Rozvaha

V˘kaz zisku a ztráty

k 30. ãervnu 2006

k 30. ãervnu 2006

tis. Kã
Nehmotn˘ majetek
Majetkové podíly v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech

Aktuální období

Minulé období

1 213 915

1 425 055

tis. Kã

Aktuální období

Minulé období

ZaslouÏené pojistné

18 899 992

20 755 412

Pojistné postoupené zajistitelÛm

-5 654 601

-6 754 697

âist˘ v˘nos z pojistného

13 245 391

14 000 715

14 904 166

16 728 599

Provozní a ostatní hmotn˘ majetek

3 798 179

3 970 050

Investiãní majetek

3 219 314

3 230 699

âist˘ v˘nos z majetkov˘ch podílÛ v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech

1 658 734

654 387

Finanãní aktiva urãená k prodeji

1 413 347

1 779 769

Úrokové a obdobné v˘nosy

1 138 402

1 403 394

Finanãní aktiva drÏená do splatnosti

1 860 964

1 870 728

Ostatní v˘nosy z finanãních aktiv

-857 716

4 061 802

Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ

69 401 268

67 897 066

V˘nosy z poplatkÛ a provizí

Úvûry a pohledávky

28 507 678

25 357 831

Ostatní v˘nosy

322 388

463 646

8 642 025

7 888 762

V˘nosy celkem

15 735 227

20 802 615

440 011

427 040

Náklady na pojistná plnûní

56 667

56 670

Aktivní ãasové rozli‰ení

698 331

Peníze a penûÏní ekvivalenty

198 828

Aktiva celkem

134 354 693

131 558 244

Základní kapitál

2 980 963

2 980 963

Ostatní náklady na finanãní aktiva

-50 078

-77 747

Fondy

4 188 832

4 094 378

Náklady na investiãní majetek

-29 342

-292 108

Podíly zajistitelÛ na závazcích z poji‰tûní
OdloÏená daÀová pohledávka
Ostatní aktiva

Nerozdûlené hospodáﬁské v˘sledky

V˘nosy z investiãního majetku

96 089

93 090

131 939

125 581

-11 561 040

-15 730 300

Podíl zajistitelÛ na nákladech na pojistná plnûní

2 991 760

3 779 917

676 888

âistá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní

-8 569 280

-11 950 383

249 087

Dávky (bonusy) z investiãních smluv

-201 990

-116 969

Úrokové a obdobné náklady

-156 342

-175 574

8 320 417

13 787 834

Poﬁizovací náklady a ostatní provozní náklady

-2 836 256

-3 257 036

Vlastní kapitál celkem

15 490 212

20 863 175

Náklady na poplatky a provize

-121 182

-124 063

Závazky z poji‰tûní

87 589 513

87 652 105

Ostatní náklady

-936 969

-629 081

-12 901 439

-16 622 961

2 833 788

4 179 654

Finanãní závazky z investiãních smluv
s prvky dobrovolné spoluúãasti

1 267 914

1 065 924

Podﬁízené závazky

2 500 000

2 500 000

Závazky z emitovan˘ch cenn˘ch papírÛ

4 076 141

4 068 190

Finanãní závazky oceÀované reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ

1 299 060

511 817

420 952

264 910

Závazky vÛãi bankám
Rezervy

2 278 870

2 275 839

Závazky

17 042 414

9 971 765

1 036 920

1 030 739

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Ostatní závazky
Pasivní ãasové rozli‰ení

36 268

38 635

1 316 429

1 315 145

Cizí zdroje celkem

118 864 481

110 695 069

Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem

134 354 693

131 558 244

Náklady celkem
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek pﬁed zdanûním
DaÀ z pﬁíjmÛ

-235 718

-935 982

Hospodáﬁsk˘ v˘sledek po zdanûní

2 598 070

3 243 672

Hospodáﬁsk˘ v˘sledek v bûÏném úãetním období

2 598 070

3 243 672

âESKÁ POJI·ËOVNA A.S.
INFORMACE O POLOLETNÍCH V¯SLEDCÍCH
K 30. âERVNU 2006

NA·E
REKORDY
A VÍTùZSTVÍ

âESKÁ POJI·ËOVNA – OFICIÁLNÍ PARTNER âESKÉHO OLYMPIJSKÉHO T¯MU

Úvodní slovo
pﬁedsedy pﬁedstavenstva

V˘voj hrubého pﬁedepsaného pojistného Ïivotního poji‰tûní
k 30. ãervnu (v mld. Kã) *)

VáÏení obchodní pﬁátelé,
úspû‰nost nosn˘ch produktÛ âeské poji‰Èovny u klientÛ v roce 2005 a mnohá
ocenûní jasnû ukázaly, Ïe portfolio produktÛ a hlavnû doprovodné sluÏby k nim
spoleãnû splÀují ta nejnároãnûj‰í pﬁání klientÛ.
V Ïivotním poji‰tûní vedle produktu Dynamik, kter˘ byl veﬁejností opakovanû ocenûn
jako nejoblíbenûj‰í produkt, tvoﬁily nabídku nosn˘ch produktÛ âeské poji‰Èovny
produkty Sluníãko a Kombi, od záﬁí 2005 pak nabídku produktÛ obohatilo investiãní
Ïivotní poji‰tûní Dynamik Plus, od kterého si slibujeme zájem zejména ze strany
nároãnûj‰í klientely. V polovinû roku 2006 se k tomuto úspû‰nému kvartetu pﬁipojilo
i jednorázovû placené poji‰tûní 15S, které pﬁispûje k obnovení zájmu klientÛ o tento
druh poji‰tûní.
V neÏivotním poji‰tûní âeská poji‰Èovna v prvním pololetí roku 2006 pokraãovala
v implementaci nov˘ch produktÛ do nového centrálního provozního systému.
Do nového systému bylo kompletnû úspû‰nû pﬁevedeno celé portfolio smluv
zemûdûlského poji‰tûní a v ãervnu byl zahájen prodej nového poji‰tûní majetku
a odpovûdnosti za ‰kodu obãanÛ. Pokraãují aktivity spojené s vyuÏíváním nov˘ch
alternativních distribuãních kanálÛ – sjednávání poji‰tûní po telefonu a internetu.
Poji‰tûní je dostupnûj‰í i v tûch nejmen‰ích obcích také díky na‰í pﬁítomnosti v síti
âeské po‰ty.
Celkové hrubé pﬁedepsané pojistné âeské poji‰Èovny k 30. ãervnu 2006 dosáhlo
témûﬁ 20,5 miliardy korun, coÏ pﬁedstavuje meziroãní pokles o 9,4 procenta, tj.
o 2,1 miliardy korun. Na poklesu se podílí pﬁedev‰ím jednorázovû placené Ïivotní
poji‰tûní, které v‰ak není pro âeskou poji‰Èovnu prioritní oblastí.
V Ïivotním poji‰tûní v oblasti bûÏnû placeného Ïivotního poji‰tûní, které tvoﬁí páteﬁ
stability pojistného trhu, narostlo pﬁedepsané pojistné o 4 procenta. Segment
úrazového pﬁipoji‰tûní zaznamenal meziroãní rÛst o 7 procent a toto poji‰tûní se
stává stále v˘znamnûj‰ím produktem v portfoliu âeské poji‰Èovny. Na druhou stranu
byl pokles zájmu o jednorázové Ïivotní poji‰tûní kompenzován také znaãn˘mi nárÛsty
zájmu o produkty na‰ich dceﬁin˘ch spoleãností – Penzijního fondu âP a âP Investu.
Penzijní fond âP vykázal v prvním pololetí nárÛst celkov˘ch aktiv o 20 procent díky
v˘raznému zv˘‰ení objemu pﬁíspûvkÛ klientÛ. âP Invest meziroãnû zv˘‰il hodnotu
majetku ve správû o 36 procent a ãisté prodeje podílov˘ch fondÛ vzrostly témûﬁ
trojnásobnû.
Pﬁedepsané pojistné neÏivotního poji‰tûní dosáhlo objemu 13,8 miliardy korun, coÏ
pﬁedstavovalo meziroãní pokles o 2,5 procenta. Do sníÏení úrovnû pﬁedepsaného
pojistného se promítlo nûkolik faktorÛ. Je to zejména zmûna mûsíãního rozloÏení
pﬁedepsaného pojistného v povinném ruãení (dlouhodobû klesá pÛvodnû vysok˘
lednov˘ pﬁedpis ve prospûch dal‰ích mûsícÛ), dále celkov˘ pokles sazeb v poji‰tûní
prÛmyslov˘ch rizik a pﬁiznání slev za beze‰kodní prÛbûh vût‰inû ﬁidiãÛ, kteﬁí mají
u âeské poji‰Èovny sjednáno povinné ruãení, pokles cen na trhu v poji‰tûní
motorov˘ch vozidel a oãi‰tûní kmenového portfolia poji‰tûní podnikatelÛ (ozdravení
kmene).
Velmi úspû‰nou kategorií bylo tentokrát poji‰tûní odpovûdnosti obãanÛ, které
vzrostlo o 10 procent; v oblasti velk˘ch rizik pak stejné poji‰tûní vzrostlo o 6 procent.
Dopravní poji‰tûní navázalo na pﬁedchozí úspû‰né období a zrychlilo tempo rÛstu
na 24 procent.
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Náklady na pojistná plnûní v neÏivotním poji‰tûní ve srovnání s v˘sledky 1. pololetí
2005 v˘raznû vzrostly. DÛvodem je zejména vliv mimoﬁádn˘ch kalamitních událostí
z první poloviny leto‰ního roku. Tíha snûhu zpÛsobená nejdel‰í zimou za posledních
30 let, siln˘ vítr a povodnû zpÛsobily témûﬁ 50 tisíc ‰kodních událostí
s pﬁedpokládan˘m plnûním ve v˘‰i pﬁibliÏnû 1,5 miliardy korun.
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Pﬁesto celkov˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek dosáhl k 30. ãervnu 2006 v˘‰e 2,6 miliardy
korun, tedy pouze o 646 milionÛ korun ménû neÏ v pﬁedchozím roce. Pokles mimo
dopad kalamitních ‰kod souvisí rovnûÏ s nepﬁízniv˘m v˘vojem na finanãních trzích
v závûru prvního pololetí.
Bilanãní suma spoleãnosti dosáhla hodnoty 134,4 miliardy korun, coÏ je o 6 miliard
korun více neÏ v pﬁedchozím roce. Objem technick˘ch rezerv dosáhl 88,9 miliardy
korun. Vlastní kapitál dosáhl 15,5 miliardy korun.
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V˘voj hrubého pﬁedepsaného pojistného neÏivotního poji‰tûní
k 30. ãervnu (v mld. Kã) *)
12,4

Mezinárodní ratingová agentura Moody’s ve svém novém hodnocení finanãní
a úvûrové pozice zmûnila âeské poji‰Èovnû v˘hled Baa3 ratingu finanãní síly ze
stabilního na pozitivní.
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Pozitivní v˘hled ratingového hodnocení âeské poji‰Èovny odráÏí podle Moody’s
v˘znamn˘ pokrok v ﬁízení rizik, investic, v oblasti IT a likvidace pojistn˘ch událostí.
Souãasná známka je rovnûÏ podloÏena silnou trÏní pozicí âeské poji‰Èovny a zdravou
ziskovostí navzdory zvy‰ující se konkurenci na ãeském trhu. DÛleÏit˘m faktorem
pÛsobícím na v˘‰i ratingu je také pozitivní vliv probíhající restrukturalizace s cílem
zv˘‰it transparentnost vlastnické struktury âeské poji‰Èovny.
âeská poji‰Èovna je pﬁitom jedinou poji‰Èovnou v âeské republice, která má
plnohodnotné ratingové hodnocení od dvou nejvût‰ích mezinárodních ratingov˘ch
agentur. Kromû Moody’s totiÏ obdrÏela úvûrov˘ rating a rating finanãní síly na úrovni
známky BBB se stabilním v˘hledem také od ratingové agentury Standard & Poor’s.
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V˘voj hospodáﬁského v˘sledku
k 30. ãervnu (v mil. Kã)
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V bﬁeznu 2006 byla z Prahy do Pardubic pﬁesunuta poslední ãást Komunikaãního
centra. Tím byla ukonãena dislokace vybran˘ch ãástí Klientského servisu z Prahy do
nákladovû v˘hodnûj‰ích lokalit – Pardubic a Brna. Pﬁesun probûhl ve velmi krátkém
ãase, aniÏ by mûl jak˘koliv negativní dopad na klienty.
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V rámci strategie na dal‰í léta 2006 aÏ 2010 jsme na zaãátku leto‰ního roku pﬁijali
následující vizi: Jsme a budeme lídrem ãeského trhu a v˘znamnou evropskou
poji‰Èovnou díky na‰í schopnosti dodat klientÛm nejkvalitnûj‰í sluÏby za dobrou
cenu. Jsme správnou volbou pro ty, kteﬁí chtûjí tvrdû pracovat a rÛst v âesku
i v zahraniãí. KaÏd˘ z nás kaÏd˘ den usiluje o spokojenost klienta.
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V˘voj vlastního kapitálu
k 30. ãervnu (v mld. Kã)
6,8
11,2

Ladislav Bartoníãek
pﬁedseda pﬁedstavenstva
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*) Údaje roku 2005 a 2006 dle IFRS
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