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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU
MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2006 

Aviva životní pojišťovna, a.s. (dále jen „Aviva“ nebo „pojišťovna“), dosáhla v průběhu roku 2006 řady

významných úspěchů v souladu se strategickými záměry skupiny Aviva v regionu Střední a Východní Evropy. 

Aviva v České republice pokračuje ve specializaci na poskytování zejména investičního životního pojištění, které

si díky svým kvalitám již získalo značnou důvěru klientů na vyspělých pojistných trzích. V tomto ohledu jsme

přesvědčeni, že pokračující integrace České republiky v rámci Evropské unie bude dále vytvářet pozitivní

prostředí, které ještě podpoří již existující a stále rostoucí zájem klientů o tento druh pojištění i na místním

pojistném trhu.

Investiční životní pojištění poskytuje pojistnou ochranu a investiční možnosti v kombinacích, které nejlépe vyhovují

individuálním potřebám jednotlivých klientů. Každý klient si také může dále určovat individuální rizikový profil

svého investičního životního pojištění výběrem podkladových referenčních investičních nástrojů, lišících se svým

výnosovým potenciálem a mírou rizika, a podle svých očekávání tak navolit optimální investiční skladbu

a současně plně využívat sjednaných výhod pojistného krytí pro případ nenadálé události s dopadem na život

či zdraví pojištěného. Při splnění zákonem stanovených podmínek mohou být tyto klíčové atributy pojistných

produktů ještě navíc umocněny plným využitím daňových výhod.

Rovněž nás těší, že můžeme konstatovat, že produkty investičního životního pojištění Aviva získaly řadu

prestižních ocenění v soutěži mezi ostatními uznávanými finančními produkty na trhu. Například Osobní

životní plán získal v soutěži finančních produktů „Zlatá koruna“ na základě volby veřejnosti v roce 2004 „Stříbrnou

korunu“ a v roce 2005 se stal nejoblíbenějším finančním produktem v České republice ziskem „Zlaté koruny“.

V roce 2005 přesvědčilo dětské životní pojištění Talisman o svých přednostech i odbornou porotu a získalo

„Bronzovou korunu“ v kategorii životní a kapitálové pojištění. Tento úspěch byl dále zdůrazněn v roce 2006,

kdy produkt Talisman opětovně potvrdil své kvality ziskem „Bronzové koruny“ na základě hlasování veřejnosti.

Aviva pravidelně inovuje nabídku svých produktů tak, aby plně odpovídaly trendům trhu a byly pro klienty

hodnotným přínosem. V roce 2006 Aviva uvedla na trh dva nové produkty – Aviva Easy Life a Aviva Manager.

Aviva Easy Life představuje pokročilou koncepci pojistného produktu, který dále rozvíjí již tak silné přednosti

investičního životního pojištění. Klient může volit individuální pojistnou ochranu na tzv. modulární bázi

a samozřejmostí je také široký rozsah připojištění včetně denních dávek pro případ plné pracovní neschopnosti

a pro případ hospitalizace. Zájem klientů o tento produkt již za necelý první rok dosáhl takové míry, že se stal

novým nosným produktem pojišťovny. Produkt Aviva Manager přes své vysoké kvality nemohl dosáhnout plného

rozvinutí, a to vzhledem k legislativním změnám přijatým těsně před červnovými parlamentními volbami, které

vyvolaly četné reakce nejen v pojistném sektoru.

Aviva je i nadále přesvědčena o nezbytnosti osobního poskytování služeb klientům, a proto se soustřeďuje

především na distribuci investičního životního pojištění pojišťovacími zprostředkovateli, reprezentovanými buď

vázanými pojišťovacími zprostředkovateli nebo výhradními pojišťovacími agenty. Jako klientsky orientovaná

instituce Aviva v roce 2006 aplikovala komplexní školicí programy a investovala významné prostředky s cílem

plně vyhovět požadavkům nové legislativy a zajištění potřeb klientů. Aviva navíc tradičně dbá na vlastní

vysoké profesionální standardy a prosazuje disciplinovaný přístup v oblasti distribuce a služeb odpovídající úrovni

instituce s naším mezinárodním statutem.
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Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
společnosti za rok 2006 (pokračování)

Aviva pravidelně provádí průzkum zákaznické spokojenosti, protože si jednak váží svých klientů a jejich

zpětná vazba je navíc velmi cenným podnětem pro další zkvalitňování produktů a služeb pojišťovny a jejího

dalšího obchodního rozvoje.

Rok 2006 byl rovněž ve znamení pokračujícího úspěšného rozvoje spolupráce s makléři, neboť jsme přesvědčeni,

že nová právní úprava a vývoj pojistného trhu s sebou přinášejí další slibný potenciál pro spolupráci s tímto

distribučním kanálem.

Úspěchy roku 2006 jsou potvrzeny i výsledky hospodaření a finanční pozicí pojišťovny.

Aviva se v roce 2006 zaměřila především na rozvoj pravidelně placeného pojistného, které představuje primární

zdroj pojišťovny, a dosáhla v tomto segmentu meziročního růstu 11,7 % v porovnání s 6,7% růstem celého

pojistného trhu. Kvalita tohoto výsledku je navíc umocněna vysokou průměrnou hodnotou ročního pojistného

přesahující 15 000 Kč na pojistnou smlouvu. Přes stále vysokou absolutní hodnotu byla míra růstu jednorázového

pojistného v roce 2006 naopak negativně ovlivněna zejména strukturálními a vlastnickými změnami

u partnerských bankovních institucí.

K 31. prosinci 2006 činil celkový objem aktiv 2 483,4 mil. Kč, z čehož 2 372,0 mil. Kč bylo představováno finančními

umístěními s meziročním nárůstem 24,2 %. Paralelně s tímto dynamickým růstem Aviva rovněž udržovala vysoce

kvalitní profil svých investic. Hodnota vkladů u bank dosáhla výše 584,3 mil. Kč, likvidní cenné papíry s pevným

výnosem představovaly 1 024,6 mil. Kč a 763,1 mil. Kč bylo investováno do akcií a dalších cenných papírů

s proměnlivým výnosem. Aviva podstupuje angažovanost vůči akciím a zahraničním cenným papírům pouze

v případě, že tak zvolí klient v rámci smluv investičního životního pojištění, kde je nositelem investičního rizika

pojistník, a z tohoto důvodu není hospodářský výsledek pojišťovny ovlivněn možnou cenovou volatilitou

těchto instrumentů. 

22 mil.

2004 2005 2006

Ostatní aktiva

Akcie a ostatní cenné papíry

s proměnlivým výnosem

Dluhopisy a ostatní cenné

papíry s pevným výnosem

Depozita a pokladní hodnoty

Aktiva pojišťovny

m
il.

 K
č

2 500

2 000

1 500

1 000

500 

0

ZPR
Á

V
A

 O
 PO

D
N

IK
A

TELSK
É Č

IN
N

O
STI A

 STA
V

U
 M

A
JETK

U
 SPO

LEČ
N

O
STI ZA

 R
O

K
 2006 

Vyrocni_zprava_2006-OK  4.6.2007  14:00  Stránka 5



Aviva životní pojišťovna, a.s.
Výroční zpráva 2006 6

Technické rezervy pojišťovny rovněž odráží tento dynamický vývoj a k 31. prosinci 2006 dosáhly hodnoty

1 990,5 mil. Kč, což představuje nárůst o 438,8 mil. Kč, resp. 28,3 % ve srovnání s předchozím rokem. Technické

rezervy, kde je nositelem investičního rizika pojistník, dosáhly ke konci roku hodnoty 1 913,3 mil. Kč, odrážející

27,7% růst díky silné výkonnosti místních akciových trhů a rostoucí poptávce po produktech investičního

životního pojištění. Pojišťovna pravidelně provádí v souladu s doporučením směrnice České společnosti aktuárů

test postačitelnosti technických rezerv životního pojištění, který prokazuje jejich dostatečnost ve smyslu

schopnosti pojišťovny dostát v každém okamžiku svým závazkům plynoucím z pojistných smluv.

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
společnosti za rok 2006 (pokračování)

2004 2005 2006

V průběhu roku 2006 Aviva i nadále udržovala svoji silnou kapitálovou pozici, poskytující stabilní základnu pro

uskutečňování plánovaných projektů zaměřených na další obchodní expanzi a modernizaci systémové

infrastruktury za účelem poskytování prvotřídních služeb klientům. V souladu s historickou konvencí byly veškeré

ztráty předchozích let, vyplývající z potřeb rozvoje v obchodní oblasti, plně uhrazeny oproti ostatním

kapitálovým fondům a v tomto ohledu je plánováno, že i ztráta roku 2006 ve výši 11,6 mil. Kč, která je

o 16,8 mil. Kč nižší než ztráta plánovaná, bude plně uhrazena stejným způsobem a do dalších období tak nebude

převáděna jakákoliv neuhrazená ztráta.

Přestože konvence výkaznictví na bázi Euro Embedded Value (EEV) není českými předpisy zohledňována, EEV

je naopak uznávána jako klíčové měřítko výkonnosti v oblasti životního pojištění a mezinárodních trhů,

včetně londýnské burzy, kde je kótována hlavní holdingová společnost Aviva plc. Na základě této konvence

Aviva dosáhla provozního zisku EEV před zdaněním 59,4 mil. Kč, což koresponduje se zdravým růstem celkové

hodnoty Avivy na místním trhu, jakož i s vysokou kvalitou pojistného kmene.

V souladu se zásadami firemní politiky skupiny Aviva a na základě zásad korporátních principů, tzv. Corporate

Governance, pojišťovna klade značný důraz na účinné a efektivní řízení rizik a funkci vnitřních kontrolních

mechanismů. Aviva udržuje silnou a transparentní finanční pozici a veškeré její postupy jsou plně v souladu

s obecně uznávanými principy obezřetného finančního řízení, což je významné zejména s ohledem na

dlouhodobý charakter závazků ke klientům vyplývajících ze životního pojištění. 
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Aviva demonstruje svůj odpovědný přístup vůči společnosti a životnímu prostředí aktivním prosazováním

myšlenky firemního občanství (corporate citizenship) v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Konkrétní kroky vedoucí k naplňování hodnot Aviva zahrnují mimo jiné dodržování standardů etického

chování, důraz na transparentnost podnikání, poskytování rovných příležitostí, péči o zaměstnance, důslednou

recyklaci odpadu či nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (viz certifikát).

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
společnosti za rok 2006 (pokračování)

Jsme přesvědčeni, že naše dosavadní výsledky společně se silnou finanční pozicí a našimi obchodními plány do

budoucna jsou důvodem pro optimistický výhled do dalších let. 

Zpráva nezávislých auditorů, účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou jsou nedílnou

součástí této zprávy.

Paul Matoušek Josef Holub

Generální ředitel Finanční ředitel

a předseda představenstva a člen představenstva

V Praze dne 28. února 2007
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Zpráva o vztazích mezi

ovládanou a ovládající

osobou a o vztazích 

mezi ovládanou osobou

a ostatními osobami

ovládan˘mi stejnou

ovládající osobou na

základû § 66a zákona 

ã. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ za rok 2006

Vyrocni_zprava_2006-OK  4.6.2007  14:01  Stránka 8



Aviva životní pojišťovna, a.s.
Výroční zpráva 2006 9

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ
OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU
A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU
OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU NA ZÁKLADĚ § 66A ZÁKONA 
Č. 513/1991 SB., OBCHODNÍ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ ZA ROK 2006

Jediným akcionářem Aviva životní pojišťovny, a.s. (dále jen „pojišťovna“ nebo „ovládaná osoba”), zapsané do

obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4611, dne 20. března 1997 jako akciová

společnost (IČ 25114344) se sídlem na adrese Londýnská 41, Praha 2 je Aviva International Holdings Limited

se sídlem St. Helen’s, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ. Hlavní holdingovou společností je Aviva plc se sídlem

St. Helen’s, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ.

S účinností od 1. ledna 2004 je mezi hlavní holdingovou společností Aviva plc a ovládanou osobou uzavřena

smlouva o poskytování služeb pojišťovně v rámci skupiny Aviva, která nahradila předchozí analogické smlouvy.

Poskytované služby jsou představovány poradenskými, konzultačními a odborně-technickými službami

v oblastech pojistně-matematických analýz a projekcí, vývoje nových pojistných produktů, spolupráce s bankami,

plánování lidských zdrojů, odměn zprostředkovatelů, výpočetní techniky a provozního systému pro správu

pojistného kmene, vnitřního auditu a vnitřních kontrolních mechanismů a dalšími službami přímo souvisejícími

s předmětem činnosti pojišťovny.

V průběhu roku 2006 byly na základě výše uvedené smlouvy pojišťovně poskytnuty služby v hodnotě 1 361 tis. Kč

(2005: 368 tis. Kč). 

Pojišťovně vznikl v roce 2006 rovněž náklad ve výši 1 200 tis. Kč z titulu úroků z půjčky ve skupině Aviva 

(2005: 1 200 tis. Kč). Tato půjčka byla poskytnuta na základě smlouvy s Commercial Union Assurance Company

plc ze dne 20. března 1997. Jistina činí 10 000 tis. Kč na dobu 10 let s úrokem 1% p.m. splatným ročně pozadu.

S ohledem na standardy Aviva plc přijalo představenstvo pojišťovny dne 24. listopadu 2006 usnesení o akceptaci

závazků z titulu poskytovaných benefitů některým zaměstnancům pojišťovny v rámci opčních plánů akcií

Aviva plc v souladu s podmínkami programu Executive Share Option Plan skupiny Aviva. K 31. prosinci 2006

činila celková kumulativní hodnota závazků z tohoto titulu 395 tis. Kč (2005: 452 tis. Kč), přičemž realizace

programu je dále podmíněna kritérii stanovenými Aviva plc. V případě nesplnění těchto kritérií konečný

nárok zaměstnanců na benefity nevzniká nebo je krácen. 
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Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
na základě § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník ve znění pozdějších předpisů za rok 2006 
(pokračování)

Pro účely této zprávy pojišťovna rovněž uvádí, že 28. listopadu 2002 uzavřela smlouvu s Aviva ES Ltd., která je

rovněž 100% vlastněna v rámci skupiny Aviva. Předmětem této smlouvy byla přefakturace určitých nákladových

položek z titulu pracovní smlouvy jednoho zaměstnance pojišťovny s účinností od 1. prosince 2002 do 31. ledna

2006. Aviva ES Ltd. v tomto případě výhradně působila jako zúčtovací agent a pojišťovně z této smlouvy nevznikly

žádné náklady ani výnosy.

Představenstvo pojišťovny jako kolektivní statutární orgán prohlašuje, že v této zprávě o vztazích mezi

propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jsou

uvedené údaje úplné, pravdivé a správné. Současně dále prohlašuje, že pojišťovně nevznikla z titulu uvedených

smluv, úkonů a plnění vůči jakékoliv propojené osobě žádná újma a neexistuje tedy důvod na jakékoli

propojené osobě újmu vymáhat.

Paul Matoušek Josef Holub

Generální ředitel Finanční ředitel 

předseda představenstva člen představenstva

V Praze dne 28. února 2007
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Aviva životní pojišťovna, a.s.
Výroční zpráva 2006 12

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ
AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI AVIVA ŽIVOTNÍ
POJIŠŤOVNA, A.S. 

Zpráva o účetní závěrce

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Aviva životní pojišťovna, a.s. (dále „Společnost“), tj. rozvahu

k 31. prosinci 2006, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2006 a přílohu, včetně

popisu podstatných účetních pravidel (dále „účetní závěrka“). Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy

této účetní závěrky. 

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá představenstvo

Společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním a věrným

zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,

zvolit a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Úloha auditorů

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu

se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími

aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat

etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka

neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách

a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně

posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo

chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontrolu relevantní pro sestavení a věrné

zobrazení účetní závěrky. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se

k účinnosti vnitřní kontroly. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti

účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho

výroku.

Výrok 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2006

a jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.
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Zpráva nezávislých auditorů akcionáři společnosti
Aviva životní pojišťovna, a.s. (pokračování) 

Zpráva o výroční zprávě

Aviva životní pojišťovna, a.s.
Výroční zpráva 2006 13

Dále jsme ověřili soulad výroční zprávy Společnosti k 31. prosinci 2006 s účetní závěrkou, která je obsažena

v této výroční zprávě na stranách 3 až 7. Za správnost výroční zprávy odpovídá představenstvo Společnosti.

Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory

auditorů České republiky. Tyto normy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal

přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem

zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme

přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti k 31. prosinci 2006 ve všech

významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
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Zpráva nezávislých auditorů akcionáři společnosti
Aviva životní pojišťovna, a.s. (pokračování) 

Zpráva o prověrce zprávy o vztazích

Aviva životní pojišťovna, a.s.
Výroční zpráva 2006 14

Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi

Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 31. prosince 2006 (dále

„Zpráva”). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá představenstvo Společnosti. Naší úlohou je prověřit

správnost údajů uvedených ve Zprávě.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky č. 2400 a souvisejícími aplikačními

doložkami Komory auditorů České republiky k prověrce zprávy. Tyto normy požadují, aby auditor naplánoval

a provedl prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že Zpráva neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka

je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem

provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit

jsme neprováděli, a proto nevydáváme auditorský výrok.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě

sestavené v souladu s požadavky § 66a obchodního zákoníku.

28. února 2007

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

zastoupená:

Paul Cunningham Ing. Marek Richter

partner auditor, osvědčení č. 1800
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Úãetní uzávûrka

• Rozvaha

• V˘kaz zisku a ztráty

• Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu

• Pfiíloha
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Aviva životní pojišťovna, a.s.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – Rozvaha
k 31. prosinci 2006

31. 12. 2006 31. 12. 2005

(v tisících Kč) Pozn. Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše

AKTIVA

B. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 33 345 31 442 1 903 61

C. Finanční umístění (investice) 4 459 438 0 459 438 411 077

C.III. Jiná finanční umístění 459 438 0 459 438 411 077

1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 36 180 0 36 180 30 438

2. Dluhové cenné papíry 90 464 0 90 464 17 168

6. Depozita u finančních institucí 332 794 0 332 794 363 471

D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 5 1 913 293 0 1 913 293 1 498 678

E. Dlužníci 6 68 841 9 746 59 095 43 436

E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění 64 623 9 746 54 877 36 657

z toho: zprostředkovatelé 64 623 9 746 54 877 36 657

E.II. Pohledávky z operací zajištění 119 0 119 427

E.III. Ostatní pohledávky 4 099 0 4 099 6 352

F. Ostatní aktiva 72 222 28 398 43 824 33 668

F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby 8 37 786 28 398 9 388 8 418

F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 9 34 436 0 34 436 25 250

G. Přechodné účty aktiv 10 5 868 0 5 868 3 690

G.III. Ostatní přechodné účty aktiv 5 868 0 5 868 3 690

z toho: dohadné položky aktivní 2 611 0 2 611 1 045

AKTIVA CELKEM 2 553 007 69 586 2 483 421 1 990 610
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Účetní závěrka – Rozvaha (pokračování)
k 31. prosinci 2006

(v tisících Kč) Pozn. 31. 12. 2006 31. 12. 2005

PASIVA

A. Vlastní kapitál 438 512 385 111

A.I. Základní kapitál 11 285 000 275 000

z toho: změny základního kapitálu 10 000 0

A.IV. Ostatní kapitálové fondy 163 963 123 890

A.V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 1 148 1 148

A.VII. Ztráta běžného účetního období - 11 599 - 14 927

C. Technické rezervy 12 77 200 53 012

C.I. Rezerva na nezasloužené pojistné 38 490 24 136

z toho: hrubá výše 38 490 24 136

C.II. Rezerva pojistného životních pojištění 12 809 8 936

z toho: hrubá výše 12 809 8 936

C.III. Rezerva na pojistná plnění 23 015 19 800

z toho: a) hrubá výše 29 486 26 628

b) podíl zajišťovatelů - 6 471 - 6 828

C.VI. Rezerva pojistného neživotních pojištění 2 886 140

z toho: hrubá výše 2 886 140

D. Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 12 1 913 293 1 498 678

z toho: hrubá výše 1 913 293 1 498 678

G. Věřitelé 13 32 971 32 312

G.I. Závazky z operací přímého pojištění 22 561 20 455

G.V. Ostatní závazky 10 410 11 857

z toho: daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 262 189

H. Přechodné účty pasiv 13 21 445 21 497

H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 1 200 1 200

H.II. Ostatní přechodné účty pasiv 20 245 20 297

z toho: dohadné položky pasivní 20 245 20 297

PASIVA CELKEM 2 483 421 1 990 610
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – Výkaz zisku a ztráty
za rok končící 31. prosince 2006

2006 2005

(v tisících Kč) Pozn. Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek

TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:

a) předepsané hrubé pojistné 17 724 903 0 0 745 328 0 0

b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 17 - 21 035 0 0 - 19 352 0 0

Mezisoučet 0 703 868 0 0 725 976 0

c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění (+/-) 12,16 14 354 14 354 0 - 370 - 370

Výsledek 0 0 689 514 0 0 726 346

2. Výnosy z finančního umístění (investic):

a) výnosy z podílů 17 0 12 465 0 0 3 358 0

b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic) 

bb) výnosy z ostatních investic 17 42 281 0 0 31 979 0 0

Mezisoučet 0 42 281 0 0 31 979 0

d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 17 0 524 563 0 0 640 972 0

Výsledek 0 0 579 309 0 0 676 309

3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) 17 0 0 30 777 0 0 43 655

4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 17 0 0 811 0 0 388

5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:

a) náklady na pojistná plnění:

aa) hrubá výše 16 130 046 0 0 92 535 0 0

bb) podíl zajišťovatelů (-) 16 - 2 088 0 0 - 5 218 0 0

Mezisoučet 0 127 958 0 0 87 317 0

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-):

aa) hrubá výše 2 858 0 0 1 138 0 0

bb) podíl zajišťovatelů (-) 12,16 357 0 0 - 1 613 0 0

Mezisoučet 0 3 215 0 0 - 475 0

Výsledek 0 0 131 173 0 0 86 842

6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění:

a) rezervy v životním pojištění:

aa) hrubá výše 3 873 0 0 3 981 0 0

Mezisoučet 12,16 0 3 873 0 0 3 981 0

b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění 12,16 0 417 361 0 0 542 249 0

Výsledek 0 0 421 234 0 0 546 230

8. Čistá výše provozních nákladů:

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 16 0 120 524 0 0 105 520 0

c) správní režie 16 0 133 789 0 0 130 677 0

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) 17 0 - 2 611 0 0 - 895 0

Výsledek 0 0 251 702 0 0 235 302

9. Náklady na finanční umístění (investice):

a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 16 0 6 792 0 0 5 125 0

c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 16 0 496 183 0 0 576 493 0

Výsledek 0 0 502 975 0 0 581 618

10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) 16 0 0 2 844 0 0 7 308

11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 16 0 0 2 912 0 0 4 691

13. Zůstatek (výsledek) technického účtu k životnímu pojištění 0 0 - 12 429 0 0 - 15 293
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Účetní závěrka – Výkaz zisku a ztráty (pokračování)
za rok končící 31. prosince 2006

2006 2005

(v tisících Kč) Pozn. Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek

NETECHNICKÝ ÚČET

2. Výsledek technického účtu k životnímu pojištění 0 0 - 12 429 0 0 - 15 293

7. Ostatní výnosy 17 0 0 2 846 0 0 4 636

8. Ostatní náklady 16 0 0 1 851 0 0 4 134

9. Daň z příjmů z běžné činnosti 16 0 0 44 0 0 19

10. Ztráta z běžné činnosti po zdanění 0 0 - 11 478 0 0 - 14 810

15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 16 0 0 121 0 0 117

16. Ztráta za účetní období 0 0 - 11 599 0 0 - 14 927 Ú
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – Přehled o změnách vlastního
kapitálu

Ostatní Vlastní 

Základní kapitálové Rezervní Hospodářský kapitál 

(v tisících Kč) Pozn.  kapitál        fondy       fond        výsledek celkem

Zůstatek k 1. lednu 2005 275 000 183 979 1 148 - 60 089 400 038

Úhrada ztráty roku 2004 0 - 60 089 0 60 089 0

Hospodářský výsledek 2005 11           0            0        0 - 14 927 - 14 927

Zůstatek k 31. prosinci 2005 275 000 123 890 1 148 - 14 927 385 111

Úhrada ztráty roku 2005 11 0 - 14 927 0 14 927 0

Navýšení základního kapitálu včetně ážia 11 10 000 55 000 0 0 65 000

Hospodářský výsledek 2006 11            0            0        0 - 11 599 - 11 599

Zůstatek k 31. prosinci 2006 285 000 163 963 1 148 - 11 599 438 512
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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Aviva životní pojišťovna, a.s. (dále jen „pojišťovna“ nebo „Společnost“), byla zapsána do Obchodního rejstříku

20. března 1997 jako akciová společnost (IČO 25114344) a sídlí na adrese Londýnská 41, Praha 2.

Jediným akcionářem pojišťovny je Aviva International Holdings Limited (původně Commercial Union International

Holdings Limited) se sídlem St. Helen’s, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, Velká Británie. Hlavní holdingovou

společností je Aviva plc se sídlem St. Helen’s, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, Velká Británie.

Pojišťovna obdržela povolení k podnikání v pojišťovnictví 29. ledna 1997 a předmětem jejího podnikání je

pojišťovací činnost v následujících odvětvích pojištění: 

• pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití nebo pojištění pro případ smrti nebo dožití,

• pojištění ve výše uvedeném rozsahu spojená s investičním fondem (pozn. Ve smyslu tzv. kapitálové hodnoty

životního pojištění),

• pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění ve výše uvedeném rozsahu,

a činnosti související s pojišťovací činností:

• zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností,

• poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob,

• šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou,

• provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění,

• vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí,

• provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti poskytování úvěrů, peněžních půjček a platebních karet

dle zákona o pojišťovnictví.

K 31. prosinci 2006 mělo představenstvo následující složení:

Pavel Matoušek, Praha, den vzniku funkce 24. února 2006

Dr. Ing. Karel Dejmek, Černošice, den vzniku funkce 7. února 2003

Ing. Josef Holub, FCCA, Praha, den vzniku funkce 7. února 2003

RNDr. Karel Veselý, Ph.D., Praha, den vzniku funkce 16. prosince 2005

K 21. únoru 2006 došlo k zániku funkce Austina Stewarta Kimma, L.L.B., F.C.I.I.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – Příloha
31. prosince 2006
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Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
31. prosince 2006

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračování)

K 31. prosinci 2006 měla dozorčí rada následující složení:

Mark Brennan Webb, Claygate, Surrey, Velká Británie, den vzniku funkce 26. února 2002

Mgr. Renáta Pelechová, Praha, den vzniku funkce 28. prosince 2005

Pierre-Olivier Bouée, Londýn, Velká Británie, den vzniku funkce 26. října 2006

K 25. říjnu 2006 došlo k zániku funkce Alberta Wisemana Patersona.

Jménem Společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech Společnosti zastoupené vždy společně dvěma

členy představenstva. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou

oprávněni jednat jménem Společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu

Společnosti.

2 ÚČETNÍ POSTUPY

(a) Základní zásady vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou vydanou Ministerstvem financí České

republiky a českými účetními standardy pro pojišťovny. Účetní závěrka je sestavována na principu historických

pořizovacích cen, který je modifikován přeceněním finančního umístění a technických rezerv na reálnou

hodnotu.

Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak.

(b) Finanční umístění

Depozita u bank se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek rovná

nominální hodnotě navýšené o alikvotní úrokový výnos. Změny reálné hodnoty depozit u bank se vykazují ve

výkazu zisku a ztráty.

Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady

s pořízením související (např. poplatky a provize makléřům, poradcům nebo burzám). Cenné papíry jsou

účtovány k datu vypořádání.

Veškeré cenné papíry jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálná hodnota cenného papíru

je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným

trhem. Reálná hodnota cenných papírů nekótovaných na oficiální burze je stanovena na základě obezřetného

posouzení jejich pravděpodobné realizační (prodejní) hodnoty. Společnost klasifikuje veškeré dluhové cenné

papíry v rámci portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
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Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
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2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(c) Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je představováno aktivy, ze

kterých vychází hodnota souvisejících závazků technické rezervy, je-li nositelem investičního rizika pojistník.

Hodnota finančního umístění a související technické rezervy je určena na základě současné hodnoty podkladových

aktiv v souladu s ustanoveními pojistných smluv (dále bod 2(g), 2(m), 5 a 12 této přílohy).

(d) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje náklady vynaložené na

uvedení majetku do současného stavu a místa, sníženými v případě odpisovaného dlouhodobého hmotného

a nehmotného majetku o oprávky.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odpisován na základě stanovených odpisových sazeb po dobu jeho

předpokládané životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 40 000 Kč a dlouhodobý

nehmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 60 000 Kč je plně odepsán do nákladů při pořízení.

V případě, že zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku přesahuje jeho

odhadovanou užitnou hodnotu, je k takovému majetku vytvořena opravná položka.

Používané roční odpisové sazby – dlouhodobý nehmotný majetek:

Software 25,0–33,3 %

Používané roční odpisové sazby – dlouhodobý hmotný majetek:

Výpočetní technika 3,4–33,4 %

Inventář a vybavení 8,3–33,4 %

Motorová vozidla 25,0 %

(e) Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den

transakce.

Veškerá finanční aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kurzem zveřejněným Českou

národní bankou („ČNB“) k datu účetní závěrky. Veškeré kurzové zisky a ztráty z přepočtu finančních aktiv a pasiv

jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

U aktiv a pasiv oceňovaných reálnou hodnotou je kurzový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se o něm

neúčtuje.
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(f) Pohledávky

Pohledávky za zprostředkovateli a ostatní pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou

položku k pochybným pohledávkám.

Pohledávky za zprostředkovateli jsou v netto výši představovány poskytnutými zálohami zprostředkovatelům

na budoucí odměny z titulu uzavřených pojistných smluv. Tyto zálohy jsou lineárně zúčtovány do nákladů na

základě úhrady příslušných splátek pojistného vztahujícího se k prvním dvěma rokům trvání pojistné smlouvy.

V případě zániku pojistné smlouvy v tomto období je zprostředkovatel povinen vrátit pojišťovně příslušnou

alikvotní část zálohy.

(g) Předepsané hrubé pojistné 

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné v průběhu účetního období v souladu s příslušnými

pojistnými smlouvami bez ohledu na to, zdali se tyto částky částečně nebo plně vztahují k budoucím účetním

obdobím. Časové rozlišení je prováděno prostřednictvím technické rezervy na nezasloužené pojistné.

V případě investičního životního pojištění typu „unit-linked“ je hrubé předepsané pojistné vykázáno v účetním

období, kdy je přijato. Tento postup odráží podstatu pojistného produktu typu „unit-linked“ a závazku

Společnosti.

(h) Penzijní plány a fondy

Pojišťovna nespravuje žádné penzijní plány ani fondy. Společnost přispívá svým zaměstnancům na penzijní

připojištění do penzijních fondů podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Tyto příspěvky

na penzijní připojištění jsou účtovány přímo do nákladů.

K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.

Někteří zaměstnanci pojišťovny mají možnost využít opční plán akcií Aviva plc v souladu s podmínkami

programu Executive Share Option Plan (dále jen „ESOP“) skupiny Aviva. Náklady v souvislosti s tímto programem

jsou zohledněny v rámci položky Ostatní osobní náklady (dále bod 18).
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(i) Investiční a podílové fondy 

Pojišťovna nespravuje žádné investiční a podílové fondy.

(j) DPH a odložená daň

Pojišťovna je od 1. ledna 2005 osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty. 

Odložená daň se vykazuje u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze

a jejich daňovou hodnotou. Pro výpočet odložené daně se používá platná daňová sazba pro období, v němž

Společnost očekává její realizaci. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že

ji bude možné daňově uplatnit v následujících účetních obdobích.

(k) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy 

Pořizovací náklady zahrnují veškeré přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy.

Zahrnují náklady vzniklé v běžném účetním období, které se ale vztahují k výnosům období budoucích. Časové

rozlišení pořizovacích nákladů je součástí Pohledávek z operací přímého pojištění za zprostředkovateli

a amortizuje se po dobu dvou let.

(l) Technický a netechnický účet

Náklady a výnosy, které přímo souvisejí s pojišťovací činností jsou vykázány v rámci technického účtu. Náklady

a výnosy, které se přímo nevztahují k pojišťovací činnosti nebo o kterých tak stanoví specifický účetní předpis

(jako jsou kurzové rozdíly z přepočtu majetku a závazků), jsou vykázány v rámci netechnického účtu. 

(m) Technické rezervy

Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 

Rezerva je vytvářena v případě investičního životního pojištění, tzv. typu „unit-linked“, a její výše je stanovena

podle ustanovení pojistné smlouvy na základě zaplaceného pojistného a současné hodnoty specifikovaných

podkladových aktiv představovaných finančním umístěním pojišťovny, přičemž pojistník v souladu s ustanoveními

pojistné smlouvy nese riziko z tohoto investování a zároveň určuje požadovaný rizikový profil kapitálové hodnoty

pojištění. 
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(m) Technické rezervy (pokračování)

Rezerva na pojistná plnění

Rezerva se dále člení: 

a) na pojistná plnění v běžném účetním období vzniklá, hlášená, ale v tomto období nezlikvidovaná (dále jen

„RBNS rezerva“). Výše této rezervy je rovna odhadovaným nákladům na pojistná plnění pro jednotlivé pojistné

smlouvy, u kterých je ohlášena pojistná událost. Rezerva se tvoří po oficiálním ohlášení pojistné události a je

rozpuštěna ke dni, kdy je přiznáno plnění. Při tvorbě a použití rezervy se účtuje jednak o její hrubé výši a jednak

o podílu zajistitelů,

b) na pojistná plnění v běžném účetním období vzniklá, ale v tomto období nehlášená (dále jen „IBNR

rezerva“). Výše IBNR rezervy se určuje na základě kvalifikovaného pojistně-matematického odhadu podle

jednotlivých typů rizik k dané pojistné smlouvě. Při tvorbě a použití rezervy se účtuje jednak o její hrubé

výši a jednak o podílu zajistitelů.

Rezerva na pojistná plnění je vykázána v čisté výši po zohlednění zajištění.

Rezerva pojistného životních pojištění 

Rezerva se tvoří v případech dočasného pojistného krytí pro případ smrti na základě pojistně-matematických

výpočtů založených na komutačních číslech. Při výpočtu rezervy se používá stejných statistických podkladů a stejné

úrokové míry, jichž bylo použito při výpočtu sazby pojistného.

Dále jsou však tvořeny následující rezervy v rámci rezervy pojistného životních pojištění:

a) rezerva u pojistných smluv s běžným pojistným na budoucí provizní náklady pojišťovny vzniklé ve druhém

a třetím roce pojistné smlouvy, které převyšují pojistně-matematický poplatek odečítaný při alokaci

pojistného,

b) rezerva související s nealokovaným pojistným, která zohledňuje přechodné období v souladu s ustanoveními

pojistných smluv mezi okamžikem, kdy dojde k vykázání pojistného ve výnosech pojišťovny, a okamžikem,

kdy je provedena alokace tohoto pojistného na podíly a kdy zároveň dojde k vytvoření technické rezervy

na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník.
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(m) Technické rezervy (pokračování)

Rezerva pojistného neživotních pojištění

Tvoří se pro připojištění (doplňková pojištění pro případ úrazu či nemoci) k životnímu pojištění, u kterých je

sjednána samostatná a oddělitelná část pojistného, a toto pojistné se stanovuje podle vstupního věku a pohlaví

pojištěného. Výše rezervy je stanovena na základě pojistně-matematických výpočtů založených na komutačních

číslech. Při výpočtu rezervy se používá stejných statistických podkladů a stejné úrokové míry, jichž bylo použito

při výpočtu sazby pojistného.

Rezerva na nezasloužené pojistné

Výše rezervy odpovídá části předepsaného pojistného, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím

a stanoví se jako souhrn těchto částí pojistného vypočítaný podle jednotlivých pojistných smluv (kromě

pojistných smluv investičního životního pojištění).

U produktů investičního životního pojištění, kde je riziko hrazeno odečítáním podílů z kapitálové hodnoty

pojištění, jsou podíly odčítány jednou měsíčně na následující měsíc pro každou pojistnou smlouvu. Odečítání

se provádí vždy k tomu datu v měsíci, kdy byla uzavřena daná pojistná smlouva. U smluv investičního životního

pojištění pojišťovna proto vytváří k dané pojistné smlouvě rezervu na nezasloužené pojistné ve výši poloviny

hodnoty podílů naposledy odečtených na úhradu pojistného rizika.

Test postačitelnosti technických rezerv životního pojištění

Pojišťovna tvoří v případě potřeby rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry (dále bod 12).
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(n) Transakce se spřízněnými stranami

Spřízněné strany jsou definovány takto:

• členové statutárního orgánu,

• vedoucí zaměstnanci Společnosti, kteří jsou na základě pracovní nebo jiné smlouvy zodpovědní za výkon-

né řídící funkce vymezené stanovami Společnosti („vedoucí zaměstnanci Společnosti“),

• společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich základního kapitálu

a vedoucí zaměstnanci těchto společností,

• osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady, vedoucím zaměstnancům a spo-

lečnostem ovládajícím Společnost,

• společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo společnosti ovládající Společnost

drží větší než 10% majetkovou účast,

• akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti, akcionáři s více než 10 % hlasovacích práv a jimi

ovládané společnosti.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v bodech 11, 13 a 16.

(o) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky, je zachycen v účetních

výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému

dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky došlo k významným událostem

zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze

účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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3 ŘÍZENÍ RIZIK

Společnost je z titulu své činnosti vystavena řadě rizik. Společnost v rámci řízení rizik aplikuje vnitřní kontrolní

postupy a procedury s cílem soustavné identifikace, vyhodnocování, sledování a omezování všech významných

rizik na úroveň, která poskytuje přiměřenou jistotu, že nedojde k významné chybě nebo ztrátě. Společnost klade

důraz na to, aby veškeré významné rizikové faktory byly včas a náležitě zachyceny vnitřními kontrolními

systémy a jejich prostřednictvím dány na vědomí představenstvu, které nese konečnou odpovědnost za

vyhodnocení informací a včasná přijetí odpovídajících opatření. 

Jednotlivá významná dílčí rizika jsou dále klasifikována následovně:

(a) Úvěrové riziko

Společnost je vystavena úvěrovému riziku, které je představováno možností, že protistrana nebude schopna

plnit své závazky vůči Společnosti. Společnost za tímto účelem jednou ročně vyhodnocuje dostupné finanční

a jiné informace o jednotlivých protistranách, zejména bankách, emitentech dluhových cenných papírů,

zajistitelích a zprostředkovatelích, včetně jejich úvěrového hodnocení za účelem omezení úvěrového rizika.

V případě zaznamenání informací indikujících eskalaci úvěrového rizika je konkrétní případ předmětem

zvláštního sledování.

K řízení pojistného rizika Společnost využívá zajištění. Tím se však Společnost nezbavuje odpovědnosti

prvotního pojistitele, a pokud by zajistitel nevyplatil pojistné plnění z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit sama

Společnost. Společnost na roční bázi zjišťuje úvěrové hodnocení zajistitelů stejně jako jejich finanční sílu před

podpisem zajistných smluv.

(b) Riziko likvidity a toků hotovosti

Společnost je vystavena riziku likvidity a riziku toků hotovosti z hlediska zajišťování plynulé úhrady závazků

z titulu své činnosti, zejména úhrady závazků vyplývajících z pojistných smluv. Společnost za tímto účelem udržuje

takové objemy pohotově splatných prostředků, které umožňují plynulou úhradu závazků Společnosti bez nutnosti

vynakládání nepřiměřených vícenákladů na jejich získávání. Součástí řízení rizika likvidity a toků peněžní

hotovosti je i průběžné sledování zánikovosti pojistných smluv a neuhrazených splátek předepsaného pojistného

a finanční plánování.
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Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
31. prosince 2006

3 ŘÍZENÍ RIZIK (pokračování)

(c) Cenové riziko

Společnost je vystavena zejména následujícím významným dílčím rizikům v rámci cenového rizika:

Tržní a úrokové riziko 

Společnost je vystavena tržnímu riziku. Tržní riziko vzniká z otevřených pozic v úrokových sazbách a akciových

produktech, které podléhají všeobecným i specifickým pohybům trhu. Tržní rizika, kterým je Společnost

zejména vystavována, jsou vzhledem k jejím investicím riziko akciového trhu a riziko úrokových sazeb.

Představenstvo stanovuje strategii pro charakteristiku portfolia a limity akceptovatelného rizika, které jsou denně

monitorovány. Finanční umístění je diverzifikováno v souladu s platnou českou legislativou. Investiční limity

se stanovují pro jednotlivé finanční investice. V případě investičního životního pojištění nese tržní riziko

výhradně pojistník. Pojišťovně rovněž nevzniká jakékoliv významné riziko z titulu výnosového diferenciálu

vyplývajícího z různé míry oceňování aktiv a pasiv.

Pojišťovna také není vystavena riziku spojenému s použitou technickou úrokovou mírou a možností

nedostatečného výnosu aktiv, protože nesjednává pojistné smlouvy s pevnou pojistnou částkou pro případ dožití.

Společnost je vystavena měnovému riziku, které vzniká z otevřených pozic v různých měnách. Představenstvo

stanovuje strategii a limity akceptovatelného rizika, které jsou denně monitorovány. V případě investičního

životního pojištění nese měnové riziko výhradně pojistník.

(d) Pojistné riziko

Pojistné riziko existuje, liší-li se částka nebo načasování (nebo obojí) výplaty pojistného plnění od částky nebo

načasování (nebo obojí) ztráty, kterou utrpěla pojištěná osoba, anebo pokud pojistně-matematicky stanovená

výše pojistného a technických rezerv adekvátně neodráží závazky z titulu pojistných smluv. 

Pojistné riziko dále zahrnuje následující rizika:

• Riziko výskytu – pravděpodobnost, že se počet pojistných událostí bude lišit od původního očekávání,

• Riziko přesnosti odhadu – pravděpodobnost, že se výše pojistného plnění bude lišit od původního očekávání,

• Riziko vývoje/načasování – pravděpodobnost, že dojde ke změnám ve výši závazku pojistitele v průběhu

sjednané doby pojištění.
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Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
31. prosince 2006

3 ŘÍZENÍ RIZIK (pokračování)

(e) Riziko nesplnění regulačních opatření a fiskální riziko

Společnost řídí pojistné riziko zejména:

• Využitím zajištění k omezení, jde-li o vystavení Společnosti riziku jednotlivých velkých škod a katastrof,

• Detailním sledováním řízení aktiv a pasiv pro sladění očekávaného škodního průběhu se splatností aktiv,

• Použitím sofistikovaných manažerských informačních systémů, které v každém okamžiku poskytují

aktualizovaná, spolehlivá data pro posouzení aktuální výše rizik, jimž je Společnost vystavena,

• Aplikací všeobecně uznávaných a schválených pojistně-matematických zásad.

Splnění požadavků českých regulačních opatření monitoruje Společnost prostřednictvím pověřených osob. Jejich

zprávy o plnění těchto opatření se předkládají představenstvu.

Riziko nesplnění požadavků regulačních opatření zahrnuje rovněž možnost, že by transakce nemusely být za

stávající legislativy právně vymahatelné. Dále zahrnuje odškodnění a pokuty, stejně jako i možnost, že by změny

legislativy mohly negativně ovlivnit postavení Společnosti. Společnost se snaží minimalizovat toto riziko

řádným schvalováním transakcí a posouzením nových nebo neobvyklých transakcí právními experty.

Fiskální rizika vznikají ze změn daňových zákonů a aplikací procedur a provedených prověrek daňové pozice

Společnosti. Tato rizika společně s riziky ze změn dalších zákonů a regulačních opatření se řídí pomocí

permanentního monitorování navrhovaných změn legislativy odpovědnými zaměstnanci pojišťovny

a představenstvem.

Regulátor stanovil v zájmu pojistníků minimální míru solventnosti, aby se zaručila schopnost Společnosti

uhradit budoucí pojistná plnění. V dlouhodobém pojištění existují rovněž opatření vyhodnocení schopnosti

Společnosti splnit očekávání klientů.

Míra solventnosti měří adekvátnost objemu vlastních zdrojů ve vztahu k celkové akceptované rizikové

angažovanosti, přičemž vlastní výpočet jejích dílčích ukazatelů je stanoven na základě platných postupů

a předpisů. Míra solventnosti je dodržována v průběhu celého období, nikoliv pouze na konci roku.
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4 FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ 

K 31. prosinci 2006 a 2005 bylo finanční umístění v reálné hodnotě představováno: 

(v tisících Kč) 31. prosinec 2006 31. prosinec 2005

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem 763 131 597 016

z toho: vykázáno v rámci finančního umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (bod 5) - 726 951  - 566 578

36 180      30 438

Dluhové cenné papíry 1 024 645 746 614

z toho: vykázáno v rámci finančního umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (bod 5)  - 934 181  - 729 446

     90 464      17 168

Depozita u finančních institucí 584 347 566 040

z toho: vykázáno v rámci finančního umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (bod 5)  - 251 553 - 202 569

332 794   363 471

Celkem finanční umístění    459 438   411 077

Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
31. prosince 2006
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5 FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ, 

JE-LI NOSITELEM INVESTIČNÍHO RIZIKA POJISTNÍK 

Jak je uvedeno v bodech 2(c) a 12, hodnota finančních umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního

rizika pojistník, představovala k 31. prosinci 2006 částku 1 913 293 tis. Kč (2005: 1 498 678 tis. Kč) s následujícím

druhovým složením aktiv vykázaných v rámci bodů 4 a 9.

Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
31. prosince 2006
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Druh aktiva 31. prosinec 2006 31. prosinec 2005

tis. Kč % tis. Kč %

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem (bod 4) 726 951 38 566 578 38

Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem (bod 4) 934 181 49 729 446 49

Depozita u finančních institucí (bod 4) 251 553 13 202 569 13

Hotovost na účtech u finančních institucí (bod 9)        608     0          85     0

Celkem 1 913 293 100 1 498 678 100
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Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
31. prosince 2006

6 POHLEDÁVKY 

(v tisících Kč) 31. prosinec 2006 31. prosinec 2005

Pohledávky za zprostředkovateli v hrubé výši 64 623 44 931

Opravná položka - 9 746 - 8 274

Pohledávky za zprostředkovateli netto (bod 2(f)) 54 877 36 657

Pohledávky při operacích zajištění 119 427

Pohledávky za zaměstnanci 37 11

Ostatní pohledávky   4 062   6 341

Celkem 59 095 43 436

K pohledávkám za zprostředkovateli ve výši 9 746 tis. Kč (2005: 8 274 tis. Kč) byla vytvořena 100% opravná položka.

Žádné pohledávky Společnosti nejsou po splatnosti. Nezaplacené pohledávky nejsou zajištěny.

Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:

(v tisících Kč)   2006   2005

Počáteční zůstatek k 1. lednu 8 274 6 575

Změna opravné položky (bod 16)  1 472  1 699

Konečný zůstatek k 31. prosinci  9 746  8 274

Odpis pohledávek

(v tisících Kč)   2006   2005

Odpis pohledávek za zprostředkovateli (bod 16) 15 1 705
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7 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Software a ostatní

(v tisících Kč) Zřizovací výdaje nehmotný majetek Celkem

Pořizovací cena

1. leden 2005 5 088 31 314 36 402

Přírůstky 0 0 0

Úbytky - 5 088          0 - 5 088

31. prosinec 2005 0 31 314 31 314

Přírůstky 0 2 031 2 031

Úbytky          0          0          0

31. prosinec 2006          0 33 345 33 345

Oprávky

1. leden 2005 5 088 30 988 36 076

Odpisy 0 265 265

Úbytky - 5 088          0 - 5 088

31. prosinec 2005 0 31 253 31 253

Odpisy 0 189 189

Úbytky          0          0          0

31. prosinec 2006          0 31 442 31 442

Zůstatková hodnota

31. prosinec 2005          0        61        61

31. prosinec 2006          0   1 903   1 903

Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
31. prosince 2006
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Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
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8 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tisících Kč) Výpočetní technika Inventář a zařízení Motorová vozidla Celkem

Pořizovací cena

1. leden 2005 10 754 17 774 10 613 39 141

Přírůstky 818 779 598 2 195

Úbytky    - 197    - 238 - 2 759 - 3 194

31. prosinec 2005 11 375 18 315 8 452 38 142

Přírůstky 485 788 3 469 4 742

Úbytky - 4 318    - 780          0 - 5 098

31. prosinec 2006   7 542 18 323 11 921 37 786

Oprávky

1. leden 2005 8 088 12 772 6 835 27 695

Odpisy 1 227 2 101 1 890 5 218

Úbytky    - 197    - 234 - 2 758 - 3 189

31. prosinec 2005   9 118 14 639 5 967 29 724

Odpisy 1 025 1 343 1 339 3 707

Úbytky - 4 299    - 734          0 - 5 033

31. prosinec 2006   5 844 15 248   7 306 28 398

Zůstatková hodnota

31. prosinec 2005   2 257   3 676   2 485   8 418

31. prosinec 2006   1 698   3 075   4 615   9 388
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9 POKLADNÍ HODNOTY A OSTATNÍ FINANČNÍ MAJETEK

(v tisících Kč) 31. prosinec 2006 31. prosinec 2005

Běžné účty 34 605 24 965

z toho: vykázáno v rámci finančního umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (bod 5)    - 608      - 85

Hodnota netto 33 997 24 880

Pokladna a jiné hodnoty      439      370

Celkem 34 436 25 250

10 OSTATNÍ AKTIVA A PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV

(v tisících Kč) 31. prosinec 2006 31. prosinec 2005

Předplacené nájemné 889 1 256

Ostatní přechodné účty aktiv 4 979 2 434

Celkem 5 868 3 690

11 VLASTNÍ KAPITÁL

K 31. prosinci 2006 byl základní kapitál představován 25 zaknihovanými kmenovými akciemi na jméno, každá

o jmenovité hodnotě 10 000 tis. Kč, a 20 zaknihovanými kmenovými akciemi na jméno, každá o jmenovité

hodnotě 1 750 tis. Kč.

Základní kapitál k 31. prosinci 2006 a 2005 byl plně splacen. 

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře došlo v letech 2006 a 2005 k úhradě ztrát za předchozí období oproti

účtu ostatních kapitálových fondů. Očekává se, že ztráta roku 2006 ve výši 11 599 tis. Kč bude uhrazena obdobným

způsobem. 

Rezervní fond nelze rozdělit akcionářům formou dividend, ale lze ho použít k úhradě ztrát.

Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
31. prosince 2006
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11 VLASTNÍ KAPITÁL (pokračování)

Dne 13. prosince 2006 přijal jediný akcionář rozhodnutí zvýšit základní kapitál Společnosti, přičemž toto

rozhodnutí bylo zapsáno do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 11. ledna 2007. Navýšení

základního kapitálu je představováno jednou kmenovou akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 tis. Kč

a emisním ažiem 40 000 tis. Kč. Lhůta pro upsání akcie činí 35 dní a začala běžet 3 dny po zápisu záměru zvýšení

do obchodního rejstříku Městského soudu (dále bod 21 – Následné události).

12 TECHNICKÉ REZERVY

K 31. prosinci 2006:
Rezerva 

Rezerva životního pojištění, Rezerva 

Rezerva na pojistného Rezerva je-li nositelem pojistného 

nezasloužené životních na pojistná investičního neživotních

(v tisících Kč) pojistné    pojištění         plnění        rizika pojistník      pojištění Celkem

Rezerva brutto 38 490 12 809 29 486 1 913 293 2 886 1 996 964

Podíl zajistitele          0          0   6 471               0        0        6 471

Rezerva netto 38 490 12 809 23 015 1 913 293 2 886 1 990 493

K 31. prosinci 2005:
Rezerva 

Rezerva životního pojištění, Rezerva 

Rezerva na pojistného Rezerva je-li nositelem pojistného  

nezasloužené životních na pojistná investičního neživotních

(v tisících Kč) pojistné    pojištění         plnění        rizika pojistník      pojištění Celkem

Rezerva brutto 24 136 8 936 26 628 1 498 678 140 1 558 518

Podíl zajistitele          0        0   6 828               0        0        6 828

Rezerva netto 24 136 8 936 19 800 1 498 678    140 1 551 690
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12 TECHNICKÉ REZERVY (pokračování)

Změnu stavu hrubé výše technických rezerv lze analyzovat takto:

Rezerva 

Rezerva životního pojištění, Rezerva 

Rezerva na pojistného Rezerva je-li nositelem pojistného 

nezasloužené životních na pojistná investičního neživotních Celkem

(v tisících Kč) pojistné    pojištění         plnění        rizika pojistník      pojištění  brutto

K 1. lednu 2005 24 506 4 956 25 490 956 517 51 1 011 520

Netto tvorba a použití    - 370   3 980   1 138    542 161      89    546 998

K 31. prosinci 2005 24 136 8 936 26 628 1 498 678 140 1 558 518

Netto tvorba a použití 14 354   3 873   2 858    414 615 2 746   438 446

K 31. prosinci 2006 38 490 12 809 29 486 1 913 293 2 886 1 996 964

Run off

Pozitivní rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění na počátku účetního období, určené k použití na pojistná

plnění nastalá během předcházejících účetních období, která doposud nebyla uhrazena, a částkami vyplacenými

během účetního období na pojistná plnění nastalá během předcházejících účetních období a výší rezervy určené

k použití na tato dosud neuhrazená pojistná plnění na konci běžného účetního období činil k 31. prosinci 2006

9 194 tis. Kč (2005: 11 107 tis. Kč).

Test postačitelnosti technických rezerv životního pojištění

Společnost provedla k 31. prosinci 2006 v souladu s doporučením směrnice České společnosti aktuárů test

postačitelnosti technických rezerv životního pojištění, který prokázal dostatečnost rezerv ve smyslu § 28, odst.

2 vyhlášky č. 502/2002 Sb. (schopnost pojišťovny dostát v každém okamžiku svým závazkům plynoucím

z pojistných smluv). Nebylo tedy nutné tvořit rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry.

Vyrocni_zprava_2006-OK  4.6.2007  14:01  Stránka 39



Aviva životní pojišťovna, a.s.
Výroční zpráva 2006 40

Ú
Č

ETN
Í ZÁ

V
ĚR

K
A

– Přílo
h

a

Účetní závěrka – Příloha (pokračování)
31. prosince 2006

13 OSTATNÍ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

(v tisících Kč) 31. prosinec 2006 31. prosinec 2005

Závazky z operací přímého pojištění a zajištění a ostatní závazky 22 971 21 646

Půjčky a závazky ve skupině 10 000 10 666

Závazky celkem 32 971 32 312

Naběhlý úrok z půjčky ve skupině 1 200 1 200

Dohadné účty pasivní 20 245 20 297

Přechodné účty pasiv celkem 21 445 21 497

Závazky a přechodné účty pasiv celkem 54 416 53 809

Závazky ve skupině jsou tvořeny krátkodobými závazky ve výši 0 Kč (2005: 666 tis. Kč) a půjčkou ve výši

10 000 tis. Kč (2005: 10 000 tis. Kč) splatnou v roce 2007.

Žádné závazky Společnosti nejsou po splatnosti. Závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti.

Přechodné účty pasiv také zahrnují dohadné položky na zamítnutá plnění ve výši 122 tis. Kč (31. prosince 2005:

1 022 tis. Kč), která byla k 31. prosinci 2006 v soudním řízení.
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14 CIZÍ MĚNA

Účetní závěrka obsahuje následující významné zůstatky účtů denominované v cizí měně:

31. prosinec 2006

Ekvivalent  Ekvivalent

(v tisících USD) (v tisících Kč) (v tisících EUR) (v tisících Kč) 

Zahraniční cenné papíry 2 912 60 795 653 17 943

Technické rezervy 524 10 948 586 16 112

Poskytnuté zálohy na nájem 0 0 72 1 981

31. prosinec 2005

Zahraniční cenné papíry 2 167 53 277 574 16 655

Technické rezervy 492 12 105 522 15 131

Poskytnuté zálohy na nájem 0 0 68 1 968

15 PODROZVAHOVÉ ZÁVAZKY A PŘÍSLIBY

(v tisících Kč) 31. prosinec 2006 31. prosinec 2005

Životní pojištění 17 316 794 15 964 934

Připojištění 30 622 517 26 389 413

(v tisících Kč) 31. prosinec 2006 31. prosinec 2005

Životní pojištění (podíl zajistitele) 3 445 586 3 185 352

Připojištění (podíl zajistitele) 10 917 916 8 790 371

Veškeré pojistné smlouvy byly uzavřeny v České republice.

Žádný majetek Společnosti nebyl k 31. prosinci 2006 a 2005 použit jako zástava.
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16 NÁKLADY TECHNICKÉHO ÚČTU ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

A NETECHNICKÉHO ÚČTU

(v tisících Kč)         2006         2005

Technické rezervy (netto po zajištění)

Náklady na pojistná plnění

Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění

Provize

Inzerce a propagace

Osobní náklady (bod 18)

Náklady na sociální a zdravotní pojištění (bod 18)

Ostatní osobní náklady (bod 18)

Náklady ve skupině, netto

Odpisy

Poradenské služby

Nájem a opravy

Ostatní provozní náklady a režie

Náklady spojené se správou finančních umístění

Změna hodnoty finančního umístění

Pořizovací cena prodaných finančních umístění

Úroky z dlouhodobé půjčky ve skupině

Tvorba opravných položek na pochybné pohledávky (bod 6)

Odpis pohledávek (bod 6)

Ostatní technické náklady

Náklady technického účtu mimo technické rezervy

Náklady technického účtu celkem

Kurzové ztráty 

Ostatní náklady

Náklady netechnického účtu celkem

Náklady celkem

   438 803

130 046

- 2 088

90 136

30 388

53 894

18 319

2 611

1 361

3 896

4 366

20 039

29 302

6 792

2 844

496 183

1 200

1 472

15 

          226

   891 002

1 329 805

1 773

243

       2 016

1 331 821  

   545 386

92 535

- 5 218

86 432

19 088

50 617

14 790

3 291

368

5 483

5 183

20 994

29 951

5 125

7 308

576 493

1 200

1 699

1 705 

            87

   917 131

1 462 517

4 134

136

       4 270

1 466 787

Náklady ve skupině za rok 2006 ve výši 1 361 tis. Kč (2005: 368 tis. Kč) jsou představovány zejména náklady

z titulu poskytnutých služeb v oblasti pojistné matematiky, finančnictví, lidských zdrojů a vnitřních

kontrolních mechanismů.
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17 VÝNOSY TECHNICKÉHO ÚČTU ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

A NETECHNICKÉHO ÚČTU

(v tisících Kč)         2006          2005

Předepsané hrubé pojistné

Předepsané pojistné postoupené zajišťovatelům

Dividendové výnosy z majetkových účastí 

Úrokové výnosy z cenných papírů 

Úrokové výnosy z depozit u bank

Výnosy z prodeje cenných papírů

Změna hodnoty finančního umístění

Provize od zajišťovatelů

Rozpuštění dohadných položek na zamítnutá plnění 

Ostatní technické výnosy

Výnosy technického účtu celkem

Kurzové zisky

Ostatní netechnické výnosy 

Výnosy netechnického účtu celkem

Výnosy celkem

Předepsané hrubé pojistné se dále člení následovně:

(v tisících Kč)      2006      2005

Běžné pojistné 529 646 474 230

Jednorázové pojistné 195 257 271 098

Celkem 724 903 745 328

Pojistné ze smluv, u nichž riziko finančního umístění nese pojistník 674 604 717 771

Pojistné z ostatních smluv bez podílů na ziscích   50 299   27 557

Celkem 724 903 745 328

Individuální pojistné 690 789 725 737

Pojistné kolektivního pojištění   34 114   19 591

Celkem 724 903 745 328

724 903

- 21 035

12 465

29 773

12 508

524 563

30 777

2 611

750

            61

1 317 376

1 494

       1 352

       2 846

1 320 222

745 328

- 19 352

3 358

21 594

10 385

640 972

43 655

895

375

            14

1 447 224

3 850

          786

       4 636

1 451 860
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18 ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ

31. prosinec 2006 31. prosinec 2005

Celkem 83 79

Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva.

(v tisících Kč)  Vedení  Ostatní  Celkem

2006

Mzdy a platy 16 951 36 943 53 894

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 5 003 13 316 18 319

Pojistné na životní pojištění zaměstnanců 13 51 64

Příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců 18 220 238

Ostatní osobní náklady  1 411    898  2 309

23 396 51 428 74 824

2005

Mzdy a platy 19 474 31 143 50 617

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 3 925 10 865 14 790

Pojistné na životní pojištění zaměstnanců 2 13 15

Příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců 92 185 277

Ostatní osobní náklady 2 054    945  2 999

25 547 43 151 68 698

V roce 2006 byla jednomu členu představenstva přiznána odměna za výkon funkce ve výši 2 998 tis. Kč,

ostatním členům představenstva a dozorčí rady Společnosti nebyly z titulu statutárních funkcí v roce 2006 ani

2005 poskytnuty žádné odměny a požitky. Některým zaměstnancům a členům představenstva Společnosti jsou

k dispozici služební vozidla.

Celkové náklady v souvislosti s opčním programem ESOP (bod 2(h)) činily rozpuštěné do výnosů 57 tis Kč (2005:

náklad 452 tis. Kč). 
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19 DAŇ Z PŘÍJMŮ

Hospodářský výsledek před zdaněním byl ztrátou ve výši 11 599 tis. Kč (2005: ztráta ve výši 14 927 tis. Kč)

a pojišťovna neměla s výjimkou samostatného základu srážkové daně z titulu dividend ve výši 44 tis. Kč 

(2005: 19 tis. Kč) daňovou povinnost za účetní období končící 31. prosince 2006 ani 2005.

Potenciální odložená daňová pohledávka ve výši 68 172 tis. Kč k 31. prosinci 2006 (2005: 80 796 tis. Kč)

vypočtená sazbou daně 24 % (2005: 24 %) nebyla zaúčtována, protože není pravděpodobné, že ji bude

možné daňově uplatnit v následujících účetních obdobích. 

20 POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

K 31. prosinci 2006 neexistovaly žádné významné potenciální závazky, které by měly významný dopad na účetní

závěrku pojišťovny k tomuto datu.

21 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

S odkazem na bod 11 – Vlastní kapitál, následně po 31. prosinci 2006 jediný akcionář upsal ve stanovené lhůtě

kmenovou akcii s celkovým emisním kurzem 50 000 tis. Kč.

Po 31. prosinci 2006 nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný vliv na účetní závěrku

k 31. prosinci 2006.

Schválení

Účetní závěrka byla schválena představenstvem a byla z jeho pověření podepsána:

28. února 2007

Pavel Matoušek Josef Holub

generální ředitel finanční ředitel 

a předseda představenstva a člen představenstva

Vyrocni_zprava_2006-OK  4.6.2007  14:01  Stránka 45



Vyrocni_zprava_2006-OK  4.6.2007  14:01  Stránka 46


