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Dia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Powszechnego Zakladu Ubezpieczen Sp61ki Akcyjnej 

Wprowadzenie 

Przeprowadzilismy przegll!d zall!czonego skr6conego sr6drocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego Powszechnego Zakladu Ubezpieczen Sp61ki Akcyjnej z siedzibl! w Warszawie przy 
al. Jana Pawla II 24 (,,Sp61ka"), sporzl!dzonego za okres 6 miesiycy zakonczony 30 czerwca 2018 
roku (,,sr6droczne sprawozdanie finansowe"), na kt6re skladajl! siy: 

• wprowadzenie do skr6conego sr6drocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, 

• sr6droczny bilans sporzl!dzony na dzien 30 czerwca 2018 roku, 

• sr6droczne zestawienie pozycji pozabilansowych na dzien 30 czerwca 2018 roku, 

• sr6droczny rachunek techniczny ubezpieczen majl!tkowych i osobowych za okresy trzech oraz 
szesciu miesiycy konczl!ce siy 30 czerwca 2018 roku, 

• sr6droczny og61ny rachunek zysk6w i strat za okresy trzech oraz szesciu miesiycy konczl!ce 
siy 30 czerwca 2018 roku, 

• sr6droczne zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres szesciu miesiycy konczl!CY siy 
30 czerwca 2018 roku, 

• sr6droczny rachunek przeplyw6w pieniyznych za okres szesciu miesiycy konczl!CY Sly 
30 czerwca 2018 roku, oraz 

• dodatkowe informacje i objasnienia. 

Zarzl!d Sp61ki jest odpowiedzialny za sporzl!dzenie i prezentacjy sr6drocznego sprawozdania 
finansowego, sporzl!dzonego zgodnie z zasadami rachunkowosci okreslonymi w ustawie z dnia 
29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z p6zniejszymi zmianami) 
(,,ustawa o rachunkowosci") oraz wydanych najej podstawie przepisach wykonawczych i zapisami 
Rozporzl!dzenia Ministra Finans6w z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie informacji biezl!cych 
i okresowych przekazywanych przez emitent6w papier6w wartosciowych oraz warunk6w 
uznawania za r6wnowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa nieb<tdl!cego 
panstwem czlonkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z p6zniejszymi zmianami) (,,rozporzl!dzenie"). 
Naszym zadaniem bylo przedstawienie wniosku na temat tego sr6drocznego sprawozdania 
finansowego w oparciu o przeprowadzony przegll!d. 
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Zakres przeglqdu 

Przegliid przeprowadzilismy stosownie do postanowien Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 
2410 w brzmieniu Miydzynarodowego Standardu Uslug Przegliidu 2410 Przeglqd sr6drocznych 
informacji finansowych przeprowadzany przez niezaleinego bieglego rewidenta jednostki 
przyjytego uchwalii Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia 5 marca 2018 roku. Przegliid 
sr6drocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych w 
szczeg6lnosci od os6b odpowiedzialnych za finanse i ksiygowosc jednostki oraz zastosowanie 
procedur analitycznych i innych procedur przegliidu. Zakres przegliidu istotnie r6:zni siy od zakresu 
badania zgodnie z Krajowymi Standardami Badania oraz Miydzynarodowymi Standardami 
Badania i nie pozwala nam na uzyskanie pewnosci, ze zidentyfikowalismy wszystkie istotne 
zagadnienia, kt6re moglyby zostac zidentyfikowane w przypadku badania. W zwiiizku z 
powyzszym nie wyrazamy opinii z badania o zaliiczonym sr6drocznym sprawozdaniu finansowym. 

Wniosek 

Przeprowadzony przez nas przegliid nie wykazal niczego, co pozwalaloby siidzic, iz zaliiczone 
sr6droczne sprawozdanie finansowe na dzien 30 czerwca 2018 roku nie zostalo sporziidzone, we 
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiiizujiicymi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie o rachunkowosci oraz wydanych na jej 
podstawie przepisach wykonawczych i zapisami rozporz<!dzenia. 
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