
 
  

 

       
 

Komunikat z dnia 11 grudnia 2009 r. ze spotkania  
kierownictwa Urzędu KNF ze środowiskiem biegłych rewidentów 

 
 
W dniu 11 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ze 
środowiskiem biegłych rewidentów, podczas którego zostały omówione obszary ryzyka zidentyfikowane przez 
biegłych rewidentów w trakcie badania sprawozdań finansowych sporządzonych przez podmioty działające na 
rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym za rok 2008. Pod dyskusję równieŜ poddano kwestię obszarów 
wymagających zwrócenia szczególnej uwagi przez biegłych rewidentów podczas badania sprawozdań finansowych 
za 2009 rok. 
 
Na spotkaniu poruszono m.in. kwestię zasad (polityki) rachunkowości. Zasady te powinny być zgodne z wymogami 
art. 10 ustawy o rachunkowości, zaś opinia biegłego w zakresie polityki rachunkowości powinna zostać wyraŜona w 
raporcie z badania sprawozdania finansowego. 
 
Stosowane metody wyceny instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych powinny być spójne i 
ujednolicone, dlatego nadzór zapowiedział, Ŝe poŜądane byłoby wprowadzenie „dobrych praktyk” dla rynku w 
powyŜszym zakresie. Zwrócono równieŜ uwagę na koncentrację lokat w bankach. Podkreślono, Ŝe w przypadku 
zakładów ubezpieczeń, w których ten wskaźnik koncentracji jest stosunkowo wysoki wskazane jest pozyskanie 
dodatkowego bufora kapitałowego, zabezpieczającego zakłady przez ryzykiem związanym z tą koncentracją. 
 
Omówiona została takŜe kwestia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wskazane jest, aby zakłady ubezpieczeń 
przeanalizowały swoje rezerwy pod kątem ich adekwatności. Przypomniano, Ŝe zgodnie z art. 151 ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są przeznaczone na pokrycie bieŜących i 
przyszłych zobowiązań jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia. 
 
Na spotkaniu poruszono takŜe inne tematy, m.in.: zagadnienie reasekuracji finansowej, kwestię przekazywania 
przez biegłych rewidentów organowi nadzoru informacji pozyskanych w trakcie prowadzenia czynności rewizji 
finansowej świadczących o naruszeniu przepisów prawa bądź o zagroŜeniu wypłacalności danego podmiotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem stosowania przez podmioty nadzorowane „agresywnej” księgowości, jak równieŜ 
podjęto temat współpracy biegłego rewidenta z komitetem audytu, którego obowiązek powołania ciąŜy na 
zakładach ubezpieczeń od 2009 r. 
 
Uczestnicy spotkania wyrazili wolę prowadzenia dalszej współpracy i kontynuacji podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć, promujących wysokiej jakości sprawozdawczość finansową. 
 
W spotkaniu wzięli udział: 
 
• Marcin Dymek, Adam Fornalik - Ernst & Young Polska Sp. z o.o. 
• Andrzej J. Konopacki , Artur Pikula, Andrzej J. Konopacki  - PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
 
• Dagmara Wieczorek - Bartczak - p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowo –

Emerytalnego UKNF 
• Beata Baluta - Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego UKNF, Kierownik 

Komitetu UKNF ds. relacji z biegłymi rewidentami 
• Paweł Sawicki - Dyrektor Departamentu Nadzoru Systemowego UKNF 
• Michał Kozak – Dyrektor Departamentu Nadzoru Inwestycji Emerytalnych UKNF 
• Maciej Podlewski – Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowo – Emerytalnych UKNF 
• Anna Wawrzeniecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego UKNF 

 11 grudnia 2009 r. 


