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Podsumowanie
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna w likwidacji (zwane dalej
Towarzystwem, Spółką lub D.A.S. TUOP S.A. w likwidacji) jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie
przy ul. Żwirki i Wigury 18 A. Towarzystwo zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000019094. Działalność Spółki jest wykonywana na terenie Polski w zakresie dwóch linii
biznesowych wg. Solvency II: 10 i 22.
W okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Spółka prowadziła działalność
ubezpieczeniową i reasekuracyjną pod firmą D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka
Akcyjna. Z dniem 1 września 2021 r. Spółka została postawiona w stan likwidacji i zaprzestała aktywnej
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, koncentrując się na obsłudze dotychczasowego portfela
pod firmą D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna w likwidacji.
Niniejsze „Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej” zostało sporządzone na dzień
31 grudnia 2021 r. i uwzględnia okres pełnego roku kalendarzowego, gdzie dane dla 2021 roku w
zakresie wyników finansowych za rok sprawozdawczy zostały przedstawione jako suma wartości
obejmujących dwa okresy sprawozdawcze ze statutowego sprawozdania finansowego:
- od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia poprzedzającego postawienie Towarzystwa w stan likwidacji tj. 31
sierpnia 2021 r.
- od dnia 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Podstawa sporządzenia
Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2021 r. zostało sporządzone
przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji przy założeniu braku
kontynuacji działalności gospodarczej.
W związku z tym, iż Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła sprzeciwu, o którym mowa w art. 320
ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z
2021, poz. 1130) wobec zgłoszonego zamiaru rozwiązania Spółki D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń
Ochrony Prawnej S.A., w dniu 1 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę
o otwarciu dobrowolnej likwidacji Spółki oraz dokonało powołania na funkcję likwidatorów
dotychczasowych członków zarządu tj. Rafała Hiszpańskiego, Piotra Skorupę i Danutę Źrałek, przy
zachowaniu dwuosobowej reprezentacji Spółki zatwierdzonej w uchwale Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Mając także na uwadze zasadę kontynuacji prowadzenia spraw Spółki w okresie likwidacji, po otwarciu
likwidacji, w dniu 1 września 2021 roku likwidatorzy podjęli jednomyślną uchwałę w sprawie podziału
zadań likwidatorów, który jest kontynuacją podziału zadań zarządu obowiązującego przed
1 września 2021 roku.
Sam proces wygaszania działalności D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji
będzie następował stopniowo aż do 2023 r. Po zakończeniu procesu likwidacji spółki, spodziewane jest
że obsługę pozostałych spraw przejmie STU ERGO Hestia SA pod warunkiem uzyskaniu zgody Komisji
Nadzoru Finansowego na przeniesienie portfela ubezpieczeń.
Spółka w celu przeprowadzenia dobrowolnej likwidacji w sposób zapewniający spełnienie wszystkich
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wymogów finansowych przeprowadziła dwa podwyższenia kapitału w 2021 r., a dodatkowo w dniu 12
marca 2021 roku Spółka otrzymała zapewnienie od bezpośredniego właściciela Spółki, ERGO
VERSICHERUNG AG, że udzieli on wsparcia finansowego Spółce niezbędnego do pokrycia wszelkich
zobowiązań Spółki do czasu zakończenia procesu likwidacji. Zgodnie z planem finansowym złożonym do
Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze likwidacji spółki zaplanowano na rok
2022 ostatnie podwyższenie kapitału zakładowego (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało
zwołane na dzień 18 lutego 2022 r.).

Kwota
dokapitalizowania w
PLN
4.000.000,00
9.000.000,00
7.600.000,00
8.000.000,00

Data wpłaty

Data rejestracji
podwyższenia kapitału

30.11.2020
29.03.2021
27.05.2021
24.02.2022

10.02.2021
23.06.2021
28.09.2021
24.03.2022*

*Data wysłania wniosku do KNF o zatwierdzenie zmiany statutu

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31.12.2021 r. zostało
przygotowane w celu spełnienia wymogu art. 284 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r., wdrażającej postanowienie Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz uzupełniającego ją Rozporządzenia Delegowanego Komisji Unii
Europejskiej 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. oraz zgodnie z wytycznymi EIOPA.
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji wycenia aktywa, zobowiązania
i rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r
Zmiany w działalności Spółki w 2021 r.
W roku 2021 D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji realizowało zadania
ustalone w oparciu o plan likwidacji Spółki w związku z otwarciem dobrowolnej likwidacji spółki oraz
przygotowywaniem się od 2020 r. do złożenia w 2021 r. zawiadomienia do Organu Nadzoru o zamiarze
rozpoczęcia dobrowolnej likwidacji.
Od dnia 1 września 2021 r. z mocy prawa w związku z rozpoczęciem likwidacji (tj. art. 171 ust. 4 w zw.
z art. 319 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11 września
2015 r.) Spółka zaprzestała zawierania nowych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji czynnej
w ramach grupy 17 działu II ubezpieczeń, jak również nie przedłuża zawartych umów, nie obejmuje
ochroną ubezpieczeniową nowych ryzyk na podstawie zawartych umów, nie podwyższa sum
ubezpieczenia, nie przyjmuje nowych cesji w zawartych umowach ubezpieczenia i umowach reasekuracji
czynnej oraz nie dokonuje zmian w zawartych umowach ubezpieczenia i umowach reasekuracji czynnej,
zwiększających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.
W ramach zaprzestania dystrybucji ubezpieczeń Spółka rozwiązała wszystkie umowy z pośrednikami
ubezpieczeniowymi, a także przeprowadziła redukcję zatrudnienia w obszarze sprzedaży i marketingu.
W okresie sprawozdawczym nie doszło do istotnych zmian w systemie zarządzania, profilu ryzyka,
wycenie i zarządzaniu kapitałem Spółki.
Wyniki Operacyjne
W 2021 r. Spółka poniosła stratę netto w łącznej wysokości 7.125.764,39 PLN, z czego w okresie od
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01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. jako D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w
wysokości 5.183.855,37 PLN oraz w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. jako D.A.S. Towarzystwo
Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji w wysokości 1.941.909,02 PLN, podczas gdy na koniec
2020 r. strata netto wynosiła 12.992.890,59 PLN.
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych wyniósł w okresie od 01.01.2021 r. do
31.08.2021 r. w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. -5.254.039,54 PLN oraz od
01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji 1.974.871,17 PLN, co stanowi łączną kwotę straty w 2021 roku -7.228.910,71, przy stracie 13.343.802,65 PLN w 2020 r.
Szczegółowe informacje na temat wyników operacyjnych Towarzystwa opisane zostały w rozdziale „A.
Działalność i wyniki operacyjne”.
System Zarządzania
System zarządzania przyjęty w Spółce (tj. struktura organizacyjna, system przekazywania informacji,
współpraca i wykonywanie funkcji systemu zarządzania), zapewnia prawidłowe i ostrożne zarządzanie
Spółką.
System zarządzania zgodny jest z wymogami regulacyjnymi (m.in. wynikającymi z ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Rekomendacjami lub Wytycznymi
KNF oraz Wytycznymi EIOPA).
Po rozpoczęciu likwidacji Spółka utrzymała dotychczasowy plan podziału zadań pomiędzy likwidatorów
spółki, zasady ich kolegialnego działania opierają się na zasadach pracy dotychczasowego zarządu i
zgodnie z harmonogramem działań planowanych podczas likwidacji dobrowolnej wszystkie elementy
systemu zarządzania zostaną utrzymane w okresie wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
Szczegółowe informacje na temat systemu zarządzania Towarzystwa opisane zostały w rozdziale
„B. System zarządzania”.
Profil Ryzyka
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji jest zakładem wyspecjalizowanym
w ubezpieczeniach ochrony prawnej (dział II), prowadząc swoją działalność na terenie Polski pod
nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Działalność prowadzona jest w zakresie działalności
bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej (grupa 17). D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej
S.A. w likwidacji, to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące wyłącznie ubezpieczenia
ochrony prawnej. W Polsce Spółka obecna jest od 2000 roku.
Spółka posiada odpowiednie środki finansowe do realizacji wszystkich czynności i działań Spółki
planowanych w związku z likwidacją, a także uzyskała pisemne zapewnienie od właściciela Spółki, ERGO
VERSICHERUNG AG, że udzieli ona wsparcia finansowego Spółce niezbędnego do pokrycia wszelkich
zobowiązań Spółki do czasu zakończenia procesu likwidacji.
Według ostatnich przewidywań, współczynnik wypłacalności Spółki, w planowanym horyzoncie
czasowym do dnia transferu portfela, miał się kształtować na odpowiednim poziomie, a Formuła
Standardowa miała stanowić adekwatną miarę poziomu kapitału niezbędnego do pokrycia ryzyk
specyficznych dla Spółki. Jednakże w obliczu aktualnej sytuacji tj. m.in. wojny na Ukrainie, trudno
dokładnie przewidzieć jak wysoki będzie kurs Euro w dniu transferu portfela. W związku z tym istnieje
ryzyko że MCR będzie wtedy poniżej wymogu. Jeśli rzeczywiście taka sytuacja miałaby miejsce KNF
wyraził zgodę na brak kolejnego dokapitalizowania.
Struktura profilu ryzyka zdefiniowana przez Spółkę:
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Ryzyko aktuarialne (underwritingu/ubezpieczeniowe)

Spółka identyfikuje ryzyko ubezpieczeniowe, jako ryzyko kluczowe z punktu widzenia profilu jej
działalności. Wysokość składek i rezerw obliczana jest zgodnie z najlepszymi standardami, na podstawie
starannie i precyzyjnie dobranych założeń aktuarialnych. Ma to na celu zapewnienie, że Spółka w sposób
ciągły zapewnia możliwość wywiązywania się z zobowiązań, jak również w perspektywie
długoterminowej.


Ryzyko rynkowe oraz kredytowe

Spółka posiada w portfelu bardzo wysoki udział dłużnych papierów wartościowych – są to obligacje
Skarbu Państwa. Ekspozycja Spółki na Obligacje Skarbu Państwa w całości dotyczy polskich obligacji
rządowych, traktowanych obecnie jako wolne od ryzyka (ocena z punktu widzenia formuły
standardowej). Ekspozycja Spółki na polskie obligacje skarbowe wynika także z wymogów regulacyjnych
(Ustawa Ubezpieczeniowa).
Spółka identyfikuje ryzyko rynkowe jako możliwość utraty wartości rynkowej posiadanych aktywów,
wynikającej z wahań czynników ekonomicznych takich jak wycena obligacji Skarbu Państwa, wartości
stóp procentowych (w tym wartość Spreadu).
Spółka identyfikuje również ryzyko kredytowe jako możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej
zmiany sytuacji finansowej wynikającej z wahań zdolności kredytowej emitentów papierów
wartościowych oraz kontrahentów.


Ryzyko operacyjne

Przeprowadzony w roku 2021 proces oceny ryzyk operacyjnych i mechanizmów kontrolnych nie wykazał
istnienia ryzyk wykraczających poza akceptowany poziom tolerancji.
Wymóg kapitałowy wg Formuły Standardowej zaspokaja profil ryzyka.


Ryzyko strategiczne

Nie dotyczy – Spółka w likwidacji.


Ryzyko reputacji

Spółka nie identyfikuje dodatkowych potrzeb kapitałowych z tytułu ryzyka reputacyjnego.


Ryzyko płynności

Spółka uznaje, że ryzyko płynności jest ryzykiem, którego nie da się zmitygować dodatkowym kapitałem,
ale wyłącznie poprzez zapewnienie, aby skład portfela aktywów Spółki charakteryzował się odpowiednią
płynnością, aby pozwalała ona na szybką realizację zobowiązań.
W Spółce kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) jest dużo niższy niż minimalny wymóg kapitałowy
(MCR), określony jako 2,5 € m (dla firm innych niż na życie). Dlatego najistotniejszym wskaźnikiem dla
Spółki, który należy monitorować jest wskaźnik pokrycia MCR. Wskaźnik pokrycia MCR na dzień
31.12.2021 r. wyniósł 137,38%, podczas gdy na dzień 31.12.2020 r. wynosił 100,19%.
Wskaźnik pokrycia SCR na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 373,63%, podczas gdy na dzień 31.12.2020 r.
wynosił 180,61%.
Według aktualnych przewidywań, współczynnik wypłacalności Spółki kształtować się będzie
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na odpowiednim poziomie również w horyzoncie czasowym zgodnym z planem likwidacji Spółki.
W 2021 roku w Spółce nie zaszły żadne istotne zmiany w profilu ryzyka w stosunku do roku 2020 r.
Dalsze szczegóły dotyczące profilu ryzyka w Spółce zostały opisane w rozdziale „C. Profil ryzyka”.
Wycena do celów wypłacalności
Spółka







stosuje alternatywne metody przy wycenie:
Udziałów w jednostkach powiązanych,
Depozytów innych niż ekwiwalenty środków pieniężnych,
Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych,
Pozostałych należności (handlowych, innych niż z działalności ubezpieczeniowej),
Zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych,
Pozostałych zobowiązań (handlowych, innych niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej).

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w
likwidacji zostały wyznaczone zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/138AA/E z dnia 25 listopada 2009 roku i uwzględniają wszystkie zobowiązania Spółki wobec
ubezpieczających i beneficjentów umów ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych zawartych na datę
bilansową 31 grudnia 2021.
Rezerwy zostały wyznaczone w oparciu o aktualne i wiarygodne informacje, realistyczne założenia oraz
przy zastosowaniu odpowiednich metod aktuarialnych i statystycznych.
Spółka wycenia pozostałe aktywa i zobowiązania dla celów wypłacalności w wartości godziwej.
Zarządzanie kapitałem
Wskaźnik pokrycia MCR (wg formuły standardowej sytemu Wypłacalność II) na dzień 31 grudnia 2021
roku wynosił 137,38%, przy dopuszczonych środkach własnych na pokrycie wymogu MCR w wysokości
15.870.187,88 PLN (w całości należących do 1 kategorii środków własnych – nieograniczonej) oraz
minimalnym wymogu kapitałowym ("MCR") w wysokości 11.552.000,00PLN. Poziom wypłacalności
zabezpieczał w sposób wystarczający odporność i wypłacalność zakładu na wypadek negatywnych
zdarzeń.
Wskaźnik pokrycia SCR (wg formuły standardowej sytemu Wypłacalność II) na dzień 31 grudnia 2021
roku wynosił 373,63% przy dopuszczonych środkach własnych na pokrycie wymogu SCR w wysokości
15.870.187,88 PLN (w całości należących do 1 kategorii środków własnych – nieograniczonej) oraz
kapitałowy wymóg wypłacalności „SCR” w wysokości 4.247.560,94 PLN.
W 2021 roku kapitał zakładowy uległ zmianie i dla celów wypłacalności wynosił 19.750.500,00 PLN.
W ramach zarządzania kapitałem D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji
nadal przeprowadza regularny przegląd współczynnika wypłacalności, w celu zapewnienia
wystarczających środków własnych na pokrycie SCR i MCR z odpowiednim buforem.
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A. Działalność i wyniki operacyjne
A.1 Działalność
A.1.1 Dane identyfikujące Spółkę
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji (zwane dalej także Towarzystwem,
Spółką lub D.A.S. TUOP S.A.) jest krajowym zakładem ubezpieczeń i reasekuracji prowadzącym
działalność w formie spółki akcyjnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18 A.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019094 w dniu 11 czerwca 2001 r.
Według Sprawozdania Finansowego kapitał zakładowy na dzień bilansowy wynosił 19.750.500,00 PLN.

A.1.2 Nazwa i dane kontaktowe organu nadzoru odpowiedzialnego za nadzór finansowy
a) nad zakładem:
Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
b) nad grupą, do której należy zakład:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,
Postfach 1253, 53002 Bonn, Niemcy.

A.1.3 Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych
Nazwa i adres firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych:
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie,
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, NIP: 526-020-79-76.
A.1.4 Informacje dotyczące udziałowców
Głównym udziałowcem Spółki jest ERGO Versicherung Aktiengesellschaft (AG) z siedzibą w Düsseldorfie,
Niemcy, który posiada 100 % akcji D.A.S. TUOP S.A.

A.1.5 Informacje na temat pozycji zakładu w prawnej strukturze grupy
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji, poprzez swojego akcjonariusza
ERGO Versicherung AG, należy do grupy kapitałowej ERGO Group AG z siedzibą w Düsseldorfie, która
posiada 100% akcji spółki ERGO Versicherung AG.
Ostatecznym podmiotem dominującym dla D.A.S. TUOP S.A jest Münchener RückversicherungsGesellschaft AG z siedzibą w Monachium ("Munich Re"), która z kolei posiada 100% akcji spółki ERGO
Group AG.
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
("Munich Re")

ERGO Group AG

ERGO Versicherung AG

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej S.A.

A.1.6 . Informacje dotyczące reasekuratorów
Działalność ubezpieczeniowa Spółki w 2021 r. nie była objęta reasekuracją.

A.1.7. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych
Spółka posiadała 100% udziałów (100%) głosów w polskiej spółce D.A.S. Prawo i Finanse sp. z o.o. w
likwidacji z siedzibą w Warszawie. Zakończenie działalności Spółki D.A.S. Prawo Finanse Sp. z o. o.,
nastąpiło w dniu 01.12.2021 r. Wniosek o wyrejestrowanie Spółki złożono do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 07.12.2021 r.,
a w dniu 13.01.2022 r. Spółka została z rejestru wykreślona.
Ponadto, spółka jest wspólnikiem – komandytariuszem w polskiej spółce prawniczej D.A.S., Tomasz
Niedziński kancelaria prawna spółka komandytowa, w której posiada 95% głosów. Planowana jest
likwidacja spółki komandytowej i zakończenie jej działalności najpóźniej do 31.12.2022 r. po rozwiązaniu
spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

A.1.8. Istotne linie biznesowe i obszary geograficzne, na których zakład prowadzi
działalność
Spółka prowadzi działalność na obszarze Polski i oferuje wyłącznie ubezpieczenia ochrony prawnej, które
obejmują zobowiązania ubezpieczeniowe objęte linią biznesową 10 - Ubezpieczenia kosztów ochrony
prawnej oraz linią 22- Zobowiązania z tytułu reasekuracji proporcjonalnej ubezpieczeń objętych linią
biznesową 10. Dystrybucja ubezpieczeń w pełnym zakresie została zakończona z dniem otwarcia
likwidacji Spółki tj. 1 września 2021 r.
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A.1.9 Wszelkie istotne zdarzenia, które miały miejsce i wywarły istotny wpływ na zakład w
okresie sprawozdawczym
W 2021 r. Spółka została zwolniona przez KNF z obowiązku przeprowadzania własnej oceny zgodności
z kapitałowym wymogiem wypłacalności – ORSA.
Ponadto Urząd Nadzoru zmienił zakres obowiązującego Spółkę raportowania miesięcznego, kwartalnego
i rocznego zgodnego z PSR.
Zmieniony został również zakres raportowania kwartalnego wg. Wypłacalności II.
Zmiany personalne w organach statutowych Spółki:
W roku 2021 wystąpiły zmiany w organach Spółki - z dniem otwarcia likwidacji Spółki wygasły z mocy
prawa mandaty członków Zarządu, a dotychczasowych członków Zarządu powołano na Likwidatorów
spółki. Natomiast w Radzie Nadzorczej skład osobowy został uzupełniony o nowego członka w osobie
pana Jakuba Welza.
Rodzaj i natura prowadzonej działalności ubezpieczeniowej. Główne trendy i czynniki,
które miały pozytywny lub negatywny wpływ na rozwój, działalność oraz na pozycję Spółki.
Spółka wykonuje działalność zgodnie z podjętą decyzją właściciela (ERGO) o likwidacji spółki w ramach
harmonogramu złożonego w Komisji Nadzoru Finansowego, a podejmowane działania mają na
względzie realizację zamierzonych celi i umożliwienie rozwiązania spółki po zakończeniu dobrowolnej
likwidacji.
Harmonogram i planowane działania dotyczące likwidacji D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej S.A. w roku 2022 mają przede wszystkim doprowadzić do zakończenia wszystkich bieżących
spraw, aby zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego w okresie do 31.12.2023 r. możliwe było złożenie
wniosku o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.
Spodziewane jest, że w latach 2022-2023 spółka przygotuje się do realizacji przekazania portfela
ubezpieczeń (planowana data wejścia w życie umowy 31 lipca 2023 r.), po uprzednim uzyskaniu zgody
Komisji Nadzoru Finansowego na przeniesienie portfela ubezpieczeń do STU ERGO Hestia SA.
Po przeniesieniu portfela ubezpieczeń spółka zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych będzie
realizować wszystkie wymagane działania związane z dokonaniem podziału majątku spółki i zakończeniu
działalności ubezpieczeniowej oraz złożenia do KRS wniosku o jej wykreślenie do 31.12.2023 r.
Obecnie spółka skupia się na świadczeniu usług ubezpieczeniowych na jak najwyższym poziomie,
zgodnie ze złożonym w KNF szczegółowym planem finansowym i wykazem działań zabezpieczających
interesy osób ubezpieczonych w okresie likwidacji spółki.

A.2 Wynik z działalności ubezpieczeniowej
W roku 2021 Towarzystwo poniosło stratę netto w wysokości -7.125.764,39 PLN, przy stracie netto
- 12.992.890,59 PLN w 2020 r. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych zamknął się
stratą w wysokości -7.228.910,71 PLN, przy stracie -13.343.802,65 PLN w 2020 r.
Główną przyczyną niższej straty był wzrost o 26,07% składki zarobionej brutto, przy jednoczesnym
spadku kosztów odszkodowań i świadczeń o 39,42%.
Dane ilościowe na temat wyników z działalności operacyjnej na poziomie zagregowanym oraz w podziale
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na linie biznesowe prezentują poniższe tabele. Wszystkie dane dotyczą działalności prowadzonej
na obszarze Polski.
Poniższe tabele prezentują dane porównawcze roku 2020 oraz 2021 w następującym podziale:
- od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wyniki osiągnięte w spółce D.A.S. Towarzystwo
Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna oraz w okresie
- od dnia 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniki osiągnięte w spółce D.A.S. Towarzystwo
Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna w likwidacji.

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH – poziom zagregowany
Wartości w PLN
Wyszczególnienie

2021
od 01-01-2021
do 31-08-2021

I. Składki
III. Pozostałe przychody
techniczne na udziale
własnym
IV. Odszkodowania i
świadczenia
VII. Koszty działalności
ubezpieczeniowej
VIII. Pozostałe koszty
techniczne na udziale
własnym
X. Wynik techniczny
ubezpieczeń
majątkowych i
osobowych

od 01-09-2021
do 31-12-2021

2020
suma

6 988 466,58

2 335 790,03

9 324 256,61

7 395 816,40

350 552,74

10 063,33

360 616,07

489 464,42

3 725 840,74

1 149 890,90

4 875 731,64

8 048 988,13

8 801 346,23

3 105 894,32

11 907 240,55

13 078 879,34

65 871,89

64 939,31

130 811,20

101 216,00

-5 254 039,54

-1 974 871,17

-7 228 910,71

-13 343 802,65

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH – linia biznesowa 10
Wartości w PLN
Wyszczególnienie

2021
od 01-01-2021
do 31-08-2021

I. Składki
III. Pozostałe przychody
techniczne na udziale
własnym
IV. Odszkodowania i
świadczenia
VII. Koszty działalności
ubezpieczeniowej
VIII. Pozostałe koszty
techniczne na udziale
własnym
X.
Wynik
techniczny
ubezpieczeń
majątkowych i osobowych

od 01-09-2021
do 31-12-2021

2020
suma

6 505 281,19

2 126 516,11

8 631 797,30

6 615 277,14

115 439,28

10 063,33

125 502,61

52 694,48

3 605 309,97

1 082 831,62

4 688 141,59

7 957 743,25

8 734 083,43

3 019 526,51

11 753 609,94

12 833 290,90

65 871,89

26 159,75

92 031,64

101 216,00

-5 784 544,82

-1 991 938,44

-7 776 483,26

-14 224 278,53
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TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH – linia biznesowa 22
Wartości w PLN
Wyszczególnienie

2021
od 01-01-2021
do 31-08-2021

I. Składki
III. Pozostałe przychody
techniczne na udziale
własnym
IV. Odszkodowania i
świadczenia
VII. Koszty działalności
ubezpieczeniowej
VIII. Pozostałe koszty
techniczne na udziale
własnym
X. Wynik techniczny
ubezpieczeń
majątkowych i
osobowych

2020

od 01-09-2021
do 31-12-2021

suma

483 185,39

209 273,92

692 459,31

780 539,26

235 113,46

0,00

235 113,46

436 769,94

120 530,77

67 059,28

187 590,05

91 244,88

67 262,80

86 367,81

153 630,61

245 588,44

0,00

38 779,56

38 779,56

0,00

530 505,28

17 067,27

547 572,55

880 475,88

Szczegółowe dane w zakresie składki przypisanej i zarobionej znajdują się w Załączniku 2: Składki,
odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych (S.05.01.02).

A.3 Wynik z działalności lokacyjnej (inwestycyjnej)
Lokaty znajdujące się w portfelu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji
zostały zaklasyfikowane do kategorii udziałów w jednostkach podporządkowanych, aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży (w tym obligacje Skarbu Państwa) oraz należności własnych (w
tym depozyty terminowe w instytucjach kredytowych wyrażone w PLN oraz w EUR).
a) Przychody i koszty z działalności lokacyjnej
Poniższa tabela prezentuje dane porównawcze roku 2020 oraz 2021 w następującym podziale:
- od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wyniki osiągnięte w spółce D.A.S. Towarzystwo
Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna oraz w okresie
- od dnia 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniki osiągnięte w spółce D.A.S. Towarzystwo
Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna w likwidacji.
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Wartości w PLN
Wyszczególnienie

2021
od 01-01-2021
do 31-08-2021

Przychody z lokat w tym:
- z dłużnych papierów
wartościowych oraz innych
papierów wartościowych o stałej
kwocie dochodu
- z lokat terminowych w
instytucjach kredytowych

78 125,40

268 469,25

371 200,80

190 343,85

78 088,24

268 432,09

369 664,78

0,00

37,16

37,16

1 536,02

0,00

0,00

0,00

0,00

60 300,13

0,00

60 300,13

0,00

688,11

17 582,26

18 270,37

865,70

688,11

387,48

1 075,59

865,70

0,00

17 194,78

17 194,78

0,00

6 468,81

129 460,86

135 929,67

98 936,69

243 487,06

-68 917,72

174 569,34

271 398,41

- wynik ujemny z realizacji lokat
Niezrealizowane straty na
lokatach
Zysk z działalności
lokacyjnej

suma

190 343,85

- z pozostałych lokat
Niezrealizowane zyski z
lokat
Koszty wewnętrzne
działalności lokacyjnej w
tym:
- pozostałe koszty działalności
lokacyjnej

2020

od 01-09-2021
do 31-12-2021

Zmiany wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych prezentowane są w poniższej tabeli.
Wartości w PLN
Nazwa jednostki podporządkowanej

Wartość godziwa
31.12.2021

D.A.S. Prawo i Finanse sp. z o.o.
D.A.S., Tomasz Niedziński Kancelaria Prawna
sp.k.
Razem

31.12.2020

Zmiana wartości

0,00

61 382,05

-61 382,05

73 972,29

111 924,90

-37 952,61

73 972,29

173 306,95

-99 334,66

W 2021 r. Spółka nie posiadała lokat wyrażonych w EURO.

b) Zyski i straty ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
W kapitale własnym w pozycji „kapitał z aktualizacji wyceny” zostały ujęte różnice z tytułu aktualizacji
wyceny obligacji skarbowych, zaliczonych do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Ponadto, w kapitale z aktualizacji wyceny ujmuje się również różnice z tytułu aktualizacji wyceny lokat
zaliczonych do kategorii udziały w jednostkach podporządkowanych, z zastrzeżeniem, iż jedynie skutki
przeszacowania powodujące wzrost ich wartości, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie
wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu
kapitał z aktualizacji wyceny, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia
wartości lokat zalicza się do kosztów finansowych (niezrealizowanych strat na lokatach). Wzrost wartości
lokat bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów
finansowych (niezrealizowanych strat na lokatach), ujmuje się do wysokości tych kosztów, jako
przychody finansowe (niezrealizowane zyski z lokat).
SPRAWOZDANIE O WYPŁACALNOŚCI I KONDYCJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2021
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

13

Wartości w PLN
31.12.2021

Wartości
ujmowane w
kapitale z
aktualizacji
wyceny

31.12.2020

Rezerwa/
Wycena

Rezerwa/

aktywa z tyt.
podatku
odroczonego

Razem

Wycena

aktywa z tyt.
podatku
odroczonego

Razem

1. Udziały w
jednostkach
podporządkowanych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Aktywa dostępne
do sprzedaży w tym:

-1 091 779,73

207 438,15

-884 341,58

429 574,79

-81 619,21

347 955,58

- dodatnie różnice z
tytułu aktualizacji
wyceny obligacji
skarbowych

10 312,62

-1 959,40

8 353,22

436 287,69

-82 894,66

353 393,03

-1 102 092,35

209 397,55

-892 694,80

-6 712,90

1 275,45

-5 437,45

207 438,15 -884 341,58

429 574,79

-81 619,21

347 955,58

- ujemne różnice z
tytułu aktualizacji
wyceny obligacji
skarbowych
Razem

-1 091 779,73

c) Inwestycje związane z sekurytyzacją
Spółka nie prowadzi ani nie planuje inwestycji związanych z sekurytyzacją.

A.4 Wyniki z pozostałych rodzajów działalności
Poniższa tabela prezentuje dane porównawcze roku 2020 oraz 2021 w następującym podziale:
- od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wyniki osiągnięte w spółce D.A.S. Towarzystwo
Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna oraz w okresie
- od dnia 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniki osiągnięte w spółce D.A.S. Towarzystwo
Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna w likwidacji.
Wartości w PLN
Wyszczególnienie pozostałych
przychodów i kosztów działalności
operacyjnej

2021
od 01-01-2021
do 31-08-2021

Pozostałe przychody operacyjne, z
tego:

2020

od 01-09-2021
do 31-12-2021

suma

3 903,85

184 613,02

188 516,87

95 424,82

1 041,89

11 220,99

12 262,88

18 580,53

Otrzymane odszkodowania

0,00

0,00

0,00

23 887,06

Sprzedaż środków trwałych

2 072,95

133 073,75

135 146,70

0,00

0,00

26 881,05

26 881,05

52 957,23

789,01

13 437,23

14 226,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe przychody finansowe
niezwiązane z działalnością lokacyjną

Przychody z tytułu czynności komisarza
awaryjnego
Pozostałe
Odszkodowanie za naprawienie szkody
majątkowej
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Pozostałe koszty operacyjne, z
tego:
Pozostałe koszty finansowe niezwiązane
z działalnością lokacyjną

177 206,74

82 733,15

259 939,89

76 381,06

6 526,57

6 485,85

13 012,42

4 002,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 010,59

14 341,72

15 352,31

0,00

23 985,09

0,00

23 985,09

10 441,74

3 500,00

5 597,88

9 097,88

8 963,67

0,00

0,00

0,00

52 957,23

142 184,49

56 307,70

198 492,19

15,60

-173 302,89

101 879,87

-71 423,02

19 043,76

Darowizny
Sprzedaż i likwidacja środków trwałych
Rezerwy na przyszłe prawdopodobne
zobowiązania
Składki członkowskie
Koszty z tytułu czynności komisarza
awaryjnego
Pozostałe
Wynik na pozostałej działalności
operacyjnej

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej w 2021 roku był znacznie niższy od wyniku z roku ubiegłego,
czego powodem był znaczący wzrost pozostałych kosztów operacyjnych związanych z likwidacją spółki,
nie objętych rezerwą likwidacyjną.
Pomimo, że przychody operacyjne w 2021 r. były znacznie wyższe niż w roku ubiegłym, wynik na
pozostałej działalności operacyjnej był znacznie gorszy niż w roku 2020.
Informacje o umowach leasingowych
Spółka na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała żadnych umów leasingu operacyjnego.
Spółka nie posiadała również żadnych umów leasingu finansowego.

A.5 Wszelkie inne informacje
W związku z likwidacją, w 2021 roku Spółka poniosła wydatki, które były objęte rezerwą likwidacyjną,
w łącznej wysokości 830.757,42 PLN, z czego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. jako D.A.S.
Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w wysokości 460.760,39 PLN oraz w okresie od
01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. jako D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji
w wysokości 369.997,03 PLN. Wydatki te obciążyły bezpośrednio rezerwę likwidacyjną.
Nie wystąpiły żadne inne ważne informacje dotyczące działalności i wyników operacyjnych.
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B. System zarządzania
B.1 Informacje ogólne o systemie zarządzania
System zarządzania D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji
zaimplementowany został w Spółce zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi i rekomendacjami
organu nadzoru (w szczególności: ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z dnia 11
września 2015 r., Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r.
uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE, wytyczne Komisji Nadzoru
Finansowego nadzoru dotyczącymi zasad ładu korporacyjnego).
System zarządzania przyjęty w Spółce (tj. struktura organizacyjna, system przekazywania informacji,
współpraca i wykonywanie funkcji systemu zarządzania), zapewnia prawidłowe i ostrożne zarządzanie
Spółką. Struktura organów zarządzającego i nadzorującego oparta jest na tradycyjnym modelu. System
zarządzania obejmuje Radę Nadzorczą, Zarząd, Komitety (w tym Komitet Audytu) oraz uwzględnia 4
kluczowe funkcje systemu zarządzania: Funkcję Zarządzania Ryzykiem, Funkcję Compliance (Zgodności
z Przepisami), Funkcję Aktuarialną oraz Funkcję Audytu Wewnętrznego. Z dniem otwarcia likwidacji
spółki system zarządzania uległ modyfikacjom wynikającym z przepisów prawa, tj. funkcje i zadania
Zarządu w spółce oraz czynności związane z jej likwidacją przejęli powołani Likwidatorzy spółki w
osobach dotychczasowych członków Zarządu.
System zarządzania przyjęty w Spółce ma swoje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej. System
zarządzania oparty jest na modelu przyjętym w Grupie ERGO.
W Spółce funkcjonuje system zarządzania ryzykiem dostosowany do skali i charakteru działalności
Spółki. W roku 2021 nie nastąpiły żadne zmiany w systemie zarządzania w porównaniu do roku
ubiegłego, z zastrzeżeniem ww. okoliczności dot. zastąpienia Zarządu przez Likwidatorów spółki.
B.1.1 Struktura organizacyjna
Spółka posiada strukturę organizacyjną wraz z odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, systemem
zarządzania ryzykiem i niezależną funkcją audytu, zapewniającą skuteczną realizację celów
strategicznych, uwzględniających potrzebę efektywnego monitorowania ryzyka w działalności Spółki.
Struktura organizacyjna Spółki jest przejrzysta i adekwatna do skali i charakteru prowadzonej
działalności oraz podejmowanego ryzyka, a zdefiniowana w niej podległość służbowa, zadania oraz
zakres obowiązków i odpowiedzialności są jednoznacznie i odpowiednio przypisane.
Wszelkie zmiany struktury organizacyjnej oraz jej kształt dokonywane są w zgodzie z przepisami ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Kodeksu Spółek
Handlowych i innych ustaw oraz regulacji Komisji Nadzoru Finansowego, a ponadto przewidziane jest
badanie każdorazowo zgodności ze statutem spółki oraz podstawowymi regulacjami wewnętrznymi,
dotyczącymi ustroju organów statutowych.
Spółka powierza obowiązki osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi nadzór
sprawują osoby posiadające także odpowiednie doświadczenie.
Statut oraz regulaminy działalności Rady Nadzorczej i Zarządu (stosowany w dalszym ciągu odpowiednio
do Likwidatorów spółki) są kluczowymi dokumentami definiującymi:




organy Spółki (tj. Radę Nadzorczą, Likwidatorów oraz różne komitety) oraz ich zadania,
członkostwo w Radzie Nadzorczej i Zarządzie, ich zadania, częstotliwość posiedzeń oraz proces
dotyczący zmian na stanowiskach członków Zarządu,
członkostwo w komitetach, zadania, częstotliwość posiedzeń oraz procedura zmiany
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członkostwa,
osoby upoważnione do reprezentacji Spółki, zakres upoważnienia,
procedurę powołania lub odwołania osób pełniących kluczowe funkcje.
(regulacje dot. Zarządu stosuje się odpowiednio do Likwidatorów)

Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Komitetów
powołanych w Spółce D.A.S. TUOP S.A. w likwidacji.:

D.A.S. TUOP S.A. w likwidacji
Rada Nadzorcza

D.A.S. TUOP S.A. w likwidacji

Komitet Audytu

Likwidatorzy

Komitet Zarządzania
Ryzykiem

Zmiany w Zarządzie Spółki w 2021 r.
W roku 2021 nie nastąpiły żadne zmiany w Zarządzie w porównaniu do roku ubiegłego. Jednakże z
dniem otwarcia likwidacji Spółki w dniu 1 września 2021 r. mandaty członków Zarządu wygasły z mocy
prawa, a zadania i funkcje Zarządu zostały przejęte przez powołanych Likwidatorów.
Poniższy schemat przedstawia strukturę Zarządu Spółki oraz funkcji kluczowych do
31.08.2021 r.:
Prezes Zarządu
Rafał Hiszpański
Członek Zarządu

Członek Zarządu
odpowiedzialny za
zarządzanie ryzykiem

Piotr Skorupa
Funkcja Audytu
Wewnętrznego

Danuta Źrałek

Katarzyna Szmigiel
Funkcja Zgodności
z Przepisami

Funkcja Zarządzania
Ryzykiem

Artur Firgolski

Małgorzata
Prószyńska

Funkcja Aktuarialna
Karolina Pełka
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Powyższa struktura zachowuje aktualność po 1 września 2021 r., przy czym stanowiska członków
Zarządu zostały zastąpione stanowiskami Likwidatorów pełnionych przez te same osoby.
Powyższa struktura organizacyjna definiuje kluczowe obszary uprawnień i odpowiedzialności oraz
ustanawia odpowiednią hierarchię służbową. Struktura organizacyjna Spółki jest ustanowiona w taki
sposób, aby biorąc pod uwagę skalę działalności, wymagania regulacyjne a także konieczność
zapewnienia efektywnego zarządzania ryzykiem umożliwić osiągnięcie celów biznesowych (w tym
długoterminowych celów prowadzonej działalności).
W ramach pionu Prezesa Zarządu, a od 1.09.2021 r. Likwidatora (Rafał Jerzy Hiszpański) działają
wewnętrzne komórki organizacyjne odpowiedzialne za następujące obszary działalności D.A.S.
Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.:
 Sprzedaż ubezpieczeń (indywidualnych, korporacyjnych lub grupowych oraz ubezpieczeń
pośrednich i ubezpieczeń oferowanych za pośrednictwem dedykowanych kanałów dystrybucji),
 Funkcja Audytu Wewnętrznego,
 Marketing oraz komunikacja,
 Sprawy personalne i kadrowe,
 Zarządzanie ciągłością działania spółki (BCM),
 Systemy informatyczne spółki, bezpieczeństwo informacji i danych oraz rozwój w dziedzinie IT,
 Zarządzanie centralą oraz jednostkami terenowymi Spółki,
 Zarządzaniem majątkiem spółki.
W ramach pionu Członka Zarządu, a od 1.09.2021 r. Likwidatora (Piotr Skorupa) działają wewnętrzne
komórki organizacyjne odpowiedzialne za następujące obszary działalności D.A.S. Towarzystwo
Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.:
 Obsługa prawna spółki i jej organów statutowych,
 Underwriting i tworzenie produktów ubezpieczeniowych,
 Reklamacje (skargi),
 Likwidacja szkód,
 Funkcja Zgodności z Przepisami (Compliance).
W ramach pionu Członka Zarządu, a od 1.09.2021 r. Likwidatora (Danuta Źrałek) działają wewnętrzne
komórki organizacyjne odpowiedzialne za następujące obszary działalności D.A.S. Towarzystwo
Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.:
 Zarządzanie ryzykiem,
 Rachunkowość i finanse,
 Controlling i planowanie finansowe,
 Funkcja Aktuarialna,
 Zarządzanie aktywami i działalność lokacyjna,
 Reasekuracja bierna i retrocesja,
 Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa w stosunku do Koncernu ERGO.
Rola Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. W składzie Rady Nadzorczej wyodrębniona jest funkcja
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zarówno na poziomie lokalnym, jak też w ramach nadzoru
właścicielskiego raporty dotyczące wszystkich obszarów działalności spółki, łącznie z raportami 4
kluczowych funkcji systemu zarządzania. Realizacji ww. zadań służą postanowienia Regulaminu Rady
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Nadzorczej oraz Regulaminu zasad wykonywania zadań przez Komitet Audytu.
Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu (a od 01.09.2021 likwidatorów) i
pracowników Spółki sprawozdań oraz wyjaśnień.
Rada Nadzorcza corocznie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy raport z działalności Rady
Nadzorczej.
Z uwagi na skalę działalności i wielkość Spółki obowiązki Rady Nadzorczej nie zostały podzielone
na poszczególnych jej członków.
Posiedzenia Rady Nadzorczej
Nadzór wykonywany przez Radę Nadzorczą ma charakter stały, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają
się w zależności od potrzeb, nie mniej niż 6 razy w roku.
Decyzje podjęte w trakcie posiedzenia są ważne zgodnie z postanowieniami prawa (m.in. Kodeksu
Spółek Handlowych, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej), Statutu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji oraz
regulaminu Rady Nadzorczej.
Zakres czynności zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej:














ocena sprawozdania Zarządu/Likwidatorów z działalności Spółki,
ocena sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrachunkowy,
wybór biegłego rewidenta,
zatwierdzanie przepisów organizacyjnych Spółki oraz Zarządu/Likwidatorów ,
zatwierdzenie wypłaty zaliczek na poczet dywidendy,
ustalanie zasad dotyczących wynagradzania Członków Zarządu/Likwidatorów ,
opiniowanie bilansu finansowego, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania
Zarządu/Likwidatorów ,
opiniowanie wniosku Zarządu/Likwidatorów w sprawach podziału zysku lub pokrycia strat,
zatwierdzanie wniosków Zarządu/Likwidatorów dotyczących tworzenia lub likwidacji oddziałów
i innych placówek Spółki w kraju i za granicą, zakupu akcji lub udziałów w spółkach,
zatwierdzanie wniosków Zarządu/Likwidatorów w sprawach nabywania, obciążenia i zbywania
nieruchomości Spółki,
ocena, na wniosek Zarządu/Likwidatorów , korzyści płynących ze współpracy z podmiotami
powiązanymi, mającymi znaczny wpływ w zakresie ryzyka finansowego, prawnego lub reputacji
lub zakupu, sprzedaży lub innego pozbycia się znaczących aktywów Spółki,
wybór członków Komitetu Audytu.

Rola Zarządu/Likwidatorów
Zarząd, a od 1.09.2021 r. Likwidatorzy, zobowiązany/ni jest/są do przestrzegania przepisów ustawowych
oraz wewnętrznych regulacji Spółki, a także etycznego kodeksu postępowania wiążących wszystkich
pracowników Spółki. Zarząd podejmuje działania w celu zapewnienia ich przestrzegania. Jego zadaniem
jest zapewnienie skutecznego systemu zarządzania i sprawnego wewnętrznego systemu kontroli.
Zarząd składa się z trzech osób, działa pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, prowadzi sprawy Spółki
i reprezentuje Spółkę. Zarząd podejmuje niezbędne decyzje, włączywszy decyzje podjęte w drodze
uchwał, za wyjątkiem tych decyzji, których podjęcie zastrzeżone jest wyłącznie dla Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Zarząd zapewnia wykonywanie wszystkich
obowiązków w tym obowiązków Spółki wynikających z regulacji prawnych. Wszystkie ww. zadania
przypisane do Zarządu, od 1.09.2021 r. są realizowane przez trzyosobowy skład Likwidatorów Spółki.
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Posiedzenia Likwidatorów
Posiedzenia Likwidatorów odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. Od dnia
1.09.2021 r. Likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywają posiedzenia i
działają na zasadach przewidzianych uprzednio dla Zarządu.
Decyzje likwidatorów podejmowane na posiedzeniu są ważne zgodnie ze stosowanymi odpowiednio
przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej
S.A. w likwidacji oraz regulaminu Zarządu, tj. m.in. jeżeli wszyscy likwidatorzy zostali poinformowani o
posiedzeniu i udział w posiedzeniu wzięło minimum 2 likwidatorów, którzy zagłosowali za uchwałą. Z
posiedzenia sporządza się protokół i załącza treść podjętych uchwał.
Zakres czynności Likwidatorów:
W zakres czynności Likwidatorów wchodzą sprawy o istotnym znaczeniu dla Spółki, czyli w
szczególności:
 sprawy ustawowo lub statutowo wymagające decyzji całego Zarządu,
 sprawy, które zostały przedłożone Zarządowi w celu podjęcia uchwały przez jeden z komitetów
Zarządu,
 sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Spółki, propozycja podziału zysku lub pokrycia straty,
 zasadnicze kwestie dotyczące polityki biznesowej, strategii Spółki, planowania i kontroli
przedsiębiorstwa,
 zarządzanie ryzykiem i strategia w zakresie ryzyka,
 działania i transakcje, które mają dla Spółki lub dla Grupy Ergo nadzwyczajne znaczenie albo
z którymi związane jest nadzwyczajne ryzyko,
 decyzje personalne w odniesieniu do osób z najwyższego szczebla kierowniczego Spółki,
 kwestie implikujące potrzebę zmiany Statutu,
 inwestycje powyżej wartości 100.000 euro, za wyjątkiem inwestycji kapitałowych,
 operacje i sprawy wymagające uzyskania zgody Rady Nadzorczej,
 istotne decyzje dotyczące zarządzania majątkiem Spółki,
 zmiany organizacyjne Spółki,
 przyjmowanie raportów i sprawozdań kierowanych do Rady Nadzorczej,
 podejmowanie decyzji w ramach uczestnictwa Spółki w podmiotach zależnych,
 przyjmowanie polityk oraz kluczowych wytycznych i procedur wewnętrznych dla Spółki,
 zwoływanie Walnego Zgromadzenia, określanie planowanego porządku obrad i propozycji
uchwał.
Po uzyskaniu akceptacji i delegacji uprawnień przez Radę Nadzorczą:
 nabycie, obciążenie oraz zbycie nieruchomości Spółki,
 tworzenie oraz likwidacja oddziałów oraz innych placówek,
 zakup akcji lub udziałów w innych spółkach,
 ustalenie zasad ogólnych wynagradzania pracowników Spółki,
 ustanawianie wysokości składek oraz ogólnych warunków ubezpieczeń.
Wszystkie ww. zadania przypisane do Zarządu od 1.09.2021 r. są realizowane na tych samych zasadach
przez trzyosobowy skład Likwidatorów Spółki.
Właściwi Członkowie Zarządu (od 1.09.2021 r. Likwidatorzy) odpowiadają za zapewnienie podległym
im funkcjom kluczowym odpowiednich i adekwatnych do skali działalności Spółki zasobów, które
SPRAWOZDANIE O WYPŁACALNOŚCI I KONDYCJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2021
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

20

pozwalają skutecznie realizować zadania funkcji oraz zapewnić odpowiednie wsparcie Spółki w jej
bieżącej i długofalowej działalności.
W ramach Spółki mogą być powoływane komitety wspierające zarządzanie poszczególnymi obszarami
jej działalności.
Struktura komitetów
Komitet Audytu
W związku z wejściem w dniu 21 czerwca 2017 r. w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, stanowiącej transpozycję do krajowego
porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE w zakresie audytu obejmujących
dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego, Spółka dokonała zmian w zakresie powoływania, organizacji oraz
funkcjonowania Komitetu Audytu.
Komitet Audytu obecnie jest powoływany przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków, przy czym
większość jego członków, w tym przewodniczący, spełniają wymóg niezależności od Spółki.
Komitetu Audytu działa w oparciu o ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Regulamin Komitetu Audytu oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Do głównych zadań Komitetu Audytu należy:
1) Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki (badanie przyjętych
standardów rachunkowości, obiegu informacji, sporządzanych dokumentów i planowanych
zmian w tym zakresie).
2) Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
3) Monitorowanie wykonywania czynności
rewizji
finansowej, w
szczególności
przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków
i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie
audytorskiej;
4) Kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską
inne usługi niż badanie.
5) Informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie
to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola
Komitetu Audytu w procesie badania.
6) Dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie
przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce.
7) Opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania.
8) Opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie,
przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej
dozwolonych usług niebędących badaniem.
9) Określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę .
10) Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej
w przypadkach i na zasadach określonych Ustawą.
SPRAWOZDANIE O WYPŁACALNOŚCI I KONDYCJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2021
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

21

11) Przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
finansowej w Spółce
12) Inne zadania przewidziane w przepisach prawa.
Komitet Audytu w wykonaniu zadań określonych powyżej w szczególności jest uprawniony do:
1) żądania omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem Audytu,
Zarządem/Likwidatorami, Radą Nadzorczą Spółki kluczowych kwestii wynikających z badania,
które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego
2) Przedstawienia Radzie Nadzorczej rekomendacji o której mowa w art. 130 ust. 2 i 3 Ustawy.
3) Uzyskania oświadczenia potwierdzającego niezależność podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych oraz niezależność biegłych rewidentów wykonujących czynności
rewizji finansowej, które odnosi się również do świadczenia innych usług zarówno przez
uprawniony podmiot, biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej.
4) Omówienia z biegłymi rewidentami charakteru i zakresu prac każdorazowo przed rozpoczęciem
badania lub przeglądu sprawozdań finansowych.
5) Uzgodnienia sposobu monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej.
6) Monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami.
7) Uzyskania od firmy audytorskiej pisemnej informacji o istotnych kwestiach dotyczących
przeprowadzonej rewizji finansowej (badania), w tym w szczególności o znaczących
nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu
sprawozdawczości finansowej.
8) Badania rocznych, kwartalnych lub innych sprawozdań finansowych Spółki, w tym sprawozdań
Zarządu Spółki, ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
1. wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych,
2. głównych obszarach podlegających ocenie,
3. znaczących korektach wynikających z badania lub przeglądu,
4. oświadczeniach o kontynuacji działania,
5. zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia
rachunkowości.
9) Monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, w szczególności mechanizmów
kontroli finansowej.
10) Monitorowania skuteczności mechanizmów audytu wewnętrznego.
11) Monitorowania mechanizmów identyfikacji ryzyka oraz skuteczności zarządzania ryzykiem (Risk
Management).
12) Monitorowania mechanizmów z zakresu Compliance przyjętych w Spółce.
ALM Team
ALM Team działa w Spółce jako organ decyzyjny w zakresie inwestycji realizowanych na portfelach
lokacyjnych.
Spółka nie prowadzi działalności lokacyjnej w dziedzinie instrumentów ryzykownych, a ponadto Zarząd
Spółki (od 1.09.2021 r. Likwidatorzy) współpracuje w tym zakresie z ALM Team dla minimalizowania
ryzyk zarządczych (operacyjnych).
ALM Team w szczególności omawia wyniki inwestycyjne Spółki, strategię inwestycyjną, profil ryzyka,
strategię zarządzania ryzykiem, zalecenia Zarządu Spółki (od 1.09.2021 r. Likwidatorów). Odpowiada za
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zapewnienie właściwej jakości zarządzania aktywami i stosowanie właściwej metodologii w dziedzinie
planowania działalności lokacyjnej oraz w dziedzinie ograniczenia ryzyka lokacyjnego, a także
zapewnienie dostępu naszej Spółce do instrumentów planowania działalności lokacyjnej obowiązujących
w Koncernie - zapewnienie przestrzegania zarówno przepisów krajowych, jak i wewnętrznej polityki
inwestycyjnej koncernu ERGO oraz DAS.
W skład ALM Team wchodzi Główna Księgowa, Członek Zarządu/ Likwidator pełniący Funkcję CFO oraz
osoba pełniąca Funkcję Zarządzania Ryzykiem.
Komitet Zarządzania Ryzykiem
Komitet Zarządzania Ryzykiem powoływany jest przez Zarząd (od 1.09.2021 r. Likwidatorów) w celu
zapewnienia właściwego i efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania, w szczególności
zapewnienia, aby kadra menedżerska Spółki wypełniała swoje obowiązki w zakresie identyfikacji,
monitorowania, zarządzania oraz oceny ryzyka, a także realizuje właściwą strategię ograniczania ryzyka
w Spółce.
Komitet Zarządzania Ryzykiem wspiera i dokonuje oceny działania Funkcji Zarządzania Ryzykiem oraz
Compliance w Spółce. Komitet Zarządzania Ryzykiem składa się z co najmniej czterech członków
odbywających posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
Osoba nadzorująca Funkcję Zarządzania Ryzykiem jest przewodniczącym Komitetu Zarządzania
Ryzykiem. Komitet Zarządzania Ryzykiem raportuje do Zarządu Spółki (od 1.09.2021 r. Likwidatorzy).
Zarząd/ Likwidatorzy dokonują co najmniej raz w roku przeglądu wdrożonej struktury zarządzania
ryzykiem.
Zadania Komitetu Zarządzania Ryzykiem:
Kompetencje Komitetu w zakresie nadzoru i wsparcia nad funkcjonowaniem systemu zarządzania
ryzykiem w Spółce polegają w szczególności na:
1. Zapewnieniu, że Spółka działa zgodnie z prawem oraz zgodnie z wymogami głównego
akcjonariusza oraz podmiotu dominującego (ERGO i Munich Re).
2. Opiniowaniu regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce, które dotyczą zarządzania
ryzykiem.
3. Badaniu i opiniowaniu aktualizacji przygotowanej przez Zarząd Spółki/ Likwidatorów Spółki
Strategii Zarządzania Ryzykiem.
4. Wdrożeniu procesu podejmowania decyzji dotyczących ryzyka w celu zapewnienia terminowego
reagowania na wczesne ostrzeżenia dotyczące kwestii ryzyka i podejmowanie działań
ograniczających ryzyko.
5. Udziale w krokach procesu planowania biznesowego związanych z istotnym ryzykiem,
uruchamianiu nowych produktów lub udziale w kluczowych decyzjach dotyczących oceny ryzyka
w celu osiągnięcia zgodności ze Strategią Zarządzania Ryzykiem.
6. Podejmowaniu decyzji w zakresie kwestii związanych z ryzykiem i środkami ograniczającymi
ryzyko oraz dokonywanie przeglądu statusu stosownych procesów z zakresu zarządzania
ryzykiem.
7. Ocenie i udziale w opracowywaniu istotnych elementów ryzyka w strategii biznesowej i Strategii
Zarządzania Ryzykiem.
8. Określaniu apetytu na ryzyko i limitów ryzyka oraz monitoringu ustanowionych limitów.
9. Monitorowaniu istotnych ryzyk, zgodnie z profilem ryzyka Spółki,
10. Reagowaniu na naruszenia wymogów prawnych, standardów i procedur wewnętrznych.
11. Promowaniu i podnoszeniu kultury zarządzania ryzykiem w Spółce.
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Komitet Zarządzania Ryzykiem udziela Zarządowi (od 1.09.2021 r. - Likwidatorom) swoich rekomendacji
i niezbędnych wyjaśnień oraz informacji o aktualnej sytuacji Spółki, a także przedstawia opinie w
zakresie profilu ryzyka Spółki, w oparciu o które Zarząd/Likwidatorzy podejmuje decyzje.
Udzielanie pełnomocnictw i prokury
W celu ułatwienia realizacji określonych rodzajów obowiązków Zarząd (od 1.09.2021 r. - Likwidatorzy),
działając zgodnie z zasadami reprezentacji może udzielić określonej osobie pełnomocnictwa lub prokury.
Departament Prawny musi zaopiniować treść pełnomocnictwa lub rodzaj prokury przed jego
udzieleniem. Zakres i czas obowiązywania pełnomocnictwa jest ustalany każdorazowo indywidualnie,
zaś rejestr udzielonych pełnomocnictw jest przechowywany w Biurze Zarządu/Likwidatorów.
B.1.2. Istotne zmiany
sprawozdawczym

systemu

zarządzania,

które

miały

miejsce

w

okresie

W roku 2021 Spółka dokonała corocznego przeglądu systemu zarządzania, dokonała niezbędnych
aktualizacji regulacji wewnętrznych oraz wprowadziła nowe, wymagane przez przepisy prawa lub nadzór
właścicielski. Spółka nie zidentyfikowała konieczności wprowadzania żadnych istotnych zmian
w zaimplementowanym systemie zarządzania. Od momentu rozpoczęcia likwidacji uprawnienia Zarządu
Spółki przejęli Likwidatorzy.
B.1.3 Zasady i praktyki dotyczące
zarządzającego lub nadzorczego

wynagradzania

organu

administrującego,

Zasady i praktyki dotyczące wynagradzania członków Zarządu/Likwidatorów oraz członków Rady
Nadzorczej D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji opierają się na Polityce
Grupy Munich Re (MR GCP), która zgodnie z zasadą harmonizacji organizacji systemu zarządzania w
ubezpieczeniowych grupach kapitałowych, stanowi równocześnie wzorzec ramowy określający
minimalne standardy, jakie muszą zostać spełnione przez spółki Grupy Munich Re. Zatem zgodnie z
przyjętymi przez Spółkę wytycznymi grupy dotyczącymi zasad wynagradzania, system wynagradzania
członków Rady Nadzorczej oraz Likwidatorów D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
w likwidacji został opracowany w taki sposób, aby zapewnić zgodność z wymaganiami zawartymi w
przepisach ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.
2019 poz. 381), wytycznych Ładu Korporacyjnego KNF, w dyrektywie Wypłacalność II oraz w
Rozporządzeniu EU 2015/35, w szczególności:








Spółka zapewnia, iż regulacje dotyczące wynagrodzeń nie mogą prowadzić do faktycznego wzrostu
ryzyka zakładu.
w przypadku gdy systemy wynagrodzeń obejmują zarówno stałe, jak i zmienne składniki
wynagrodzenia, składniki te są skomponowane w taki sposób, aby stały lub gwarantowany składnik
stanowił odpowiednio wysoką część całkowitego wynagrodzenia, co zapobiega nadmiernemu
uzależnieniu pracowników od zmiennych składników - pozwala to Spółce stosować w pełni
elastyczne zasady dotyczące premii, umożliwiając między innymi niewypłacanie zmiennego
składnika wynagrodzenia;
płatność znaczącej części zmiennego składnika wynagrodzenia jest odroczona na okres nie krótszy
niż trzy lata;
w przypadku zmiennego składnika wynagrodzenia zależnego od wyników, podstawą do określenia
łącznej wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia jest ocena wyników danej osoby i danego
obszaru działalności, a także ogólnych wyników Spółki.
przy ocenie wyników pracy poszczególnych osób brane są pod uwagę zarówno kryteria finansowe,
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jak i te niefinansowe określone w formie celów do realizacji. Cele indywidualne nie muszą literalnie
odnosić się do obszarów zapewnienia zgodności z przepisami oraz skutecznego zarządzania
ryzykiem, lecz powinny być one należycie uwzględniane przy ocenie wyników pracy danej osoby;
zapisy szczegółowe dotyczące zasad wynagradzania dotyczące Członków Rady Nadzorczej,
Zarządu/Likwidatorów, osób nadzorujących funkcje kluczowe są określane w indywidualnych
umowach o pracę lub umowach równoważnych;
wynagrodzenia Likwidatorów nie zawierają części zmiennej w formie premii;
wynagrodzenia pracowników zajmujących funkcje kluczowe (Funkcję Zgodności z Przepisami
(Compliance Officer), Funkcję Audytu Wewnętrznego, Funkcję Aktuarialną) nie zawierają części
zmiennej w formie premii.

Pozostałe informacje na temat polityki wynagrodzenia Członków Zarządu/Likwidatorów ,
Rady Nadzorczej i funkcji kluczowych
Spółka nie ma dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych
emerytur dla Członków Zarządu/Likwidatorów, Rady Nadzorczej czy osób nadzorujących kluczowe
funkcje. Prawa do wynagrodzenia członków organu zarządzającego nie zmieniły się w porównaniu do
ubiegłego roku.
Zasady wynagradzania pracowników są określone w Regulaminie Wynagradzania, który określa warunki
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, dla pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę w Spółce.













Pracownik Spółki otrzymuje wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy
i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniające ilość i jakość świadczonej
pracy.
Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik
zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.
Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe
od obowiązującego na dany rok wynagrodzenia minimalnego.
Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest na etapie rekrutacji pracownika w trybie negocjacji stron.
W oparciu o wykaz stanowisk i tabelę płac następuje zaszeregowanie pracownika do kategorii
osobistego zaszeregowania.
Zmiana wysokości wynagrodzenia pracownika może nastąpić na podstawie uzasadnionego wniosku
przełożonego. Wniosek ten wymaga pozytywnego zaopiniowania przez komórkę organizacyjną
Spółki odpowiedzialną za zarządzanie kadrami.
W każdym przypadku ostateczną decyzję o zmianie wynagrodzenia podejmuje Likwidator
odpowiedzialny za obszar zarządzania personelem. Pracownikowi może być przyznana nagroda
pieniężna lub rzeczowa mająca charakter uznaniowy. Decyzję o przyznaniu i wysokości (wartości)
nagrody podejmuje Prezes Zarządu Spółki/właściwy Likwidator Spółki lub upoważnione w tym
zakresie przez niego osoby, na podstawie uzasadnionego wniosku przełożonego lub osoby kierującej
Działem HR.
Pracownikom przysługuje też premia przyznawana na podstawie indywidualnych zapisów
w umowach o pracę, regulaminów premiowania oraz innych regulacji obowiązujących w Spółce.
Przyznanie premii wymaga dokonania oceny pracy - w tym stopnia realizacji postawionych celów
oraz oceny jakości pracy pracownika. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Prezes Zarządu
Spółki/właściwy Likwidator Spółki.
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B.1.4. Istotne transakcje zawarte z udziałowcami lub członkami organu administrującego,
zarządzającego lub nadzorczego Spółki
W roku 2021 Spółka zarejestrowała następujące transakcje z udziałowcem tj. wpłaty na podniesienie
kapitału:
- Kwota 4.000.000,00 PLN została wpłacona przez akcjonariusza ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
na rachunek bankowy spółki D.A.S.TUOP S.A, w pełnej wysokości w dniu 30.11.2020 roku. Rejestracja
podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 10.02.2021 r.
- Kwota 9.000.000,00 PLN została wpłacona przez akcjonariusza ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
na rachunek bankowy spółki D.A.S.TUOP S.A, w pełnej wysokości w dniu 29.03.2021 roku. Rejestracja
podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 23.06.2021 r.
- Kwota 7.600.000,00 PLN została wpłacona przez akcjonariusza ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
na rachunek bankowy spółki D.A.S.TUOP S.A, w pełnej wysokości w dniu 27.05.2021 roku. Rejestracja
podwyższenia kapitału w KRS nastąpiła w dniu 28.09.2021 r.
W 2021 roku wypłacono:
- za okres od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. Członkom Zarządu wynagrodzenie brutto w wysokości
1.050.250,00 PLN
- za okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. Likwidatorom wynagrodzenia brutto w wysokości
579.833,32 PLN,
Gdzie za cały rok 2020 wypłacono Członkom Zarządu: 1.544.750,00 PLN.
W 2021 roku wypłacono Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia brutto w wysokości 108.000,00 PLN
(2020: 108.000,00 PLN). Wyżej wymienionym osobom nie udzielono pożyczek.
Istotne transakcje, które nastąpiły po dniu bilansowym
W roku 2022 Spółka zarejestrowała następujące transakcje z udziałowcem tj. wpłaty na podniesienie
kapitału:
- Kwota 8.000.000,00 PLN została wpłacona przez akcjonariusza ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
na rachunek bankowy spółki D.A.S.TUOP S.A, w pełnej wysokości w dniu 24.02.2022 roku. Na dzień
30.03.2022 r. nie nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału w KRS.

B.2 Wymogi dotyczące kompetencji i reputacji
Zarząd D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w dniu 1.12.2015 roku zatwierdził
Politykę D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. dotyczącą kompetencji i reputacji
kluczowych pracowników („FIT and PROPER”) oraz wymogów minimalnych. Polityka ta została
zaktualizowana 25.09.2020 roku.
Polityka ta wraz z załącznikiem określa kryteria i procedury stosowane w celu zapewnienia, iż wszystkie
osoby, które faktycznie zarządzają D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji
lub pełnią inne kluczowe funkcje w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji
spełniają wymogi dotyczące kompetencji i reputacji obowiązujące na mocy regulacji wprowadzonych na
podstawie przepisów dyrektywy Wypłacalność II (2009/138) lub wynikających z jej wdrożenia, jak
również innych przepisów określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub jakikolwiek inny
właściwy organ regulacyjny lub rządowy. Obejmuje to między innymi wydane przez EIOPA Wytyczne
Dotyczące Systemu Nadzoru Właścicielskiego.
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Polityka zawiera procedury służące do oceny kompetencji oraz reputacji danej osoby zarówno przed jej
powołaniem na stanowisko, jak i na bieżąco, a także określa, w jakich okolicznościach należy dokonać
ponownej oceny spełniania przez kluczowych pracowników wymogów dotyczących kompetencji oraz
reputacji. Dotyczy to osób, które faktycznie zarządzają D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej S.A. w likwidacji lub pełnią inne kluczowe funkcje w ramach D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń
Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji.
W D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji zasadom Polityki podlegają
następujące osoby:
•

Likwidatorzy Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

•

Rada Nadzorcza

•

Osoby nadzorujące kluczowe funkcje, w szczególności:
- Funkcję Zarządzania Ryzykiem,
- Funkcję Zgodności z Przepisami,
- Funkcję Audytu Wewnętrznego,
- Funkcję Aktuarialną.

Wymogi dotyczące kwalifikacji wynikające z ww. Polityki:
Kluczowy Pracownik jest uważany za „posiadającego właściwe kompetencje”, jeśli jego/jej zawodowe i
formalne kwalifikacje, wiedza i doświadczenie dotyczące sektora ubezpieczeniowego, innych sektorów
finansowych lub innych rodzajów działalności z uwagi na jego/jej przedmiot zadań jest odpowiednie w
celu umożliwienia solidnego i ostrożnego zarządzania. Przy ocenie należy uwzględnić obowiązki
przydzielone temu Kluczowemu Pracownikowi oraz, w stosownych przypadkach, jego/jej umiejętności
w dziedzinie ubezpieczeń, finansów, księgowości, danych aktuarialnych i zarządzania. Jeśli w zakres
obowiązków wchodzą obowiązki kierownicze, wymagany jest również wcześniejsze doświadczenie na
stanowisku kierowniczym odpowiedniego szczebla.
Przyjmuje się, że likwidatorzy powinni mieć te same kompetencje co Członkowie Zarządu. Zatem
Likwidatorzy D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji wspólnie muszą
posiadać kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę w następujących dziedzinach: (i) rynki ubezpieczeniowe i
finansowe, (ii) strategia i model biznesowy przedsiębiorstwa, (iii) system zarządzania, (iv) analizy
finansowe i aktuarialne oraz (v) regulacje i wymogi, określone w poz. 11 Wytycznych EIOPA dotyczących
systemu zarządzania. Oprócz tego każdy Likwidator musi mieć wystarczającą wiedzę o wszystkich
obszarach Spółki, aby móc zrozumieć i sprawować nadzór nad działaniami innych Likwidatorów oraz być
świadom rodzajów ryzyka, jakie wiążą się z działalnością przedsiębiorstwa i wynikających z tego dla
Spółki wymogów kapitałowych. Jednakże poziom szczegółowej wiedzy wymaganej od poszczególnych
Likwidatorów może być różny. To kryterium dotyczy również oceny kwalifikacji zawodowych Likwidatora.
Ponadto, wymogi prawne wymagają od Członków Zarządu Spółki (tym samym od Likwidatorów)
posiadania odpowiedniej znajomości wewnętrznej struktury koncernu, modeli biznesowych różnych
spółek i związków i stosunków pomiędzy nimi. Obowiązki przydzielone danemu Likwidatorowi winny
zapewnić odpowiednią różnorodność kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia we właściwych dziedzinach w
celu zapewnienia zarządzania przedsiębiorstwem i sprawowania nadzoru nad nim w sposób
profesjonalny. W przypadku zmian w składzie Likwidatorów łączna wiedza Likwidatorów winna być
zawsze zachowywana na odpowiednim poziomie.
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Opis procedury stosowanej w celu oceny kompetencji i reputacji osób, które faktycznie zarządzają
Spółką.
Ocena kompetencji i reputacji każdej z osób pełniących funkcje kluczowe jest przeprowadzana przed
jego/jej powołaniem bądź zatrudnieniem na stanowisko lub jeśli okoliczności wskazują, iż wymagana
jest ponowna ocena.
Ponowna ocena musi być przeprowadzona po maksymalnie pięciu latach, jeśli nie było
podstaw/przesłanek do wcześniejszej ponownej oceny.
Ponowna ocena musi być przeprowadzona bezzwłocznie, jeśli:
−
−
−

−
−
−
−
−

z analizy faktów i okoliczności wynika, że:
możliwe jest, że osoba objęta niniejszą polityką nie spełnia już wymogów w zakresie
kompetencji i reputacji,
osoba objęta niniejszą polityką uniemożliwia spółce D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej S.A. w likwidacji prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zgodny z
obowiązującymi wymogami prawnymi,
obecność osoby objętej niniejszą polityką zwiększa ryzyko przestępstw finansowych (np. prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu),
zagrożone jest należyte zarządzanie spółką D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej
S.A. w likwidacji,
nastąpiły istotne zmiany w przydzielonych obowiązkach,
dany członek Rady Nadzorczej/Komitetu Audytu ma być poddany wyborowi na kolejną
kadencję,
nastąpiły istotne zmiany w wymogach prawnych lub regulacyjnych związanych z daną funkcją.

Za ocenę lub ponowną ocenę odpowiedzialny jest organ, który zatrudnia lub powołuje osobę na
kluczową funkcję. W przypadku D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji
organem odpowiedzialnym jest Zgromadzenie Wspólników, jeśli osoba pełniąca kluczową funkcję jest
członkiem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza, jeśli osoba pełniąca kluczową funkcję jest likwidatorem,
Likwidatorzy są odpowiedzialni za ocenę osób pełniących pozostałe funkcje kluczowe tj.:
- Funkcję Zarządzania Ryzykiem
- Funkcję Zgodności z Przepisami (Compliance),
- Funkcję Audytu Wewnętrznego,
- Funkcję Aktuarialną.
Dodatkowo wobec osób pełniących Funkcję Compliance oraz Audytu Wewnętrznego do powołania
niezbędna jest w każdym przypadku zgoda Rady Nadzorczej.
Ocena kwalifikacji obejmuje między innymi przegląd wykształcenia , kwalifikacji, dotychczasowej kariery
zawodowej i referencji, w kontekście obowiązków właściwych dla danej funkcji kluczowej. Ocena
kwalifikacji jest przeprowadzana zgodnie z definicją wymaganej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji
odpowiednich do przydzielonych obowiązków. Ocena opiera się na analizie kwestionariuszy osobowych,
CV, zaświadczeń, certyfikatów osób mających pełnić funkcje kluczowe i innych dostępnych dokumentów
poświadczających posiadanie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
Dokumentacja w tym zakresie wraz z wynikami ocen jest przechowywana w Spółce.
W celu weryfikacji posiadania odpowiedniej reputacji, od osoby pełniącej kluczową funkcję wymagane
jest przedłożenie stosowanego oświadczenia o niekaralności oraz złożenie oświadczenia o braku
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zaistnienia wobec tej osoby wskazanych w niniejszej polityce negatywnych przesłanek reputacji, z
odpowiednią klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Ocena reputacji jest przeprowadzana na podstawie przedstawionych dokumentów na indywidualnych
zasadach – zawsze jest brany pod uwagę rodzaj niewłaściwego postępowania lub wyroku skazującego,
poziom instancji (wyrok podlegający odwołaniu czy wyrok ostateczny), okres czasu, jaki upłynął od
niewłaściwego postępowania lub wyroku skazującego, jego istotność i późniejsze zachowanie osoby
pełniącej kluczową funkcję.
Każda osoba pełniąca kluczową funkcję jest obowiązana zawiadomić, bez nieuzasadnionej zwłoki,
właściwy organ spółki uprawniony do dokonywania oceny kompetencji i reputacji, gdy przestanie już
spełniać wymogi dotyczące kompetencji określone w Polityce lub zachodzi istotne ryzyko i
prawdopodobieństwo, iż przestanie spełniać takie wymogi. Równocześnie każda osoba pełniąca
kluczową funkcję jest obowiązana do utrzymania swoich kwalifikacji odpowiednich do stanowiska
poprzez aktywne poszukiwanie i podejmowanie możliwości rozwinięcia zawodowych kwalifikacji, wiedzy
i doświadczenia.
Jeśli w wyniku oceny kompetencji lub reputacji danej osoby pełniącej kluczową funkcję zostanie
stwierdzone, że osoby tej nie można już uważać za posiadającą właściwe kwalifikacje i kompetencje,
właściwy organ odrzuca kandydaturę danej osoby na stanowisko dot. funkcji kluczowej, a w przypadku
gdy dana osoba pełni już kluczową funkcję podejmie odpowiednie kroki, które obejmują rozważenie
odwołania ze stanowiska przez właściwy organ.
Jeśli dana osoba nie posiada właściwych kompetencji w pełnym niezbędnym zakresie, lecz nadal posiada
je w znacznej części, a stwierdzone braki mogą być uzupełnione w rozsądnym czasie, to o ile będzie to
uzasadnione, można rozważyć udział tej osoby w szkoleniu w celu poprawy tych aspektów jej
kwalifikacji, które w wyniku przeprowadzonej oceny zostały uznane za niewystarczające. Takie działanie
szkoleniowe powinno zostać przeprowadzone w odpowiednim czasie umożliwiającym szybkie nabycie
odpowiednich kwalifikacji.
W przypadku powierzenia pełnienia kluczowych funkcji na zasadzie outsourcingu, w żadnym przypadku
fakt ten nie może prowadzić do naruszenia wymogów kompetencji i reputacji i innych określonych zasad
Polityką. Zatem Spółka zapewnia, że w każdym przypadku osoba, która ma pełnić funkcję kluczową w
ramach outsourcingu spełniała wymogi dotyczące kompetencji i reputacji, zgodnie z obowiązującą
Polityką lub dalszymi aktami wykonawczymi.
Aby umożliwić D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji lub organowi
nadzoru (KNF) ocenę, czy osoba mająca pełnić funkcję kluczową lub pełniąca funkcję kluczową spełnia
wymogi dotyczące kompetencji i reputacji, osoba ta jest obowiązana do wyrażenia zgody na
gromadzenie i używanie wszelkich informacji żądanych przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej S.A. w likwidacji w celu przestrzegania i wykonywania obowiązującej Polityki.

B.3 System zarządzania ryzykiem, w tym własna ocena ryzyka
i wypłacalności
B.3.1. System zarządzania ryzykiem
Ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem w Spółce ponoszą Likwidatorzy.
Likwidatorzy Spółki odpowiadają za ustanowienie i zatwierdzenie odpowiedniego systemu limitów ryzyka
dla każdego zdefiniowanego rodzaju ryzyka. Zapewnia, że ryzyka są identyfikowane, mierzone i
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zarządzane w sposób odpowiedni do skali i natury tych ryzyk oraz odpowiednio do profilu i skali
działalności Spółki.
Zarządzanie ryzykiem jest prowadzone na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki:






przez Radę Nadzorczą, która sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem oraz ocenia
adekwatność i skuteczność tego procesu w ramach decyzji określonych w statucie Spółki
i regulaminie Rady Nadzorczej oraz za pośrednictwem powołanego Komitetu Audytu;
przez Zarząd / likwidatorów, którzy organizują i zapewniają działanie systemu zarządzania
ryzykiem poprzez uchwalanie strategii, polityk, wyznaczanie i zatwierdzanie odpowiedniego
systemu limitów / tolerancji dla każdego zdefiniowanego rodzaju ryzyka,
oraz przez Komitet Zarządzania Ryzykiem.

Na poziomie działań operacyjnych system zarządzania ryzkiem działa w oparciu o tzw. trzy linie obrony:
• pierwsza linia obrony – obejmuje bieżące zarządzanie ryzykiem na poziomie jednostek i komórek
organizacyjnych Spółki oraz podejmowanie decyzji w ramach procesu zarządzania ryzykiem; w ramach
powierzonych zadań funkcje operacyjne identyfikują i dokonują oceny ryzyk oraz podejmują działania
mające na celu ich ograniczanie.
• druga linia obrony – obejmuje zarządzanie ryzykiem poprzez wyspecjalizowane komórki zajmujące się
identyfikacją, monitorowaniem i raportowaniem o ryzyku oraz kontrolą limitów; drugą linię obrony
stanowi Funkcja Zarządzania Ryzykiem odpowiedzialna za nadzór nad Systemem Zarządzania Ryzykiem
oraz wspieranie pierwszej linii obrony w realizowaniu powierzonych zadań. Funkcja Zarządzania
Ryzykiem odpowiada za utrzymanie, rozwijanie i raportowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem. Druga
linia obrony to także Funkcja Zgodności z Przepisami (Compliance).
• trzecia linia obrony – obejmuje audyt wewnętrzny, odpowiedzialny za przeprowadzanie niezależnej
oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania, z uwzględnieniem Systemu Zarządzania Ryzykiem oraz
Systemu Kontroli Wewnętrznej, jak również wskazywanie obszarów wymagających poprawy.
System Zarządzania Ryzykiem, oprócz zewnętrznych aktów normatywnych, reguluje legislacja
wewnętrzna Spółki. Najważniejszymi dokumentami wewnętrznymi są: Polityka Zarządzania Ryzykiem,
Podręcznik Zarządzania Ryzykiem oraz Strategia Zarządzania Ryzykiem. Polityka Zarządzania Ryzykiem
definiuje ogólne wytyczne, co do sposobu organizacji zarządzania ryzykiem - zadania, role i obowiązki
oraz umieszczenie Funkcji Zarządzania Ryzykiem w strukturze organizacyjnej. Podręcznik Zarządzania
Ryzykiem opisuje kluczowe procesy zarządzania ryzykiem oraz sposób ich integracji z procesem
decyzyjnym. Strategia Zarządzania Ryzykiem przyjęta w Spółce D.A.S. TUOP S.A. ma na celu:


utrzymanie przez Spółkę odpowiedniej kondycji finansowej i tym samym zapewnienie iż wszystkie
zobowiązania wobec klientów zostaną zrealizowane,



ochronę wartości Spółki,



ochronę reputacji Spółki D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., Spółek Grupy
ERGO oraz Munich Re.

Efektywne wprowadzenie strategii zarządzania ryzykiem jest kluczowe dla funkcjonowania Spółki, służy
interesom klientów, pracowników i środowisku biznesowemu (postrzeganie przez otoczenie zewnętrzne,
klientów, interesariuszy i inne podmioty zewnętrzne, takie jak, np. regulatorzy rynku
ubezpieczeniowego).
Strategia zarządzania ryzykiem określa apetyt na ryzyko, które jest definiowane poprzez ustanowienie
odpowiednich limitów ryzyka oraz tzw. „triggers” (wartości progowych).
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Funkcja Zarządzania Ryzykiem zapewnia istnienie niezależnej i spójnej struktury zarządzania ryzykiem
mającej za zadanie identyfikację, ocenę, zarządzanie oraz raportowanie ryzyka. Zakres działania Funkcji
Zarządzania Ryzykiem obejmuje wszystkie istotne ryzyka, które mają wpływ na wypłacalność, płynność,
zyski, prowadzenie działalności oraz reputację Spółki.
Do najważniejszych zadań Funkcji Zarządzania Ryzykiem należą:
 Koordynacja działań związanych z Zarządzaniem Ryzykiem na wszystkich poziomach i we wszystkich
obszarach działalności Spółki, w tym odpowiedzialność za opracowanie strategii, metod, procesów
i procedur służących identyfikacji, ocenie i monitorowaniu ryzyka oraz zarządzaniu ryzykiem oraz
zapewnienie właściwego wdrożenia wytycznych w zakresie Zarządzania Ryzykiem,
 Zadania związane z kontrolą ryzyka, w szczególności mapowanie ogólnej sytuacji dot. ryzyka
w Spółce. Zadania te obejmują również właściwe podejście do wzajemnych interakcji pomiędzy
poszczególnymi kategoriami ryzyka, przygotowanie ogólnego profilu ryzyka oraz, w szczególności,
identyfikację ryzyk zagrażających ciągłości działania Spółki,
 Zadania związane z wczesnym ostrzeganiem, w szczególności wdrożenie systemu pozwalającego
na wczesne rozpoznanie ryzyk i przygotowywanie propozycji właściwych środków zaradczych,
 Doradzanie Zarządowi Likwidatorom Spółki w obszarze Zarządzania Ryzykiem i wspieranie decyzji
strategicznych, występując w roli doradcy, w tym wspieranie Zarządu / likwidatorów w procesie
wdrażania skutecznego systemu zarządzania ryzykiem w Spółce i monitorowanie funkcjonowania
systemu zarządzania ryzykiem (adekwatnie do profilu ryzyka Spółki),
 Monitorowanie skuteczności Systemu Zarządzania Ryzykiem, w tym identyfikowanie jego
ewentualnych mankamentów, opracowanie rekomendacji i uwag do usprawnienia systemu (jeśli
system tego wymaga) oraz zdawanie odpowiednich raportów Likwidatorom.
Funkcja Zarządzania Ryzykiem podlega bezpośrednio Członkowi Zarządu / Likwidatorowi
odpowiedzialnemu za pion finansowy (CFO), regularnie wspiera działalność Rady Nadzorczej, Komitetu
Audytu oraz Komitetu Zarządzania Ryzykiem, regularnie, bądź też w zależności od potrzeb uczestnicząc
w posiedzeniach w/w organów oraz dostarczając odpowiednie raporty oraz opinie (zgodnie z agendą).
Zgodnie z przyjętym modelem trzech linii obrony, obowiązki Funkcji Zarządzania Ryzykiem są niezależne
od obowiązków biznesowych. Funkcja Zarządzania Ryzykiem jest wpisana w strukturę organizacyjną w
sposób zapobiegający wywieraniu na tę komórkę nadmiernego wpływu, kontroli i ograniczeń w zakresie
wykonywanych przez nią obowiązków ze strony innych komórek operacyjnych, menedżerów i
Likwidatorów.
Funkcja Zarządzania Ryzykiem w ramach zadań doradczych ma prawo przedłożyć rekomendacje lub
opinie do Likwidatorów Spółki dotyczące proponowanych środków sterowania ryzykiem. Podejmując
decyzję Likwidatorzy Spółki ustosunkowują się do rekomendacji Funkcji Zarządzania Ryzykiem.
Funkcja Zarządzania Ryzykiem ma nieograniczony dostęp do Członków Zarządu Spółki/ Likwidatorów
Spółki oraz Rady Nadzorczej.
W ramach zintegrowanego ze strukturą organizacyjną systemu zarządzania ryzykiem, Spółka wdrożyła
proces własnej oceny ryzyka i wypłacalności (dalej: ORSA). Z dniem likwidacji proces ORSA nie jest już
obowiązkowy, a zatem nie jest przez Spółkę prowadzony.
B.3.2. Własna ocena ryzyka i wypłacalności
W związku z likwidacja Spółka nie jest zobowiązana do przeprowadzania procesu Własnej Oceny Ryzyka
i Wypłacalności (Own Risk and Solvency Assessment - ORSA).
System zarządzania ryzykiem wiąże się ściśle z procesem zarządzania kapitałem w Spółce. Prowadzony
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monitoring obejmuje analizę wpływu podejmowanych działań na środki własne, kapitał na ryzyko
i w konsekwencji – wypłacalność Spółki.
W wymiarze finansowym Spółka posiada odpowiednie środki finansowe do realizacji wszystkich
czynności i działań Spółki planowanych w związku z likwidacją, a także uzyskała pisemne zapewnienie
od właściciela Spółki, ERGO VERSICHERUNG AG, że udzieli ona wsparcia finansowego Spółce
niezbędnego do pokrycia wszelkich zobowiązań Spółki do czasu zakończenia procesu likwidacji. Według
aktualnych przewidywań, współczynnik wypłacalności Spółki, w planowanym horyzoncie czasowym do
dnia transferu portfela, kształtować się będzie na odpowiednim poziomie.
Poziom ryzyka i wypłacalności Spółki jest monitorowany kwartalnie. Kluczowe parametry wpływające
na poziom ryzyka Spółki są monitorowane na bieżąco. Potrzeby kapitałowe Spółki w zakresie
wypłacalności (Overall Solvency Needs) oraz na Fundusze Własne (Own Funds) są monitorowane
kwartalnie.

B.4 System kontroli wewnętrznej
System kontroli wewnętrznej jest kluczowym elementem systemu zarządzania Spółki.
System kontroli wewnętrznej (ang. Internal Control System, zwany dalej "ICS") został wprowadzony
na mocy obowiązujących regulacji i w oparciu o standardy Grupy ERGO, z uwzględnieniem skali i zakresu
działalności Spółki.
Celem systemu kontroli wewnętrznej zaimplementowanego w Spółce jest zapewnienie kontroli nad
istotnymi ryzykami, na które Spółka jest narażona.
System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w Spółce jako integralny element zarządzania ryzykiem,
stanowiąc tym samym istotną część systemu zarządzania. W ramach istniejącego systemu kontroli
wewnętrznej, we wszystkich istotnych obszarach działalności Spółki (m.in.: sprawozdawczość
finansowa, zapewnianie zgodności – compliance, istotne procesy operacyjne) identyfikacji, analizie
i ocenie podlegają wszystkie istotne ryzyka operacyjne wraz z przypisanymi do nich mechanizmami
kontrolnymi. Celem tego procesu jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania właściwie
zaprojektowanych mechanizmów kontrolnych.

Organizacja systemu kontroli wewnętrznej jest również oparta, jak cały system zarządzania w Spółce,
na koncepcji tzw. trzech linii obrony, które odzwierciedlają trzy role:
- jednostki podejmujące ryzyko, tzw. pierwsza linia obrony,
- jednostki kontrolujące (monitorujące) ryzyko, czyli tzw. funkcje kontrolne nadzorują czynności
kontrolne wykonywane przez "pierwszą linię obrony", co razem zapewnia skuteczne środowisko kontroli
i zgodność z wymaganiami Zarządu/ Likwidatorów dotyczącymi Systemu Kontroli Wewnętrznej w
Spółce, w szczególności odnoszącymi się do nadzoru nad istotnymi ryzykami wykonywanego przez
pierwszą linię obrony w celu ograniczenia i kontroli tych ryzyk,
- jednostka audytu wewnętrznego dokonująca niezależnej weryfikacji, tzw. „trzecia linia obrony”, czyli
jednostka niezależna od działalności operacyjnej jak również od jednostek kontrolujących/
monitorujących ryzyko.
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Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem (w tym za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej)
ponosi Zarząd Spółki/ Likwidatorzy Spółki.
System kontroli wewnętrznej obejmuje cały szereg procedur i mechanizmów kontrolnych ustanowionych
przez Zarząd / Likwidatorów oraz kadrę menedżerską w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Spółki.
System kontroli wewnętrznej obejmuje następujące czynności (wymienione w tabeli poniżej):
Nazwa mechanizmu
kontroli

Zatwierdzanie i
Autoryzacja

Plany awaryjne
Plany Ciągłości Działania
Kody księgowe

Opis
Zatwierdzanie i autoryzacja jest potwierdzeniem lub usankcjonowaniem decyzji
podejmowanych przez pracowników w ramach realizowanych zadań lub
procesowanych transakcji po odpowiednio przeprowadzonej weryfikacji przez kadrę
menadżerską. W przypadku wszystkich istotnych decyzji kluczową zasadą jest tzw.
dual control - zasada „czterech oczu”, oznaczająca autoryzację przez co najmniej
dwie osoby.
Mechanizmy kontrolne zapewniające przywrócenie działalności operacyjnej w
przypadku wystąpienia katastrofy lub awarii lub przerwy w zasilaniu: odpowiednie
Plany Ciągłości Działania, Plany odzyskania danych po awarii, testy ciągłości
działania i odtworzenia danych, system backupów oraz przechowywania danych.
Mechanizmy kontrolne wprowadzające ustalone kody dla księgi głównej lub księgi
pomocniczej pozwalające na zminimalizowanie liczby błędów oraz na skuteczne
przetwarzanie danych oraz sprawozdawczość.

Dokumentacja

Mechanizmy kontrolne zapewniające, że podejmowane decyzje, akceptacja
wyjątków, transakcje oraz inne zdarzenia są udokumentowane.

Zatrudnianie/Selekcja

Proces rekrutacji i wyboru obejmuje przeprowadzenie odpowiedniej weryfikacji
kandydatów w oparciu o analizę informacji uzyskanych w trakcie badania
doświadczenia i kompetencji kandydatów ubiegających się o posadę w Spółce.

Wprowadzanie danych,
edycja i walidacja

Mechanizmy kontrolne zapewniające kompletność, poprawność, i/lub integralność
danych wprowadzanych do systemów informatycznych. Kontrole te mogą m. in
uwzględniać zasady projektowania interfejsów systemowych, które ograniczają
prawdopodobieństwo wprowadzenia błędnych danych, (np. wymagane pola,
wartości akceptowalne, itp.), weryfikację wprowadzanych danych pod względem
znanych lub oczekiwanych wartości (np. tolerancja, powtórne sprawdzenie, itp.),
lub weryfikację integralności i źródło pochodzenia danych (np. podpisy
elektroniczne, oryginalne podpisy, itp.).

Zabezpieczenia fizyczne

Mechanizmy kontrolne fizycznie chroniące dostęp do aktywów Spółki.

Polityki & procedury

Polityki i procedury opisujące zasady organizacyjne prowadzenia działalności oraz
procedury służące realizacji zasad określonych w politykach, jak również inne
materiały dla pracowników pomocne w wykonywaniu ich obowiązków.

Monitorowanie procesu

Mechanizmy kontrolne zapewniające realizację procesów w ramach jednostek
organizacyjnych zgodnie z ustalonymi celami organizacji. Kontrole te mogą
zawierać weryfikację zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi (np.
monitorowanie statusu roszczeń w celu zapewnienia terminowej obsługi zgodnej z
wymaganiami prawnymi), wykonywanie przeglądów jakości, przeglądów w celu
odrzucania podwójnych transakcji, przeglądu sprawozdań finansowych, itp.

Uzgodnienia/Porównania

Podział obowiązków

Mechanizmy kontrolne zapewniające zgodność dwóch lub większej ilości danych np.
uzgadnianie kont bankowych, porównania sum w księgach pomocniczych do kont
kontrolnych, porównania wyników (liczby rekordów) przesłanych danych, itp.
Mechanizm kontrolny wprowadzający podział obowiązków lub podział
poszczególnych etapów procesów w celu zmniejszenia ryzyka popełnienia
przypadkowych błędów lub/i ryzyka nadużyć.
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Monitorowanie
Strategiczne oraz
Zarządzanie poprzez
system limitów (poziomów
tolerancji)
Nadawanie uprawnień
oraz Monitoring

Kontrole zarządcze zapewniające realizację przez jednostki organizacyjne
określonych celów biznesowych. Kontrole te obejmują krótko- i długoterminowe
planowanie, planowanie procesów organizacyjnych i zasobów, przegląd kluczowych
wskaźników działalności, zarządzania ryzykiem, architekturę przedsiębiorstwa, dane
dotyczące systemu zarządzania, itp.
Autoryzacja, identyfikacja oraz potwierdzanie dostępu dla osób do zasobów
informatycznych. Jako minimum przyjmujące, że dostęp do systemów lub danych
przyznawany jest w formalnie prowadzonym procesie zatwierdzania uprawnień oraz
okresowo podlegają weryfikacji.

Kontrola Zmian w
Systemach

Zmiany wprowadzane do systemów informatycznych podlegają kontroli i są
weryfikowane w celu zapewnienia spełnienia wymagań biznesowych i zgodnie z
oczekiwaniami oraz w celu ograniczenia możliwości wystąpienia luk w systemie
bezpieczeństwa. Kontrole te zawierają testy na poziomie jednostek
organizacyjnych, testy wydajnościowe, testy podatności itp.

System Szyfrowania
Danych

Mechanizmy kontrolne zapewniające ochronę danych wrażliwych poprzez
szyfrowanie danych w systemach. Szyfrowanie danych oraz inne metody
zabezpieczające dostęp do danych wdrażane są w ramach architektury
informatycznej, np. laptopów, smartfonów/ telefonów oraz systemów archiwizacji
danych w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do danych i/lub
ujawnienia informacji niejawnych lub poufnych.

System monitorowania i
reagowania

Mechanizmy kontrolne zapewniające monitorowanie środowiska informatycznego w
celu identyfikacji incydentów bezpieczeństwa, monitorowania zmian, przerw w
zasilaniu, itp. oraz zapewniające podjęcie w oparciu o wyniki odpowiednich działań.

Konfiguracja Systemu
Bezpieczeństwa

Kontrole bezpieczeństwa na poziomie aplikacji, infrastruktury, sprzętu, lub warstw
sieci zapewniające poufność danych.
Kontrole zapewniające, iż strony działają zgodnie z postanowieniami umowy, a
Monitorowanie Dostawców
odstępstwa od zasad są zatwierdzane na podstawie decyzji kadry menadżerskiej.
Mechanizmy kontrolne zapewniające, iż pracownicy na wszystkich szczeblach
organizacyjnych mają dostęp do odpowiednich szkoleń zgodnie z wymogami
prawnymi w zakresie oferty produktowej, świadczenia usług, przestrzegania zasad,
Szkolenia/ Komunikacja
standardów i procedur. Spółka wprowadza w życie wartości, standardy
obowiązujące pracowników, dostawców lub innych interesariuszy. Istnieją procesy
weryfikacji i komunikowania standardów i prowadzone są odpowiednie szkolenia w
tym zakresie.
Kontrole stwierdzające istnienie/ważność zasobów np. fizyczna inwentaryzacja w
Inwentaryzacja aktywów
celu określenia, czy ilość i jakość posiadanych aktywów majątku jest odpowiednia,
potwierdzenie środków trwałych ze stanem faktycznym oraz księgowym.

Opis sposobu wdrożenia Funkcji Zgodności z Przepisami.
Funkcja Zgodności z Przepisami wchodzi w skład systemu kontroli wewnętrznej spółki.
Naczelne zasady sprawowania Funkcji Zgodności z Przepisami oraz procedury niezbędne do jej
wykonywania zostały określone i przyjęte w „Polityce i procedurach wykonywania Funkcji Zgodności
z Przepisami (Compliance Policy) D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A”, która
to polityka obowiązuje od dn. 01.01.2016 r.
Funkcja Zgodności z Przepisami została zorganizowana w sposób gwarantujący niezależność
od pozostałych działów. Przy wykonywaniu swoich zadań Compliance Officer nie podlega żadnym
wpływom i poleceniom. Compliance Officer posiada prawo do bezpośredniego kontaktu z Zarządem
Spółki/ Likwidatorami Spółki i Radą Nadzorczą a także prawo do uzyskiwania informacji od pracowników.
Zasoby niezbędne do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem Funkcji Zgodności z Przepisami
są dostosowane do skali działalności spółki tzn. Funkcja Zgodności z Przepisami wykonywana jest przez
jedną osobę zatrudnioną na stanowisku Compliance Officera, dla którego został również wyznaczony
zastępca.
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Zgodnie z przyjętą Polityką Compliance zadania Funkcji Zgodności z Przepisami w DAS. TUOP S.A. w
likwidacji obejmują, w szczególności:
a) doradzanie organom spółki w sprawach związanych ze stosowaniem się do przepisów prawa,
wytycznych organu nadzoru lub akcjonariusza;
b) ocenę możliwych skutków wprowadzanych zmian w przepisach na zakres działalności Spółki i jej
relacje z klientami, pracownikami i kontrahentami;
c) identyfikowanie i ocena ryzyk związanych z nieprzestrzeganiem prawa i regulacji wewnętrznych,
w tym regulacji dotyczących standardów etycznych (w oparciu o tworzone mapy ryzyk) oraz ocena
adekwatności środków przyjmowanych w celu zapobiegania powstaniu niezgodności ;
d) monitorowanie zachowania zgodności z przepisami;
e) tworzenie lub opiniowanie regulacji wewnętrznych w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami
prawa lub zgodności z przyjętymi w Spółce etycznymi standardami postępowania.
Zadania Funkcji Zgodności z Przepisami określane są szczegółowo w rocznym planie (plan, o którym
mowa w art. 270 par. 1 rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2015/35) zatwierdzanym przez
Zarząd/ Likwidatorów Spółki.

B.5 Funkcja audytu wewnętrznego
Funkcja Audytu Wewnętrznego D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji
wspiera Zarząd/Likwidatorów w wykonywaniu zadań związanych z monitorowaniem funkcjonowania
Spółki. Audyt Wewnętrzny jest odpowiedzialny za systematyczną ocenę elementów systemu
zarządzania. W szczególności, powyższa ocena obejmuje system zarządzania ryzykiem, system kontroli
wewnętrznej oraz trzy kluczowe funkcje, tj.: zgodność z przepisami, zarządzanie ryzykiem oraz aktuariat.
Organizacja
Funkcja Audytu Wewnętrznego jest obiektywna i niezależna od funkcji operacyjnych. Jednakże, swoją
działalność prowadzi w ramach standardów mających zastosowanie w całej Munich Re Group, które
również obowiązują w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji.
Niezależność Audytora Wewnętrznego od działalności operacyjnej jest zagwarantowana m.in. poprzez
bezpośrednią podległość organizacyjną Prezesowi Zarządu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej S.A. w likwidacji. Ponadto, posiada również tak zwaną "linię raportowania" do Ergo Group Audit.
Audyt Wewnętrzny obejmuje swoją właściwością D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej
S.A. w likwidacji oraz jej spółki zależne.
Zadania Audytu Wewnętrznego
Do głównych zadań Audytu Wewnętrznego należy:
Przeprowadzanie audytów: Audyt Wewnętrzny ocenia funkcjonowanie systemu zarządzania
obejmującego całą organizację biznesową, w tym weryfikuje system kontroli wewnętrznej pod kątem
adekwatności i skuteczności. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzany z zachowaniem zasad
obiektywizmu i niezależności. Obszar funkcjonowania organizacji biznesowej oceniany przez Audyt
Wewnętrzny obejmuje wszystkie obszary działalności Spółki i procesy systemu zarządzania oraz inne
funkcje związane z zarządzaniem, w szczególności:
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− skuteczność i efektywność procesów i kontroli wewnętrznej,
− przestrzeganie przepisów prawa, procedur, standardów zewnętrznych i wewnętrznych oraz
ewentualnych wytycznych,
− niezawodność, kompletność, spójność i właściwe terminy zewnętrznego i wewnętrznego systemu
raportowania,
− niezawodność i bezpieczeństwo systemów IT,
− charakter zadań i sposób ich realizacji przez pracowników.
Sprawozdawczość: Audyt Wewnętrzny sporządza pisemny raport niezwłocznie po zakończeniu zadania
audytowego. Przynajmniej raz w roku przygotowuje raport, w którym przedstawiane są istotne wyniki
audytu za miniony rok sprawozdawczy. Ponadto, w ramach czynności sprawdzających Audyt
Wewnętrzny jest również odpowiedzialny za monitorowanie i raportowanie stanu wykonania zaleceń.
Zadania doradcze: Audyt Wewnętrzny może świadczyć usługi doradcze, na przykład w ramach
projektów lub audytów, które im towarzyszą oraz doradzać innym komórkom organizacyjnym Spółki w
zakresie wdrażania lub zmiany kontroli i/lub procesów. Warunkami wstępnymi podjęcia zadania tego
typu jest brak konfliktu interesów oraz zapewnienie niezależności Audytu Wewnętrznego.
Niezależność i obiektywizm
Audytor Wewnętrzny przestrzega zapisy międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego.
Dotyczy to również zasad gwarantujących niezależność i obiektywizm Audytu Wewnętrznego (w tym
odpowiednie umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, spójny podział obowiązków oraz kompleksową
kontrolę jakości podczas audytu).
Audytor Wewnętrzny ma zagwarantowaną niezależność i jest podporządkowany Prezesowi Zarządu.
Ponadto, ma bezpośredni i nieograniczony dostęp do Zarządu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej w likwidacji i spółek zależnych. Jako dostawca usługi dla Spółki jest niezależny od jej wszystkich
innych funkcji operacyjnych.
Audyt Wewnętrzny posiada wystarczające zasoby i przeprowadza czynności na własną
odpowiedzialność, niezależnie i bezstronnie (obiektywnie). Dba, o zachowanie niezależności
i obiektywizmu Funkcji Audytu Wewnętrznego.
Audyt Wewnętrzny nie podlega żadnym instrukcjom podczas planowania, wykonywania oraz oceny i
raportowania wyników audytu. Prawo Zarządu do zlecania dodatkowych audytów nie narusza
niezależności Audytu Wewnętrznego.
W celu zapewnienia niezależności Audytor Wewnętrzny nie podejmuje żadnych zadań niezwiązanych z
audytem. Nie można powierzyć zadań Audytu Wewnętrznego pracownikom zatrudnionym w innych
komórkach organizacyjnych Spółki. Nie wyklucza to możliwości tymczasowego zatrudnienia
pracowników z innych komórek organizacyjnych w celu przeprowadzania audytu wewnętrznego w
oparciu o ich specjalistyczną wiedzę. Podczas wykonywania zadania, zwraca się uwagę na fakt, czy nie
zachodzi konflikt interesów, a Audytor Wewnętrzny wykonuje swoje obowiązki bezstronnie. W
szczególności zapewnia się, że nie przeprowadza on audytu w obszarze, za który był odpowiedzialny w
ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
W okresie sprawozdawczym niezależność i obiektywizm Funkcji Audytu Wewnętrznego nie są w żadnym
stopniu ograniczone.
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B.6 Funkcja Aktuarialna
Uwzględniając zakres działalności ubezpieczeniowej oraz strukturę Spółki zadania Funkcji Aktuarialnej
realizowane są jednoosobowo przez osobę powołaną przez Zarząd Spółki.
W D.A.S Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji Funkcja Aktuarialna jest zlecona
w formie outsourcingu.
W 2021 roku Funkcja Aktuarialna przygotowała następujące raporty / opinie:
1) opinię na temat rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
2) raport Funkcji Aktuarialnej za rok 2020.
W 2021 roku przez Funkcję Aktuarialną:
1) zostały zweryfikowane i zaktualizowane pisemne regulacje dotyczące metodologii tworzenia rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności,
2) została nieznacznie zmodyfikowana metodologia obliczania rezerwy IBNR,
3) zostały zweryfikowane i zmodyfikowane pisemne regulacje dotyczące metodologii tworzenia rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości.
Główne zadania Funkcji Aktuarialnej można podzielić na trzy obszary:


zadania związane z ustalaniem i koordynacją prac dotyczących rezerw technicznoubezpieczeniowych;
 zadania doradcze;
 zadania związane z monitorowaniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
W szczególności należy podkreślić zaangażowanie Funkcji Aktuarialnej w jej przyczynianie się
do skutecznego wdrażania systemu zarządzania ryzykiem zakładu, np.:
−

−

−

sporządzanie projekcji środków własnych, kapitałowego wymogu wypłacalności oraz
minimalnego wymogu kapitałowego związanych z planem finansowym i jego poszczególnymi
wersjami,
sporządzanie projekcji środków własnych, kapitałowego wymogu wypłacalności oraz
minimalnego wymogu kapitałowego związanych z testami warunków skrajnych odnoszących się
do założeń wykorzystywanych w planie finansowym,
aktywny udział w procesie własnej oceny ryzyka i wypłacalności.

Zadania związane z ustalaniem i koordynacją prac dotyczących rezerw technicznoubezpieczeniowych.
Funkcja Aktuarialna pełni główną rolę w zakresie koordynacji wszystkich prac związanych z:
- koordynacją ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów
wypłacalności, opracowaniem i prawidłowością odpowiednich metod, procedur i procesów z tym
związanych,
- zapewnieniem adekwatności metodyki stosowanych modeli, jak również założeń przyjętych
do ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów wypłacalności,
- oceną, czy dane wykorzystane do ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych
dla celów wypłacalności są wystarczające i czy są odpowiedniej jakości,
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- zdefiniowaniem procesu ustalenia tych wartości poprzez określenie etapów w tym procesie, osób
odpowiedzialnych za wykonanie czynności niezbędnych w każdym etapie i kolejności etapów
z uwzględnieniem tego jakie informacje są potrzebne do rozpoczęcia każdego etapu i jakie informacje
uzyskuje się na końcu danego etapu,
- ustalaniem wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów rachunkowości.
Zadania doradcze:
- Funkcja Aktuarialna informuje Zarząd i Radę Nadzorczą o wiarygodności i adekwatności ustalania
wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów rachunkowości,
- doradza Zarządowi w zakresie koasekuracji, polityki akceptacji oraz prawidłowości umów reasekuracji.
W szczególności wskazuje na interakcje pomiędzy tworzeniem rezerw, koasekuracją i ochroną
reasekuracyjną,
- zapewnia wsparcie innych funkcji i jednostek organizacyjnych w zakresie ich kompetencji
pokrywającym się z obszarem kompetencji Funkcji Aktuarialnej.
Zadania związane z monitorowaniem:
Funkcja Aktuarialna monitoruje cały proces obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
gwarantuje przestrzeganie standardów Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
odnoszących się do wyceny rezerw, rozpoznaje ewentualne odstępstwa i zapewnia ich korektę.
Obowiązki Funkcji Aktuarialnej są niezależne od obowiązków biznesowych. Osoba nadzorująca Funkcję
Aktuarialną działa w sposób niezależny od obsługi klienta i działań Zarządu obciążonych ryzykiem oraz
nie odpowiada za wyniki finansowe Spółki.
Funkcja Aktuarialna jest wpisana w strukturę organizacyjną w sposób zapobiegający wywieraniu na tę
komórkę nadmiernego wpływu, kontroli i ograniczeń w zakresie wykonywanych przez nią obowiązków
ze strony innych komórek operacyjnych, wyższego kierownictwa i Zarządu. Funkcja Aktuarialna
odpowiada za podejmowanie decyzji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych
obowiązków bez ingerencji ze strony osób trzecich.
Ze względu na skalę działalności Funkcja Aktuarialna jest pełniona jednoosobowo. Jest ona wspierana
przez Dział Finansowy, Dział Kontrolingu oraz Departament Likwidacji Szkód.

B.7 Outsourcing
Proces outsourcingu opiera się o przyjętą przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
w likwidacji politykę, która ma zapewnić zgodność procesów i strategii Spółki z wymogami prawnymi
oraz oczekiwaniami klientów, również wtedy, gdy są one realizowane przez podmiot zewnętrzny. D.A.S.
TUOP S.A. w likwidacji pozostaje odpowiedzialne za funkcje i czynności, które zostały outsoursowane.
Polityka outsourcingu zapewnia, aby outsourcing ważnych działań operacyjnych nie prowadził
do istotnego pogorszenia jakości systemu zarządzania D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej S.A. w likwidacji, nadmiernego zwiększenia ryzyka operacyjnego, ani pogorszenia w zakresie
świadczenia usług ubezpieczeniowych. Polityka outsourcingu ma zastosowanie w każdym przypadku
gdy chodzi o outsourcing funkcji należących do systemu zarządzania, czynności podstawowych lub
ważnych, jak również czynności zdefiniowanych przez Spółkę jako czynności istotne.
Spółka zapewnia iż realizacja transakcji Outsourcingu w żadnym wypadku nie może negatywnie wpływać
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na właściwe wykonanie zlecanych funkcji i czynności, nie może też ograniczać praw Spółki w zakresie
monitorowania i kontroli, ani też ograniczać prawa organu nadzoru (KNF) do przeprowadzania audytu
i kontroli zleconych funkcji i czynności.
Istotne funkcje i czynności operacyjne outsourcowane przez Spółkę:
1. Funkcja Aktuarialna – firma Doradztwo Aktuarialne Karolina Pełka (dla tego usługodawcy,
zastosowanie ma jurysdykcja sądów polskich).

B.8 Wszelkie inne informacje
Brak innych ważnych informacji dotyczących systemu zarządzania Spółki.
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C. Profil ryzyka
Spółka definiuje swój profil ryzyka zgodnie z poniższą strukturą:

 Ryzyko ubezpieczeniowe (underwritingu/aktuarialne)
 Ryzyko rynkowe oraz kredytowe
 Ryzyko operacyjne
 Ryzyko strategiczne
 Ryzyko reputacji
 Ryzyko płynności
Spółka definiuje profil ryzyka jako kombinację powyższych kategorii wynikających ze specyfiki
prowadzonej przez nią działalności.
Wymogi kapitałowe obliczone według wzoru (SCR) są zgodne z profilem ryzyka Spółki, przy czym Spółka
traktuje ryzyka nieobjęte formułą standardową, jako ryzyka niefinansowe (dot. ryzyka strategicznego
oraz ryzyka reputacji) i nie identyfikuje dodatkowych potrzeb kapitałowych z tytułu tych ryzyk.
Spółka nie identyfikuje również dodatkowych potrzeb kapitałowych z tytułu ryzyka płynności.
Poniżej przedstawiamy wartości kapitałowych wymogów wypłacalności dla poszczególnych ryzyk,
zgodnie z formułą standardową (SCR) na dzień 31.12.2021 r., w standardzie Wypłacalność II.

Kapitałowy wymóg wypłacalności

Wartości w PLN

Ryzyko rynkowe

958 672,70

Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

364 922,63

Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie
Dywersyfikacja

3 335 332,58
-764 384,23

Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych
Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności
Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR
Ryzyko operacyjne

0,00
3 894 543,68
0,00
353 017,26

Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat
Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

0,00
4 247 560,94

W Spółce kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) jest poniżej minimalnego wymogu kapitałowego
(MCR), określonego jako 2,5 € m (dla firm innych niż na życie). Dlatego najbardziej istotne z punku
widzenia Spółki jest monitorowanie wskaźnika pokrycia MCR.
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Ogólne obliczenie MCR

Wartości w PLN

Liniowy MCR

1 515 928,87

SCR

4 247 560,94

Górny próg MCR

1 911 402,42

Dolny próg MCR

1 061 890,23

Łączny MCR

1 515 928,87

Nieprzekraczalny dolny próg MCR

11 552 000,00

Minimalny wymóg kapitałowy

11 552 000,00

Spółka lokuje wszystkie posiadane aktywa zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”.
Spółka wszystkie aktywa, w szczególności aktywa pokrywające minimalny wymóg kapitałowy
i kapitałowy wymóg wypłacalności, lokuje w sposób zapewniający bezpieczeństwo, jakość, płynność
i rentowność całości portfela.
Ponadto umiejscowienie tych aktywów zapewnia ich dostępność. Jakość, rentowność i bezpieczeństwo
lokat Spółka zapewnia w szczególności poprzez lokowanie aktywów głównie w Obligacje Skarbu Państwa
Rzeczpospolitej Polskiej (ponad 80%) lub na lokatach terminowych, w bankach spełniających wysokie
wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami inwestowania przyjętymi przez Spółkę. Ten sposób
lokowania środków zapewnia oprócz bezpieczeństwa, również wysoki poziom płynności.
Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są również lokowane w sposób
odpowiadający charakterowi i czasowi trwania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.
Spółka nie stosuje żadnych instrumentów pochodnych.
Spółka nie posiada ekspozycji na ryzyko wynikające z pozycji pozabilansowych ani też nie przenosi
ryzyka na Spółki celowe.

C.1 Ryzyko aktuarialne
Ryzyko ubezpieczeniowe definiuje się jako ryzyko, że kwoty faktycznie wypłaconych odszkodowań
znacząco różnią się od zakładanych odszkodowań (łącznie z kosztami likwidacji szkód).
Spółka przywiązuje dużą uwagę do zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Do kluczowych elementów
zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym Spółka zalicza monitoring czynników uruchamiających ryzyko
ubezpieczeniowe oraz regularny przegląd założeń aktuarialnych leżących u podstaw wyliczania rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych.
Spółka dokonywała wyliczania składek i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z najlepszymi
standardami, stosując zasadę ostrożnej wyceny założeń aktuarialnych. W ten sposób maksymalizowana
jest zdolność do wywiązywania się z zobowiązań wobec klientów.
Ekspozycja na ryzyko ubezpieczeniowe Spółki wynika z następujących czynników:
Ryzyko składki
Ważnym ryzykiem dla ubezpieczeń ochrony prawnej jest ryzyko składki.
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Ryzyko to polega na tym, iż zebrane składki nie będą mogły pokryć zobowiązań wobec klientów z tytułu
zawartych polis. Może też mieć miejsce sytuacja skutkująca zbyt niskim wyliczeniem wysokości składek.
Spółka w swojej działalności ściśle przestrzega właściwych Polityk i Wytycznych underwritingu,
systematyczne monitorują swoje portfele zawartych umów ubezpieczenia oraz regularnie dokonuje
badań adekwatności wyliczenia składek, aby zapewnić właściwą relację dochodów z tytułu składek do
płaconych odszkodowań.
Z dniem uruchomienia procesu likwidacji, dystrybucja ubezpieczeń zgodnie z art. 171 ust. 4 w zw. z art.
319 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z mocy prawa jest zakazana, a
ryzyko związane ze spadkiem dochodów będzie kompensowane dokapitalizowaniem (ostatnie
dokapitalizowanie spółki było w dniu 24.02.2022 r. w kwocie 8.000.000,00 PLN)
D.A.S. szczegółowo przeanalizował i obliczył wspólnie z koncernem ERGO zabezpieczenie
dekapitalizowania Spółki w okresie likwidacji w celu zapewnienia środków finansowych oraz płynności
Spółce. Plan finansowy do końca okresu działalności Spółki został szczegółowo przedstawiony Komisji
Nadzoru Finansowego w okresie poprzedzającym wydanie przez KNF decyzji o braku sprzeciwu wobec
planowanego rozpoczęcia likwidacji D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
Ryzyko rezerw
Głównym czynnikiem ryzyka w tym zakresie jest rezerwa na niewypłacone odszkodowania
i świadczenia – tworzona jest w wysokości odpowiadającej ustalonej lub przewidywanej ostatecznej
wartości przyszłych wypłat odszkodowań i świadczeń związanych z zaistniałymi szkodami, powiększonej
o koszty likwidacji szkód. W szczególności dotyczy to szkód, które:
Zostały zgłoszone Spółce do dnia na który tworzona jest rezerwa i dla których została ustalona
wysokość odszkodowania i świadczenia, bądź gdy posiadane informacje pozwalają na ocenę wysokości
odszkodowań i świadczeń.
-

Zostały zgłoszone Spółce do dnia na który tworzona jest rezerwa,

a posiadane informacje nie pozwalają na ocenę wysokości odszkodowań i świadczeń.
Zaistniały, lecz nie zostały zgłoszone Spółce do dnia na który tworzona jest rezerwa (tzw. INBR
– Incurred But Not Reported).
W związku z otwarciem likwidacji szacowanie rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia jest
prowadzone w oparciu o dane zawarte w planie finansowym likwidacji. Spółka monitoruje poziom rezerw
z częstotliwością zapewniającą utrzymanie rezerw na właściwym poziomie.
Ryzyko strat o znacznej wartości bądź kumulacji strat
Ekspozycja na duże albo bardzo duże straty z tytułu kumulacji strat jest niewielka, gdyż Spółka pokrywa
tylko koszty prawne, (które są ograniczone w porównaniu z kwotami z tytułu sporów czy odszkodowań),
mają określone ograniczenia odpowiedzialności i zazwyczaj mają możliwość sterowania prowadzonymi
sprawami i ich samodzielnego regulowania, co potwierdzają nasze doświadczenia w zakresie działalności
ubezpieczeniowej.
W okresie ostatnich dziesięciu lat nie zaobserwowano znacznych wahań wskaźników strat czy wyników
w zakresie pokrywania roszczeń po upływie okresu ubezpieczenia (run-off results).
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w zakresie ryzyka aktuarialnego nie
wystąpiły istotne zmiany.
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C.2 Ryzyko rynkowe i Ryzyko kredytowe
Spółka definiuje ryzyko rynkowe jako możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji
finansowej wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu i wahań zmienności rynkowych
cen aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych.
Spółka definiuje ryzyko kredytowe jako możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji
finansowej wynikającej z wahań zdolności kredytowej emitentów papierów wartościowych,
kontrahentów oraz jej dłużników
Ekspozycja na ryzyko rynkowe oraz kredytowe Spółki wynika z następujących czynników:
Spółka posiada w portfelu bardzo wysoki udział dłużnych papierów wartościowych: są to obligacje
Skarbu Państwa. Ekspozycja Spółki dot. Skarbu Państwa w całości dotyczy polskich obligacji rządowych,
traktowanych obecnie jako wolne od ryzyka (ocena z punktu widzenia formuły standardowej).
Ekspozycja Spółki na polskie obligacje skarbowe wynika także z wymogów regulacyjnych (Ustawa
Ubezpieczeniowa).
Wszelkie decyzje inwestycyjne Spółki uwzględniają bezpieczeństwo, wypłacalność kontrahentów,
płynność, dywersyfikację, a przede wszystkim strukturę zobowiązań z tytułu ubezpieczeń. Spółka
realizuje strategię inwestycyjną, która zasadniczo opiera się o walutę i strukturę zapadalności
zobowiązań. W związku z prowadzonymi inwestycjami pojawia się ryzyko rynkowe rozumiane się jako
ryzyko straty lub poważnego pogorszenia sytuacji finansowej wynikającego, pośrednio lub
bezpośrednio, z wahania poziomu i zmienności cen rynkowych aktywów, zobowiązań i instrumentów
finansowych, w tym także relacji między nimi.
Środki ograniczania ryzyka rynkowego oraz kredytowego, stosowane w działalności Spółki.
W toku bieżącej działalności Spółka ustanowiła następujące normy dotyczące minimalizacji
potencjalnych strat finansowych z tytułu inwestycji finansowych:
 Stosuje opis technik ograniczania ryzyka – regulowane jest to w zatwierdzonym corocznie przez
Radę Nadzorczą Spółki i Zarząd porozumieniu z MEAG (Munich Re ERGO Asset Management GmbH)
w oparciu o zasady kontroli przyjęte do stosowania w Spółce, odzwierciedlone zasadą ostrożnego
inwestora i zaangażowania w istotnym stopniu w obligacje Skarbu Państwa (ponad 80%).
 Uwzględnia w toku działalności inwestycyjnej kwestie związane z uwarunkowaniami rynku
finansowego – w zatwierdzanej przez Zarząd Spółki polityce inwestycyjnej uwzględnienia otoczenie
rynku finansowego i opiera się na braku istotnego zaangażowania się w inne instrumenty
inwestycyjne aniżeli instrumenty bezpieczne, tzn. obligacje Skarbu Państwa.
 Stosuje mechanizmy zabezpieczające portfel inwestycji przed ryzykiem stopy procentowej,
polegające na braku istotnego zaangażowania się w inne instrumenty inwestycyjne aniżeli obligacje
Skarbu Państwa.
 Spółka nie inwestuje w instrumenty pochodne.
Na poziomie Spółki, a także w ramach nadzoru właścicielskiego, ustanowiono szereg procedur
w zakresie identyfikacji i monitorowania ryzyka rynkowego i kredytowego, które obejmują regularne
procesy w cyklu miesięcznym/kwartalnym, raporty ad-hoc oraz ciągły monitoring limitów i risk triggers
(wartości progowych). Zobowiązania klientów stanowią także element ryzyka kredytowego, jednakże w
porównaniu z inwestycjami ma ono znacznie mniejszy wpływ na całokształt ryzyka kredytowego.
Ryzyko niewykonania zobowiązań przez partnerów bankowych Spółka mityguje w ramach ustanowienia
limitów na banki (unormowane w odrębnej regulacji wewnętrznej).
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Ryzyko koncentracji
Spółka identyfikuje ryzyko koncentracji w zakresie ryzyka rynkowego i kredytowego, z uwagi
na strukturę portfela lokat.
Spółka w ramach zarządzania ryzykiem koncentracji określa m.in. maksymalne limity na poszczególne
klasy aktywów, limituje rodzaje instrumentów, a także ogranicza i monitoruje ekspozycje na banki.
Dodatkowo, Spółka jest włączona w monitoring ryzyka koncentracji na poziomie Grupy.
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w zakresie ryzyka rynkowego i
ryzyka kredytowego nie wystąpiły istotne zmiany.

C.3 Ryzyko płynności
Ocena jakościowa ryzyka płynności
Celem Spółki jest zapewnienie wystarczającego poziomu płynności w ramach bieżącej działalności, tak
aby być w stanie wypełniać zobowiązania względem posiadaczy polis, zgodnie z poniższymi zasadami:
•
Spółka jest w stanie realizować znane i oczekiwane płatności zawsze w każdym (dowolnym)
momencie, kiedy stają się one wymagalne,
•

Wypłaty świadczeń mogą być realizowane nawet w zdarzeniach nagłych.

Spółka realizuje ten cel poprzez ustanowienie odpowiednich limitów (w ramach systemu zarządzania
pozostałymi ryzykami: ryzykiem kredytowym, rynkowym, ubezpieczeniowym itd.) oraz poprzez należyte
zarządzanie płynnością (bufor płynnościowy).
Jeśli chodzi o scenariusz tzw. „paniki bankowej”, to jest on całkowicie neutralny dla Spółki, gdyż nie
posiada ona żadnych produktów posiadających tzw.: „cash value”.
Ocena ilościowa ryzyka płynności
Obecnie poziom aktywów płynnych znacznie przewyższa poziom bieżących zobowiązań, ryzyko utraty
płynności jest więc znikome.
Komentarz
Spółka uznaje, że ryzyko płynności jest ryzykiem, którego nie da się zmitygować dodatkowym kapitałem,
ale wyłącznie poprzez zapewnienie, aby skład portfela aktywów Spółki charakteryzował się odpowiednią
płynnością, aby pozwalała ona na szybką realizację zobowiązań.
Spółka definiuje ryzyko płynności jako możliwość niezrealizowania przez Spółkę lokat i innych aktywów
w celu uregulowania swoich zobowiązań finansowych w momencie, gdy stają się one wymagalne.
Celem Spółki jest zapewnienie wystarczającego poziomu płynności w ramach bieżącej działalności, tak
aby być w stanie zawsze wypełniać zobowiązania względem posiadaczy polis, zgodnie z poniższymi
zasadami:



Spółka jest w stanie realizować znane i oczekiwane płatności zawsze w każdym (dowolnym)
momencie, kiedy stają się one wymagalne
Wypłaty świadczeń mogą być realizowane nawet w zdarzeniach nagłych.
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Ekspozycja na ryzyko płynności Spółki generowana jest przez nast. czynniki:





Obecne i przewidywane przepływy gotówkowe - ryzyko niespełnienia obecnych
i przewidywanych codziennych potrzeb związanych z płynnością.
Nadzwyczajne roszczenie z tytułu ubezpieczenia - ryzyko konieczności dokonania dodatkowych
wypłat powyżej przewidywanego poziomu w wyniku jednego lub większej liczby
nadzwyczajnych roszczeń z tytułu ubezpieczenia.: OGRANICZONE, z uwagi na fakt iż max
SU=250.000 PLN.
Scenariusz paniki bankowej („run on the bank”) - ryzyko, że po dużej stracie
(ubezpieczeniowej czy rynkowej) lub pogorszeniu sytuacji finansowej Grupy Munich Re lub
ERGO (tj. istotnych problemów finansowych w tym znaczącego obniżenia ratingu), nastąpi
gwałtowny wzrost liczby wniosków o odzyskanie środków, wezwań do uzupełnienia
zabezpieczeń itp. wśród klientów lub innych partnerów biznesowych, w wyniku spadku ich
zaufania do Spółki jako podmiotu zależnego Grupy kapitałowej – NIE WYSTĘPUJE z uwagi na
brak w portfelu produktów posiadających wartość wykupu.

Spółka uznaje, że ryzyko płynności jest ryzykiem, którego nie da się zmitygować dodatkowym kapitałem,
ale wyłącznie poprzez zapewnienie, aby skład portfela aktywów Spółki charakteryzował się odpowiednią
płynnością, aby pozwalała ona na szybką realizację zobowiązań. Spółka zarządza zatem ryzykiem
płynności poprzez ustanowienie odpowiednich limitów (w ramach systemu zarządzania pozostałymi
ryzykami: ryzykiem kredytowym, rynkowym, ubezpieczeniowym itd.) oraz poprzez należyte zarządzanie
płynnością zapewniając w sposób ciągły jej monitoring i ocenę. Na bieżąco monitoruje wielkość „bufora
płynnościowego” pozwalającego zapewnić wystarczające środki i tym samym uniknąć materializacji
ryzyka braku płynności. Wszystkie aktywa, klasyfikowane jako AFS („ Available for Sale”).
Jeśli chodzi o scenariusz tzw. „paniki bankowej”, to jest on całkowicie neutralny dla Spółki, gdyż nie
posiada ona żadnych produktów posiadających wartość wykupu ( cash value).
Oczekiwany zysk z przyszłych składek
Oczekiwane zyski z przyszłych składek zgodnie z art. 260 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego 2015/35,
zostały obliczone jako różnica między rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi bez marginesu ryzyka
a rezerwami techniczno- ubezpieczeniowymi bez marginesu ryzyka obliczonymi przy założeniu, że
składki związane z obecnymi umowami ubezpieczeń i umowami reasekuracji, które mają być uzyskane
w przyszłości, nie są uzyskiwane z jakiegokolwiek innego powodu niż wystąpienie ubezpieczonego
zdarzenia, niezależnie od obowiązujących lub umownych praw ubezpieczającego do zakończenia polisy.
Założenia przyjęte do wyznaczenia oczekiwanego zysku z przyszłych składek, w szczególności założenia
dotyczące:
•

poziomu rezygnacji,

•

poziomu kosztów obsługi,

•

poziomu szkodowości,

•

poziomu prowizji

są zgodne (tożsame) z założeniami używanymi do obliczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez
marginesu ryzyka, czyli w przypadku Towarzystwa najlepszego oszacowania.
Towarzystwo nie posiada długoterminowych zobowiązań (nie prowadzi działalności w zakresie
ubezpieczeń na życie, nie wypłaca świadczeń rentowych). W ocenie Towarzystwa struktura aktywów
pod względem rodzaju (obligacje Skarbu Państwa i lokaty bankowe), czasu trwania oraz płynności
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pozwalają na terminowe regulowanie zobowiązań zakładu.
Oczekiwane zyski z przyszłych składek z działalności bezpośredniej wynoszą 4 558,90zł.
Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji ryzyka płynności (wynika to bezpośrednio ze specyfiki
prowadzonej przez Spółkę działalności).
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w zakresie ryzyka płynności nie
wystąpiły istotne zmiany.

C.4 Ryzyko operacyjne
Spółka definiuje ryzyko operacyjne jako możliwość poniesienia straty wynikającej z niewłaściwych
lub błędnych procesów wewnętrznych, z działań personelu lub systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych.
Materializacja ryzyka operacyjnego często stanowi czynnik negatywnie wpływający na poziom ryzyka
reputacyjnego. Ryzyko operacyjne w nieunikniony sposób powiązane jest z działalnością biznesową
Spółki. Należy je ograniczać, a jeśli to możliwe - unikać, pod warunkiem, że jest to wykonalne
z ekonomicznego punktu widzenia.
Spółka w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym wyróżnia następujące kategorie zdarzeń / scenariuszy:
•

Oszustwa wewnętrzne,

•

Oszustwa zewnętrzne,

•

Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy,

•

Klienci, produkty i praktyka biznesowa,

•

Szkody powstałe na mieniu fizycznym,

•

Zakłócenia działalności i awarie systemów IT,

•

Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami.

Charakterystyka ekspozycji na ryzyko operacyjne wynika bezpośrednio ze specyfiki prowadzonej przez
Spółkę działalności.
Ryzyko operacyjne dotyczy kluczowych procesów biznesowych, w ramach scenariuszy dotyczących
następujących obszarów:

ochrona poufności, integralności oraz dostępności danych w ramach przetwarzania danych
finansowych i niefinansowych

efektywne i prawidłowe działanie procesów

zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji w zakresie technologii
informatycznych

zapewnienie zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami regulacyjnymi / także zgodności
z regulacjami wewnętrznymi Spółki i Grupy.
Spółka ogranicza ryzyko związane z prowadzeniem działalności przy zastosowaniu odpowiednich metod
kontroli w wewnętrznych procedurach i stosowanych aplikacjach IT. Funkcjonowanie poszczególnych
mechanizmów kontrolnych opiera się na trzech liniach obrony oraz korelacji kontroli na różnych
poziomach organizacji, w ramach przyjętego i zaimplementowanego w Spółce systemu kontroli
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wewnętrznej. Zapewnia to utrzymywanie poziomu ryzyka operacyjnego na akceptowalnym poziomie.
Odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej (ICS) ponosi Zarząd. Poziom ryzyka operacyjnego
jest monitorowany przez Funkcję Zarzadzania Ryzykiem, poprzez koordynowanie procesu corocznej
samooceny ryzyka operacyjnego w kluczowych z punktu widzenia tego ryzyka procesach oraz
weryfikację środków kontroli (ang.: Risk and Control Assessment, zwany RCA).
Do oceny ryzyka operacyjnego wykorzystuje się wiedzę ekspercką z zakresu zarządzania procesami,
w ramach metodyki przyjętego przez Spółkę systemu kontroli wewnętrznej.
W ramach corocznego przeglądu systemu kontroli wewnętrznej Spółka dokonuje również przeglądu
przyjętych środków kontroli ryzyka operacyjnego oraz dokonuje weryfikacji poprawności
funkcjonowania tych mechanizmów kontrolnych.
Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji ryzyka operacyjnego.
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w zakresie ryzyka operacyjnego nie
wystąpiły istotne zmiany.

C.5 Pozostałe istotne ryzyka
Ryzyko strategiczne
Nie dotyczy – Spółka w likwidacji.
Ryzyko reputacji
Ryzyko reputacji jest szczególnie istotne z punktu widzenia Spółki jak i Grupy ERGO. Spółka identyfikuje
ryzyko reputacyjne jako jeden z możliwych skutków materializacji innych ryzyk, w szczególności ryzyka
operacyjnego (w tym ryzyka prawnego).
Ryzyko reputacji może być wynikiem zmaterializowania się innych typów ryzyk (np. operacyjnego,
strategicznego, czy ryzyka koncentracji i/lub powiązań z pozostałymi typami ryzyka) W rezultacie ryzyko
reputacji jest kontrolowane pośrednio poprzez analizę innych typów ryzyka.
Spółka




aktywnie zarządza ryzykiem reputacji poprzez wdrożenie następujących środków kontroli:
ustanowienie Funkcji Compliance podlegającej bezpośrednio Prezesowi Zarządu/ Likwidatorowi,
doskonalenie systemu zarządzania zgodnością, w tym analizę ryzyk w zakresie zgodności,
poprawa poziomu świadomości wśród pracowników sprzedaży w zakresie ryzyk (w tym ryzyka
Compliance),
 wzmocnienie Funkcji Compliance w procesach biznesowych,
 monitorowanie możliwych negatywnych skutków materializacji ryzyka reputacyjnego poprzez
cykliczne analizy RCA (Risk and Control Assessment) prowadzone przez Funkcję Zarządzania
Ryzykiem.
Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji w zakresie pozostałych istotnych ryzyk wymienionych
powyżej (wynika to bezpośrednio ze specyfiki prowadzonej przez Spółkę działalności).
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w zakresie wymienionych w tej
sekcji pozostałych istotnych ryzyk nie wystąpiły istotne zmiany.
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C.6 Wszelkie inne informacje
W związku z zagrożeniem epidemicznym wynikającym z COVID-19, z uwagi na dynamiczny rozwój
sytuacji związanej z epidemią koronowirusa, Spółka od marca 2020 r. prowadzi monitorowanie
kluczowych (zdefiniowanych przez Spółkę i przez Grupę ERGO) wskaźników na bazie tygodniowej.
Działalność Spółki, w związku z panującą epidemią nie była zagrożona. Wszystkie procesy działały
w oparciu o pracę zdalną pracowników. Parametry obsługi klienta oraz wysokość wypłacanych klientom
świadczeń z tytułu ubezpieczenia były na bieżąco monitorowane (na bazie dziennej) i nie wykazywały
odchyleń od stanu sprzed wystąpienia epidemii. Zostały przeprowadzone analizy i ocena wpływu sytuacji
w związku z zagrożeniem epidemicznym, na kondycje finansową i wypłacalność Spółki. W ramach
przeprowadzonego badania Spółka oceniła wpływ na działalność i wyniki operacyjne, profil ryzyka oraz
ciągłość działania zakładu. Spółka nie identyfikuje istotnych ryzyk będących następstwem zagrożeń
wynikających z COVID-19, które miałyby wpływ na kontynuację działalności przez okres co najmniej 12
miesięcy od daty bilansowej oraz sytuację finansową i operacyjną, a także wypłacalność Spółki.
W roku 2021 poziom adekwatności kapitałowej był zachowany.
Zdarzenia zaistniałe po dniu bilansowym
W dniu 18 lutego 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 19.750.500 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset
pięćdziesiąt pięćset złotych) do kwoty 19.755.750 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset
pięćdziesiąt pięć siedemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 5.250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 1 (słownie: jednej) akcji imiennej zwykłej o wartości nominalnej
5.250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) oznaczonej jako akcja serii N o numerze
01. Cena emisji jednej akcji imiennej serii N wynosi 8.000.000 zł (słownie; osiem milionów złotych).
Kwota została wpłacona przez akcjonariusza ERGO Versicherung Aktiengesellschaft na rachunek
bankowy spółki D.A.S.TUOP S.A, w pełnej wysokości w dniu 24 lutego 2022 roku. Na dzień 02 marca
2022 r. rejestracja podwyższenia kapitału w KRS nie nastąpiła.
W dniu 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie. Spółka zakłada, że w aspektach stricte
ubezpieczeniowych wpływ tej wojny na prowadzoną działalność będzie niewielki (ze względu na
niewielkie zaangażowanie). Istnieje jednak obawa, że Spółka może odczuć wojnę w sposób pośredni,
tzn. ze względu na niepewną sytuację na rynkach kapitałowych, wahania walutowe, rosnącą inflację czy
możliwość szeroko zakrojonych cyberataków.
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D. Wycena do celów wypłacalności
Zestawienie aktywów wykazanych w bilansie dla celów Wypłacalności II i statutowym na
dzień 31.12.2021 r. zgodnie z Załącznikiem 1. Bilans (S.02.01.02) w zakresie aktywów
Wartości w PLN
Wartość
bilansowa wg
sprawozdania
statutowego

Aktywa

Różnice
związane z
zasadami
wyceny

Wartość
bilansowa wg
Wypłacalność
II

Wartość firmy

R0010

Aktywowane koszty akwizycji

R0020

378 756,45

-378 756,45

Wartości niematerialne i prawne

R0030

0,00

0,00

0,00

R0040

0,00

0,00

0,00

R0060

311 265,36

235 719,57

546 984,93

Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na
życie, w których świadczenie jest ustalane w
oparciu o określone indeksy lub inne wartości
bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0070

28 352 817,06

31 208,12

28 384 025,18

Udziały w jednostkach powiązanych, w tym
udziały kapitałowe

R0090

42 764,17

31 208,12

73 972,29

Dłużne papiery wartościowe

R0130

27 410 036,62

0,00

27 410 036,62

Obligacje państwowe

R0140

27 410 036,62

0,00

27 410 036,62

R0200

900 016,27

0,00

900 016,27

R0270

0,00

0,00

0,00

R0280

0,00

0,00

0,00

R0290

0,00

0,00

0,00

R0360

249 007,39

-232 560,12

16 447,27

R0370

171 906,77

-171 906,77

0,00

R0380

451 667,35

0,00

451 667,35

R0410

2 098 953,49

0,00

2 098 953,49

R0420

9 824,73

-9 824,73

0,00

R0500

32 024 198,60

-526 120,38

31 498 078,22

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Nieruchomości, maszyny i wyposażenie
(Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na
użytek własny

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków
pieniężnych
Kwoty należne z umów reasekuracji dla
zobowiązań wynikających z:
Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i
ubezpieczenia zdrowotne o charakterze
ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
(z wyłączeniem zdrowotnych)
Należności z tytułu ubezpieczeń i od
pośredników ubezpieczeniowych
Należności z tytułu reasekuracji
Pozostałe należności (handlowe, inne niż z
działalności ubezpieczeniowej)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków
pieniężnych
Pozostałe aktywa (niewykazane w innych
pozycjach)
Aktywa ogółem
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Zestawienie zobowiązań wykazanych w bilansie dla celów Wypłacalności II i statutowym
na dzień 31.12.2021 r. zgodnie z Załącznikiem 1. Bilans (S.02.01.02) w zakresie
zobowiązań
Wartości w PLN
Wartość
bilansowa wg
sprawozdania
statutowego

Zobowiązania

Różnice
związane z
zasadami
wyceny

Wartość
bilansowa wg
Wypłacalność
II

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe –
ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

R0510

12 408 823,86

-489 384,00

11 919 439,86

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe –
ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie
(z wyłączeniem zdrowotnych)

R0520

12 408 823,86

-489 384,00

11 919 439,86

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane
łącznie

R0530

0,00

0,00

0,00

Najlepsze oszacowanie

R0540

0,00

11 767 242,02

11 767 242,02

Margines ryzyka

R0550

0,00

152 197,84

152 197,84

R0740

0,00

1 489 150,03

1 489 150,03

R0750

6 724 407,45

-6 240 121,58

484 285,87

R0760

34 537,00

0,00

34 537,00

R0770

0,00

0,00

0,00

R0780

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec
pośredników ubezpieczeniowych

R0820

186 889,58

-186 889,58

0,00

Zobowiązania z tytułu reasekuracji

R0830

0,00

0,00

0,00

Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z
tytułu działalności ubezpieczeniowej)

R0840

1 576 034,47

0,00

1 576 034,47

Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych
pozycjach)

R0880

0,00

124 443,11

124 443,11

Zobowiązania ogółem

R0900

20 930 692,36

-5 302 802,02

15 627 890,34

Zobowiązania warunkowe
Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy technicznoubezpieczeniowe)
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
dla pracowników
Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów
reasekuracji
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Spółka nie zmieniła metod wyceny ani stosowanych podstaw ujmowania aktywów i pasywów
w stosunku do raportu z roku ubiegłego.

D.1 Aktywa
Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji dla celów wypłacalności aktywa
Spółka wycenia w wartości godziwej.
Zgodnie z zasadami rachunkowości wyceny ze sprawozdania finansowego sporządzonego według
ustawy o rachunkowości, niektóre aktywa są również wyceniane w wartości godziwej, inne metodą
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skorygowanej ceny nabycia lub w wartości nominalnej. Różnice w wycenie poszczególnych aktywów
zostały opisane poniżej.
Poza różnymi zasadami wyceny dla poszczególnych pozycji, bilans sporządzony dla celów systemu
prowadzonego ww. dyrektywą Wypłacalność II różni się od bilansu sporządzonego według ustawy o
rachunkowości również strukturą. Nie wszystkie pozycje aktywów są zatem bezpośrednio
porównywalne.
W bilansie Wypłacalność II dla okresu rocznego, tam gdzie jest to możliwe aktywa z bilansu
sporządzonego według ustawy o rachunkowości są klasyfikowane zgodnie ze strukturą bilansu
sporządzonego dla celów Wypłacalności II i przedstawiane w celu porównania.
Spółka nie przyjmuje dodatkowych kryteriów związanych z niepewnością do wyceny aktywów dla celów
wypłacalności.
Aktywowane koszty akwizycji
Na dzień bilansowy aktywowane koszty akwizycji nie są prezentowane jako odrębna pozycja aktywów
w bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II, natomiast są uwzględniane przy wycenie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych w bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne Spółka ujmuje w bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II,
jeśli mogą być przedmiotem obrotu na aktywnym rynku, czyli:

 można wykazać, iż mogą być sprzedane oddzielnie,
 oraz że występuje cena notowana na aktywnym rynku dla takich samych lub podobnych wartości

niematerialnych i prawnych.
W bilansie sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne Spółka
wycenia według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu wartości niematerialnej i prawnej
do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. zł
odpisuje się jednorazowo w koszty.
W związku z planowaną likwidacją spółki w bilansie sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości
na dzień 31.12.2021 r. wartości niematerialne i prawne zostały wycenione w wartości 0 zł.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z planowaną likwidacją spółki w bilansie sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości
na dzień 31.12.2021 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały wycenione w
wartości 0 zł.
W bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego zostały wycenione również w wartości 0 zł.
Podatki odroczone są ujmowane i wyceniane w odniesieniu do aktywów i zobowiązań w bilansie
sporządzonym dla celów Wypłacalności II lub prezentowanych dla celów podatkowych.
Wycena odroczonego podatku dochodowego (poza aktywami z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynikającymi z przeniesienia na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych) ma
miejsce na podstawie różnicy między wartościami przypisanymi do aktywów i zobowiązań ujętych
SPRAWOZDANIE O WYPŁACALNOŚCI I KONDYCJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2021
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

51

i wycenionych w bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II, a wartościami przypisanymi do
aktywów i zobowiązań zgodnie z ich ujęciem i wyceną dla celów podatkowych.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ujmuje, gdy jest prawdopodobne, że będzie
dostępny przyszły dochód do opodatkowania, od którego można odpisać składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe dotyczące przeniesienia
nierozliczonych strat podatkowych na kolejny okres sprawozdawczy.
Zastosowana stawka podatkowa dla obliczenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynosi 19%.
Spółka nie korzysta z żadnych ulg podatkowych.
Spółka szacuje, że w 2022 r. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji nie
osiągnie zysków podatkowych, dlatego spółka wyceniła aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego w wysokości 0 zł.
Informacje dotyczące nierozliczonych strat podatkowych do 31.08.2021 r.
Jako D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. spółka posiada następujące nierozliczone
straty podatkowe:
1) 66.567,12 PLN – strata z 2017 r. – z datą wygaśnięcia w 2022 r.
2) 1.139.728,41 PLN – strata z 2018 r. – z datą wygaśnięcia w 2023 r.
3) 5.710.503,65 PLN – strata z 2019 r. – z datą wygaśnięcia w 2023 r.
4) 12.487.224,72 PLN – strata z 2020 r.- z datą wygaśnięcia w 2023 r.
5) 6.164.517,23 PLN – strata na dzień 31.08.2021 r. - z datą wygaśnięcia w 2023 r.
Jako D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji spółka posiada następujące
nierozliczone straty podatkowe:
6) 1.805.850,83 PLN – strata na dzień 31.12.2021 r. - z datą wygaśnięcia w 2023 r.
Nieruchomości, maszyny i urządzenia do użytku własnego
W bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II pozostałe środki trwałe Spółka wycenia według
wartości godziwej.
Dla środków transportu przyjęto wartości z wyceny Eurotax. Spółka na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała
aktywnych umów leasingu operacyjnego dotyczących samochodów.
Dla pozostałych grup środków trwałych wycena jest przeprowadzana przez eksperta z częstotliwością
półroczną. W tym celu porównywane są ceny tych samych lub podobnych środków trwałych
na internetowych portalach aukcyjnych typu Allegro.pl czy olx.pl.
Środki trwałe zakupione w ciągu roku obrachunkowego w okresach kwartalnych wyceniane są
w wartości księgowej.
Wartość początkową środków trwałych Spółka ujmuje w bilansie sporządzonym według ustawy
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o rachunkowości według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków aktualizacji,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki
trwałe amortyzowane są metodą liniową przez ustalony okres ich ekonomicznej użyteczności.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Środki trwałe o wartości do 10 tys. zł Spółka odpisuje jednorazowo w koszty.
Obligacje
Obligacje w bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II Spółka wycenia w wartości godziwej
na rynku aktywnym. W wartości godziwej wyceniane są także obligacje w bilansie sporządzanym według
ustawy o rachunkowości i kwalifikowane w zakładzie ubezpieczeń jako dostępne do sprzedaży.
Spółka inwestuje w obligacje notowane na GPW w Warszawie. Do wyceny bierze się aktualny kurs
notowań tj. cenę danego instrumentu na zamknięcie notowań na GPW w dniu, na który przeprowadzana
jest wycena.
Różnice z tytułu aktualizacji wyceny lokat zaliczonych do kategorii aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży, które nie są uwzględniane przy ustalaniu wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
Spółka ujmuje bezpośrednio w kapitale własnym w kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku
oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczonych do tej kategorii różnice w wycenie ustalone przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej są odnoszone bezpośrednio do rachunku zysków
i strat. Różnice z tytułu aktualizacji wyceny, które są uwzględniane przy ustalaniu wartości rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, ujmuje się w przychody lub w koszty działalności lokacyjnej.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Zarówno w bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II, jak i w bilansie sporządzonym według
ustawy o rachunkowości, środki pieniężne prezentowane są w wartości nominalnej.

D.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
 D.A.S Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji prowadzi działalność
ubezpieczeniową w dwóch liniach biznesowych: Linia biznesu 10 – Ubezpieczenia kosztów ochrony
prawnej – działalność bezpośrednia;
 Linia biznesu 22 – Reasekuracja proporcjonalna ubezpieczeń kosztów ochrony prawnej;
Wartości w PLN

Linia biznesowa

Linia biznesowa 10

Linia biznesowa 22

Rezerwa

Wartość
na 31-12-2021

Brutto

Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka

11 632 491,82
150 337,57

Kwoty należne z umów
reasekuracji

Najlepsze oszacowanie

0,00

Brutto

Najlepsze oszacowanie
Margines ryzyka

134 750,20
1 860,27

Kwoty należne z umów
reasekuracji

Najlepsze oszacowanie

0,00
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Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
(S.17.01.02).

dla

ubezpieczeń

innych

niż

ubezpieczenia

na

życie

Opis podstaw, metod i głównych założeń stosowanych do wyceny rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów wypłacalności
Spółka tworzy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności, przeznaczone na pokrycie
bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia lub umów
reasekuracji. Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest równa bieżącej kwocie, którą Spółka
musiałaby zapłacić, przy natychmiastowym przeniesieniu zobowiązań z tytułu zawartych umów
ubezpieczenia lub umów reasekuracji na inny zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.
W Spółce na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności składają się dwie części:
–

najlepsze oszacowanie,

–

margines ryzyka.

Spółka oblicza najlepsze oszacowanie i margines ryzyka oddzielnie. Najlepsze oszacowanie
dla zobowiązań z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oblicza się oddzielnie dla:
–
rezerwy składek,
–
rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia.
Rezerwa składek tworzona dla celów wypłacalności dotyczy przyszłych zdarzeń szkodowych objętych
zobowiązaniami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi w granicy umowy. Prognozy przepływów
pieniężnych wykorzystywane w celu obliczenia rezerwy składek obejmują wypływy (w tym:
odszkodowania i świadczenia, , koszty obsługi, prowizje) i wpływy (w tym: składki, regresy) związane z
tymi zdarzeniami.
Podstawę dla ustalenia rezerwy składek tworzonej dla celów wypłacalności stanowi utworzona dla celów
rachunkowości rezerwa składek. Dodatkowo w odniesieniu do przyszłych składek stosuje się korektę o
prawdopodobieństwo rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Przyszłe wydatki związane ze zdarzeniami
szkodowymi w granicy umowy szacuje się na podstawie dotychczasowego doświadczenia jako część
składki zarobionej.
Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia dotyczy zdarzeń szkodowych, które już
wystąpiły, niezależnie od tego, czy roszczenia wynikające z tych zdarzeń zostały zgłoszone czy nie.
Prognozy przepływów pieniężnych wykorzystywane w celu obliczenia rezerwy na niewypłacone
odszkodowania i świadczenia obejmują świadczenia i wydatki związane z tymi zdarzeniami. Przyszłe,
nominalne przepływy pieniężne związane ze zdarzeniami szkodowymi, które już wystąpiły są brane
z rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia utworzonej dla celów rachunkowości,
z wyjątkiem oszacowanych regresów i odzysków, które obliczane są metodą Bornhuettera-Fergusona
(metodą trójkątów z uwzględnieniem ostatecznego zakładanego współczynnika otrzymanych regresów).
Przyporządkowania do poszczególnych okresów dokonuje się metodami statystycznymi na podstawie
dotychczasowego doświadczenia.
Margines ryzyka oblicza się przy użyciu metody kosztu kapitału. Stosowana stopa kosztu kapitału jest
równa dodatkowej stopie procentowej ponad odpowiednią stopę procentową wolną od ryzyka, którą
zapłaciłby zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji posiadający dopuszczone środki własne
w wysokości kapitałowego wymogu wypłacalności, niezbędną do pokrycia zobowiązań z tytułu
zawartych umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji przez okres trwania tych zobowiązań. Stopa
stosowana do określenia kosztu pozyskania tej kwoty dopuszczalnych środków własnych (stopa kosztu
SPRAWOZDANIE O WYPŁACALNOŚCI I KONDYCJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2021
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

54

kapitału) jest równa 6%.
Spółka jest zobowiązana przy dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych do stosowania
odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka opublikowanej przez EIOPA.
Informacja na temat stosowanych istotnych uproszczeń (metod uproszczonych) przy
obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w tym obliczaniu marginesu ryzyka
Przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów wypłacalności zastosowano
uproszczenie polegające na przeprowadzeniu obliczeń na całym portfelu umów dla działalności
bezpośredniej oraz na całym portfelu umów dla reasekuracji czynnej, a nie dla każdej umowy
ubezpieczenia oddzielnie.
Opis poziomu niepewności związanej z wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Towarzystwo stosując deterministyczny model wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
w ograniczony sposób (ale maksymalnie możliwy) ujmuje niepewność związaną z wartością rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych w szczególności z przyszłymi przepływami pieniężnymi. Niepewność ta
jest odzwierciedlona np. poprzez:



założenia dotyczące inflacji,
przyjmowanie założeń opartych na analizie długich szeregów czasowych.

Ilościowe i jakościowe wyjaśnienie istotnych różnic pomiędzy podstawami, metodami
i głównymi założeniami stosowanymi przez zakład przy wycenie do celów wypłacalności a
podstawami, metodami i głównymi założeniami stosowanymi do wyceny na potrzeby
sprawozdań finansowych.
W poniższej tabeli zestawiono wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów
rachunkowości i dla celów wypłacalności dla linii biznesowej 10:
Wartości w PLN
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzone dla celów
wypłacalności

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzone dla
celów rachunkowości

Rezerwa składek

3 164 232,77

Rezerwa składek i rezerwa na
pokrycie ryzyka niewygasłego

3 158 579,54

Rezerwa na niewypłacone
odszkodowania i świadczenia

8 468 259,05

Rezerwy na niewypłacone
odszkodowania i świadczenia

8 944 552,17

Margines ryzyka

150 337,57

Razem

11 782 829,39

Pozostałe rezerwy
Razem

0,00
12 103 131,71

W poniższej tabeli zestawiono wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów
rachunkowości i dla celów wypłacalności dla linii biznesowej 22:
Wartości w PLN
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzone dla celów
wypłacalności
Rezerwa składek

9 465,03

Rezerwa na niewypłacone
odszkodowania i świadczenia
Margines ryzyka
Razem

125 285,17

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzone dla celów
rachunkowości
Rezerwa składek i rezerwa na
pokrycie ryzyka niewygasłego

178 025,89

Rezerwy na niewypłacone
odszkodowania i świadczenia

127 666,26

1 860,27 Pozostałe rezerwy
136 610,47 Razem

0,00
305 692,15
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W odniesieniu do poszczególnych części składowych są następujące główne przyczyny rozbieżności:
Rezerwa składek tworzona dla celów wypłacalności

Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka
niewygasłego tworzone dla celów rachunkowości

Rezerwa pomniejszana jest o przyszłe składki, które nie
zostały jeszcze zapłacone oraz rezerwa składki nie
uwzględnia wydatków, które nie zostaną poniesione w
wyniku skrócenia się granic umowy z powodu nieopłacenia
składki/rezygnacji.

Uwzględnia się wszystkie składki należne w dniu utworzenia
rezerwy i wszystkie przyszłe wydatki związane z zawartymi
umowami

Dodatkowo uwzględnia się rezerwę związaną z umowami
retencyjnymi.
Uwzględnia się wartość pieniądza w czasie

Nie uwzględnia się rezerwy związanej z umowami
retencyjnymi.
Nie uwzględnia się wartości pieniądza w czasie

Rezerwa na niewypłacone odszkodowania
i świadczenia tworzona dla celów wypłacalności

Rezerwy na niewypłacone odszkodowania
i świadczenia tworzone dla celów rachunkowości

Uwzględnia się wartość pieniądza w czasie

Nie uwzględnia się wartości pieniądza w czasie

W obliczeniach oszacowanych regresów i odzysków nie
uwzględnia się ograniczenia z Rozporządzenia Ministra
Finansów

W obliczeniach oszacowanych regresów i odzysków
uwzględnia się ograniczenie z Rozporządzenia Ministra
Finansów

Rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka) tworzona dla rachunkowości
Nie tworzy się

Tworzy się, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Margines ryzyka
Tworzy się, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nie tworzy się

Stosowanie korekt
Towarzystwo nie stosuje korekty dopasowującej, o której mowa w art. 228 ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (implementującej art. 77b dyrektywy
2009/138/WE).
Towarzystwo nie stosuje korekty z tytułu zmienności, o której mowa w 229 i n. ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (implementującej art. 77d dyrektywy
2009/138/WE).
Towarzystwo nie stosuje przejściowej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, o której
mowa w art. 229 i n. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(implementującej art. 308c dyrektywy 2009/138/WE).
Towarzystwo nie stosuje przejściowego odliczenia, o którym mowa w art. 308d dyrektywy
2009/138/WE.
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego
przeznaczenia)
Ze względu, że na dzień 31 grudnia 2018 roku nastąpiło rozwiązanie i rozliczenie jedynej umowy
reasekuracji, kwoty należne z umów reasekuracji na 31 grudnia 2021 mają wartości 0 zł.
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Zmiany w założeniach przyjętych w ramach obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
W okresie, którego raport dotyczy wystąpiły następujące zmiany metod wyceny rezerw technicznoubezpieczeniowych tworzonych dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności:


W związku ze stwierdzeniem ryzyka niedoszacowania rezerwy IBNR, w 3Q 2021 nieznacznie
zmodyfikowana została metodologia tworzenia rezerwy IBNR. Zmiana ta spowodowała
niewielkie zwiększenie rezerwy.

D.3 Inne zobowiązania
Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji dla celów wypłacalności aktywa
Spółka wycenia w wartości godziwej. Różnice w wycenie poszczególnych pozycji pozostałych
zobowiązań w porównaniu do zasad wyceny w bilansie sporządzonym według ustawy o rachunkowości
zostały opisane poniżej.
Poza różnymi zasadami wyceny dla poszczególnych pozycji, bilans sporządzony dla celów Wypłacalności
II różni się od bilansu sporządzonego według ustawy o rachunkowości również strukturą. Nie wszystkie
pozycje pasywów są zatem bezpośrednio porównywalne. W bilansie Wypłacalność II dla okresu
rocznego, tam gdzie jest to możliwe zobowiązania z bilansu sporządzonego według ustawy
o rachunkowości są klasyfikowane zgodnie ze strukturą bilansu sporządzonego dla celów Wypłacalności
II i przedstawiane w celu porównania.
Zobowiązania z tytułu posiadanych umów leasingowych
Na dzień 31.12.2021 r. Spółka nie posiadała żadnych umów leasingu operacyjnego ani umów leasingu
finansowego.
Zobowiązania warunkowe
Na dzień 31.12.2021 r. Spółka w bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II wykazała wartość
zobowiązań warunkowych w wysokości 1.489.150,00 PLN.
Pozostałe rezerwy, inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Dla potrzeb sporządzenia sprawozdania statutowego zgodnie z polskimi standardami rachunkowości
pozostałe rezerwy tworzone są w sytuacji, kiedy jednostka jest świadoma ciążącego na niej obowiązku,
którego wypełnienie jest związane z utratą korzyści ekonomicznych, jednak nie może wiarygodnie
określić kwoty czy terminu tego zdarzenia. Na kwotę 6.724.407,45 złotych pozostałych rezerw
utworzonych na potrzeby sprawozdania statutowego składa się rezerwa na koszty dotyczące likwidacji
Spółki, rezerwa urlopowa oraz rezerwa na koszty dotyczące roszczeń i odszkodowań.
Dla celów sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej pozostałe rezerwy reprezentują najlepsze
oszacowanie kwoty, która byłaby wymagana do rozliczenia zobowiązana na dzień bilansowy i obejmują
rezerwę urlopową oraz rezerwę na roszczenia i odszkodowania. Różnica w ujęciu pozostałych rezerw
pomiędzy sprawozdaniem statutowym, a sprawozdaniem o wypłacalności i kondycji finansowej wynika
z wyłączenia z salda tej pozycji kwoty dotyczącej rezerwy na koszty likwidacji Spółki. Część
spodziewanych kosztów likwidacji Spółki dotyczących odpraw dla pracowników ujęta jest bowiem
w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej w pozycji „Zobowiązania warunkowe”, zaś część
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spodziewanych kosztów wynikających z umów retencyjnych ujęta jest w najlepszym oszacowaniu
zobowiązań. Pozostałe spodziewane koszty likwidacji są ujmowane w sprawozdaniu o wypłacalności
i kondycji finansowej w okresie, którego dotyczą.
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników
Wartości w PLN

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu świadczeń
emerytalnych dla pracowników

Wartość bilansowa
wg sprawozdania
statutowego

Różnice
związane z
zasadami
wyceny

34 537,00

0,00

R0760

Wartość
bilansowa wg
Wypłacalność II

34 537,00

Spółka tworzy rezerwę na odprawy emerytalne i rentowe zgodnie z MSR 19
Na dzień 31.12.2021 r. w Spółce nie występują istotne zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
ani aktywa powiązane z planem świadczeń.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z planowaną likwidacją spółki w bilansie sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości
na dzień 31.12.2021 r. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego została wyceniona w
wartości 0 zł.
W bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego również została wyceniona w wartości 0 zł.
W bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II podatki odroczone są ustalane zgodnie z
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 12 „Podatek dochodowy” metodą zobowiązań
bilansowych.
Podatki odroczone są ujmowane i wyceniane w odniesieniu do aktywów i zobowiązań w bilansie
sporządzonym dla celów Wypłacalności II lub prezentowanych dla celów podatkowych.
Wycena odroczonego podatku dochodowego ma miejsce na podstawie różnicy między wartościami
przypisanymi do aktywów i zobowiązań ujętych i wycenionych w bilansie sporządzonym dla celów
Wypłacalności II, a wartościami przypisanymi do aktywów i zobowiązań zgodnie z ich ujęciem i wyceną
dla celów podatkowych.
Zastosowana stawka podatkowa dla obliczenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynosi 19%.
Opis źródeł niepewności oszacowania zobowiązań
Spółka identyfikuje zobowiązania warunkowe jako istotne zobowiązania dla których istnieje potrzeba
ustalenia założeń i oceny co do ich źródeł niepewności oszacowania. Zobowiązania zostały wycenione
przy założeniu braku kontynuacji działalności.
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D.4 Alternatywne metody wyceny
Gdy brak jest aktywnego rynku lub gdy nie jest on wystarczająco reprezentatywny dla Spółki, Spółka
stosuje alternatywne metody wyceny aktywów i pasywów. Spółka upewnia się, że zastosowane
uproszczenia nie prowadzą do istotnych zniekształceń, poprzez sprawdzenie cen występujących
na rynkach podobnych do wycenianych i upewnienie się, że wartości ujęte w bilansie statutowym są
do nich zbliżone.
Udziały w jednostkach powiązanych
Ze względu na nieistotną wysokość wartości niematerialnych i prawnych oraz brak w bilansach jednostek
powiązanych wartości firmy, Spółka stosuje do wyceny dla celów Wypłacalności II metodę praw
własności zgodnie ze sprawozdaniem statutowym.
W bilansie sporządzanym według ustawy o rachunkowości udziały w jednostkach powiązanych Spółka
wycenia według metody praw własności. W przypadku trwałej utraty wartości udziałów w jednostkach
podporządkowanych, ustalona na dzień nabycia udziałów wartość firmy lub ujemna wartość firmy
podlega odpisaniu na wynik finansowy odpowiednio w kwocie równej różnicy pomiędzy dotychczasową
wartością udziałów a ich wartością ustaloną po uwzględnieniu trwałej utraty wartości.
Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych
Spółka wycenia depozyty według wartości godziwej tj. w kwocie, za jaką na warunkach rynkowych
mogłyby one zostać wymienione pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami
transakcji.
Za równo w bilansie ekonomicznym jak i w bilansie sporządzonym według ustawy o rachunkowości na
dzień wyceny depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych Spółka wycenia według skorygowanej
ceny nabycia, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej oraz odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości. Ponieważ zostały wycenione w ten sam sposób Spółka ma pewność, że jest to ich wartość
rynkowa.
Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych
W bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II prezentowane są wymagalne należności z tytułu
ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych, które Spółka wycenia według wartości nominalnej.
W szczególności w tej pozycji prezentowane są wymagalne należności od ubezpieczających, wymagalne
należności od pośredników ubezpieczeniowych oraz wymagalne należności wynikające z umów
reasekuracji czynnej.
W bilansie sporządzonym według ustawy o rachunkowości prezentowane są należności z tytułu
ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych w wartości nominalnej, w części zarówno wymagalnej
jak i niewymagalnej, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. W bilansie
sporządzonym według ustawy o rachunkowości nie są ujmowane należności z tytułu regresów
i należności wynikające z umów reasekuracji czynnej.
Należności z tytułu reasekuracji biernej
W bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II prezentowane są tylko wymagalne należności
wynikające z umów reasekuracji, które Spółka wycenia według wartości nominalnej. Na dzień
31.12.2021 r. Spółka nie posiada należności z tytułu reasekuracji biernej.
W bilansie sporządzonym według ustawy o rachunkowości prezentowane są należności wynikające
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z umów reasekuracji zarówno czynnej, jak i biernej w wartości nominalnej, w części za równo
wymagalnej jak i niewymagalnej, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności.
Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)
W bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II, pozostałe należności (handlowe, inne niż
z działalności ubezpieczeniowej) Spółka wycenia w wartości nominalnej.
W bilansie sporządzonym według ustawy o rachunkowości pozostałe należności prezentowane są
w wartości nominalnej.
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych
W bilansie sporządzonym dla celów Wypłacalności II prezentowane są wymagalne zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych, które Spółka wycenia według wartości
nominalnej.
W szczególności w pozycji tej prezentowane są zobowiązania wobec ubezpieczających i zobowiązania
wobec pośredników ubezpieczeniowych oraz wymagalne zobowiązania wynikające z umów reasekuracji
czynnej.
W bilansie sporządzonym według ustawy o rachunkowości prezentowane są zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych w wartości nominalnej, w części zarówno
wymagalnej jak i niewymagalnej. W bilansie sporządzonym według ustawy o rachunkowości nie
są ujmowane zobowiązania wynikające z umów reasekuracji czynnej.
Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)
W bilansie sporządzanym dla celów Wypłacalności II, pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż
z tytułu działalności ubezpieczeniowej) Spółka wycenia w wartości nominalnej, w tym również
zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego – rat leasingowych.
W bilansie sporządzonym według ustawy o rachunkowości pozostałe zobowiązania prezentowane są
w wartości nominalnej.

D.5 Wszelkie inne informacje
Spółka nie ma żadnych umów leasingu finansowego ani leasingu operacyjnego jako leasingodawca ani
leasingobiorca.
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E. Zarządzanie kapitałem
E.1 Środki własne
Środki własne - cele, zasady i procesy
Dla D.A.S Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji głównym celem zarządzania
kapitałem jest skuteczne spełnianie wymogów nadzorczych.
W związku z regulacyjnymi i finansowymi wymogami Spółka może liczyć na wsparcie finansowe
i operacyjne ze strony swojego akcjonariusza. Między innymi dzięki temu Spółka utrzymuje poziom
kapitału wymaganego na poziomie wyższym niż minimalne wymogi regulacyjne.
Jednocześnie na poziomie grupy, ERGO Group AG stale utrzymuje nadwyżkę kapitału, aby mieć
możliwość szybkiej reakcji na wszelkie potrzeby kapitałowe swoich spółek-córek, w tym również D.A.S
Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji.
Celem zarządzania kapitałem jest ochrona kapitału podstawowego Spółki oraz dopilnowanie,
by zarządzanie kapitałem odbywało się w zgodzie z Polityką Zarządzania Ryzykiem.
Kapitał jest alokowany do czynników generujących ryzyko tylko w ramach Strategii Zarządzania
Ryzykiem, generując optymalny oczekiwany zwrot przy przyjętych założeniach.
Spółka na bieżąco monitoruje i utrzymuje kapitał na wystarczającym poziomie.
Struktura, wysokość i jakość środków własnych
W środkach własnych wyliczonych dla celów Wypłacalności II Spółka ujmuje:
- kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi) - kategoria 1 środków własnych,
- nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związaną z kapitałem zakładowym (wraz
z akcjami własnymi) - kategoria 1 środków własnych,
- rezerwę uzgodnieniową - kategoria 1 środków własnych.
- kwotę odpowiadającą wartości aktywów z tyt. Odroczonego podatku dochodowego netto – kategoria
3 środków własnych.
Żadna z pozycji podstawowych środków własnych, która podlega przepisom przejściowym, o których
mowa w art. 308b ust. 9 i art. 308b ust. 10 dyrektywy 2009/138/WE.
Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych pozycji podstawowych
środków własnych
na kategorie:

zgodnie z Załącznikiem 6. Środki własne (S.23.01.01) i odpowiedniej klasyfikacji
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Podstawowe środki
własne na 31.12.2020

Podstawowe środki
własne na 31.12.2021

Podstawowe
środki własne
(BOF)

Zwykły kapitał
zakładowy (z
uwzględnienie
m akcji
własnych)

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej
związana ze
zwykłym
kapitałem
zakładowym

Rezerwa
uzgodnieniowa

Kwota
odpowiadająca
wartości
aktywów z tyt.
odroczonego
podatku
dochodowego
netto

Podstawowe
środki własne
razem (po
korekcie)

Razem

19 750 500,00

35 558 750,00

-39 439 062,12

0,00

15 870 187,88

Kategoria 1 nieograniczone

19 750 500,00

35 558 750,00

-39 439 062,12

0,00

15 870 187,88

Kategoria 1 ograniczone

0,00

0,00

0,00

0,00

Kategoria 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kategoria 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

19 740 000,00

18 969 250,00

-27 140 821,49

0,00

11 568 428,51

Kategoria 1 nieograniczone

19 740 000,00

18 969 250,00

-27 140 821,49

0,00

11 568 428,51

Kategoria 1 ograniczone

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kategoria 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kategoria 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwa uzgodnieniowa jest równa nadwyżce aktywów nad zobowiązaniami ogółem w bilansie
sporządzonym dla celów Wypłacalności II, pomniejszonej o następujące elementy:
- przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia;
- środki własne w pozycji „Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia“ pomniejszane są
o przewidywany na nadchodzące 12 miesięcy podatek od niektórych instytucji finansowych,
- pozycje podstawowych środków własnych obejmujące kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)
oraz nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związaną z kapitałem zakładowym
(wraz z akcjami własnymi).
Zmienność rezerwy uzgodnieniowej zależna jest w głównej mierze od wysokości kapitału zakładowego
(wraz z akcjami własnymi) na koniec danego okresu sprawozdawczego, co jest ściśle powiązane
z procesem planowania działalności oraz zarządzaniem aktywami Spółki. Przekłada się to również na
wartości wykazywane w bilansie ekonomicznym oraz wysokość nadwyżki aktywów nad pasywami – co
jest drugą składową rezerwy uzgodnieniowej.
Zobowiązania podporządkowane - kategoria 2 środków własnych
Na 31.12.2021 r. w Spółce nie zaistniały zobowiązania podporządkowane.
Uzupełniające środki własne
Na 31.12.2021 r. Spółka nie posiadała uzupełniających środków własnych.
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Różnice pomiędzy nadwyżką aktywów nad zobowiązaniami według sprawozdania
statutowego i bilansu ekonomicznego.
Różnice pomiędzy kapitałem własnym zakładu ubezpieczeń w bilansie sporządzonym według ustawy
o rachunkowości a środkami własnymi, które oblicza się w bilansie sporządzonym dla celów
Wypłacalności II, wynikają z odmiennych zasad wyceny i ujmowania poszczególnych składników
aktywów i zobowiązań.
Różnice pomiędzy wartością aktywów wycenianych według zasad Wypłacalności II a wartością aktywów
wycenianych według Ustawy o rachunkowości zostały przedstawione w „Zestawieniu aktywów
wykazanych w bilansie dla celów Wypłacalności II i statutowym na dzień 31.12.2021 r. zgodnie z
Załącznikiem 1. Bilans (S.02.01.02) w zakresie aktywów” w rozdziale D. Wycena do celów
wypłacalności. Informacje dotyczące wyjaśnienia różnic w odniesieniu do istotnych pozycji aktywów
znajdują się w części opisowej rozdziału D.1. Aktywa. Różnice pomiędzy wartością zobowiązań
wycenianych według zasad Wypłacalności II, a wartością zobowiązań wycenianych według Ustawy o
rachunkowości, zostały przedstawione w „Zestawieniu zobowiązań wykazanych w bilansie dla celów
Wypłacalności II i statutowym na dzień 31.12.2021 r. zgodnie z Załącznikiem 1. Bilans (S.02.01.02) w
zakresie zobowiązań” w rozdziale w rozdziale D. Wycena do celów wypłacalności.
Inne zobowiązania. Informacje dotyczące wyjaśnienia różnic w odniesieniu do istotnych pozycji
pozostałych zobowiązań znajdują się w części opisowej rozdziału D.3. Inne zobowiązania.
Informacje dotyczące wyjaśnienia różnic w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
znajdują się w części opisowej rozdziału D.2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami według sprawozdania statutowego
Aktywowane koszty akwizycji

11 093 506,24
-378 756,45

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na
użytek własny
Kwoty należne z umów reasekuracji

0,00

-171 906,77

Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

-232 560,12

Należności z tytułu reasekuracji biernej
Pozostałe aktywa

235 719,57

0,00
-9 824,73

Suma różnic na aktywach
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie
Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników
Zobowiązania warunkowe
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych
Zobowiązania z tytułu reasekuracji
Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)
Suma różnic na pasywach
Różnica na nadwyżce aktywów nad zobowiązaniami
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami według bilansu ekonomicznego

-557 328,50
-489 384,00
-6 240 121,58
0,00
1 489 150,03
0,00
-186 889,58
0,00
124 443,11
-5 302 802,02
4 776 681,64
15 870 187,88

SPRAWOZDANIE O WYPŁACALNOŚCI I KONDYCJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2021
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

63

Środki własne dopuszczone na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności
i minimalnego wymogu kapitałowego zgodnie z Załącznikiem 6. Środki własne
(S.23.01.01)

Dopuszczone środki
własne (EOF) na
pokrycie wymogu SCR razem
15 870 187,88

Dopuszczone środki
własne (EOF) na
pokrycie wymogu MCR
- razem
15 870 187,88

15 870 187,88

15 870 187,88

Kategoria 1 - ograniczone

0,00

0,00

Kategoria 2

0,00

0,00

Kategoria 3

0,00

0,00

Dostępne i dopuszczone środki własne
Razem
Kategoria 1 - nieograniczone

Wartość podstawowych środków własnych po odliczeniach na koniec 2021 r. (dopuszczone środki
własne) sklasyfikowana została w całości w 1 kategorii, co oznacza, że mają one bilansowe pochodzenie
oraz posiadają w znacznym stopniu podstawowe cechy jakościowe: stałą dostępność
i podporządkowanie, przy uwzględnieniu dopasowania czasu trwania pozycji do czasu trwania
zobowiązań oraz braku bodźców do wykupu, braku stałych opłat i innych obciążeń.
Jednym rodzajem środków własnych, który Spółka wykazuje w kategorii 3 jest „kwota odpowiadająca
wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego”.
Zgodnie z art. 82 Rozporządzenia Delegowanego Komisji Unii europejskiej 2015/35 z dnia
10 października 2014 r. Spółka stosuje limity ilościowe dotyczące dopuszczonych kwot pozycji
należących do kategorii 3, w odniesieniu do zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności.
W ramach tego ograniczenia kwota wykazana w kategorii 3 nie może przewyższać 15% kapitałowego
wymogu wypłacalności.
Ograniczenie stosowane do kategorii 3 nie ma wpływu na dopuszczone środki własne, gdyż dla Spółki
wymóg kapitałowy równy jest minimalnemu wymogowi kapitałowemu (MCR), jako że jest wyższy niż
wyliczony kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR), a przy dopuszczonych środkach własnych na pokrycie
wymogu MCR nie uwzględnia się kategorii 3.
Wyliczenie rezerwy uzgodnieniowej na dzień 31.12.2021 r. zgodnie z Załącznikiem 6.
Środki własne (S.23.01.01)

Rezerwa uzgodnieniowa
2021

2020

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R0700

15 870 187,88

11 568 428,51

Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)

R0710

0,00

0,00

Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia

R0720

0,00

0,00

Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych
Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków
własnych w ramach portfeli objętych korektą
dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

R0730

55 309 250,00

38 709 250,00

0,00

0,00

Rezerwa uzgodnieniowa

R0760

-39 439 062,12

-27 140 821,49

R0740
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Oczekiwane zyski zgodnie z Załącznikiem 6. Środki własne (S.23.01.01)
2021
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w
zakresie ubezpieczeń na życie

R0770

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w
zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0780

Oczekiwane zyski z przyszłych składek - Ogółem

R0790

2020
0,00

0,00

3 530,02

97 138,98

3 530,02

97 138,98

Zmiany wartości rezerwy uzgodnieniowej w okresie sprawozdawczym wynikały głównie ze spadku
wysokości posiadanych lokat oraz ze wzrostu najlepszego oszacowania wysokości rezerw technicznoubezpieczeniowych w stosunku do wartości z roku ubiegłego.
Istotne informacje dotyczące środków własnych w okresie sprawozdawczym.
W dniu 27 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 19.734.750 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset
trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych do kwoty 19.740.000 zł (słownie: dziewiętnaście
milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych) tj. o kwotę 5.250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 1 (słownie: jednej) akcji imiennej zwykłej o wartości nominalnej
5.250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) oznaczonej jako akcja serii K o numerze
01. Cena emisji jednej akcji imiennej serii K wynosi 4.000.000 zł (słownie; cztery miliony złotych). Kwota
została wpłacona przez akcjonariusza ERGO Versicherung Aktiengesellschaft na rachunek bankowy
spółki D.A.S.TUOP S.A, w pełnej wysokości w dniu 30 listopada 2020 roku. Rejestracja podwyższenia
kapitału nastąpiła w dniu 10 lutego 2021 r.
W dniu 30 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 19.740.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset
czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 19.745.250 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset
czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 5.250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 1 (słownie: jednej) akcji imiennej zwykłej o wartości nominalnej
5.250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) oznaczonej jako akcja serii L o numerze
01. Cena emisji jednej akcji imiennej serii L wynosi 9.000.000 zł (słownie; dziewięć milionów złotych).
Kwota została wpłacona przez akcjonariusza ERGO Versicherung Aktiengesellschaft na rachunek
bankowy spółki D.A.S.TUOP S.A, w pełnej wysokości w dniu 29 marca 2021 roku. Rejestracja
podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 23 czerwca 2021 r.
W dniu 24 maja 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 19.745.250 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset
czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 19.750.500 zł (słownie: dziewiętnaście
milionów siedemset pięćdziesiąt pięćset złotych) tj. o kwotę 5.250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 1 (słownie: jednej) akcji imiennej zwykłej o wartości nominalnej
5.250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) oznaczonej jako akcja serii M o numerze
01. Cena emisji jednej akcji imiennej serii L wynosi 7.600.000 zł (słownie; siedem milionów sześćset
tysięcy złotych). Kwota została wpłacona przez akcjonariusza ERGO Versicherung Aktiengesellschaft na
rachunek bankowy spółki D.A.S.TUOP S.A, w pełnej wysokości w dniu 27 maja 2021 roku. Rejestracja
podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 28 września 2021 roku.
Powyższe wpłaty miały bezpośredni wpływ na zmianę wysokości środków własnych według Solvency II
w okresie sprawozdawczym tzn. w porównaniu z rokiem ubiegłym wysokość kapitału zakładowego
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wzrosła o 15.750,00 PLN, natomiast wartość nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej związana z kapitałem zakładowym wzrosła o 16.589.500,00 PLN. Dodatkową zmienną
mającą wpływ na wartość środków własnych była wysokość rezerwy uzgodnieniowej, która od końca
2020 r. wzrosła o ponad 12,5 miliona PLN.
Przewidywane zmiany w wysokości środków własnych.
Spółka w najbliższej przyszłości planuje utrzymać wysokość kapitałów własnych na zbliżonym poziomie
do tego, który posiadała na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.
Dodatkowe informacje dotyczące środków własnych
W dniu 18 lutego 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 19.750.500 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset
pięćdziesiąt pięćset złotych) do kwoty 19.755.750 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset
pięćdziesiąt pięć siedemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 5.250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 1 (słownie: jednej) akcji imiennej zwykłej o wartości nominalnej
5.250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) oznaczonej jako akcja serii N o numerze
01. Cena emisji jednej akcji imiennej serii N wynosi 8.000.000 zł (słownie; osiem milionów złotych).
Kwota została wpłacona przez akcjonariusza ERGO Versicherung Aktiengesellschaft na rachunek
bankowy spółki D.A.S.TUOP S.A, w pełnej wysokości w dniu 24 lutego 2022 roku. Na dzień sporządzenia
niniejszego sprawozdania rejestracja podwyższenia kapitału w KRS nie nastąpiła.

E.2 Kapitałowy wymóg wypłacalności i minimalny wymóg kapitałowy
Dane wejściowe wykorzystywane przez Spółkę do obliczenia minimalnego wymogu
kapitałowego.
Minimalny wymóg kapitałowy na 31.12.2021 r.
Na dzień 31.12.2021 r. kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) i minimalny wymóg kapitałowy(MCR)
wynosiły:
SCR= 4.247.560,94 PLN
MCR= 11.552.000,00 PLN
Minimalny wymóg kapitałowy wyznaczany jest ze wzoru:
MCR= max(MCRcombined; AMCR)
11.552.000,00 = max(1.515.928,87; 11.552.000,00) gdzie:
MCR = 2 500 000 € * 4,6208 (kurs na 31.10.2021) = 11.552.000,00 PLN
Liniowy MCR
Ograniczenie górne MCR

1 515 928,87
1 911 402,42

Ograniczenie dolne MCR

1 061 890,23

Łączny MCR

1 515 928,87

Absolutny MCR

11 552 000,00

Minimalny wymóg kapitałowy

11 552 000,00
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Szczegółowe dane w zakresie minimalnego wymogu kapitałowego znajdują się w Załączniku 8.
Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona jedynie w zakresie
ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie (S.28.01.01).
Dla Spółki wymóg kapitałowy równy jest minimalnemu wymogowi kapitałowemu (MCR), jako że jest
wyższy niż wyliczony kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR).
Spółka nie stosuje uproszczeń przy obliczaniu wymogów według formuły standardowej.
Spółka nie stosuje parametrów specyficznych dla zakładu zgodnie z art. 104 ust. 7 dyrektywy
2009/138/WE.
Ostateczna kwota kapitałowego wymogu wypłacalności podlega jeszcze ocenie nadzorczej.
Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności na 31.12.2021 r.
w PLN
Kapitałowy
wymóg
wypłacalności
netto / Net

Kapitałowy
wymóg
wypłacalności
brutto / Gross

solvency capital
requirement

solvency capital
requirement

C0030

C0040

Ryzyko rynkowe

R0010

958 672,70

958 672,70

Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

R0020

364 922,63

364 922,63

Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

R0030

0,00

0,00

R0040

0,00

0,00

R0050

3 335 332,58

3 335 332,58

Dywersyfikacja

R0060

-764 384,23

-764 384,23

Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych

R0070

0,00

0,00

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności

R0100

3 894 543,68

3 894 543,68

Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach
zdrowotnych
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż
ubezpieczenia na życie

Szczegółowe dane w zakresie kapitałowego wypłacalności znajdują się w Załączniku 7. Kapitałowy
wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących Formułę Standardową (S.25.01.01).
Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności na dzień 31.12.2021 r.
w PLN
Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR

R0120

0,00

Ryzyko operacyjne

R0130

353 017,26

Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0140

0,00

Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0150

0,00

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy
2003/41/WE

R0160

0,00

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

4 247 560,94

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

0,00

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

4 247 560,94
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Prognozy wysokości MCR i SCR
W związku z planowaną likwidacją spółki w 2023 roku, przeprowadzono oszacowanie przyszłych kosztów
związanych z likwidacją spółki. Zgodnie z harmonogramem likwidacji, w drugiej połowie 2023 roku
planowany jest transfer pozostałego portfela do innego ubezpieczyciela wraz ze środkami pieniężnymi
na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz przewidywanych przyszłych kosztów obsługi
pozostałego portfela i szkód.
Do dnia transferu portfela spółka zakłada pokrycie wskaźników wypłacalności zgodnie z dotychczasową
polityką, na poziomie nie mniejszym, niż 120% pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego MCR.
Jednakże w obliczu aktualnej sytuacji tj. m.in. wojny na Ukrainie, trudno dokładnie przewidzieć, jak
wysoki będzie kurs Euro w dniu transferu portfela. W związku z tym istnieje ryzyko, że wskaźnik pokrycia
MCR będzie wtedy poniżej wymogu, zwłaszcza, że wymóg kapitałowy MCR ulegnie zmianie w ostatnim
kwartale 2022 roku do wysokości 2.700.000 EUR. Trwają już rozmowy na ten temat z właścicielem.
Sytuacja jest i będzie monitorowana przez Spółkę i jeśli rzeczywiście zaistnieje zagrożenie braku pokrycia
wymogu wypłacalności poniżej 120%, wówczas ERGO w porozumieniu z KNF, podejmie odpowiednie
działania.
Ostatnie zaplanowane dokapitalizowanie miało miejsce 24.02.2022 r. w kwocie 8.000.000 PLN. W planie
likwidacji Spółka nie przewidziała kolejnych dokapitalizowań.
W dalszym ciągu na bieżąco Spółka będzie przeprowadzała analizy pokrycia wskaźników wypłacalności
środkami własnymi i w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej niezwłocznie podejmie kroki
w celu zapewnienia bezpiecznego poziomu środków własnych.
Obecnie Spółka oczekuje, że stopień pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (kapitałowy wymóg
wypłacalności jest mniejszy niż nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego)
w 2022 roku będzie wynosił około 120%.

Wszelkie istotne zmiany kapitałowego wymogu wypłacalności oraz minimalnego wymogu
kapitałowego w okresie sprawozdawczym oraz przyczyny takich zmian
w PLN
Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Kapitałowy wymóg wypłacalności

10 881 605,59

4 427 141,30

3 865 555,66

4 247 560,94

Minimalny wymóg kapitałowy

11 547 000,00

11 547 000,00

11 547 000,00

11 552 000,00

Wysokość Minimalnego wymogu kapitałowego zmieniła się na koniec czwartego kwartału 2021 r.
w związku z tym, że przeliczany był po kursie z ostatniego dnia października 2021 r.,
a we wcześniejszych kwartałach obowiązywał jeszcze kurs z ostatniego dnia października 2020 r.
Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) na koniec każdego kwartału wyliczany jest jako suma
wszystkich ryzyk i dywersyfikacji. Wartość tego wymogu spadła od 1 kwartału 2021 r., gdzie jego
wartość wynosiła 10 881 605,59 PLN, do wysokości 4 250 567,87 PLN na koniec 2021 r. Spółka na
bieżąco monitoruje wysokość kapitałowego wymogu wypłacalności poprzez monitoring poszczególnych
ryzyk.
Największy spadek nastąpił na ryzyku rynkowym – spadek o ponad 89,46% na koniec 2021 r. w
stosunku do wysokości tego ryzyka na koniec pierwszego kwartału 2021 r.
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Głównym powodem spadku na ryzyku rynkowym było zwiększanie się wysokości lokat i depozytów w
trakcie trwania 2020 r. oraz na początku 2021 r. w związku z wpłatami otrzymywanymi od akcjonariusza.
W kolejnych kwartałach 2021 r. ryzyko rynkowe maleje z uwagi na malejącą wysokość lokat i depozytów
w portfelu Spółki.

E.3 Zastosowanie podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji
do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności
Spółka nie stosuje podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji do obliczenia kapitałowego wymogu
wypłacalności.

E.4 Różnice między formułą standardową a stosowanym modelem
wewnętrznym
Spółka stosuje Formułę Standardową.

E.5 Niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym i niezgodność
z kapitałowym wymogiem wypłacalności
Brak niezgodności z minimalnym wymogiem kapitałowym i kapitałowym wymogiem wypłacalności.

E.6 Wszelkie inne informacje
Brak innych ważnych informacji dotyczących zarządzania kapitałem Spółki.
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F. Spis Załączników
Do sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej dołączone są następujące formularze:
Załącznik 1.

S.02.01.02.01 Bilans

Załącznik 2.

S.05.01.02.01 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

Załącznik 3.

S.05.02.01 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty w odniesieniu do
poszczególnych krajów

Załącznik 4.

S.17.01.02.01 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż
ubezpieczenia na życie

Załącznik 5.

S.19.01.01. odszkodowania i świadczenia z tytułu
ubezpieczenia na życie w formacie trójkątów rozwoju

Załącznik 6.

ubezpieczeń

innych

niż

S.23.01.01.01 Środki własne

Załącznik 7.

S.25.01.01.01 Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę
standardową - Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności

Załącznik 8.

S.28.01.01 Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub
reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w
zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Podpisy wszystkich Likwidatorów
2022-04-04

Rafał Hiszpański

Likwidator

........................ ...................................
data
imię i nazwisko
2022-04-04

Piotr Skorupa

Likwidator

........................ ...................................
data
imię i nazwisko
2022-04-04

Danuta Źrałek

.................................
stanowisko/funkcja

.................................
stanowisko/funkcja

Likwidator

........................ ....................................
data
imię i nazwisko

.................................
stanowisko/funkcja

Signature Not Verified

podpisano
kwalifikowanym
Dokument
podpisany przez
Podpisem
RAFAŁ HISZPAŃSKI
elektronicznym
Data: 2022.04.04 12:01:12
.................
CEST
podpis

Signature Not Verified

podpisano kwalifikowanym
Dokument
Podpisem podpisany przez
PIOTR SKORUPA
elektronicznym
Data:
2022.04.04 11:56:31 CEST
.................
podpis

Signature Not Verified

podpisano kwalifikowanym
Dokument podpisany przez DANUTA
Podpisem
ŹRAŁEK
elektronicznym
Data: 2022.04.04 10:48:34 CEST
.................
podpis
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Załącznik 1.
S.02.01.02.01 Bilans
Wartość bilansowa
wg Wypłacalność II
/ Solvency II value

Wartość wg
statutowych
sprawozdań
finansowych /
Statutory accounts
value

C0010

C0020

Aktywa / Assets

Wartość firmy

R0010

0,00

Aktywowane koszty akwizycji

R0020

378 756,45

Wartości niematerialne i prawne

R0030

0,00

0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0040

0,00

0,00

Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

R0050

0,00

0,00

Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa
trwałe) wykorzystywane na użytek własny

R0060

546 984,93

311 265,36

Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub
inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0070

28 384 025,18

28 352 817,06

R0080

0,00

0,00

R0090

73 972,29

42 764,17

Akcje i udziały

R0100

0,00

0,00

Akcje i udziały – notowane

R0110

0,00

0,00

Akcje i udziały – nienotowane

R0120

0,00

0,00

Dłużne papiery wartościowe

R0130

27 410 036,62

27 410 036,62

Obligacje państwowe

R0140

27 410 036,62

27 410 036,62

Obligacje korporacyjne

R0150

0,00

0,00

Strukturyzowane papiery wartościowe

R0160

0,00

0,00

Zabezpieczone papiery wartościowe

R0170

0,00

0,00

R0180

0,00

0,00

Instrumenty pochodne

R0190

0,00

0,00

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

R0200

900 016,27

900 016,27

Pozostałe lokaty

R0210

0,00

0,00

Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)
Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały
kapitałowe

Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w
przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
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Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie
jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne
wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0220

0,00

0,00

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0230

0,00

0,00

R0240

0,00

0,00

R0250

0,00

0,00

R0260

0,00

0,00

Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań
wynikających z:

R0270

0,00

0,00

Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i
ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych
niż ubezpieczenia na życie

R0280

0,00

0,00

Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z
wyłączeniem zdrowotnych)

R0290

0,00

0,00

Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń
innych niż ubezpieczenia na życie

R0300

0,00

0,00

Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o
charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem
ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub
inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym

R0310

0,00

0,00

Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na
życie

R0320

0,00

0,00

R0330

0,00

0,00

R0340

0,00

0,00

Depozyty u cedentów

R0350

0,00

0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników
ubezpieczeniowych

R0360

16 447,27

249 007,39

Należności z tytułu reasekuracji biernej

R0370

0,00

171 906,77

Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności
ubezpieczeniowej)

R0380

451 667,35

451 667,35

Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

R0390

0,00

0,00

Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub
kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano,
ale które nie zostały jeszcze opłacone

R0400

0,00

0,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

R0410

2 098 953,49

2 098 953,49

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

R0420

0,00

9 824,73

Aktywa ogółem

R0500

31 498 078,22

32 024 198,60

Pożyczki pod zastaw polisy
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób
fizycznych
Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń
zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest
ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości
bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym
Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest
ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości
bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym
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Zobowiązania / Liabilities
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne
niż ubezpieczenia na życie

R0510

11 919 439,86

12 408 823,86

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne
niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

R0520

11 919 439,86

12 408 823,86

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0530

0,00

Najlepsze oszacowanie

R0540

11 767 242,02

Margines ryzyka

R0550

152 197,84

R0560

0,00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0570

0,00

Najlepsze oszacowanie

R0580

0,00

Margines ryzyka

R0590

0,00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na
życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie
jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne
wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym)

R0600

0,00

0,00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia
zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

R0610

0,00

0,00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0620

0,00

Najlepsze oszacowanie

R0630

0,00

Margines ryzyka

R0640

0,00

R0650

0,00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0660

0,00

Najlepsze oszacowanie

R0670

0,00

Margines ryzyka

R0680

0,00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w
których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone
indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0690

0,00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0700

0,00

Najlepsze oszacowanie

R0710

0,00

Margines ryzyka

R0720

0,00

Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

R0730

0,00

0,00

Zobowiązania warunkowe

R0740

1 489 150,03

0,00

Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy technicznoubezpieczeniowe)

R0750

484 285,87

6 724 407,45

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia
zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż
ubezpieczenia na życie)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na
życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w
których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone
indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

0,00

0,00

0,00
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Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla
pracowników

R0760

34 537,00

34 537,00

Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

R0770

0,00

0,00

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0780

0,00

0,00

R0790

0,00

0,00

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0800

0,00

0,00

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec
instytucji kredytowych

R0810

0,00

0,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników
ubezpieczeniowych

R0820

0,00

186 889,58

Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej

R0830

0,00

0,00

Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu
działalności ubezpieczeniowej)

R0840

1 576 034,47

1 576 034,47

Zobowiązania podporządkowane

R0850

0,00

0,00

Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w
podstawowych środkach własnych

R0860

0,00

0,00

Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w
podstawowych środkach własnych

R0870

0,00

0,00

Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

R0880

124 443,11

0,00

Zobowiązania ogółem

R0900

15 627 890,34

20 930 692,36

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R1000

15 870 187,88

11 093 506,24

Instrumenty pochodne
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Załącznik 2.
S.05.01.02.01 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

Składki przypisane / Premiums written
Brutto – Bezpośrednia działalność
ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia
kosztów ochrony
prawnej / Legal
expenses insurance

Ogółem / Total

C0100

C0200

R0110

3 871 640,00

3 871 640,00

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0120

412 397,67

412 397,67

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0130

0,00

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0140

0,00

0,00

Netto

R0200

4 284 037,67

4 284 037,67

R0210

8 631 797,30

8 631 797,30

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0220

692 459,31

692 459,31

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0230

0,00

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0240

0,00

0,00

Netto

R0300

9 324 256,61

9 324 256,61

R0310

4 424 399,73

4 424 399,73

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0320

121 017,52

121 017,52

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0330

0,00

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0340

0,00

0,00

Netto

R0400

4 545 417,25

4 545 417,25

R0410

0,00

0,00

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0420

0,00

0,00

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0430

0,00

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0440

0,00

0,00

Netto

R0500

0,00

0,00

Koszty poniesione

R0550

14 130 790,59

14 130 790,59

Pozostałe koszty

R1200

0,00

130 811,20

Koszty ogółem

R1300

0,00

14 261 601,79

Składki zarobione / Premiums earned
Brutto – Bezpośrednia działalność
ubezpieczeniowa

Odszkodowania i świadczenia / Claims
incurred
Brutto – Bezpośrednia działalność
ubezpieczeniowa

Zmiana stanu pozostałych rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych / Changes
in other technical provisions
Brutto – Bezpośrednia działalność
ubezpieczeniowa
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Załącznik 3.
S.05.02.01 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty w odniesieniu do
poszczególnych krajów
S.05.02.01.01
Kraj siedziby / Home Country
C0080
Składki przypisane / Premiums written
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

3 871 640,00

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0120

412 397,67

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0130

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0140

0,00

Netto

R0200

4 284 037,67

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

8 631 797,30

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0220

692 459,31

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0230

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0240

0,00

Netto

R0300

9 324 256,61

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

4 424 399,73

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0320

121 017,52

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0330

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0340

0,00

Netto

R0400

4 545 417,25

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

0,00

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0420

0,00

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0430

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0440

0,00

Netto

R0500

0,00

Koszty poniesione

R0550

14 130 790,59

Pozostałe koszty

R1200

0,00

Koszty ogółem

R1300

0,00

Składki zarobione / Premiums earned

Odszkodowania i świadczenia / Claims incurred

Zmiana stanu pozostałych rezerw technicznoubezpieczeniowych / Changes in other technical provisions
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Kraj siedziby

5 najważniejszych krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) –
zobowiązania związane z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie
/ Top 5 countries (by amount of gross premiums written) - non-life obligations

S.05.02.01.02

C0090

R0010

Kraj / Country

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych / Changes in other
Odszkodowania i świadczenia / Claims incurred
Składki zarobione / Premiums earned
Składki przypisane / Premiums written
Brutto – reasekuracja
Brutto –
Brutto – reasekuracja
Brutto –
Brutto – reasekuracja
Brutto –
Brutto – reasekuracja
Brutto –
Brutto –
Brutto –
Brutto –
Brutto –
Pozostałe Koszty
Udział
czynna
reasekuracja
Udział
czynna
reasekuracja
czynna
reasekuracja
Udział
czynna
reasekuracja
Bezpośrednia
Bezpośrednia
Udział zakładu
Bezpośrednia
Bezpośrednia
Koszty poniesione / koszty / ogółem /
nieproporcjonalna / zakładu
czynna
nieproporcjonalna / zakładu
czynna
nieproporcjonalna /
czynna
nieproporcjonalna / zakładu
czynna
działalność
działalność
reasekuracji /
działalność
działalność
reasekuracji / Netto / Net Expenses incurred Other Total
Gross - Nonproporcjonalna /
reasekuracji / Netto / Net
Gross - Nonproporcjonalna /
Netto / Net
Gross - Nonproporcjonalna /
reasekuracji / Netto / Net
Gross - Nonproporcjonalna /
ubezpieczeniowa
ubezpieczeniowa
Reinsurers'
ubezpieczeniowa
ubezpieczeniowa /
expenses expenses
Reinsurers'
proportional
Gross - Proportional
Reinsurers'
proportional
Gross - Proportional
proportional
Gross - Proportional
Reinsurers'
proportional
Gross - Proportional
/ Gross - Direct
/ Gross - Direct
share
/ Gross - Direct
Gross - Direct
share
reinsurance
reinsurance
share
reinsurance
reinsurance
reinsurance
reinsurance
share
reinsurance
reinsurance
Business
Business
Business
Business
accepted
accepted
accepted
accepted
accepted
accepted
accepted
accepted
R1200 R1300
R0550
R0500
R0440
R0430
R0420
R0410
R0400
R0340
R0330
R0320
R0310
R0300
R0240
R0230
R0220
R0210
R0200
R0140
R0130
R0120
R0110

S.05.02.01.02

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty w odniesieniu do poszczególnych
krajów
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S.05.02.01.03
Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty w odniesieniu do poszczególnych
krajów
5 najważniejszych krajów i kraj
siedziby / Total Top 5 and home
country
C0140
Składki przypisane / Premiums written
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

3 871 640,00

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0120

412 397,67

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0130

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0140

0,00

Netto

R0200

4 284 037,67

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

8 631 797,30

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0220

692 459,31

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0230

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0240

0,00

Netto

R0300

9 324 256,61

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

4 424 399,73

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0320

121 017,52

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0330

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0340

0,00

Netto

R0400

4 545 417,25

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

0,00

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0420

0,00

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0430

0,00

Udział zakładu reasekuracji

R0440

0,00

Netto

R0500

0,00

Koszty poniesione

R0550

14 130 790,59

Pozostałe koszty

R1200

130 811,20

Koszty ogółem

R1300

14 261 601,79

Składki zarobione / Premiums earned

Odszkodowania i świadczenia / Claims incurred

Zmiana stanu pozostałych rezerw technicznoubezpieczeniowych / Changes in other technical provisions
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Załącznik 4.
S.17.01.02.01 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż
ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia
kosztów ochrony
prawnej / Legal
expenses
insurance

Ogółem
zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń
innych niż
ubezpieczenia na
życie / Total NonLife obligation

C0110

C0180

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0010

0,00

0,00

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów
specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po
dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z
niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z
rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie –
Ogółem

R0050

0,00

0,00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka /
Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
Najlepsze oszacowanie / Best estimate
Rezerwy składek / Premium provisions
Brutto

R0060

3 173 697,80

3 173 697,80

R0140

0,00

0,00

R0150

3 173 697,80

3 173 697,80

R0160

8 593 544,22

8 593 544,22

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych
(podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej
po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z
niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0240

0,00

0,00

Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

R0250

8 593 544,22

8 593 544,22

Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto

R0260

11 767 242,02

11 767 242,02

Łączna kwota najlepszego oszacowania netto

R0270

11 767 242,02

11 767 242,02

Margines ryzyka

R0280

152 197,84

152 197,84

R0320

11 919 439,86

11 919 439,86

R0330

0,00

0,00

R0340

11 919 439,86

11 919 439,86

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych
(podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej
po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z
niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem
Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto
Rezerwy na odszkodowania i świadczenia / Claims provisions
Brutto

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem / Technical
provisions - total
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem
Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych
(podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej
po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z
niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne
z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego
przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem
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Załącznik 5.
S.19.01.01. odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia
na życie w formacie trójkątów rozwoju
S.19.01.01.01
Rok
zajścia
szkody/ro
k
zawarcia
umowy /
Accident
year/Und
erwriting
year

Rok /
Year
Wcześniejsz
e lata
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

S.19.01.01.02

Z0020

Rok zajścia
szkody/rok
zawarcia
umowy /
Accident
year/Under
writing year

1 – Rok
zajścia
szkody

Waluta /
Currency

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

Z0030

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

PLN

639 675,45
681 514,69
680 557,41
902 321,06
873 751,63
1 008 551,61
1 104 444,15
1 123 442,93
1 318 968,12
1 112 959,89
1 009 156,84
817 841,24
898 604,48
700 357,81

177 730,45
184 652,70
296 635,10
187 133,99
246 956,09
375 610,88
378 966,43
494 198,14
440 106,13
345 930,14
288 688,68
227 739,04
169 879,54

97 866,87 -26 962,43
72 448,46 -9 520,15
82 767,96 13 699,08
-10 192,98
-667,76
91 846,18 82 129,85
170 565,47 92 855,44
362 727,13 200 334,10
271 643,77 37 817,65
241 645,11 83 419,31
162 750,99 22 247,23
33 511,40 73 873,84
160 098,09

-12 597,62
22 588,39
-1 605,90
1 403,90
55 341,50
71 727,31
56 622,23
76 943,80
45 046,80
4 042,03

-3 022,50
38 231,90
27 774,43
11 382,58
35 398,58
48 541,16
83 000,51
26 789,68
13 214,82

7 172,77
30,03
0,00
14 475,69 19 795,00 23 235,86
-160,03 21 268,27 1 923,76
9 002,51
4 702,50 -1 937,12
722,12
5 489,41 9 744,09
18 635,70 -21 739,93 5 234,59
-10 348,49
2 257,71
32 145,06

0,00
7 349,30
6 145,82
-2 269,37
6 390,82

1 000,00
0,00
5 517,00 16 240,50
45,83
560,17
863,27

0,00
-7 382,50

1 – Rok
zajścia
szkody

Waluta /
Currency

Z0030
Rok /
Year
Wcześniejsz
e lata
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
Ogółem

0,00
264 281,84
287 908,62
345 666,53
515 422,26
433 307,18
749 072,95
772 559,94
852 095,37
694 400,04
1 078 794,15
771 107,51
1 109 456,96
1 334 074,40
1 261 385,60
1 172 456,51

Z0020

0,00

0,00

0,00

0,00
-7 382,50
560,17
863,27
6 390,82
5 234,59
2 257,71
32 145,06
13 214,82
4 042,03
73 873,84
160 098,09
169 879,54
700 357,81
1 172 456,51
2 333 991,76

1 145 174,86
1 357 055,46
1 475 278,43
1 617 164,84
1 841 077,45
2 519 055,18
2 950 563,71
2 915 076,40
2 836 800,33
2 726 724,43
2 176 338,27
2 315 135,33
2 402 558,42
1 961 743,41
1 172 456,51
31 412 203,03

PLN

Rok
zajścia
szkody/ro
k
zawarcia
umowy /
Accident
year/Und
erwriting
year

Rok
zajścia
szkody/ro
k
zawarcia
umowy /
Accident
year/Und
erwriting
year

Rok /
Year
Wcześniejsz
e lata
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

Waluta /
Currency

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

Z0030

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

0,00

PLN

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 166 951,24
3 327 895,84
3 217 291,38
3 035 046,97
2 670 102,23
3 227 603,75
3 138 350,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 957 726,10
1 563 502,10
912 682,41
1 066 309,32
1 208 323,14
1 722 706,65
1 480 402,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 023 471,93
852 747,81
578 107,11
405 254,20
522 770,41
1 480 456,06
956 746,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421 959,75
366 227,89
581 825,90
318 393,93
178 649,38
669 239,14
1 008 762,81

0,00
0,00
0,00
0,00
126 513,42
207 937,81
316 250,26
258 243,11
170 884,60
349 405,94
671 604,60

0,00
0,00
0,00
115 831,71
85 801,50
192 968,88
175 801,15
181 318,64
257 985,01
456 605,74

0,00
0,00
5 510,06
273,59 1 404,77
67,17
0,00 12 908,34
8 252,95 2 237,48 3 818,89
291,85
57 134,64 42 009,03 18 309,46 7 195,65 3 086,52
510,32
33 761,43 23 113,45 22 886,87 20 615,18 28 608,44 31 379,73
51 189,12 43 086,99 32 249,97 59 581,10 27 730,04
118 658,97 66 400,42 32 636,30 77 896,91
123 524,28 114 922,02 226 630,48
177 116,39 237 049,32
387 622,30

65,15
6 092,63
410,77

89,69
186,86

93,43

C0180

R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

S.19.01.01.04

1 – Rok
zajścia
szkody

C0170

R0100

S.19.01.01.03

Z0020

Suma lat
W bieżącym
(skumulowa
roku / In
na) / Sum of
Current
years
year
(cumulative)

Z0020

1 – Rok
zajścia
szkody

Koniec roku
(dane
zdyskontow
Waluta /
ane) / Year
Currency
end
(discounted
data)
Z0030
C0360
Rok /
Year
Wcześniejsz
e lata
N-14
N-13
N-12
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
Ogółem

R0100

PLN

0,00

R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50 599,17
-24 690,00
-28 601,81
-103 890,99
-39 118,07
90 427,77
889 243,94
7 735 487,39
8 468 259,06
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Załącznik 6.
Środki własne
Środki własne
Own funds
S.23.01.01.01
Ogółem / Total

Podstawowe środki własne przed odliczeniem
z tytułu udziałów w innych instytucjach
sektora finansowego zgodnie z art. 68
rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 /
Basic own funds before deduction for
participations in other financial sector as
foreseen in article 68 of Delegated Regulation
2015/35

C0010

Kategoria 1 nieograniczona /
Tier 1 unrestricted

Kateg
oria 1
ograni
czona

Kateg
oria 2
/ Tier
2

Kateg
oria 3
/ Tier
3

C0020

C0030

C0040

C0050

R0010

19 750 500,00

19 750 500,00

0,00

0,00

0,00

R0030

35 558 750,00

35 558 750,00

0,00

0,00

0,00

R0040

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fundusze nadwyżkowe

R0070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Akcje uprzywilejowane

R0090

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwa uzgodnieniowa

R0130

-39 439 062,12

-39 439 062,12

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania podporządkowane

R0140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0290

15 870 187,88

15 870 187,88

0,00

0,00

0,00

R0500

15 870 187,88

15 870 187,88

0,00

0,00

0,00

R0510

15 870 187,88

15 870 187,88

0,00

0,00

0,00

R0540

15 870 187,88

15 870 187,88

0,00

0,00

0,00

R0550

15 870 187,88

15 870 187,88

0,00

0,00

0,00

SCR

R0580

4 247 560,94

MCR

R0600

11 552 000,00

R0620

373,63%

R0640

137,38%

Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej związana z kapitałem
zakładowym
Kapitał założycielski, wkłady/składki
członkowskie lub równoważna pozycja
podstawowych środków własnych w
przypadku towarzystw ubezpieczeń
wzajemnych, towarzystw reasekuracji
wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń
opartych na zasadzie wzajemności
Podporządkowane fundusze
udziałowe/członkowskie w przypadku
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych
towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie
wzajemności

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej związana z akcjami
uprzywilejowanymi

Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto
z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Podstawowe środki własne ogółem po
odliczeniach
Dostępne i dopuszczone środki własne /
Available and eligible own funds
Kwota dostępnych środków własnych na
pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności
(SCR)
Kwota dostępnych środków własnych na
pokrycie MCR
Kwota dopuszczonych środków własnych na
pokrycie SCR
Kwota dopuszczonych środków własnych na
pokrycie MCR

Stosunek dopuszczonych środków
własnych do SCR
Stosunek dopuszczonych środków
własnych do MCR

SPRAWOZDANIE O WYPŁACALNOŚCI I KONDYCJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2021
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

81

S.23.01.01.02

C0060

Rezerwa uzgodnieniowa / Reconciliation reserve
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R0700

15 870 187,88

Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)

R0710

0,00

Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia

R0720

0,00

Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych

R0730

55 309 250,00

Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli
objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

R0740

0,00

Rezerwa uzgodnieniowa

R0760

-39 439 062,12

R0770

0,00

R0780

3 530,02

R0790

3 530,02

Oczekiwane zyski / Expected profits
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na
życie
Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych
niż ubezpieczenia na życie
Oczekiwane zyski z przyszłych składek - Ogółem
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Załącznik 7.
S.25.01.01.01 Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę
standardową - Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności

Ryzyko rynkowe
Ryzyko niewykonania
zobowiązania przez
kontrahenta
Ryzyko ubezpieczeniowe
w ubezpieczeniach na
życie
Ryzyko ubezpieczeniowe
w ubezpieczeniach
zdrowotnych
Ryzyko ubezpieczeniowe
w ubezpieczeniach
innych niż ubezpieczenia
na życie
Dywersyfikacja
Ryzyko z tytułu wartości
niematerialnych i
prawnych
Podstawowy
kapitałowy wymóg
wypłacalności

Kapitałowy
wymóg
wypłacalności
netto / Net
solvency capital
requirement

Kapitałowy
wymóg
wypłacalności
brutto / Gross
solvency capital
requirement

C0030

C0040

Przypisanie z
dostosowań
wynikających z
RFF i MAP /
Allocation from
adjustments due
to RFF and
Matching
adjustments
portfolios
C0050

R0010

958 672,70

958 672,70

0,00

R0020

364 922,63

364 922,63

0,00

R0030

0,00

0,00

0,00

R0040

0,00

0,00

0,00

R0050

3 335 332,58

3 335 332,58

0,00

R0060

-764 384,23

-764 384,23

0,00

R0070

0,00

0,00

0,00

R0100

3 894 543,68

3 894 543,68

0,00

Artykuł 112 /
Article 112

Z0010
2 – regularne
przekazanie
informacji
2 – regularne
przekazanie
informacji
2 – regularne
przekazanie
informacji
2 – regularne
przekazanie
informacji
2 – regularne
przekazanie
informacji
2 – regularne
przekazanie
informacji
2 – regularne
przekazanie
informacji
2 – regularne
przekazanie
informacji

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności /
Calculation of Solvency Capital Requirement
Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR

R0120

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

Ryzyko operacyjne

R0130

353 017,26

2 – regularne przekazanie
informacji

Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do
pokrywania strat

R0140

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

Zdolności odroczonych podatków dochodowych do
pokrywania strat

R0150

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z
art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

R0200

4 247 560,94

2 – regularne przekazanie
informacji

R0210

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

R0220

4 247 560,94

2 – regularne przekazanie
informacji

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem
wymogu kapitałowego
Ustanowione wymogi kapitałowe
Kapitałowy wymóg wypłacalności
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Inne informacje na temat SCR / Other information
on SCR
Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji
opartego na czasie trwania

R0400

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu
wypłacalności dla pozostałej części

R0410

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu
wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

R0420

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu
wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla
RFF na podstawie art. 304

R0440

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

Metoda stosowana do obliczenia korekty w wyniku
agregacji nSCR dla RFF/MAP

R0450

4 – Brak korekty

2 – regularne przekazanie
informacji

R0460

0,00

2 – regularne przekazanie
informacji

Przyszłe świadczenia uznaniowe netto

SPRAWOZDANIE O WYPŁACALNOŚCI I KONDYCJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2021
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

84

Załącznik 8.
S.28.01.01
Minimalny
wymóg
kapitałowy
–
działalność
ubezpieczeniowa
lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie
w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Komponent formuły liniowej dla
zobowiązań ubezpieczeniowych i
reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń
innych niż ubezpieczenia na życie /
Linear formula component for non-life
insurance and reinsurance obligations
C0010
MCRNL Wynik

R0010

1 515 928,87

Najlepsze oszacowanie
i rezerwy technicznoubezpieczeniowe
obliczane łącznie netto
(tj. po uwzględnieniu
reasekuracji biernej i
spółek celowych
(podmiotów
specjalnego
przeznaczenia)) /
Net (of
reinsurance/SPV) best
estimate and TP
calculated as a whole
C0020

Składki przypisane w
okresie ostatnich 12
miesięcy netto (tj.
po uwzględnieniu
reasekuracji biernej)
/
Net (of reinsurance)
written premiums in
the last 12 months

C0030

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń
medycznych i reasekuracja proporcjonalna

R0020

0,00

0,00

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów
i reasekuracja proporcjonalna

R0030

0,00

0,00

R0040

0,00

0,00

R0050

0,00

0,00

R0060

0,00

0,00

R0070

0,00

0,00

R0080

0,00

0,00

R0090

0,00

0,00

R0100

0,00

0,00

R0110

10 906 525,46

4 295 325,59

R0120

0,00

0,00

R0130

0,00

0,00

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

R0140

0,00

0,00

R0150

0,00

0,00

R0160

0,00

0,00

R0170

0,00

0,00

Komponent formuły liniowej dla
zobowiązań ubezpieczeniowych i
reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń
na życie /
Linear formula component for life
insurance and reinsurance obligations
C0040
MCRL Wynik

R0200

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
z udziałem w zyskach – świadczenia
gwarantowane
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
z udziałem w zyskach – przyszłe
świadczenia uznaniowe
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
związanych z wartością indeksu i
ubezpieczeń z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym
Inne zobowiązania z tytułu
(reasekuracji) ubezpieczeń na życie
i (reasekuracji) ubezpieczeń
zdrowotnych
Całkowita suma na ryzyku w
odniesieniu do wszystkich
zobowiązań z tytułu (reasekuracji)
ubezpieczeń na życie

0,00

Najlepsze oszacowanie i
rezerwy technicznoubezpieczeniowe
obliczane łącznie netto (tj.
po uwzględnieniu
reasekuracji biernej i
spółek celowych
(podmiotów specjalnego
przeznaczenia)) /
Net (of reinsurance/SPV)
best estimate and TP
calculated as a whole
C0050

Całkowita suma na
ryzyku netto (z
odliczeniem umów
reasekuracji i spółek
celowych (podmiotów
specjalnego
przeznaczenia)) /
Net (of reinsurance/SPV)
total capital at risk

R0210

0,00

0,00

R0220

0,00

0,00

R0230

0,00

0,00

R0240

0,00

0,00

R0250

0,00

0,00

C0060
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Liniowy MCR
SCR
Górny próg MCR
Dolny próg MCR
Łączny MCR
Nieprzekraczalny dolny próg MCR
Minimalny wymóg kapitałowy

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0400

Ogólne obliczenie MCR / Overall MCR
calculation
C0070
1 515 928,87
4 247 560,94
1 911 402,42
1 061 890,23
1 515 928,87
11 552 000,00
11 552 000,00
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