7 829

3. Zmiana stanu rezerw sk³adek i rezerwy na ryzyko niewygas³e brutto

3 893

5 222

4. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu rezerw sk³adek

-

-

982 374

749 121

1. Przychody z lokat w nieruchomoœci

1 725

1 340

2. Przychody z lokat w jednostkach powi¹zanych

6 336

3 196

6 336

3 196

2.2. Z po¿yczek i d³u¿nych papierów wartoœciowych

-

-

2.3. Z pozosta³ych lokat

-

-

522 176

564 104

6 918

9 404

495 347

540 096

19 911

14 566

-

38

II. Przychody z lokat

2.1. Z udzia³ów lub akcji

3. Przychody z innych lokat finansowych
3.1. Z udzia³ów, akcji, innych papierów wartoœciowych o zmiennej kwocie
dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych
3.2. Z d³u¿nych papierów wartoœciowych oraz innych papierów
wartoœciowych o sta³ej kwocie dochodu
3.3. Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych
3.4. Z pozosta³ych lokat
4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
5. Wynik dodatni z realizacji lokat
III. Niezrealizowane zyski z lokat
IV. Pozosta³e przychody techniczne na udziale w³asnym
V.

25 390
155 091

1 142 762

876 122

3 550

8 450

Odszkodowania i œwiadczenia (1+/-2)

3 094 362

3 239 740

1. Odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone na udziale w³asnym

3 031 069

3 176 960

3 031 573

3 178 970

504

2 010

63 293

62 780

63 293

62 780

-

-

1.1. Odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone brutto
1.2. Udzia³ reasekuratorów w odszkodowaniach i œwiadczeniach
wyp³aconych
2. Zmiana stanu rezerw na niewyp³acone odszkodowania
i œwiadczenia na udziale w³asnym
2.1. Rezerwy brutto
2.2. Udzia³ reasekuratorów
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6 010
446 127
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
na udziale w³asnym
1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na ¿ycie na udziale w³asnym,
w tym:
1.1. Rezerw brutto
1.2. Na udziale reasekuratorów
2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale w³asnym
dla ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy
2.1. Rezerw brutto
2.2. Na udziale reasekuratorów
3. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
przewidzianych w statucie na udziale w³asnym
3.1. Rezerw brutto
3.2. Na udziale reasekuratorów
VII. Premie i rabaty ³¹cznie ze zmian¹ stanu rezerw na udziale w³asnym
VIII. Koszty dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
1. Koszty akwizycji, w tym:
- zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji
2. Koszty administracyjne
3. Prowizje reasekuracyjne i udzia³y w zyskach
IX.

Koszty dzia³alnoœci lokacyjnej
1. Koszty utrzymania nieruchomoœci
2. Pozosta³e koszty dzia³alnoœci lokacyjnej
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

2 162 403

1 598 453

2 014 843

1 221 480

2 014 837

1 221 482

(6)

2

146 668

176 377

146 668

176 377

-

-

892

200 596

892

200 596

-

-

3 053

2 807

821 098

825 368

442 937

466 938

14 723

42 356

379 853

363 004

1 692

4 574

177 769

50 666

1 259

1 017

10 170

12 002

38 436

26 640

4. Wynik ujemny z realizacji lokat

127 904

11 007

X.

Niezrealizowane straty na lokatach

190 241

171 906

XI.

Pozosta³e koszty techniczne na udziale w³asnym

XII. Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione
do ogólnego rachunku zysków i strat
XIII. Wynik techniczny ubezpieczeñ na ¿ycie, w tym:
- wynik techniczny ubezpieczeñ na ¿ycie jednostek podporz¹dkowanych

39 330

45 536

29 452

142 269

499 453

671 301

499 453

671 301
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Grupa PZU
Skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeñ
maj¹tkowych i osobowych
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.

Sk³adki (1-2-3+4)

6 406 021

6 660 346

1. Sk³adki przypisane brutto

7 391 558

7 219 144

2. Udzia³ reasekuratorów w sk³adce przypisanej

502 763

532 240

3. Zmiany stanu rezerw sk³adek i rezerwy na ryzyko niewygas³e brutto

139 791

4 279

(342 983)

(22 279)

89 238

191 473

45 789

63 945

Odszkodowania i œwiadczenia (1+2)

4 458 012

4 556 556

1. Odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone na udziale w³asnym

3 892 391

4 027 585

4 471 113

4 329 298

578 722

301 713

565 621

528 971

612 281

350 799

46 660

(178 172)

Zmiany stanu pozosta³ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
na udziale w³asnym

125 340

196 009

1. Zmiany stanu pozosta³ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, brutto

125 340

196 009

-

-

4. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu rezerw sk³adek
II.

Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione
z ogólnego rachunku zysków i strat

III. Pozosta³e przychody techniczne na udziale w³asnym
IV.

1.1. Odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone brutto
1.2. Udzia³ reasekuratorów w odszkodowaniach
i œwiadczeniach wyp³aconych
2. Zmiana stanu rezerwy na niewyp³acone odszkodowania
i œwiadczenia na udziale w³asnym
2.1. Zmiana stanu rezerwy na niewyp³acone odszkodowania
i œwiadczenia brutto
2.2. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewyp³acone
odszkodowania i œwiadczenia
V.

2. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu pozosta³ych rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
VI.

Premie i rabaty na udziale w³asnym, ³¹cznie ze zmian¹ stanu rezerw

VII. Koszty dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
1. Koszty akwizycji, w tym:
- zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji

393
1 641 497

686 762

816 627

(133 478)

(6 314)

2. Koszty administracyjne

906 981

911 727

3. Prowizje reasekuracyjne i udzia³ w zyskach reasekuratorów

180 443

86 857

209 693

228 713

VIII. Pozosta³e koszty techniczne na udziale w³asnym
IX.

Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowoœci (ryzyka)

X.

Wynik techniczny ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych, w tym:
- wynik techniczny ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych jednostek
podporz¹dkowanych

114

1 413 300

58 600

8 914

276 103

283 682

-

-
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Grupa PZU
Skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.
II.

Wynik techniczny ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych lub ubezpieczeñ
na ¿ycie

775 556

954 983

Przychody z lokat

659 674

1 022 387

12 833

11 902

6 390

3 302

6 388

3 300

1. Przychody z lokat w nieruchomoœci
2. Przychody z lokat w jednostkach powi¹zanych
2.1. Z udzia³ów lub akcji
2.2. Z po¿yczek i d³u¿nych papierów wartoœciowych

-

-

2.3. Z pozosta³ych lokat

2

2

305 951

268 340

6 473

17 316

290 898

237 907

8 580

13 117

3. Przychody z innych lokat finansowych
3.1. Z udzia³ów, akcji, innych papierów wartoœciowych o zmiennej kwocie
dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych
3.2. Z d³u¿nych papierów wartoœciowych oraz innych papierów wartoœciowych
o sta³ej kwocie dochodu
3.3. Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych
3.4. Z pozosta³ych lokat
4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
5. Wynik dodatni z realizacji lokat
III. Niezrealizowane zyski z lokat
IV.

Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione z technicznego
rachunku ubezpieczeñ na ¿ycie

V.

Koszty dzia³alnoœci lokacyjnej
1. Koszty utrzymania nieruchomoœci
2. Pozosta³e koszty dzia³alnoœci lokacyjnej
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

VI.

-

-

3 438

6 020

331 062

732 823

712 974

569 006

29 452

142 269

213 978

164 985

11 044

8 482

487

8 095

59 531

3 832

4. Wynik ujemny z realizacji lokat

142 916

144 576

Niezrealizowane straty na lokatach

48 689

164 922

89 238

191 473

223 305

273 714

VII. Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione do
technicznego rachunku ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych
VIII. Pozosta³e przychody operacyjne
IX.

Pozosta³e koszty operacyjne

X.

Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej

XI.

Zyski nadzwyczajne

XII. Straty nadzwyczajne
XIII. Odpis wartoœci firmy jednostek podporz¹dkowanych
XIV. Odpis ujemnej wartoœci firmy jednostek podporz¹dkowanych
XV. Zysk (strata) brutto

264 495

372 151

1 784 561

2 068 828

-

111

312

153

1 856

1 871

-

-

1 782 393

2 066 915

115

Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
XVI.

Podatek dochodowy

550 411

552 918

a) czêœæ bie¿¹ca

373 629

737 115

b) czêœæ odroczona

176 782

(184 197)

XVII. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty)
XVIII. Udzia³ w zyskach (stratach) netto jednostek podporz¹dkowanych
wycenianych metod¹ praw w³asnoœci
XIX.

(Zyski) straty mniejszoœci

XX.

Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Œrednia wa¿ona liczba akcji zwyk³ych
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)
Œrednia wa¿ona rozwodniona liczba akcji zwyk³ych
Rozwodniony zysk/strata na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)

116

-

-

8 817

(2 251)

1

-

1 240 798

1 511 746

1 240 798

1 511 746

86 352 300

86 352 300

14,37

17,51

86 352 300

86 352 300

14,37

17,51
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Grupa PZU
Skonsolidowany rachunek przep³ywów pieniê¿nych
(metoda bezpoœrednia)
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2002

2003

Wp³ywy

13 888 157

14 061 941

1. Wp³ywy z dzia³alnoœci bezpoœredniej oraz reasekuracji czynnej

12 536 646

12 750 339

12 362 757

12 590 309

A. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci operacyjnej
I.

1.1. Wp³ywy z tytu³u sk³adek brutto
1.2. Wp³ywy z tytu³u regresów i zwrotów odszkodowañ brutto
1.3. Pozosta³e wp³ywy z dzia³alnoœci bezpoœredniej
2. Wp³ywy z reasekuracji biernej

73 413

111 214

100 476

48 816

911 952

525 588

2.1. Wp³aty reasekuratorów z tytu³u udzia³u w odszkodowaniach

691 990

408 212

2.2. Wp³ywy z tytu³u prowizji reasekuracyjnych i udzia³ów w zyskach
reasekuratorów

219 075

114 459

2.3. Pozosta³e wp³ywy z reasekuracji biernej

887

2 917

3. Wp³ywy z pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej

439 559

786 014

48 182

9 435

989

762

390 388

775 817

12 252 374

12 254 765

10 180 093

10 252 297

219 113

224 397

7 373 845

7 446 383

980 378

1 023 227

1 451 385

1 432 947

3.1. Wp³ywy z tytu³u czynnoœci komisarza awaryjnego
3.2. Zbycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
sk³adników aktywów trwa³ych innych ni¿ lokaty
3.3. Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki
1. Wydatki z tytu³u z dzia³alnoœci bezpoœredniej oraz reasekuracji czynnej
1.1. Zwroty sk³adek brutto
1.2. Odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone brutto
1.3. Wydatki z tytu³u akwizycji
1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym
1.5. Wyp³acone prowizje i udzia³y w zyskach z tytu³u reasekuracji czynnej
1.6. Pozosta³e wydatki z dzia³alnoœci bezpoœredniej oraz reasekuracji
czynnej
2. Wydatki z tytu³u reasekuracji biernej
2.1. Sk³adki zap³acone z tytu³u reasekuracji
2.2. Pozosta³e wydatki z tytu³u reasekuracji biernej
3. Wydatki z pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej

1 423

1 671

153 949

123 672

1 001 001

572 016

994 802

518 839

6 199

53 177

1 071 280

1 430 452

3.1. Wydatki z tytu³u czynnoœci komisarza awaryjnego

10 996

4 605

3.2. Nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
sk³adników aktywów trwa³ych innych ni¿ lokaty

89 486

78 489

970 798

1 347 358

1 635 783

1 807 176

3.3. Pozosta³e wydatki operacyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej (I-II)
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2002

2003

151 400 196

189 928 448

53 779

680

B. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci lokacyjnej
I.

Wp³ywy
1. Zbycie nieruchomoœci
2. Zbycie udzia³ów, akcji w jednostkach powi¹zanych

8 520

10

508 048

331 794

83 038

14 921

5. Realizacja d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych
przez pozosta³e jednostki

75 996 144

70 694 244

6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych

74 215 685

117 777 709

3. Zbycie udzia³ów, akcji w pozosta³ych jednostkach oraz jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych
4. Realizacja d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez jednostki
powi¹zane oraz sp³ata po¿yczek udzielonych tym jednostkom

7.

Realizacja pozosta³ych lokat

8. Wp³ywy z nieruchomoœci
9. Odsetki otrzymane
10. Dywidendy otrzymane
11. Pozosta³e wp³ywy z lokat
II. Wydatki
1. Nabycie nieruchomoœci
2. Nabycie udzia³ów, akcji w jednostkach powi¹zanych

-

37

31 312

16 193

475 077

1 063 994

27 971

28 234

622

632

152 800 788

191 600 921

124

406

23 591

18 600

3. Nabycie udzia³ów, akcji w pozosta³ych jednostkach oraz jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

397 443

695 693

4. Nabycie d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez jednostki
powi¹zane oraz udzielenie po¿yczek tym jednostkom

36 139

-

5. Nabycie d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez pozosta³e
jednostki

77 708 992

73 475 570

6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych

74 454 615

117 277 833

69 801

72 253

60 590

43 763

7.

Nabycie pozosta³ych lokat

8. Wydatki na utrzymanie nieruchomoœci
9. Dywidendy i inne udzia³y w zyskach wyp³acone mniejszoœci

-

-

49 493

16 803

(1 400 592)

(1 672 473)

Wp³ywy

-

-

1. Wp³ywy netto z emisji akcji oraz dop³at do kapita³u

-

-

2. Kredyty, po¿yczki oraz emisja d³u¿nych papierów wartoœciowych

-

-

3. Pozosta³e wp³ywy finansowe

-

-

10. Pozosta³e wydatki na lokaty
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci lokacyjnej (I-II)
C. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci finansowej
I.
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
II. Wydatki

202 847

133 611

202 840

133 611

2. Inne, ni¿ wyp³ata dywidend, wydatki z tytu³u podzia³u zysku

-

-

3. Nabycie akcji w³asnych

-

-

4. Sp³ata kredytów, po¿yczek oraz wykup w³asnych d³u¿nych papierów
wartoœciowych

-

-

5. Odsetki od kredytów, po¿yczek oraz wyemitowanych d³u¿nych papierów
wartoœciowych

-

-

1. Dywidendy

6. Pozosta³e wydatki finansowe

7

-

(202 847)

(133 611)

D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

32 344

1 092

E. Bilansowa zmiana œrodków pieniê¿nych, w tym:

32 338

1 184

III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej (I-II)

(6)

92

F. Œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu

- zmiana stanu œrodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych

208 787

241 125

G. Œrodki pieniê¿ne na koniec okresu (F+/-D), w tym:

241 125

242 309

10 397

77 380

- o ograniczonej mo¿liwoœci dysponowania

119

Grupa PZU
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale
w³asnym
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.

Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO)

3 256 739

4 964 527

309 602

-

3 566 341

4 964 527

86 352

86 352

-

-

a) zwiêkszenia

-

-

b) zmniejszenia

-

-

86 352

86 352

-

-

-

-

a) zwiêkszenia

-

-

b) zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

-

-

a) zwiêkszenia

-

-

b) zmniejszenia

-

-

-

-

2 304 119

3 120 874

148 520

192 778

2 452 639

3 313 652

4.2. Zmiany kapita³u zapasowego

861 013

1 233 197

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

861 013

1 233 197

860 640

1 233 089

373

108

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci
b) korekty b³êdów podstawowych
I.a. Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu
1.1. Zmiany kapita³u podstawowego

1.2. Kapita³ podstawowy na koniec okresu
2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu
2.1. Zmiany nale¿nych wp³at na kapita³ podstawowy

2.2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na koniec okresu
3. Akcje w³asne na pocz¹tek okresu
3.1. Zmiany akcji w³asnych

3.2. Akcje w³asne na koniec okresu
4. Kapita³ zapasowy na pocz¹tek okresu
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci
4.1. Kapita³ zapasowy na pocz¹tek okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych

- podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoœæ)
- z kapita³u rezerwowego z aktualizacji
b) zmniejszenia
4.3. Kapita³ zapasowy na koniec okresu
5. Kapita³ z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci
5.1. Kapita³ z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu (BO),
po uzgodnieniu do danych porównywalnych

120

-

-

3 313 652

4 546 849

22 705

469 260

86 483

-

109 188

469 260
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
5.2. Zmiany kapita³u z aktualizacji wyceny

360 072

(305 750)

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

360 445

29

- aktualizacja wyceny

360 445

29

373

305 779

b) zmniejszenia (z tytu³u)
- realizacja aktywów (zbycie lub likwidacja)

373

- aktualizacja wyceny
5.3. Kapita³ z aktualizacji wyceny na koniec okresu

108
305 671

469 260

163 510

6. Pozosta³e kapita³y rezerwowe na pocz¹tek okresu

-

-

6.1. Zmiany pozosta³ych kapita³ów rezerwowych

-

-

a) zwiêkszenia

-

-

b) zmniejszenia

-

-

-

-

6.2. Pozosta³e kapita³y rezerwowe na koniec okresu
7. Ró¿nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz¹dkowanych

-

-

8. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

843 563

1 288 041

8.1. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

843 563

1 288 041

74 599

(192 778)

918 162

1 095 263

-

-

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci
b) korekty b³êdów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
a) zwiêkszenia
b) zmniejszenia (z tytu³u)

1 063 697

1 362 617

- wyp³ata dywidendy

202 928

129 528

- przeniesienia na kapita³ zapasowy

860 639

1 233 089

- inne
8.3. Zysk z lat ubieg³ych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

130
(145 535)

(267 354)

-

-

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci

-

-

b) korekty b³êdów podstawowych

-

-

-

-

a) zwiêkszenia

-

-

b) zmniejszenia

-

-

8.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych

8.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku

-

-

(145 535)

(267 354)

1 240 798

1 511 746

1 240 798

1 511 746

-

-

-

-

II. Kapita³ w³asny na koniec okresu (BZ)

4 964 527

6 041 103

III. Kapita³ w³asny, po uwzglêdnieniu proponowanego podzia³u zysku
(pokrycia straty)

4 498 225

5 574 801
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PZU SA
Bilans
Aktywa
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

A. Wartoœci niematerialne i prawne
1. Wartoœæ firmy
2. Inne wartoœci niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartoœci
niematerialnych i prawnych
B. Lokaty
I. Nieruchomoœci
1. Grunty w³asne oraz prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu
2. Budynki i budowle oraz spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

10 799

23 457

-

-

10 799

23 457

12 186 437

13 850 776

26 860

25 963

2 564

1 894

14 259

12 915

10 037

11 154

515 391

513 019

1. Udzia³y lub akcje w jednostkach powi¹zanych

408 993

424 010

2. Po¿yczki udzielone jednostkom powi¹zanym oraz d³u¿ne papiery
wartoœciowe emitowane przez te jednostki

106 398

89 009

II. Lokaty w jednostkach powi¹zanych

3. Pozosta³e lokaty

-

-

11 639 794

13 307 238

431 662

1 083 128

10 674 105

11 771 528

50

50

4. Po¿yczki zabezpieczone hipotecznie

-

-

5. Pozosta³e po¿yczki

-

-

533 977

452 367

III. Inne lokaty finansowe
1. Udzia³y, akcje, inne papiery wartoœciowe o zmiennej kwocie dochodu
oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
powierniczych
2. D³u¿ne papiery wartoœciowe i inne papiery wartoœciowe o sta³ej
kwocie dochodu
3. Udzia³y we wspólnych przedsiêwziêciach lokacyjnych

6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
7. Pozosta³e lokaty
IV. Depozyty u cedentów
C. Lokaty œrodków z tytu³u ubezpieczeñ na ¿ycie, gdzie ryzyko lokaty ponosi
ubezpieczaj¹cy
D. Nale¿noœci
I. Nale¿noœci z tytu³u ubezpieczeñ bezpoœrednich
1. Nale¿noœci od ubezpieczaj¹cych
1.1. od jednostek powi¹zanych

-

165

4 392

4 556

-

-

1 239 359

1 045 285

931 590

880 947

895 403

847 590

341

146

895 062

847 444

23 980

11 243

2.1. od jednostek powi¹zanych

6 833

8 745

2.2. od pozosta³ych jednostek

17 147

2 498

12 207

22 114

1.2. od pozosta³ych jednostek
2. Nale¿noœci od poœredników ubezpieczeniowych

3. Inne nale¿noœci
3.1. od jednostek powi¹zanych
3.2. od pozosta³ych jednostek

-

132

12 207

21 982

125

Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

II. Nale¿noœci z tytu³u reasekuracji
1. od jednostek powi¹zanych
2. od pozosta³ych jednostek
III. Inne nale¿noœci
1. Nale¿noœci od bud¿etu
2. Pozosta³e nale¿noœci
2.1. od jednostek powi¹zanych
2.2. od pozosta³ych jednostek

110 175

84 141

-

2 983

110 175

81 158

197 594

80 197

133 899

76

63 695

80 121

3 111

20 796

60 584

59 325

659 428

667 123

I. Rzeczowe sk³adniki aktywów

506 051

512 731

II. Œrodki pieniê¿ne

147 628

150 496

5 749

3 896

285 599

285 746

E. Inne sk³adniki maj¹tku

III. Pozosta³e sk³adniki aktywów
F. Rozliczenia miêdzyokresowe
I. Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywowane koszty akwizycji
III. Zarachowane odsetki i czynsze
IV. Inne rozliczenia miêdzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
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-

-

253 762

260 076

219

384

31 618

25 286

14 381 622

15 872 387
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Pasywa
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

A. Kapita³ w³asny
I.

Kapita³ podstawowy

II.

Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy (wielkoœæ ujemna)

III. Akcje w³asne (wielkoœæ ujemna)
IV.

Kapita³ (fundusz) zapasowy

V.

Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI.

Pozosta³e kapita³y rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubieg³ych
VIII. Zysk (strata) netto
B. Zobowi¹zania podporz¹dkowane
C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
I.

Rezerwa sk³adek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygas³ego

II.

Rezerwy ubezpieczeñ na ¿ycie

III. Rezerwy na niewyp³acone odszkodowania i œwiadczenia

3 551 077

4 016 607

86 352

86 352

-

-

-

-

2 093 645

2 835 319

465 510

160 407

-

-

34 428

34 428

871 142

900 101

-

-

11 145 764

11 705 615

3 211 196

3 215 324

-

-

6 944 960

7 295 758

-

-

IV.

Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych

V.

Rezerwy na wyrównanie szkodowoœci (ryzyka)

572 700

581 615

VI.

Pozosta³e rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

416 908

612 918

-

-

(1 898 208)

(1 697 756)

(180 163)

(157 883)

VII. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeñ na ¿ycie,
je¿eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy
D. Udzia³ reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
(wielkoœæ ujemna)
I.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie sk³adek i w rezerwie na pokrycie
ryzyka niewygas³ego

II.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeñ na ¿ycie

III. Udzia³ reasekuratorów w rezerwie na niewyp³acone odszkodowania
i œwiadczenia

-

-

(1 718 045)

(1 539 873)
-

IV.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych

-

V.

Udzia³ reasekuratorów w pozosta³ych rezerwach
techniczno-ubezpieczeniowych

-

VI.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
dla ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy

-

-

E. Pozosta³e rezerwy

-

629 202

438 584

I.

Rezerwy na œwiadczenia emerytalne oraz inne obowi¹zkowe œwiadczenia
pracowników

186 272

262 765

II.

Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego

327 939

35 712

114 991

140 107

32

54

III. Inne rezerwy
F. Zobowi¹zania z tytu³u depozytów reasekuratorów
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

G. Pozosta³e zobowi¹zania i fundusze specjalne
I.

Zobowi¹zania z tytu³u ubezpieczeñ bezpoœrednich
1. Zobowi¹zania wobec ubezpieczaj¹cych
1.1. wobec jednostek powi¹zanych
1.2. wobec pozosta³ych jednostek
2. Zobowi¹zania wobec poœredników ubezpieczeniowych

776 240

100 909

90 742

4 821

5 179

-

-

4 821

5 179

96 088

85 563

2.1. wobec jednostek powi¹zanych

2 188

2 588

2.2. wobec pozosta³ych jednostek

93 900

82 975

-

-

-

-

3. Inne zobowi¹zania z tytu³u ubezpieczeñ
3.1. wobec jednostek powi¹zanych
3.2. wobec pozosta³ych jednostek
II. Zobowi¹zania z tytu³u reasekuracji
1. wobec jednostek powi¹zanych

-

-

63 297

104 716

-

3 840

63 297

100 876

-

-

1. zobowi¹zania zamienne na akcje zak³adu ubezpieczeñ

-

-

2. pozosta³e

-

-

2. wobec pozosta³ych jednostek
III. Zobowi¹zania z tytu³u emisji w³asnych d³u¿nych papierów wartoœciowych
oraz pobranych po¿yczek

IV. Zobowi¹zania wobec instytucji kredytowych
V. Inne zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania wobec bud¿etu
2. Pozosta³e zobowi¹zania

-

-

105 598

501 947

9 107

220 202

96 491

281 745

2.1. wobec jednostek powi¹zanych

6 500

32 806

2.2. wobec pozosta³ych jednostek

89 991

248 939

73 099

78 835

610 852

633 043

445 837

423 705

VI. Fundusze specjalne
H. Rozliczenia miêdzyokresowe
1. Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów
2. Ujemna wartoœæ firmy
3. Przychody przysz³ych okresów
SUMA PASYWÓW
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342 903

-

-

165 015

209 338

14 381 622

15 872 387
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Pozycje pozabilansowe
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

1. Nale¿noœci warunkowe, w tym:
1.1. Otrzymane gwarancje i porêczenia
1.2. Pozosta³e
2. Zobowi¹zania warunkowe, w tym:
2.1. udzielone gwarancje i porêczenia
2.2. weksle akceptowane i indosowane
2.3. aktywa z zobowi¹zaniem odsprzeda¿y
2.4. inne zobowi¹zania

1 538 544

1 599 766

14 031

18 645

1 524 513

1 581 121

307 292

1 791 298

20 023

9 820

-

-

267 590

1 699 673

19 679

81 805

3. Zabezpieczenia z tytu³u reasekuracji ustanowione na rzecz zak³adu ubezpieczeñ

-

-

4. Zabezpieczenia z tytu³u reasekuracji ustanowione przez zak³ad ubezpieczeñ
na rzecz cedentów

-

-

17 272

1 346

Wysokoœæ œrodków w³asnych

3 540 278

3 993 150

Wysokoœæ marginesu wyp³acalnoœci

1 041 986

1 144 218

5. Obce sk³adniki aktywów nie ujête w aktywach

Nadwy¿ka (niedobór) œrodków w³asnych na pokrycie marginesu wyp³acalnoœci

2 498 292

2 848 932

Wysokoœæ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

11 145 764

11 705 615

Wysokoœæ aktywów stanowi¹cych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

12 814 911

14 184 613

Nadwy¿ka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

1 669 147

2 478 998
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PZU SA
Techniczny rachunek ubezpieczeñ maj¹tkowych
i osobowych
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.

Sk³adki (1-2+/-3+/-4)

6 408 714

6 662 722

1. Sk³adki brutto przypisane w roku obrotowym

7 394 195

7 221 367

2. Udzia³ reasekuratorów w sk³adce przypisanej

502 763

532 240

3. Zmiany stanu rezerw sk³adek oraz rezerw na ryzyko niewygas³e brutto

139 735

4 126

(342 983)

(22 279)

89 238

191 473

4. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu rezerw sk³adek
II.

Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego
rachunku zysków i strat

III. Pozosta³e przychody techniczne na udziale w³asnym
IV.

45 789

63 945

Odszkodowania i œwiadczenia (1+/-2)

4 458 655

4 557 191

1. Odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone na udziale w³asnym

3 893 034

4 028 220

4 471 756

4 329 933

578 722

301 713

565 621

528 971

612 281

350 799

46 660

(178 172)

Zmiany stanu pozosta³ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
na udziale w³asnym

125 340

196 009

1. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto

1.1. odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone brutto
1.2. udzia³ reasekuratorów w odszkodowaniach
i œwiadczeniach wyp³aconych
2. Zmiana stanu rezerwy na niewyp³acone odszkodowania i œwiadczenia
na udziale w³asnym:
2.1. Zmiana stanu rezerw na niewyp³acone odszkodowania
i œwiadczenia brutto
2.2. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na niewyp³acone
odszkodowania i œwiadczenia
V.

VI.

125 340

196 009

2. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu pozosta³ych rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych

-

-

Premie i rabaty na udziale w³asnym, ³¹cznie ze zmian¹ stanu rezerw
na premie i rabaty

-

393

1 439 039

1 683 378

686 762

822 753

VII. Koszty dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (1+2-3)
1. Koszty akwizycji

(133 478)

(6 314)

2. Koszty administracyjne

1.1. w tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji

932 720

947 482

3. Prowizje reasekuracyjne i udzia³y w zyskach reasekuratorów

180 443

86 857

209 693

228 713

58 600

8 914

252 414

243 542

VIII. Pozosta³e koszty techniczne na udziale w³asnym
IX.

Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowoœci (ryzyka)

IX.

Wynik techniczny ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych
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Ogólny rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.
II.

Wynik techniczny ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych

252 414

243 542

Przychody z lokat (1+2+3+4+5)

662 100

1 026 671

5 710

5 663

25 516

8 664

6 388

3 300

19 128

5 363

1. Przychody z lokat w nieruchomoœci
2. Przychody z lokat w jednostkach powi¹zanych
2.1. z udzia³ów i akcji
2.2. z po¿yczek i d³u¿nych papierów wartoœciowych
2.3. z pozosta³ych lokat
3. Przychody z innych lokat finansowych
3.1. z udzia³ów, akcji, innych papierów wartoœciowych o zmiennej kwocie
dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych
3.2. z d³u¿nych papierów wartoœciowych oraz innych papierów
wartoœciowych o sta³ej kwocie dochodu
3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych
3.4. z pozosta³ych lokat
4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
5. Wynik dodatni z realizacji lokat
III. Nie zrealizowane zyski z lokat
IV.

Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione
z technicznego rachunku ubezpieczeñ na ¿ycie

V.

Koszty dzia³alnoœci lokacyjnej (1+2+3+4)
1. Koszty utrzymania nieruchomoœci
2. Pozosta³e koszty dzia³alnoœci lokacyjnej
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
4. Wynik ujemny z realizacji lokat

VI.

Nie zrealizowane straty na lokatach

VII. Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione
do technicznego rachunku ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych
VIII. Pozosta³e przychody operacyjne
IX.

Pozosta³e koszty operacyjne

X.

Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej

XI.

Zyski nadzwyczajne

XII. Straty nadzwyczajne

-

1

299 733

264 769

6 473

17 316

286 813

236 230

6 447

11 223

-

-

3 438

14 752

327 703

732 823

713 551

569 249

-

-

200 648

157 439

1 910

1 618

487

8 095

55 335

3 150

142 916

144 576

35 930

164 922

89 238

191 473

59 770

63 887

113 693

137 948

1 248 326

1 251 567

21

49

25

31

XIII. Zysk (strata) brutto

1 248 322

1 251 585

XIV. Podatek dochodowy

377 180

351 484

XV.

Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty)

XVI. Zysk (strata) netto

-

-

871 142

900 101
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PZU SA
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2002

A. Przep³ywy netto z dzia³alnoœci operacyjnej

601 657

604 682

8 752 563

8 772 246

7 599 581

7 620 336

7 455 892

7 468 756

1.2. Wp³ywy z tytu³u regresów i zwrotów odszkodowañ brutto

73 413

111 214

1.3. Pozosta³e wp³ywy z dzia³alnoœci bezpoœredniej

70 276

40 366

909 756

519 004

2.1. Wp³aty reasekuratorów z tytu³u udzia³u w odszkodowaniach

691 486

406 202

2.2. Wp³ywy z tytu³u prowizji reasekuracyjnych i udzia³ów
w zyskach reasekuratorów

217 383

109 885

I. Wp³ywy
1. Wp³ywy z dzia³alnoœci bezpoœredniej oraz reasekuracji czynnej
1.1. Wp³ywy z tytu³u sk³adek brutto

2. Wp³ywy z reasekuracji biernej

2.3. Pozosta³e wp³ywy z reasekuracji biernej

887

2 917

3. Wp³ywy z pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej

243 226

632 906

48 182

9 435

763

611

3.1. Wp³ywy z tytu³u czynnoœci komisarza awaryjnego
3.2. Zbycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
sk³adników aktywów trwa³ych innych ni¿ lokaty
3.3. Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki
1. Wydatki z tytu³u dzia³alnoœci bezpoœredniej i reasekuracji czynnej
1.1. Zwroty sk³adek brutto
1.2. Odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone brutto
1.3. Wydatki z tytu³u akwizycji
1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym
1.5. Wyp³acone prowizje i udzia³y w zyskach z tytu³u reasekuracji czynnej
1.6. Pozosta³e wydatki z dzia³alnoœci bezpoœredniej
oraz reasekuracji czynnej
2. Wydatki z tytu³u reasekuracji biernej
2.1. Sk³adki zap³acone z tytu³u reasekuracji biernej
2.2. Pozosta³e wydatki z tytu³u reasekuracji biernej

194 281

622 860

8 150 906

8 167 564

6 430 010

6 368 124

219 113

224 397

4 338 410

4 264 229

528 863

546 690

1 248 619

1 253 001

1 423

1 671

93 582

78 136

995 360

564 188

989 161

511 011

6 199

53 177

725 536

1 235 252

3.1. Wydatki z tytu³u czynnoœci komisarza awaryjnego

10 996

4 605

3.2. Nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
sk³adników aktywów trwa³ych innych ni¿ lokaty

82 263

72 650

632 277

1 157 997

3. Wydatki z pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej

3.3. Pozosta³e wydatki operacyjne
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
B. Przep³ywy z dzia³alnoœci lokacyjnej
I. Wp³ywy
1. Zbycie nieruchomoœci
2. Zbycie udzia³ów, akcji w jednostkach powi¹zanych

(388 683)

(468 314)

60 774 369

78 497 488

53 779

680

4 075

-

3. Zbycie udzia³ów, akcji w pozosta³ych jednostkach oraz jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

87 204

37 641

4. Realizacja d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez
jednostki powi¹zane oraz sp³ata udzielonych im po¿yczek

80 037

7 107

5. Realizacja d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych
przez pozosta³e jednostki

39 754 922

43 133 843

6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych

20 744 773

35 267 606

7.

Realizacja pozosta³ych lokat

-

-

5 004

4 881

9. Odsetki otrzymane

27 857

28 070

10. Dywidendy otrzymane

16 705

17 524

8. Wp³ywy z nieruchomoœci

11. Pozosta³e wp³ywy z lokat
II. Wydatki
1. Nabycie nieruchomoœci

13

136

61 163 052

78 965 802

-

5

2. Nabycie udzia³ów, akcji w jednostkach powi¹zanych

85 281

750

3. Nabycie udzia³ów, akcji w pozosta³ych jednostkach oraz jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

96 782

236 756

4. Nabycie d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez
jednostki powi¹zane oraz udzielenie po¿yczek tym jednostkom

-

-

5. Nabycie d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez
pozosta³e jednostki

40 026 163

43 995 411

6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych

20 946 650

34 718 600

7.

Nabycie pozosta³ych lokat

8. Wydatki na utrzymanie nieruchomoœci
9. Pozosta³e wydatki i lokaty

-

-

7 755

8 490

421

5 790
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
C. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci finansowej

(202 847)

(133 611)

-

-

1. Wp³ywy netto z emisji akcji oraz dop³at do kapita³u

-

-

2. Kredyty, po¿yczki oraz emisja d³u¿nych papierów wartoœciowych

-

-

3. Pozosta³e wp³ywy finansowe

-

-

202 847

133 611

202 840

133 611

2. Inne, ni¿ wyp³ata dywidend wydatki z tytu³u podzia³u zysku

-

-

3. Nabycie akcji w³asnych

-

-

4. Sp³ata kredytów, po¿yczek oraz wyemitowanych d³u¿nych papierów
wartoœciowych

-

-

5. Odsetki od kredytów, po¿yczek oraz wyemitowanych d³u¿nych papierów
wartoœciowych

-

-

I. Wp³ywy

II. Wydatki
1. Dywidendy

6. Pozosta³e wydatki finansowe

7

-

D. Przep³ywy pieniê¿ne netto razem

10 127

2 757

E. Bilansowa zmiana stanu œrodków pieniê¿nych

10 121

2 868

1. w tym zmiana stanu œrodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych

(6)

111

F. Œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu

137 507

147 628

G. Œrodki pieniê¿ne na koniec okresu

147 628

150 496

49 080

77 380

1. w tym o ograniczonej mo¿liwoœci dysponowania
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PZU SA
Zestawienie zmian w kapitale w³asnym
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.

Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO)
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci
b) korekty b³êdów zasadniczych

I.a. Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO), po korektach
1. Kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu
1.1. Zmiany stanu kapita³u podstawowego
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
b) zmniejszenia (z tytu³u)
1.2. Stan kapita³u podstawowego na koniec okresu
2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu
2.1. Zmiana nale¿nych wp³at na kapita³ podstawowy

2 402 335

3 551 077

120 910

-

-

-

2 523 245

3 551 077

86 352

86 352

-

-

-

-

-

-

86 352

86 352

-

-

-

-

a) zwiêkszenie

-

-

b) zmniejszenie

-

-

-

-

-

-

2.2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na koniec okresu
3. Akcje w³asne na pocz¹tek okresu
3.1. Zmiany akcji w³asnych

-

-

a) zwiêkszenie

-

-

b) zmniejszenie

-

-

3.2. Akcje w³asne na koniec okresu

-

-

1 619 476

2 093 645

474 169

741 674

474 169

741 674

- emisji akcji powy¿ej wartoœci nominalnej

-

-

- podzia³u zysku (ustawowo)

-

-

473 989

741 614

180

60

-

-

4. Kapita³ zapasowy na pocz¹tek okresu
4.1. Zmiany stanu kapita³u zapasowego
a) zwiêkszenie (z tytu³u)

- podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoœæ)
- z kapita³u rezerwowego z aktualizacji - tytu³em rozchodów
œrodków trwa³ych
b) zmniejszenie (z tytu³u)
- pokrycia straty
4.2. Kapita³ zapasowy na koniec okresu

-

-

2 093 645

2 835 319
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2002

5. Kapita³ z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci
b) korekty b³êdów zasadniczych
5a. Kapita³ z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu po korektach
5.1. Zmiany kapita³u z aktualizacji wyceny
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
- wycena d³ugoterminowych lokat finansowych
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- sprzeda¿y i likwidacji œrodków trwa³ych
- wycena d³ugoterminowych lokat finansowych

2003

19 591

465 510

86 483

-

-

-

106 074

465 510

359 436

(305 103)

359 616

-

359 616

-

180

305 103

180

60

-

305 043

465 510

160 407

-

-

6.1. Zmiany pozosta³ych kapita³ów rezerwowych

-

-

6.2. Pozosta³e kapita³y rezerwowe na koniec okresu

-

-

676 916

905 570

676 916

905 570

34 428

-

5.2. Kapita³ z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozosta³e kapita³y rezerwowe na pocz¹tek okresu

7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
7.1. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci
b) korekty b³êdów zasadniczych
7.2. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach
a) zwiêkszenie (z tytu³u)

-

-

711 344

905 570

-

-

b) zmniejszenie (z tytu³u)

676 916

871 142

- wyp³aty dywidendy

202 928

129 528

- przelew na kapita³ zapasowy

473 988

741 614

34 428

34 428

7.3. Zysk z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

-

-

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci

-

-

b) korekty b³êdów zasadniczych

-

-

7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach

-

-

7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu

-

-

7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto

34 428

34 428

871 142

900 101

871 142

900 101

-

-

II. Kapita³ w³asny na koniec okresu (BZ)

3 551 077

4 016 607

III. Kapita³ w³asny po uwzglêdnieniu proponowanego podzia³u zysku
(pokrycia straty)

3 551 077

3 550 305
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PZU ¯ycie SA
Bilans
Aktywa
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

A. Wartoœci niematerialne i prawne
1. Wartoœæ firmy
2. Inne wartoœci niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartoœci
niematerialnych i prawnych
B. Lokaty
I.

46 703

-

-

49 025

46 703

14 922 592

17 259 002

Nieruchomoœci

89 988

71 418

1. Grunty w³asne oraz prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu

78 031

63 302

2. Budynki i budowle oraz spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu

11 957

8 116

-

-

3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji
II. Lokaty w jednostkach powi¹zanych

731 299

773 539

1. Udzia³y lub akcje w jednostkach powi¹zanych

518 885

559 833

2. Po¿yczki udzielone jednostkom powi¹zanym oraz d³u¿ne papiery
wartoœciowe emitowane przez te jednostki

212 414

213 706

-

-

14 101 305

16 414 045

940 675

1 343 170

12 980 253

14 852 380

3. Pozosta³e lokaty
III. Inne lokaty finansowe
1. Udzia³y, akcje, inne pap. wartoœciowe o zmiennej kwocie dochodu
oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
2. D³u¿ne papiery wartoœciowe i inne papiery wartoœciowe o sta³ej
kwocie dochodu
3. Udzia³y we wspólnych przedsiêwziêciach lokacyjnych
4. Po¿yczki zabezpieczone hipotecznie
5. Pozosta³e po¿yczki
6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
7. Pozosta³e lokaty
IV. Depozyty u cedentów
C. Lokaty œrodków z tytu³u ubezpieczeñ na ¿ycie, gdzie ryzyko lokaty ponosi
ubezpieczaj¹cy
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49 025

-

-

8 750

6 787

-

-

170 624

210 708

1 003

1 000

-

-

1 217 994

1 392 603
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

D. Nale¿noœci
I.

346 031

293 816

Nale¿noœci z tytu³u ubezpieczeñ bezpoœrednich

87 455

69 371

1. Nale¿noœci od ubezpieczaj¹cych

86 355

69 189

1.1. od jednostek powi¹zanych
1.2. od pozosta³ych jednostek
2. Nale¿noœci od poœredników ubezpieczeniowych
2.1. od jednostek powi¹zanych
2.2. od pozosta³ych jednostek

69 189

1 093

182

1 093

-

-

182
-

3.1. od jednostek powi¹zanych

-

-

3.2. od pozosta³ych jednostek

7

-

-

-

1. od jednostek powi¹zanych

-

-

2. od pozosta³ych jednostek

-

-

258 576

224 445

II. Nale¿noœci z tytu³u reasekuracji

III. Inne nale¿noœci
1. Nale¿noœci od bud¿etu

15 918

53

242 658

224 392

2.1. od jednostek powi¹zanych

167 734

165 771

2.2. od pozosta³ych jednostek

74 924

58 621

366 252

317 431

271 197

225 978

92 998

89 542

2. Pozosta³e nale¿noœci

E. Inne sk³adniki aktywów
Rzeczowe sk³adniki aktywów

II. Œrodki pieniê¿ne
III. Pozosta³e sk³adniki aktywów
F. Rozliczenia miêdzyokresowe
I.

-

86 309

7

3. Inne nale¿noœci

I.

46

Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego

II. Aktywowane koszty akwizycji
III. Zarachowane odsetki i czynsze
IV. Inne rozliczenia miêdzyokresowe
AKTYWA RAZEM

2 057

1 911

257 889

216 951

-

-

192 965

150 609

558

2

64 366

66 340

17 159 783

19 526 506
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Pasywa
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

A. Kapita³ w³asny
I.

Kapita³ podstawowy

II.

Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy (wielkoœæ ujemna)

III. Akcje w³asne (wielkoœæ ujemna)
IV.

Kapita³ (fundusz) zapasowy

V.

Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI.

Pozosta³e kapita³y rezerwowe

1 997 755

2 577 448

295 000

295 000

-

-

-

-

1 209 697

1 699 055

3 750

3 074

-

-

VII. Zysk (strata) z lat ubieg³ych

186 923

-

VIII. Zysk (strata) netto

302 385

580 319

-

-

14 652 213

16 318 253

58 353

63 576

12 439 805

13 661 287

391 223

454 003

4 316

3 899

B. Zobowi¹zania podporz¹dkowane
C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
I.

Rezerwa sk³adek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygas³ego

II.

Rezerwa ubezpieczeñ na ¿ycie

III. Rezerwy na niewyp³acone odszkodowania i œwiadczenia
IV.

Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych

V.

Rezerwy na wyrównanie szkodowoœci (ryzyka)

VI.

Pozosta³e rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

VII. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli
ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy
D. Udzia³ reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
(wielkoœæ ujemna)
I.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie sk³adek i w rezerwie na pokrycie
ryzyka niewygas³ego

II.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeñ na ¿ycie

-

-

536 486

737 081

1 222 030

1 398 407

150

152

-

-

150

152

III. Udzia³ reasekuratorów w rezerwie na niewyp³acone odszkodowania
i œwiadczenia

-

-

IV.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych

-

-

V.

Udzia³ reasekuratorów w pozosta³ych rezerwach
techniczno-ubezpieczeniowych

-

-

VI.

Udzia³ reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych dla
ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy

-

-

329 068

277 297

42 299

39 173

223 976

172 986

62 793

65 138

-

-

E. Pozosta³e rezerwy
I.

Rezerwy na œwiadczenia emerytalne oraz inne obowi¹zkowe
œwiadczenia pracowników

II.

Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego

III. Inne rezerwy
F. Zobowi¹zania z tytu³u depozytów reasekuratorów
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

G. Pozosta³e zobowi¹zania i fundusze specjalne
I.

170 389

326 130

Zobowi¹zania z tytu³u ubezpieczeñ bezpoœrednich

132 120

123 823

1. Zobowi¹zania wobec ubezpieczaj¹cych

125 491

114 298

1.1. wobec jednostek powi¹zanych
1.2. wobec pozosta³ych jednostek
2. Zobowi¹zania wobec poœredników ubezpieczeniowych

9

124 977

114 289

4 750

8 020

2.1. wobec jednostek powi¹zanych

1 038

-

2.2. wobec pozosta³ych jednostek

3 712

8 020

1 879

1 505

-

-

1 879

1 505

176

909

3. Inne zobowi¹zania z tytu³u ubezpieczeñ
3.1. wobec jednostek powi¹zanych
3.2. wobec pozosta³ych jednostek
II. Zobowi¹zania z tytu³u reasekuracji
1. wobec jednostek powi¹zanych
2. wobec pozosta³ych jednostek
III. Zobowi¹zania z tytu³u emisji w³asnych d³u¿nych papierów wartoœciowych
oraz pobranych po¿yczek
1. zobowi¹zania zamienne na akcje zak³adu ubezpieczeñ
2. pozosta³e
IV. Zobowi¹zania wobec instytucji kredytowych
V.

514

Inne zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania wobec bud¿etu
2. Pozosta³e zobowi¹zania

-

-

176

909

-

-

-

-

-

-

10

3 224

27 317

188 270

5 244

156 032

22 073

32 238

2.1. wobec jednostek powi¹zanych

2 029

1 289

2.2. wobec pozosta³ych jednostek

20 044

30 949

VI. Fundusze specjalne

10 766

9 904

H. Rozliczenia miêdzyokresowe

10 508

27 530

3 978

21 142

1.

Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów

2.

Ujemna wartoœæ firmy

3.

Przychody przysz³ych okresów

PASYWA RAZEM

-

-

6 530

6 388

17 159 783

19 526 506
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Pozycje pozabilansowe
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

1. Nale¿noœci warunkowe, w tym:
1.1. Otrzymane gwarancje i porêczenia
1.2. Pozosta³e
2. Zobowi¹zania warunkowe, w tym:
2.1. Udzielone porêczenia i gwarancje
2.2. Weksle akceptowane i indosowane

583 197

570 948

0

0

583 197

570 948

689 635

277 848

0

0

0

0

641 500

215 214

0

0

3. Zabezpieczenia z tytu³u reasekuracji ustanowione na rzecz zak³adu ubezpieczeñ

0

0

4. Zabezpieczenia z tytu³u reasekuracji ustanowione przez zak³ad ubezpieczeñ
na rzecz cedentów

0

0

2.3. Aktywa z zobowi¹zaniem odsprzeda¿y
2.4. Inne zobowi¹zania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach

5. Obce sk³adniki aktywów nieujête w aktywach

0

0

1 272 832

848 796

Wysokoœæ œrodków w³asnych

1 948 729

2 530 744

Wysokoœæ marginesu wyp³acalnoœci

1 324 911

1 355 273

Pozycje pozabilansowe, razem

Nadwy¿ka (niedobór) œrodków w³asnych na pokrycie marginesu wyp³acalnoœci

623 818

1 175 471

Wysokoœæ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

14 652 213

16 318 253

Wysokoœæ aktywów stanowi¹cych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

15 875 986

18 212 383

Nadwy¿ka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

1 223 773

1 894 130
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PZU ¯ycie SA
Rachunek techniczny
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.

Sk³adki

4 888 799

5 114 674

1. Sk³adki przypisane brutto

4 898 333

5 127 724

2. Udzia³ reasekuratorów w sk³adce przypisanej brutto

5 641

7 828

3. Zmiany stanu rezerw sk³adek i na ryzyko niewygas³e brutto

3 893

5 222

4. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu rezerw sk³adek
II. Przychody z lokat
1. Przychody z lokat w nieruchomoœci
2. Przychody z lokat w jednostkach powi¹zanych
2.1. z udzia³ów lub akcji
2.2. z po¿yczek i d³u¿nych papierów wartoœciowych
2.3. z pozosta³ych lokat
3. Przychody z innych lokat finansowych
3.1. z udzia³ów, akcji, innych papierów wartoœciowych o zmiennej kwocie
dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych
3.2. z d³u¿nych papierów wartoœciowych oraz innych papierów
wartoœciowych o sta³ej kwocie dochodu
3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych
3.4. z pozosta³ych lokat
4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
5. Wynik dodatni z realizacji lokat
III. Nie zrealizowane zyski z lokat
IV. Pozosta³e przychody techniczne na udziale w³asnym
V.

-

-

1 023 145

790 859

1 725

1 340

47 107

9 195

6 336

3 071

40 771

6 124

-

-

522 176

564 229

6 918

9 529

495 347

540 096

19 911

14 566

-

38

6 010

61 004

446 127

155 091

1 148 548

883 535

3 550

8 450

Odszkodowania i œwiadczenia

3 098 224

3 242 924

1. Odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone na udziale w³asnym

3 034 931

3 180 144

3 035 435

3 182 154

504

2 010

63 293

62 780

63 293

62 780

-

-

1.1. odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone brutto
1.2. udzia³ reasekuratorów w odszkodowaniach i œwiadczeniach
wyp³aconych
2. Zmiana stanu rezerw na nie wyp³acone odszkodowania i œwiadczenia
na udziale w³asnym
2.1. rezerw brutto
2.2. udzia³ reasekuratorów
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
VI.

Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
na udziale w³asnym

2 162 403

1 598 453

1. Zmiana stanu rezerwy w ubezpieczeniach na ¿ycie na udziale w³asnym

2 014 843

1 221 480

2 014 837

1 221 482

(6)

2

146 668

176 377

146 668

176 377

1.1. rezerwy brutto
1.2. udzia³ reasekuratorów
2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale w³asnym
dla ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy
2.1. rezerwy brutto
2.2. udzia³ reasekuratorów
3. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
przewidzianych w statucie na udziale w³asnym
3.1. rezerwy brutto
3.2. udzia³ reasekuratorów
VII. Premie i rabaty - ³¹cznie ze zmian¹ stanu rezerw na udziale w³asnym
VIII. Koszty dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
1. Koszty akwizycji
1.1. w tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji
2. Koszty administracyjne
3. Prowizje reasekuracyjne i udzia³y w zyskach
IX.

Koszty dzia³alnoœci lokacyjnej
1. Koszty utrzymania nieruchomoœci

-

-

892

200 596

892

200 596

-

-

3 053

2 807

843 563

849 321

451 515

476 537

14 723

42 355

393 740

377 358

1 692

4 574

297 569

56 516

1 259

1 017

10 627

11 013

3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

157 779

33 479

4. Wynik ujemny z realizacji lokat

127 904

11 007

X.

Nie zrealizowane straty na lokatach

190 241

171 906

XI.

Pozosta³e koszty techniczne na udziale w³asnym

2. Pozosta³e koszty dzia³alnoœci lokacyjnej

XII. Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione
do ogólnego rachunku zysków i strat
XIII. Wynik techniczny ubezpieczeñ na ¿ycie
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39 330

45 536

29 452

172 059

400 207

657 996
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PZU ¯ycie SA
Rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.
II.

Wynik techniczny ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych lub wynik
techniczny ubezpieczeñ na ¿ycie

400 207

657 996

Przychody z lokat

-

-

1. Przychody z lokat w nieruchomoœci

-

-

2. Przychody z lokat w jednostkach powi¹zanych

-

-

2.1. z udzia³ów i akcji

-

-

2.2. z po¿yczek i d³u¿nych papierów wartoœciowych

-

-

2.3. z pozosta³ych lokat

-

-

-

-

3.1. z udzia³ów, akcji, innych papierów wartoœciowych o zmiennej kwocie
dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych

-

-

3.2. z d³u¿nych papierów wartoœciowych oraz innych papierów
wartoœciowych o sta³ej kwocie dochodu

-

-

3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych

-

-

3.4. z pozosta³ych lokat

3. Przychody z innych lokat finansowych

-

-

4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

-

-

5. Wynik dodatni z realizacji lokat

-

-

III. Nie zrealizowane zyski z lokat

-

-

29 452

172 059

Koszty dzia³alnoœci lokacyjnej

-

-

1. Koszty utrzymania nieruchomoœci

-

-

2. Pozosta³e koszty dzia³alnoœci lokacyjnej

-

-

3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

-

-

4. Wynik ujemny z realizacji lokat

-

-

Nie zrealizowane straty na lokatach

-

-

-

-

IV.

Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione

V.

z technicznego rachunku ubezpieczeñ na ¿ycie

VI.

VII. Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione
do technicznego rachunku ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych
VIII. Pozosta³e przychody operacyjne

72 997

26 987

IX.

Pozosta³e koszty operacyjne

21 499

102 785

X.

Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej

481 157

754 257

XI.

Zyski nadzwyczajne

438

62

XII. Straty nadzwyczajne

262

40

XIII. Zysk (strata) brutto

481 333

754 279

XIV. Podatek dochodowy

178 948

173 960

XV. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty)
XVI. Zysk (strata) netto

-

-

302 385

580 319
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PZU ¯ycie SA
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2002

2003

A. Przep³ywy œrodków pieniêznych z dzia³alnoœci operacyjnej
I.

Wp³ywy

5 052 852

5 186 535

1. Wp³ywy z dzia³alnoœci bezpoœredniej oraz reasekuracji czynnej

4 940 000

5 132 720

4 909 800

5 124 270

1.1. Wp³ywy z tytu³u sk³adek brutto
1.2. Wp³ywy z tytu³u regresów i zwrotów odszkodowañ brutto
1.3. Pozosta³e wp³ywy z dzia³alnoœci bezpoœredniej
2. Wp³ywy z reasekuracji biernej
2.1. Wp³aty reasekuratorów z tytu³u udzia³u w odszkodowaniach
2.2. Wp³ywy z tytu³u prowizji reasekuracyjnych i udzia³ów w zyskach
reasekuratorów

8 450

2 196

6 584

504

2 010

1 692

4 574

2.3. Pozosta³e wp³ywy z reasekuracji biernej

-

-

3. Wp³ywy z pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej

110 656

47 231

3.1. Wp³ywy z tytu³u czynnoœci komisarza awaryjnego

-

-

3.2. Zbycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
sk³adników aktywów trwa³ych innych ni¿ lokaty

-

-

3.3. Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki
1. Wydatki z tytu³u dzia³alnoœci bezpoœredniej i reasekuracji czynnej
1.1. Zwroty sk³adek brutto

110 656

47 231

4 085 438

4 073 287

3 846 835

3 988 503

-

-

3 035 435

3 182 154

1.3. Wydatki z tytu³u akwizycji

451 515

476 537

1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym

299 518

284 276

-

-

60 367

45 536

5 641

7 828

5 641

7 828

1.2. Odszkodowania i œwiadczenia wyp³acone brutto

1.5. Wyp³acone prowizje i udzia³y w zyskach z tytu³u reasekuracji
czynnej
1.6. Pozosta³e wydatki z dzia³alnoœci bezpoœredniej
oraz reasekuracji czynnej
2. Wydatki z tytu³u reasekuracji biernej
2.1. Sk³adki zap³acone z tytu³u reasekuracji
2.2. Pozosta³e wydatki z tytu³u reasekuracji biernej

-

-

232 962

76 956

3.1. Wydatki z tytu³u czynnoœci komisarza awaryjnego

-

-

3.2. Nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
sk³adników aktywów trwa³ych innych ni¿ lokaty

-

-

3. Wydatki z pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej

3.3. Pozosta³e wydatki
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej (I-II)
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30 200

232 962

76 956

967 414

1 113 248
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2002

2003

86 274 055

104 545 249

B. Przep³ywy z dzia³alnoœci lokacyjnej
I.

Wp³ywy
1. Zbycie nieruchomoœci

-

-

4 445

10

3. Zbycie udzia³ów, akcji, w pozosta³ych jednostkach oraz jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

420 875

294 153

4. Realizacja d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez
jednostki powi¹zane oraz sp³ata po¿yczek udzielonych tym jednostkom

235 094

23 673

5. Realizacja d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez
pozosta³e jednostki

36 156 293

27 495 401

6. Likwidacja kredytowych w instytucjach terminowych lokat

48 928 490

75 662 736

2. Zbycie udzia³ów, akcji, w jednostkach powi¹zanych

7. Realizacja pozosta³ych lokat
8. Wp³ywy z nieruchomoœci
9. Odsetki otrzymane
10. Dywidendy otrzymane
11. Pozosta³e wp³ywy z lokat
II. Wydatki
1. Nabycie nieruchomoœci

-

37

1 725

1 340

515 258

1 056 693

11 266

10 710

609

496

87 218 883

105 661 934

-

-

2. Nabycie udzia³ów, akcji, w jednostkach powi¹zanych

167 310

17 850

3. Nabycie udzia³ów, akcji, w pozosta³ych jednostkach oraz jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

316 051

458 937

4. Nabycie d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez
jednostki powi¹zane oraz sp³ata po¿yczek udzielonych tym jednostkom

36 139

-

5. Nabycie d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez
pozosta³e jednostki

37 630 643

29 389 351

6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych

48 948 608

75 711 513

69 801

72 253

1 259

1 017

7. Nabycie pozosta³ych lokat
8. Wydatki na utrzymanie nieruchomoœci
9. Pozosta³e wydatki na lokaty
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci lokacyjnej (I-II)

49 072

11 013

(944 828)

(1 116 685)

149

Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
C. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci finansowej
I.

Wp³ywy

-

-

1. Wp³ywy netto z emisji akcji oraz dop³at do kapita³u

-

-

2. Kredyty, po¿yczki oraz emisja d³u¿nych papierów wartoœciowych

-

-

3. Pozosta³e wp³ywy finansowe

-

-

II. Wydatki

-

-

1. Dywidendy

-

-

2. Inne, ni¿ wyp³ata dywidend, wydatki z tytu³u podzia³u zysku

-

-

3. Nabycie akcji w³asnych

-

-

4. Sp³ata kredytów, po¿yczek oraz wykup w³asnych d³u¿nych papierów
wartoœciowych

-

-

5. Odsetki od kredytów, po¿yczek oraz wyemitowanych d³u¿nych
papierów wartoœciowych

-

-

6. Pozosta³e wydatki finansowe
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej (I-II)
D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana œrodków pieniê¿nych, w tym:
- zmiana stanu œrodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych
F. Œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. Œrodki pieniê¿ne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
- o ograniczonej mo¿liwoœci dysponowania

150

-

-

22 586

(3 437)

22 586

(3 456)

-

(19)

70 412

92 998

92 998

89 542

-

-
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PZU ¯ycie SA
Zestawienie zmian w kapitale w³asnym
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.

Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO)
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci
b) korekty b³êdów podstawowych

I.a. Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu
1.1. Zmiany kapita³u podstawowego
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- umorzenia akcji

1 507 618

1 997 755

187 050

-

-

-

1 694 668

1 997 755

295 000

295 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

295 000

295 000

-

-

-

-

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

-

-

b) zmniejszenia (z tytu³u)

-

-

-

-

-

-

-

-

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

-

-

b) zmniejszenia (z tytu³u)

-

-

3.2 Akcje w³asne na koniec okresu

-

-

4. Kapita³ zapasowy na pocz¹tek okresu

833 167

1 209 697

4.1. Zmiany kapita³u zapasowego

376 530

489 358

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

376 530

489 358

- emisji akcji powy¿ej wartoœci nominalnej

-

-

- podzia³u zysku (ustawowo)

-

-

376 337

489 308

193

50

-

-

1 209 697

1 699 055

3 114

3 750

636

(676)

829

-

-

-

829

-

1.2. Kapita³ podstawowy na koniec okresu
2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu
2.1. Zmiany nale¿nych wp³at na kapita³ podstawowy

2.2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na koniec okresu
3. Akcje w³asne na pocz¹tek okresu
3.1. Zmiany akcji w³asnych

- podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoœæ)
- z kapita³u rezerwowego z aktualizacji
b) zmniejszenia (z tytu³u)
4.2. Kapita³ zapasowy na koniec okresu
5. Kapita³ z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu
5.1. Zmiany kapita³u z aktualizacji wyceny
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
- sprzeda¿, likwidacja œr. trw.
- przeszacowanie lokat

151

Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- realizacja aktywów (zbycie lub likwidacja)
- przeszacowanie lokat

193

676

193

50

-

626

3 750

3 074

6. Pozosta³e kapita³y rezerwowe na pocz¹tek okresu

-

-

6.1. Zmiany pozosta³ych kapita³ów rezerwowych

-

-

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

-

-

b) zmniejszenia (z tytu³u)

-

-

-

-

7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

376 337

489 308

7.1. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

376 337

489 308

187 050

-

5.2. Kapita³ z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6.2. Pozosta³e kapita³y rezerwowe na koniec okresu

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci
b) korekty b³êdów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
- podzia³u zysku z lat ubieg³ych
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- wyp³ata dywidendy
- przeniesienia na kapita³ zapasowy
- inne
7.3. Zysk z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

-

-

563 387

489 308

-

-

-

-

376 464

489 308

-

-

376 337

489 308

127

-

186 923

-

-

-

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci

-

-

b) korekty b³êdów podstawowych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
- przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytu³u)
- pokrycie strat z kapita³u zapasowego
7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu

186 923

-

302 385

580 319

302 385

580 319

b) strata netto

-

-

c) odpisy z zysku

-

-

II. Kapita³ w³asny na koniec okresu (BZ)

1 997 755

2 577 448

III. Kapita³ w³asny, po uwzglêdnieniu proponowanego podzia³u zysku
(pokrycia straty)

1 997 755

2 577 448

8. Wynik netto
a) zysk netto
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PTE PZU SA
Bilans
Aktywa
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

A. Aktywa trwa³e
I.

45 270

62 174

785

496

1. Koszty zakoñczonych prac rozwojowych

-

-

2. Wartoœæ firmy

-

-

785

496

Wartoœci niematerialne i prawne

3. Inne wartoœci niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartoœci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwa³e
1. Œrodki trwa³e
a) grunty (w tym prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu)

-

1 474

1 248

1 474

1 248

-

-

-

-

c) urz¹dzenia techniczne i maszyny

168

148

d) œrodki transportu

659

650

e) inne œrodki trwa³e

647

450

-

-

b) budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej

2. Œrodki trwa³e w budowie

-

-

354

293

1. Od jednostek powi¹zanych

292

293

2. Od pozosta³ych jednostek

62

-

-

23 019

1. Nieruchomoœci

-

-

2. Wartoœci niematerialne i prawne

-

-

3. D³ugoterminowe aktywa finansowe

-

23 019

a) w jednostkach powi¹zanych

3. Zaliczki na œrodki trwa³e w budowie
III. Nale¿noœci d³ugoterminowe

IV. Inwestycje d³ugoterminowe

-

-

- udzia³y lub akcje

-

-

- inne papiery wartoœciowe

-

-

- udzielone po¿yczki

-

-

- inne d³ugoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

23 019

- udzia³y lub akcje

-

-

- inne papiery wartoœciowe

-

23 019

- udzielone po¿yczki

-

-

- inne d³ugoterminowe aktywa finansowe

-

-

b) w pozosta³ych jednostkach

4. Inne inwestycje d³ugoterminowe
V. D³ugoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe
1. Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia miêdzyokresowe
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-

-

-

42 657

37 118

42 657

37 118

-

-
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

B. Aktywa obrotowe
I.

57 526

121 119

Zapasy

-

-

1. Materia³y

-

-

2. Pó³produkty i produkty w toku

-

-

3. Produkty gotowe

-

-

4. Towary

-

-

5. Zaliczki na dostawy

-

-

7 191

8 920

-

-

-

-

- do 12 miesiêcy

-

-

- powy¿ej 12 miesiêcy

-

-

II. Nale¿noœci krótkoterminowe
1. Nale¿noœci od jednostek powi¹zanych
a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie sp³aty:

b) inne
2. Nale¿noœci od pozosta³ych jednostek
a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie sp³aty:
- do 12 miesiêcy
- powy¿ej 12 miesiêcy
b) z tytu³u podatków, dotacji, ce³, ubezpieczeñ spo³ecznych
i zdrowotnych oraz innych œwiadczeñ
c) inne
d) dochodzone na drodze s¹dowej

-

-

7 191

8 920

6 969

8 914

6 969

8 914

-

-

-

-

222

6

-

-

50 159

111 159

50 159

43 812

-

-

- udzia³y lub akcje

-

-

- inne papiery wartoœciowe

-

-

- udzielone po¿yczki

-

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

14 304

18 963

-

-

III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powi¹zanych

b) w pozosta³ych jednostkach
- udzia³y lub akcje
- inne papiery wartoœciowe

14 304

18 963

- udzielone po¿yczki

-

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

35 855

24 849

25 855

24 849

-

-

c) œrodki pieniê¿ne i inne aktywa pieniê¿ne
- œrodki pieniê¿ne w kasie i na rachunkach
- inne œrodki pieniê¿ne
- inne aktywa pieniê¿ne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe
Aktywa razem

10 000

-

-

67 347

176

1 040

102 796

183 293

157

Pasywa
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

A. Kapita³ (fundusz) w³asny
I.

Kapita³ (fundusz) podstawowy

II.

Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy (wielkoœæ ujemna)

III. Udzia³y (akcje) w³asne (wielkoœæ ujemna)
IV.

Kapita³ (fundusz) zapasowy

V.

Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubieg³ych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ci¹gu roku obrotowego (wielkoœæ ujemna)

II.

158

157 581

32 000

32 000

-

-

-

-

288 000

288 000

-

-

-

-

(233 471)

(229 046)

4 425

66 627

-

-

11 842

25 712

Rezerwy na zobowi¹zania

619

14 281

1. Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego

272

14 080

2. Rezerwa na œwiadczenia emerytalne i podobne

347

201

- d³ugoterminowa

255

197

- krótkoterminowa

92

4

3. Pozosta³e rezerwy

-

-

- d³ugoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

-

-

Zobowi¹zania d³ugoterminowe

-

-

1. Wobec jednostek powi¹zanych

-

-

2. Wobec pozosta³ych jednostek

-

-

a) kredyty i po¿yczki

-

-

b) z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych

-

-

c) inne zobowi¹zania finansowe

-

-

d) Inne

-

-

B. Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania
I.

90 954
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
31 grudnia 2002 31 grudnia 2003

III. Zobowi¹zania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powi¹zanych
a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie wymagalnoœci:
- do 12 miesiêcy
- powy¿ej 12 miesiêcy
b) Inne

2 762

2 428

177

170

177

170

177

170

-

-

-

-

2 473

2 214

a) kredyty i po¿yczki

-

-

b) z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych

-

-

c) inne zobowi¹zania finansowe

-

-

488

171

488

171

2. Wobec pozosta³ych jednostek

d) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie wymagalnoœci:
- do 12 miesiêcy

-

-

e) zaliczki otrzymane na dostawy

- powy¿ej 12 miesiêcy

-

-

f) zobowi¹zania wekslowe

-

-

348

769

-

-

1 637

1 274

g) z tytu³u podatków, ce³, ubezpieczeñ i innych œwiadczeñ
h) z tytu³u wynagrodzeñ
i) Inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia miêdzyokresowe
1. Ujemna wartoœæ firmy
2. Inne rozliczenia miêdzyokresowe

112

44

8 461

9 003

-

-

8 461

9 003

- d³ugoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

8 461

9 003

102 796

183 293

Pasywa razem
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PTE PZU SA
Rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
A. Przychody netto ze sprzeda¿y i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powi¹zanych

114 893

132 143

-

-

114 893

132 143

-

-

III. Koszt wytworzenia produktów na w³asne potrzeby jednostki

-

-

IV.

-

-

116 042

117 300

I.

Przychody netto ze sprzeda¿y produktów

II.

Zmiana stanu produktów (zwiêkszenie - wartoœæ dodatnia,
zmniejszenie - wartoœæ ujemna)
Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów

B. Koszty dzia³alnoœci operacyjnej
I.

Amortyzacja

1 030

864

II.

Zu¿ycie materia³ów i energii

1 034

1 045

67 200

63 102

97

1 51

-

-

10 134

10 636

1 661

1 481

34 886

40 021

III. Us³ugi obce
IV.

Podatki i op³aty, w tym:
- podatek akcyzowy

V.

Wynagrodzenia

VI.

Ubezpieczenia spo³eczne i inne œwiadczenia

VII. Pozosta³e koszty rodzajowe
VIII. Wartoœæ sprzedanych towarów i materia³ów

-

-

C. Zysk (strata) ze sprzeda¿y (A-B)

(1 149)

14 843

D. Pozosta³e przychody operacyjne

1 014

68 837

4

87

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych

II.

Dotacje

III. Inne przychody operacyjne
E. Pozosta³e koszty operacyjne

68 750

1 005

648

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych

-

-

II.

Aktualizacja wartoœci aktywów niefinansowych

-

-

III. Inne koszty operacyjne

1 005

648

(1 140)

83 032

5 173

2 965

Dywidendy i udzia³y w zyskach, w tym:

-

-

- od jednostek powi¹zanych

-

-

1 085

1 090

F. Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I.
II.

Odsetki, w tym:
- od jednostek powi¹zanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

160

1 010

IV.

Aktualizacja wartoœci inwestycji

V.

Inne

-

1

4 020

1 676

65

194

3

4

raport roczny 2003

Sprawozdanie finansowe PTE PZU SA

[

!

]

Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2002

H. Koszty finansowe
I.

2003
15

24

Odsetki, w tym:

-

-

- dla jednostek powi¹zanych

-

-

II. Strata ze zbycia inwestycji

-

-

III. Aktualizacja wartoœci inwestycji

-

-

IV. Inne

15

24

4 018

85 973

-

-

-

-

-

-

K. Zysk (strata) brutto (I±J)

4 018

85 973

L. Podatek dochodowy

(407)

19 346

I. Zysk (strata) z dzia³alnoœci gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I.

Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

M. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

-

-

4 425

66 627

161

PTE PZU SA
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych
(metoda poœrednia)
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
A. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytu³u ró¿nic kursowych

4 425

66 627

(8 871)

(52 872)

1 030

864

-

-

3. Odsetki i udzia³y w zyskach (dywidendy)

(5 168)

(3 178)

4. Zysk (strata) z dzia³alnoœci inwestycyjnej

(11)

(88)

5. Zmiana stanu rezerw

184

13 662

6. Zmiana stanu zapasów

-

-

7. Zmiana stanu nale¿noœci

(5 034)

(1 668)

8. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych, z wyj¹tkiem po¿yczek
i kredytów

(4 491)

(334)

4 619

5 217

9. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej (I±II)

-

(67 347)

(4 446)

13 755

85 941

66 448

147

141

B. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci inwestycyjnej
I. Wp³ywy
1. Zbycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwa³ych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powi¹zanych

66 307

-

-

85 794

66 307

84 929

65 000

- dywidendy i udzia³y w zyskach

-

-

- sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych

-

-

865

1 307

-

-

-

-

b) w pozosta³ych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych,

- odsetki
- inne wp³ywy z aktywów finansowych
4. Inne wp³ywy inwestycyjne
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
II. Wydatki
1. Nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwa³ych
2. Inwestycje w nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powi¹zanych

91 209

412

401

-

-

52 185

90 808

-

-

52 185

90 808

52 185

90 808

-

-

-

-

33 344

(24 761)

-

-

Wp³ywy

-

-

1. Wp³ywy netto z wydania udzia³ów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapita³owych oraz dop³at do kapita³u

-

-

2. Kredyty i po¿yczki

-

-

3. Emisja d³u¿nych papierów wartoœciowych

-

-

4. Inne wp³ywy finansowe

-

-

b) w pozosta³ych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej (I-II)
C. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci finansowej
I.

52 597

II. Wydatki

-

-

1. Nabycie udzia³ów (akcji) w³asnych

-

-

2. Dywidendy i inne wyp³aty na rzecz w³aœcicieli

-

-

3. Inne, ni¿ wyp³aty na rzecz w³aœcicieli, wydatki z tytu³u podzia³u zysku

-

-

4. Sp³aty kredytów i po¿yczek

-

-

5. Wykup d³u¿nych papierów wartoœciowych

-

-

6. Z tytu³u innych zobowi¹zañ finansowych

-

-

7. P³atnoœci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego

-

-

8. Odsetki

-

-

9. Inne wydatki finansowe

-

-

-

-

D. Przep³ywy pieniê¿ne netto razem (A.III±B.III±C.III)

III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej (I-II)

28 898

(11 006)

E. Bilansowa zmiana stanu œrodków pieniê¿nych, w tym

28 898

(11 006)

- zmiana stanu œrodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych
F. Œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. Œrodki pieniê¿ne na koniec okresu (F±D), w tym
- o ograniczonej mo¿liwoœci dysponowania

-

-

6 957

35 855

35 855

24 849

-

-
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Zestawienie zmian w kapitale w³asnym
Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
I.

Kapita³ (fundusz) w³asny na pocz¹tek okresu (BO)
- korekty b³êdów podstawowych

I.a. Kapita³ (fundusz) w³asny na pocz¹tek okresu (BO), po korektach
1. Kapita³ (fundusz) podstawowy na pocz¹tek okresu
1.1. Zmiany kapita³u (funduszu) podstawowego
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
- wydania udzia³ów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytu³u)
- umorzenia udzia³ów (akcji)
1.2. Kapita³ (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu

90 954

-

-

86 529

90 954

32 000

32 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 000

32 000

-

-

-

-

a) zwiêkszenie (z tytu³u)

-

-

b) zmniejszenie (z tytu³u)

-

-

-

-

-

-

a) Zwiêkszenie

-

-

b) Zmniejszenie

-

-

2.1. Zmiana nale¿nych wp³at na kapita³ podstawowy

2.2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na koniec okresu
3. Udzia³y (akcje) w³asne na pocz¹tek okresu

3.1. Udzia³y (akcje) w³asne na koniec okresu
4. Kapita³ (fundusz) zapasowy na pocz¹tek okresu
4.1. Zmiany kapita³u (funduszu) zapasowego

-

-

288 000

288 000

-

-

-

-

- emisji akcji powy¿ej wartoœci nominalnej

-

-

- z podzia³u zysku (ustawowo)

-

-

- z podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoœæ)

-

-

-

-

a) zwiêkszenie (z tytu³u)

b) zmniejszenie (z tytu³u)

-

-

288 000

288 000

-

-

-

-

-

-

- przeszacowania lokat

-

-

b) zmniejszenie (z tytu³u)

-

-

-

-

-

-

- pokrycia straty
4.2. Stan kapita³u (funduszu) zapasowego na koniec okresu
5. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu
5.1. Zmiany kapita³u (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiêkszenie (z tytu³u)

- zbycia œrodków trwa³ych
5.2. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
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Wyszczególnienie

(w tys. z³otych)
2003

2002
6. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe na pocz¹tek okresu

-

-

-

-

a) zwiêkszenie (z tytu³u)

-

-

b) zmniejszenie (z tytu³u)

-

-

-

-

(233 471)

(229 046)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1. Zmiany pozosta³ych kapita³ów (funduszy) rezerwowych

6.2. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
7.1. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
- korekty b³êdów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
- podzia³u zysku z lat ubieg³ych
b) zmniejszenie (z tytu³u)
7.3. Zysk z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach
- korekty b³êdów podstawowych
7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
- przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia

(229 046)

-

-

(233 471)

(229 046)

-

-

-

-

-

-

7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu

(233 471)

(229 046)

7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu

(233 471)

(229 046)

4 425

66 627

b) zmniejszenie (z tytu³u)

8. Wynik netto

4 425

66 627

b) strata netto

-

-

c) odpisy z zysku

-

-

90 954

157 581

90 954

157 581

a) zysk netto

II.

(233 471)

Kapita³ (fundusz) w³asny na koniec okresu (BZ)

III. Kapita³ (fundusz) w³asny, po uwzglêdnieniu proponowanego podzia³u zysku
(pokrycia straty)
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Dane teleadresowe Grupy PZU
PZU SA

PZU Asset Management SA

al. Jana Paw³a II 24
00-133 Warszawa
0-801 102 102 (infolinia)
tel. (22) 582 21 57
fax (22) 582 24 48
e-mail: poczta@pzu.pl
www.pzu.pl

al. Jana Paw³a II 24
00-133 Warszawa
tel. (22) 582 21 90
fax (22) 582 26 55

PZU ¯ycie SA
al. Jana Paw³a II 24
00-133 Warszawa
0-801 100 007 (infolinia)
tel. (22) 582 34 00
fax (22) 582 34 01
e-mail: kontakt@pzuzycie.pl
www.pzuzycie.pl

PTE PZU SA

PZU Tower Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. (22) 520 27 40
fax (22) 520 27 41

Centrum Informatyki Grupy
PZU SA
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
tel. (22) 511 42 00
fax (22) 511 42 01

al. Jana Paw³a II 24
00-133 Warszawa
0-801 316 091 (infolinia)
tel. (22) 582 29 00
fax (22) 582 29 05
e-mail: ptepzu@ptepzu.pl
www.ptepzu.pl

TFI PZU SA
ul. Prosta 30
00-838 Warszawa
0-800 337 889 (infolinia)
tel. (22) 656 37 00
fax (22) 656 36 38
e-mail: org@tfipzu.com.pl
www.tfipzu.pl
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