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W roku 2017 w Polsce tempo wzrostu gospodarcze-
go wyniosło 4,6% wobec 2,9% w roku 2016 oraz 3,9% 
w roku 2015. Tempo rozwoju w poszczególnych 
kwartałach oscylowało w bardzo dobrym przedziale 
od 4,0% do 5,1%.

Podstawowym motorem wzrostu w 2017 r., podobnie 
jak w roku 2016, okazał się popyt krajowy. Był on po-
chodną zwiększenia spożycia w sektorze gospodarstw 
domowych oraz w sektorze publicznym. Wpływ salda 
obrotów z zagranicą był niewiele powyżej zera. Nato-
miast zmiany notowane w akumulacji, w skład której 
wchodzą nakłady brutto na środki trwałe oraz zmiana 
stanu zapasów, zwiększały skalę wzrostu gospodarki.

W przypadku spożycia szczególnie istotna była po-
prawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych. 
Rosło zatrudnienie i realna wartość wynagrodzeń. 
Rosły wydatki na spożycie publiczne. 

W przypadku inwestycji zanotowane zostało odrodze-
nie dodatnich dynamik wzrostu w drugim kwartale po 
głębokim regresie – obniżającym istotnie wypracowa-
ne tempo wzrostu produktu krajowego brutto 2016 r. 
Regres, o którym mowa, dotyczył przede wszystkim 
inwestycji w obszarze infrastrukturalnym. Inwestycje 
w tym obszarze ruszyły i wciąż mają przed sobą po-
tencjał wzrostu. W mieszkalnictwie kontynuowane 
były wzrosty sprzedaży jak i rozpoczętych budów. 

Według wstępnych wyników GUS wzrost polskiego 
eksportu (w zł) w 2017 r. sięgnął 8,3%. Wywóz towarów 
do krajów strefy euro zwiększył się o 9,1%, natomiast 
skala wzrostu eksportu liczonego dla wszystkich kra-
jów UE wyniosła 8,2%. W przypadku krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej eksport zwiększył się o 16,6% 
a krajów rozwijających się 1,4%.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i całej 
gospodarce rosło. Bezrobocie systematycznie oka-
zywało się niższe niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. Do tego należy wziąć pod uwagę 
wzrosty wynagrodzeń. Dodatkowo ujemne realne 
stopy procentowe, w połączeniu z danymi o wolniej-
szej dynamice przyrostu oszczędności gospodarstw 
domowych, wskazywały na obniżoną skłonność do 
oszczędzania. Cała ta sytuacja wytwarzała pozytywny 
klimat do wydatków konsumpcyjnych.

W konsekwencji tempo wzrostu gospodarczego 
Polski w kolejnych kwartałach utrzymywało się na 
bardzo dobrym poziomie (odpowiednio 4,1%; 4,0%; 
4,9% i 5,1%). W całym roku wyniosło 4,6% i okazało 
się wyższe o 1,7% z roku 2016.

W roku 2017 zanotowano 583 upadłości oraz 333 roz-
poczętych restrukturyzacji firm, wobec 603 upadłości 
w roku 2016 oraz 199 rozpoczętych restrukturyzacji.

Uwarunkowania 
makroekonomiczne 
w roku 2017
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Organizacja

Akcjonariusze i kapitał zakładowy 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku kapitał zakładowy 
KUKE S.A. wynosił 110.702.900 zł i dzielił się na 
1.107.029 akcji imiennych zwykłych o wartości nomi-
nalnej 100 zł każda. Kapitał został opłacony w całości.

Rada Nadzorcza 

Na 1 stycznia 2017 r. skład Rady Nadzorczej KUKE 
S.A. przedstawiał się następująco:

• Janusz Cieszyński – Przewodniczący
• Wojciech Rząsiecki
• Adam Barbasiewicz
• Mariusz Sokołowski
• Arkadiusz Urban

W dniu 15 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie powołało w skład Rady Nadzorczej KUKE 
S.A. Panią Luizę Modzelewską, tym samym na dzień 
31 grudnia 2017 r. składy Rady Nadzorczej kształto-
wał się następująco:

• Janusz Cieszyński – Przewodniczący
• Wojciech Rząsiecki
• Adam Barbasiewicz
• Mariusz Sokołowski
• Arkadiusz Urban
• Luiza Modzelewska

Akcjonariusz
Liczba akcji

szt.
Wartość nominalna akcji

zł
Udział

%

Skarb Państwa reprezentowany przez 
Ministra Rozwoju i Finansów

700.828 70.082.800 63,31

Bank Gospodarstwa Krajowego 406.201 40.620.100 36,69
Ogółem 1.107.029 110.702.900 100,00

Struktura kapitału zakładowego na 31 grudnia 2017 r.
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Zarząd

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycz-
nia 2017 r. skład Zarządu KUKE S.A. przedstawiał się 
następująco:

• Pan Marek Czerski – Prezes Zarządu
• Pan Piotr Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu
• Pani Katarzyna Kowalska – Wiceprezes Zarządu
• Pan Janusz Władyczak – Wiceprezes Zarządu

W dniu 30 stycznia 2017 r. rezygnację z zajmowane-
go stanowiska z dniem 1 lutego 2017 r. złożył Prezes 
Zarządu Pan Marek Czerski.

W związku z powyższym, skład Zarządu KUKE S.A. 
od dnia 1 lutego 2017 r. przedstawiał się następująco:

• Pan Piotr Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu
• Pani Katarzyna Kowalska – Wiceprezes Zarządu
• Pan Janusz Władyczak – Wiceprezes Zarządu

W dniu 17 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie powołało Pana Piotra Antkiewicza do składu 
Zarządu Spółki na wspólną kadencję i powierzyło mu 
funkcję Prezesa Zarządu.

W dniu 4 września 2017 r. Pan Piotr Antkiewicz złożył 
rezygnację ze sprawowanej funkcji i od dnia 5 września 
2017 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

• Pan Piotr Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu
• Pani Katarzyna Kowalska – Wiceprezes Zarządu
• Pan Janusz Władyczak – Wiceprezes Zarządu

W dniu 31 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie odwołało Pana Piotra Stolarczyka ze 
sprawowanej funkcji i powierzyło funkcję Prezesa 
Zarządu Panu Januszowi Władyczakowi. Jednocze-
śnie oddelegowano Członka Rady Nadzorczej Pana 
Arkadiusza Urbana do czasowego wykonywania 
czynności Członka Zarządu Spółki.
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Wyniki KUKE S.A. w zakresie 
poszczególnych obszarów 
działalności

Wyniki ogółem

W 2017 r. KUKE S.A. objęła ochroną ubezpieczenio-
wą obrót o łącznej wartości 41.010,66 mln zł tj. o 25,9% 
więcej niż przed rokiem. 

W zakresie ubezpieczonego obrotu eksportowego 
nastąpił wzrost o 23,1% w stosunku do zanotowa-
nego w roku 2016. Wartość ubezpieczonego obrotu 
eksportowego wyniosła 17.534,07 mln zł, przy czym 
w zakresie komercyjnych ubezpieczeń eksporto-
wych 13.334,03 mln zł (wzrost wolumenu o 22,1%), 
a w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpiecze-
niowych 4.200,04 mln zł (wzrost wolumenu o 26,4%). 

W ramach ubezpieczenia krótkoterminowego kredytu 
krajowego oraz komercyjnych gwarancji ubezpiecze-
niowych KUKE S.A. ubezpieczyła obrót o wartości 
23.476,58 mln zł, co stanowiło 28,2% wzrost w po-
równaniu z rokiem 2016.

Wielkość ubezpieczonego obrotu
(produkty łącznie)

30 721,91

31 244,97

28 884,89

32 563,70

41 010,66

2013

2014

2015

2016

2017

98

96

106

108

126

dynamika

ubezpieczenia średnio- i długoterminowe
ubezpieczenia krótkoterminowe
gwarancje

14,4%

31,3%

54,3%

Struktura składki przypisanej w 2017 r. 
(produkty łącznie)
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W strukturze geograficznej obrotu eksportowego ob-
jętego ubezpieczeniem i gwarancjami ubezpieczenio-
wymi zarówno komercyjnymi jak i gwarantowanymi 
przez Skarb Państwa podobnie jak w roku 2017 domi-
nowały Niemcy (21,3%), Rosja (8,2%) i Czechy (6,4%). 
Udział krajów UE wyniósł 62,8% (64,7% w 2016 r.), zaś 
krajów WNP 17,3% (tyle samo co w 2016 r.).

W 2017 r. udział ubezpieczonego w KUKE S.A. obro-
tu eksportowego realizowanego na warunkach kre-
dytowych w stosunku do wartości eksportu Polski 
ogółem (870,10 mld zł) liczonego według statystyki 
GUS (dane wstępne) wyniósł 2,02%.

W 2017 r. KUKE S.A. podpisała 1.467 nowych umów 
ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych, w tym 
939 w zakresie działalności komercyjnej i 528 w zakre-
sie działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa. 
Ponadto, odnowiono 1.385 polis z lat ubiegłych (457 
w zakresie działalności komercyjnej i 928 w zakresie 
działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa). 
Łącznie w 2017 r. podpisano i odnowiono 2.852 po-
lisy, tj. o 2,9% więcej niż w 2016 r.

Na koniec 2017 r. czynnych było 3.060 polis, co stano-
wiło wzrost o 7,9% w porównaniu do roku poprzednie-
go (1.514 w zakresie działalności komercyjnej – 15,7% 
wzrost i 1.546 w zakresie działalności gwarantowanej 
przez Skarb Państwa – 1,2% wzrost).

Liczba zawartych nowych umów ubezpieczenia
(produkty łącznie)

1 114

1 397

918

1 478

1 467

2013

2014

2015

2016

2017

80

134

133

152

99

dynamika

Niemcy
Rosja
Republika Czeska
Szwajcaria
Białoruś
Wielka Brytania
Włochy
Holandia
Ukraina
Francja
Pozostałe

37,2%

21,3%

2,9%
3,2%

3,6%
3,7%

3,8%

4,8%

4,9%

6,4%

8,2%

Struktura geograficzna ubezpieczonego obrotu eks-
portowego w 2017 r. (produkty łącznie)
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Działalność KUKE S.A.
w zakresie Ustawy z dnia 11 września 2015 
roku o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (działalność komercyjna)

Ubezpieczenie krótkoterminowego kredy-
tu eksportowego i krajowego 

W ramach 14 grupy ubezpieczeń w 2017 r. KUKE S.A. 
objęła ochroną ubezpieczeniową krótkoterminowe 
należności eksportowe i krajowe o łącznej wartości 
36.218,15 mln zł (o 25,8% więcej niż w roku 2016).

W 2017 r. podpisano 191 nowych umów ubezpie-
czenia krótkoterminowego kredytu eksportowego 
i krajowego. Ponadto, w okresie sprawozdawczym 
odnowiono 457 polis zawartych w latach ubiegłych. 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. czynnych było 646 polis.

Składka przypisana brutto z tytułu ubezpieczeń krót-
koterminowych należności eksportowych i krajowych 
wyniosła 44,19 mln zł, co stanowiło wzrost o 15,2% 
w stosunku do roku 2016. 

W roku sprawozdawczym KUKE S.A. wypłaciła 359 
odszkodowań na kwotę 35,61 mln zł. W stosunku do 
roku 2016 liczba wypłaconych odszkodowań wzrosła 
o 2,3%, a wartość o 66,8%. W 2017 r. 62,8% wartości wy-
płaconych odszkodowań dotyczyło nieuregulowanych 

należności przez kontrahentów krajowych. Pozostałe 
37,2% odszkodowań KUKE S.A. wypłaciła w związku 
z nieuregulowaniem należności przez kontrahentów 
zagranicznych, w tym przede wszystkim z Rumunii 
(13,7%), Słowacji (6,2%) i Włoch (3,2%).

W wyniku prowadzonych postępowań regresowych 
KUKE S.A. w 2017 r. uzyskała wpływy o łącznej war-
tości 3,58 mln zł (27,7% mniej niż w 2016 r.).

Gwarancje ubezpieczeniowe

W 2017 r. wystawiono 737 gwarancji ubezpieczenio-
wych na kwotę 592,46 mln zł. W stosunku do 2016 r. 
wartość sum gwarancyjnych wzrosła o 32,4%.

W roku sprawozdawczym wynagrodzenie KUKE 
S.A. z tytułu wystawionych gwarancji ubezpiecze-
niowych wyniosło 12,70 mln zł, tj. o 52,6% więcej 
w porównaniu do 2016 r. 

W 2017 roku KUKE S.A. wypłaciła 7 sum gwarancyj-
nych na kwotę 1,98 mln zł. 
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W zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeń średnio i długoterminowych (kon-
trakty eksportowe realizowane w kredycie 2 i więcej 
lat) w 2017 r. KUKE S.A. zawarła 14 umów ubezpie-
czenia o wartości 1.574,29 mln zł. Zawarte umowy 
ubezpieczenia dotyczyły 11 kredytów dla nabywcy 
udzielonych przez bank na rzecz kredytobiorców 
z Białorusi, Gruzji, Niemiec, Indonezji i Rosji, a także 
3 kredytów dostawcy związanych z dostawą urządzeń 
górniczych do Rosji. 

Składka przypisana z tytułu umów ubezpieczenia 
kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spła-
ty 2 i więcej lat wyniosła w okresie sprawozdawczym 
109,74 mln zł, tj. 66,6% więcej niż w 2016 r.

W 2017 r., w zakresie gwarantowanych przez Skarb 
Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych 
i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębior-
ców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 
2 lat, podpisano 90 polis obrotowych oraz 6 polis in-
dywidualnych. Odnowiono natomiast 928 polis. Na 
koniec roku czynnych było 936 polis. Łączna wartość 
ubezpieczonego obrotu wyniosła 2.274,26 mln zł, tj. 
9,7% więcej niż w 2016 r.

W strukturze geograficznej ubezpieczonego ob-
rotu (według danych w zł) najwyższy udział miały 
należności przysługujące polskim eksporterom od 
kontrahentów z Rosji (35,1%), Ukrainy (24,7%) oraz 
Białorusi (18,2%). 

Składka przypisana z tytułu ubezpieczenia kontrak-
tów eksportowych realizowanych w kredycie poni-
żej 2 lat wyniosła w okresie sprawozdawczym 19,12 
mln zł, tj. o 3,3% więcej niż w 2016 r.

W 2017 r. KUKE S.A. udzieliła 418 gwarantowanych 
przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych 
o łącznej wartości 351,50 mln zł, w tym: 16 gwarancji 
kontraktowych o wartości 173,15 mln zł i 402 gwaran-
cje ubezpieczeniowe zapłaty należności związanych 
z akredytywami o wartości 178,35 mln zł. Wartość 
kontraktów, z którymi związane były udzielone w ww. 
okresie gwarantowane przez Skarb Państwa gwaran-
cje kontraktowe wyniosła 753,30 mln zł. 

Działalność KUKE S.A.
w zakresie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
o gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeniach eksportowych
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Wynagrodzenie z tytułu udzielonych gwarancji 
ubezpieczeniowych wyniosło 16,31 mln zł (ponad 
trzy razy więcej niż w 2016 r.), w tym 10,06 mln zł 
z tytułu rozwiązania utworzonej w 2013 r. rezerwy na 
ewentualny zwrot wynagrodzenia z tytułu gwarancji 
ubezpieczeniowych udzielonych w latach 2010-2011. 
Rezerwa została rozwiązana w związku z oddaleniem 
przez SN w dniu 14.02.2018 r. skargi kasacyjnej zle-
ceniodawcy i utrzymaniem korzystnych dla KUKE 
S.A. wyroków Sądów I i II instancji w ww. sprawie.

W 2017 r. wypłacono 51 odszkodowań na kwotę 
247,59 mln zł, w tym:

• 31 odszkodowań na kwotę 32,00 mln zł z tytułu 
nieuregulowania należności w ramach ubezpie-
czeń kontraktów eksportowych i umów sprze-
daży zawieranych przez przedsiębiorców za-
leżnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat 
przez kontrahentów z Algierii, Białorusi, Ka-
zachstanu, Rosji, Serbii, Ukrainy i Indonezji;

• 10 odszkodowań na kwotę 212,18 mln zł z tytu-
łu ubezpieczeń kontraktów eksportowych oraz 
kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i wię-
cej lat;

• 10 wypłat z gwarancji ubezpieczeniowych za-
płaty należności związanych z akredytywami na 
kwotę 3,40 mln zł.

W wyniku prowadzonych postępowań regresowych 
dotyczących gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeń eksportowych KUKE S.A. w 2017 r. uzy-
skała regresy o łącznej wartości 40,70 mln zł, w tym:

• 4,00 mln zł z tytułu wypłaconych odszkodowań 
związanych z ubezpieczeniem kontraktów eks-
portowych realizowanych w kredycie poniżej 
2 lat; 

• 36,70 mln zł w ramach ubezpieczeń kontrak-
tów i kredytów eksportowych o okresie spłaty 
2 i więcej lat.
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Wyniki finansowe 

Analiza bilansu

Suma bilansowa KUKE S.A. na koniec 2017 r. wyniosła 
341,72 mln zł i była o 3,0% niższa niż na koniec 2016 r. 
Spadek sumy bilansowej wynikał w głównej mierze ze 
spadku środków zgromadzonych na wyodrębnionym 

rachunku bankowym „Interes Narodowy” (o 37,2%, 
tj. o 23,67 mln zł), na którym prowadzone są rozli-
czenia dot. działalności powierzonej Spółce ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb 
Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

Główne pozycje bilansu KUKE S.A.

Aktywa
31.12.2016 

mln zł
udział

%
31.12.2017

mln zł
udział

%

zmiana 
2017/2016

%

Wartości niematerialne i prawne 0,53 0,2 0,51 0,1 -5,2
Lokaty 239,95 68,1 237,95 69,6 -0,8
Należności 37,97 10,8 52,89 15,5 39,3

Inne składniki aktywów: 67,90 19,3 43,09 12,6 -36,5
– w tym środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku 
bankowym „Interes Narodowy”

63,71 18,1 40,04 11,7 -37,2

Rozliczenia międzyokresowe 5,94 1,7 7,28 2,1 22,6
Suma 352,30 100,0 341,72 100,0 -3,0

Pasywa
31.12.2016 

mln zł
udział

%
31.12.2017

mln zł
udział

%

zmiana 
2017/2016

%

Kapitały własne 210,07 59,6 214,98 62,9 2,3
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
(po uwzględnieniu udziału reasekuratorów 
oraz oszacowanych regresów i odzysków)

40,34 11,4 44,01 12,9 9,1

Pozostałe rezerwy 5,32 1,5 4,38 1,3 -17,8

Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne: 90,98 25,8 70,21 20,5 -22,8
– w tym środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku 
bankowym „Interes Narodowy”

63,71 18,1 40,04 11,7 -37,2

Rozliczenia międzyokresowe 5,59 1,6 8,15 2,4 45,8
Suma 352,30 100,0 341,72 100,0 -3,0

różnice w sumach kontrolnych wynikają z zaokrągleń



Raport roczny 2017 11

Aktywa

W 2017 r. nastąpił spadek wartości niematerialnych 
i prawnych z 0,53 mln zł w 2016 r. do 0,51 mln zł. 

Lokaty stanowiły 69,6% sumy bilansowej. W porów-
naniu z końcem 2016 r. ich wartość spadła o 0,8%, 
osiągając na 31 grudnia 2017 r. poziom 237,95 mln zł.

Wartość należności na koniec 2017 r. wyniosła 52,89 
mln zł, co stanowiło 15,5% wartości aktywów. W sto-
sunku do 2016 r. wartość należności wzrosła o 39,3%, 
w tym:

• należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 
(dotyczące głównie rozliczeń z tytułu składki) 
wzrosły o 11,4% z 19,66 mln zł w 2016 r. do 21,91 
mln zł w 2017 r.,

• należności z tytułu reasekuracji wzrosły o 81,3% 
z 10,66 mln zł w 2016 r. do 19,33 mln zł w 2017 r.,

• inne należności wzrosły o 52,4% z 7,65 mln zł 
w 2016 r. do 11,66 mln zł w 2017 r., wzrost ten wy-
nikał z rozrachunków dot. prowizji pobieranej 
przez KUKE za prowadzenie ubezpieczeń gwa-
rantowanych przez Skarb Państwa.

Inne składniki aktywów na 31 grudnia 2017 r. wynio-
sły 43,09 mln zł i były niższe o 36,5% w porównaniu 
do stanu na 31 grudnia 2016 r. Środki zgromadzone 
na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes 
Narodowy”, na którym prowadzone są rozliczenia 
dot. działalności powierzonej Spółce ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeniach eksportowych stanowiły 92,9% tej 
kwoty, tj. 40,04 mln zł.
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Pasywa

Kapitały własne KUKE S.A. na koniec 2017 r. wyniosły 
214,98 mln zł i były o 2,3% wyższe niż na koniec roku 
ubiegłego. Ich udział w sumie bilansowej wyniósł 
62,9% (59,6% w 2016 r.). 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nastąpił spadek zobowią-
zań i funduszy specjalnych o 22,8% w stosunku do 
stanu sprzed roku. Ich udział w strukturze pasywów 
wyniósł 20,5%. Na koniec 2017 r. ich wartość wyniosła 
70,21 mln zł, natomiast 40,04 mln zł z tej kwoty stano-
wiły zobowiązania z tytułu środków zgromadzonych 
na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes 
Narodowy”, na którym prowadzone są rozliczenia 
dot. działalności KUKE na podstawie ustawy o gwa-
rantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 
eksportowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy tech-
niczno-ubezpieczeniowe (po uwzględnieniu udziału 
reasekuratorów oraz oszacowanych regresów) wynio-
sły 44,01 mln zł, co stanowiło wzrost o 9,1% w stosun-
ku do stanu na koniec 2016 r. Ich udział w strukturze 
pasywów wyniósł 12,9%.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe KUKE S.A.

Rodzaj rezerwy
31.12.2016 

mln zł
udział

%
31.12.2017

mln zł
udział

%

zmiana 
2017/2016

%

Rezerwa składek i na pokrycie ryzyka 
niewygasłego

47,47 70,3 61,45 83,9 29,5

Rezerwy na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia (po uwzględnieniu 
oszacowanych regresów)

15,88 23,5 7,07 9,6 -55,5

Rezerwa na wyrównanie szkodowości 0,29 0,4 0,00 0,0 -100,0

Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych 3,88 5,7 4,74 6,5 22,3
Suma 67,52 100,0 73,26 100,0 8,5

różnice w sumach kontrolnych wynikają z zaokrągleń
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Wybrane pozycje rachunku technicznego i rachunku zysku i strat

Wybrane pozycje z rachunku technicznego i rachunku zysków 
i strat

2016 
mln zł

2017
mln zł

zmiana 
2017/2016 

mln zł

zmiana 
2017/2016

%

Składki brutto 46,70 56,89 10,19 21,8
Składki netto 22,33 22,20 -0,13 -0,6
Odszkodowania i świadczenia -15,73 -15,02 0,71 -4,5

Premie i rabaty na udz.własnym -0,98 -1,50 -0,52 52,9
Saldo pozostałych przychodów i kosztów technicznych -0,05 0,30 0,34 n/d
Koszty działalności ubezpieczeniowej -15,00 -16,94 -1,94 12,9

Zmiana stanu rezerwy na wyrównanie szkodowości 8,93 0,29 -8,64 -96,7
Wynik techniczny -0,50 -10,68 -10,18 n/d
Saldo przychodów i kosztów z działalności lokacyjnej 4,92 6,08 1,16 23,5
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 3,89 9,83 5,94 152,6
Zysk (strata) brutto 8,32 5,23 -3,08 -37,1
Podatek dochodowy -2,08 -1,26 0,82 -39,4
Zysk (strata) netto 6,23 3,97 -2,26 -36,3

w celach prezentacyjnych pozycje mające ujemny wpływ na wynik pokazane są ze znakiem „-”

Analiza technicznego rachunku ubezpie-
czeń oraz ogólnego rachunku zysków i strat

W 2017 r. przychody z tytułu składki zarobionej net-
to (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerwy na po-
krycie ryzyka niewygasłego) wyniosły 22,20 mln zł, 
tj. o 0,6% (0,13 mln zł) mniej niż w 2016 r.

Składka przypisana brutto wyniosła 56,89 mln zł 
i wzrosła w stosunku do 2016 r. o 21,8%, tj. 10,19 mln zł. 

Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale 
własnym wyniosły w 2017 r. 20,48 mln zł, tj. o 67,4% 
(8,25 mln zł) więcej niż rok wcześniej. Poziom rezerw 
na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na 
udziale własnym, z uwzględnieniem oszacowanych 
regresów spadł o 5,46 mln zł (podczas gdy w roku 
2016 wzrósł o 3,50 mln zł).
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Koszty działalności ubezpieczeniowej (koszty ad-
ministracyjne, akwizycji oraz otrzymane prowi-
zje reasekuracyjne) wzrosły w stosunku do 2016 r. 
o 12,9% i wyniosły w analizowanym okresie 16,94 
mln zł. Koszty administracyjne i akwizycji wzrosły 
o 7,0% i wyniosły 22,32 mln zł. Przychody z prowizji 
reasekuracyjnych (pomniejszające koszty działalności 
ubezpieczeniowej) były natomiast o 8,2% niższe niż 
w 2016 r. i zamknęły się w kwocie 5,38 mln zł.

Wynik techniczny wyniósł -10,68 mln zł, w porów-
naniu do -0,50 mln zł w 2016 r. 

W 2017 r. saldo przychodów i kosztów z działalności 
lokacyjnej (liczone jako suma przychodów z lokat, 
niezrealizowanych zysków i strat z lokat oraz kosz-
tów działalności lokacyjnej) wyniosło 6,08 mln zł. 
W porównaniu do 2016 r. było ono wyższe o 23,5%. 

Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 
wyniosło 9,83 mln zł, w tym saldo prowizji i kosztów 
związanych z prowadzeniem gwarantowanych przez 
Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych 10,11 mln zł 
(wobec 3,64 mln zł w roku 2016) i wynikało z wyższej 
niż przed rokiem kwoty prowizji będącej pochodną 
składki przypisanej brutto z tytułu tych ubezpieczeń.

W 2017 r. KUKE S.A. zanotowała dodatni wynik 
finansowy brutto 5,23 mln zł, wobec zaewidencjo-
nowanego w roku poprzednim 8,32 mln zł. Po nali-
czeniu obciążenia wyniku podatkiem dochodowym 
bieżącym i odroczonym w wysokości 1,26 mln zł, 
zysk netto wyniósł 3,97 mln zł (w porównaniu do 
6,23 mln zł w 2016 r.). 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., Spółka 
spełniała wszystkie wymagane prawem normy 
ostrożnościowe w zakresie prowadzenia działalno-
ści ubezpieczeniowej.
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Skrócone sprawozdanie 
finansowe

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH
(dane w tysiącach złotych)

Wyszczególnienie
01.01.2016 

– 31.12.2016
01.01.2017 

– 31.12.2017

Składki 22 330 22 196
Składki przypisane brutto 46 698 56 890
Udział reasekuratorów w składce przypisanej 21 259 25 755
Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto 5 374 13 986
Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 2 265 5 048

Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 3 146 3 738
Odszkodowania i świadczenia 15 730 15 020

Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 12 232 20 481
Zmiana stanu rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na 
udziale własnym

3 498 -5 461

Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw na 
premie i rabaty

984 1 505

Koszty działalności ubezpieczeniowej 15 001 16 941
Koszty akwizycji 8 816 9 634
Koszty administracyjne 12 040 12 683
Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów 5 856 5 376

Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 3 193 3 442
Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) -8 932 -294

Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych -500 -10 679
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OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(dane w tysiącach złotych)

Wyszczególnienie
01.01.2016 

– 31.12.2016
01.01.2017 

– 31.12.2017

Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub wynik 
techniczny ubezpieczeń na życie

-500 -10 679

Przychody z lokat 6 650 6 723
Nie zrealizowane zyski z lokat 7 0
Nie zrealizowane straty na lokatach 1 181 0
Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do 
technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych

0 0

Pozostałe przychody operacyjne 17 445 24 480
Pozostałe koszty operacyjne 13 552 14 647
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 317 5 234
Zysk (strata) brutto 8 317 5 234
Podatek dochodowy 2 084 1 262
Zysk (strata) netto 6 233 3 972

Wyszczególnienie 31.12.2016 31.12.2017

Wartości niematerialne i prawne 535 507
Lokaty 239 953 237 952

Lokaty w jednostkach podporządkowanych 45 380 45 435
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 20 328 30 404
Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne 
papiery wartościowe emitowane przez te jednostki

25 052 15 031

Inne lokaty finansowe 194 573 192 517
Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie 
dochodu

181 722 177 327

Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 12 851 15 190
Należności 37 968 52 894

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 19 656 21 906
Należności z tytułu reasekuracji 10 663 19 330
Inne należności 7 649 11 657

Inne składniki aktywów 67 904 43 088
Rzeczowe składniki aktywów 1 883 1 303
Środki pieniężne 66 022 41 785

Rozliczenia międzyokresowe 5 942 7 284
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 902 1 812
Aktywowane koszty akwizycji 3 676 5 140
Inne rozliczenia międzyokresowe 363 332

AKTYWA RAZEM 352 302 341 725

AKTYWA
(dane w tysiącach złotych)
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PASYWA
(dane w tysiącach złotych)

Wyszczególnienie 31.12.2016 31.12.2017

Kapitał własny 210 075 214 981
Kapitał podstawowy 110 703 110 703
Kapitał zapasowy 60 152 66 135
Kapitał z aktualizacji wyceny -286 898
Pozostałe kapitały rezerwowe 33 273 33 273
Zysk (strata) z lat ubiegłych 6 233 0
Zysk (strata) netto 0 3 972

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 68 756 83 597
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 47 468 61 454
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 17 119 17 403
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 3 875 4 741
Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 294 0

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 
(wielkość ujemna)

27 701 33 583

Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka 
niewygasłego

19 644 24 692

Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia

6 627 7 089

Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych 1 430 1 803
Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) 718 6 001

Oszacowane regresy i odzyski brutto 1 238 10 333
Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach 520 4 332

Pozostałe rezerwy 5 324 4 376
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia 
pracowników

3 423 3 261

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 406 587
Inne rezerwy 1 495 528

Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 90 979 70 209
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1 998 2 668
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 18 325 24 197
Inne zobowiązania 6 686 2 929
Fundusze specjalne 63 971 40 415

Rozliczenia międzyokresowe 5 586 8 146

PASYWA RAZEM 352 302 341 725
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w tysiącach złotych)

Wyszczególnienie
01.01.2016 

– 31.12.2016
01.01.2017 

– 31.12.2017

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 906 -33 678
Wpływy 390 984 400 775

Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 52 991 59 339
Wpływy z tytułu składek brutto 45 111 52 434
Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań 4 975 3 563
Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji 
czynnej

2 905 3 342

Wpływy z reasekuracji biernej 16 386 20 402
Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 7 586 12 130
Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach 
reasekuratorów

8 650 7 923

Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 149 349
Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 321 608 321 034

Wydatki 386 078 434 452
Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej 57 918 76 191

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 20 567 37 301
Wydatki z tytułu akwizycji 13 330 13 962
Wydatki o charakterze administracyjnym 16 976 17 701
Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 4 865 4 738
Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji 
czynnej

2 179 2 490

Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 26 947 29 065
Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 301 214 329 196

Przepływy z działalności lokacyjnej 2 121 9 550
Wpływy 2 815 121 2 427 494
Wydatki 2 812 999 2 417 943

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 88 -110
Przepływy pieniężne netto razem 7 115 -24 237
Środki pieniężne na początek okresu 58 906 66 022
Środki pieniężne na koniec okresu 66 022 41 785

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 63 800 40 267
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PARAMETRY WYPŁACALNOŚCI
na dzień 31.12.2017 r.
(w tys. złotych)

Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi) 110 703
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym 19 073
Rezerwa uzgodnieniowa 84 473
Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 142

Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach 185 027
Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie SCR 185 027
Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie MCR 183 886
Kapitałowy wymóg wypłacalności – SCR 53 547
Minimalny wymóg kapitałowy – MCR 15 724
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR 345,5%
Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR 1169,4%
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