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I. Úvodní slovo předsedy představenstva
I. Foreword by the chairman of the board
of directors

I. Úvodní slovo předsedy představenstva
I.	Foreword by the chairman of the board of directors

Za rok 2013 společnost vygenerovala předepsané hrubé pojistné
ve výši 739,2 mil. Kč, což představovalo meziroční nárůst o 7,6 %.
In 2013, the company generated gross premiums written amounting to
CZK 739.2 million, which represented an interim increase of 7.6 per cent.

Dear business partners,

Vážení obchodní přátelé,

In 2013, our company focused on completion of settlement of

Celá skupina, a tedy i Triglav pojišťovna, a.s., se hodlá v roce

In 2014, the whole group, incl. Triglav pojišťovna, a.s., is going to

nost zaměřila zejména na

major insurance claims reported in the previous year, settle-

2014 ještě důsledněji orientovat na profitabilitu své obchodní

focus on the profitability of its business activities, and to do so

dokončení likvidace význam-

ment of claims concerning the damage caused by floods and

činnosti. Triglav pojišťovna se bude zaměřovat hlavně na

even more consequently than ever before. Therefore Triglav po-

ných pojistných událostí

harmonization of our products with the standards used by other

efektivnější cenovou politiku, optimalizaci nákladů na zpro-

jišťovna, a.s. will primarily strive for more efficient pricing policy,

nahlášených v předchozím

companies within the Triglav Group. In addition to the here

středkování a snížení režijních nákladů.

optimization of the costs of the mediation and the reduction of

roce, likvidaci škod z povodní,

above, our company had to react to the legislative changes and

v roce 2013 se naše společ-

Mag. Miha Vittori
předseda
představenstva



Chairman of the Board
of Directors

overhead costs.

harmonizaci svých produktů

take all necessary steps to apply the new Civil Code in all areas

K našim hlavním strategickým cílům patří dosažení profitabi-

se standardy používanými

of its activities. A lot of attention was paid to quality of human

lity již ze základního předmětu podnikání, tedy z pojišťování.

One of our main strategic objectives is to achieve profitability al-

společnostmi skupiny Triglav,

resources management as well as to implementation of the new

Dalším úkolem, který si dlouhodobě klademe, je kvalita námi

ready in the core line of business, namely in insurance. The next

přípravu aplikace nového

information system.

poskytovaných služeb.

challenge that we are facing and striving for in the long term is

In 2013, the company generated gross premiums written

Očekávám, že v roce 2014 úspěšně zprovozníme nový infor-

the highest possible quality of the services we provide.

občanského zákoníku, zkvalitnění řízení lidských zdrojů a na
implementaci nového informačního systému.

amounting to CZK 739.2 million, which represented an interim

mační systém, provedeme odpovídající změny v cenové ob-

I expect that in 2014 the new information system will be

Za rok 2013 společnost vygenerovala předepsané hrubé

increase of 7.6 per cent. As in previous years, the largest volume

lasti a zoptimalizujeme naši spolupráci se zprostředkovateli.

successfully applied. We will also make adequate changes in

pojistné ve výši 739,2 mil. Kč, což představovalo meziroční

of production was created in the area of motor vehicle insuran-

Čeká nás opětovné zlepšování produktů a služeb pro klienty

the pricing and will optimize our cooperation with insurance

nárůst o 7,6 %. Největší objem produkce byl již tradičně

ce. The share of other kinds of insurance in the total produc-

i zkvalitňování servisu pro obchodní partnery. Tento rok tak

brokers and agents. And we know what is expected from us:

vytvořen v rámci pojištění motorových vozidel. Ostatní druhy

tion equalled 12.8 per cent. At about 90 per cent of the gross

bude náročný především pro naše zaměstnance, kteří budou

continuous improvements in products and services provided

pojištění se podílely na celkové produkci 12,8 %. Okolo 90 %

premium written was generated in cooperation with insurance

muset uvést naše strategické cíle do reálného života.

to the clients as well as improvements in services provided to

předepsaného hrubého pojistného bylo vygenerováno ve

brokers and agents.

our business partners. This year will certainly be challenging,
Závěrem bych velmi rád poděkoval všem našim obchodním

especially for our employees who will have to incorporate our

As far as the total audited results of Triglav pojišťovna, a.s. in

partnerům za spolupráci a našim zaměstnancům za vynalo-

strategic objectives into their everyday lives.

Pokud se jedná o hospodářské výsledky za rok 2013, byl

2013 are concerned, our company´s activities resulted in the loss

ženou snahu. Velké díky samozřejmě patří v neposlední řadě

celkový auditovaný finanční výsledek Triglav pojišťovny zá-

due to some delays in the process of optimization of the prices

i našim klientům za jejich důvěru.

porný. Tato skutečnost byla zapříčiněna zejména zpožděním

of insurance and mediation, due to the increase in overhead

good cooperation to all our business partners as well as to all

v procesu optimalizace cen pojištění a zprostředkování, na-

costs and decrease in the profitability of financial investments.

our employees for their efforts. Last but not least my thanks, of

spolupráci se smluvními pojišťovacími zprostředkovateli.

course, belong also to our clients for their loyalty.

výšením režijních nákladů a snížením výnosnosti finančního
umístění.

In the very conclusion, I would like to express my thanks for

In July 2013 the Triglav Group was awarded A- rating by the
international rating agency Standard & Poor‘s Rating Services.

V červenci 2013 udělila mezinárodní ratingová agentura

According to the audited results, the Triglav Group generated

Standard & Poor’s Rating Services skupině Triglav rating A-.

net profit of approximately EUR 69.9 million, whereas its volume

Podle auditovaných výsledků skupina Triglav vygenerovala

of gross premiums written amounted to EUR 900.9 million and

...............................................................................

...............................................................................

čistý zisk okolo 69,9 mil. EUR při objemu předepsaného hru-

its gross claims amounted to EUR 627.5 million.

Mag. Miha Vittori

Mag. Miha Vittori

předseda představenstva

Chairman of the Board of Directors

bého pojistného ve výši 900,9 mil. EUR a hrubých nákladech
na pojistná plnění 627,5 mil EUR.
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II. 1 Key data

za společnost podepisuje předseda představenstva a jiný

documents are signed on behalf of the Company by the

člen představenstva společně tím způsobem, že k vypsané

Chairman and one other member of the Board of Directors

nebo jakkoliv předtištěné obchodní firmě společnosti nebo

in such a way they sign their signatures alongside their

otisku razítka připojí každý svůj podpis s uvedením funkce

position within the Board and the written or printed name

v představenstvu.

of the Company.

Obchodní firma:

Trade name:

Triglav pojišťovna, a.s.

Triglav pojišťovna, a.s.
Kontaktní místa:

Contacts:

Sídlo:

Registered office:

Generální ředitelství a Oblastní agentura Brno

Corporate headquarters and Regional agency – Brno

Brno, Brno-město, Novobranská 544/1, PSČ 602 00

Brno, Brno-město, Novobranská 544/1, PSČ 602 00

Novobranská 544/1

Novobranská 544/1

602 00 Brno

602 00 Brno

Identifikační číslo:

ID number:

tel: 542 425 000 (info linka),

tel.: 542 425 000 (info line),

25073958

25073958

542 425 032 (generální ředitelství)

542 425 032 (corporate headquarters)

fa×: 542 215 712, 542 217 910 (generální ředitelství)

fa×: 542 215 712, 542 217 910 (corporate headquarters)

Vznik společnosti:

Incorporation:

e-mail: brno@triglav.cz

e-mail: brno@triglav.cz

Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. září 1996

Recorded in the Commercial Register on 3 September 1996

http: www.triglav.cz

http: www.triglav.cz

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

kept by the Brno Regional Court in, Section B, Entry 3365
Oblastní agentura Praha

Regional agency – Prague

Základní kapitál:

Registered capital:

Sokolovská 86/366

Sokolovská 86/366

360 000 000,- Kč, splaceno 100 %

CZK 360,000,000; 100 % paid up

186 00 Praha 8

186 00 Prague 8

Po datu účetní závěrky došlo k navýšení základního kapitálu

After the balance sheet date, registered capital was increased

tel: 226 531 501

tel.: 226 531 501

(viz účetní závěrka — odstavec IV. 8 Následné události).

(refer to Financial statements — IV.8. Subsequent events).

fa×: 226 531 510

fa×: 226 531 510

e-mail: praha@triglav.cz

e-mail: praha@triglav.cz

Akcie:

Shares:

3 600 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

3,600 registered shares with nominal value of CZK 100,000.

Obchodní místo Praha 4

Sales point – Prague 4

v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné

Registered shares can only be transferred with prior consent

Na Strži 1837/9 (budova centrály ÚAMK ČR)

Na Strži 1837/9 (ÚAMK ČR headquarters building)

pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady.

of the Supervisory Board.

140 00 Praha 4

140 00 Praha 4

Po datu účetní závěrky došlo k navýšení počtu akcií

After the balance sheet date, number of shares was increased

tel.: 261 104 450

tel.: 261 104 450

(viz účetní závěrka — odstavec IV. 8 Následné události).

(refer to Financial statements — IV.8. Subsequent events).
Obchodní místo Praha 9

Sales point – Prague 9

Akcionář:

Shareholder:

Kurta Konráda 500/6 (budova BP Autoservis)

Kurta Konráda 500/6 (BP Autoservis building)

Jediným akcionářem společnosti je TRIGLAV INT, holdingová

The sole shareholder of the Company is TRIGLAV INT

190 00 Praha 9

190 00 Praha 9

společnost, d.d. se sídlem Lublaň, Miklošičeva cesta 19, Slo-

holdinška družba, d.d. with registered office in Ljubljana,

tel.: 284 829 571

tel.: 284 829 571

vinská republika, IČO 3852750, číslo 2010/42371 Krajského

Miklošičeva cesta 19, Slovenian Republic, Id. No. 3852750,

mobil: 606 607 843

mobil: 606 607 843

soudu v Lublani.

No. 2010/42371 at the Regional Court in Ljubljana
Oblastní agentura České Budějovice

Regional agency – České Budějovice

Zastupování společnosti:

Representing the Company:

Pražská 2540

Pražská 2540

Dle obchodního rejstříku jménem společnosti navenek jed-

According to the Commercial Register, the Chairman

370 01 České Budějovice

370 01 České Budějovice

nají a společnost zavazují společně předseda představen-

together with one other member of the Board of Directors

tel: 380 420 691

tel.: 380 420 691

stva a jiný člen představenstva. Listiny o právních úkonech

represent the Company in front of the third parties. Legal

e-mail: budejovice@triglav.cz

e-mail: budejovice@triglav.cz

Vyroční zpráva 2013 | Annual Report 2013
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II. Údaje o společnosti
II. Corporate data
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Oblastní agentura Plzeň

Regional agency – Plzeň

Perlová 14

Perlová 14

301 17 Plzeň
tel: 3
 77 321 152

II.2 Představenstvo a management společnosti

II.2 Company’s Board of Directors and management

301 17 Plzeň

Organizační strukturu společnosti tvoří generální ředitelství

The organisational structure of the Company consists of the

tel.: 377 321 152

členěné na jednotlivé úseky a samostatné odbory a dále

headquarters divided into individual departments and in-

fa×: 378 401 092

fa×: 378 401 092

podřízené oblastní agentury. Management společnosti

dependent units as well as subordinated regional agencies.

e-mail: plzen@triglav.cz

e-mail: plzen@triglav.cz

reprezentují:

The Company’s management is represented by:

Oblastní agentura Pardubice

Regional agency – Pardubice

Masarykovo náměstí 1544

Masarykovo náměstí 1544

Ing. Petr Baný

Ing. Petr Baný

530 02 Pardubice

530 02 Pardubice

předseda představenstva

Chairman of the Board of Directors

tel: 463 354 543

tel.: 463 354 543

a generální ředitel do 5. 2. 2014

and CEO till 5 February 2014

e-mail: pardubice@triglav.cz

e-mail: pardubice@triglav.cz

Oblastní agentura Ostrava

Regional agency – Ostrava

Mag. Miha Vittori

Mag. Miha Vittori

Havlíčkovo nábřeží 21

Havlíčkovo nábřeží 21

místopředseda představenstva do 5. 2. 2014

Vice-chairman of the Board of Directors till 5 February 2014

702 00 Ostrava

702 00 Ostrava

a předseda představenstva od 5. 2. 2014

and Chairman of the Board of Directors from 5 February 2014

tel: 5
 96 111 383

tel.: 596 111 383

fa×: 595 136 478

fa×: 595 136 478

e-mail: ostrava@triglav.cz

e-mail: ostrava@triglav.cz

Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA

Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA

člen představenstva do 5. 2. 2014

Member of the Board of Directors till 5 February 2014

Oblastní agentura Liberec

Regional agency – Liberec

a místopředseda představenstva od 5. 2. 2014,

and Vice-chairman of the Board of Directors

Sokolovské nám. 310/3

Sokolovské nám. 310/3

ředitel ekonomické a finanční části společnosti

from 5 February 2014, CFO

460 01 Liberec

460 01 Liberec

tel: 4
 85 100 845

tel.: 485 100 845

fa×: 482 710 529

fa×: 482 710 529

Bc. Milena Moravcová

Bc. Milena Moravcová

e-mail: liberec@triglav.cz

e-mail: liberec@triglav.cz

obchodní ředitelka od 18. 02. 2013

Sales Director from 18 February 2013

Oblastní agentura Olomouc

Regional agency – Olomouc

Sokolská 586/7

Sokolská 586/7

Ing. Aleš Krištof, Ph.D.

Ing. Aleš Krištof, Ph.D.

779 00 Olomouc

779 00 Olomouc

ředitel úseku likvidace od 1. 2. 2014

Director of Claim Department from 1 February 2014

tel: 588 883 760

tel.: 588 883 760

e-mail: olomouc@triglav.cz

e-mail: olomouc@triglav.cz

Vyroční zpráva 2013 | Annual Report 2013
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III.	Informace o akcionáři společnosti
III. Information on the company´s shareholder

Jediným akcionářem Triglav pojišťovny, a.s. je společnost

The sole shareholder of Triglav pojišťovna, a.s. is the com-

Jedná se o společnosti, které spolu s konečným akcionářem,

These subsidiaries together with the ultimate shareholder

TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., která je součástí

pany TRIGLAV INT, holdinška družba, d.d. which is a part of

společností ZAVAROVALNICA Triglav, d.d., tvoří skupinu Triglav:

(ZAVAROVALNICA Triglav, d.d.) are forming Triglav Group:

skupiny Triglav, v níž je vedoucí složkou největší slovinská

Triglav Group. The largest Slovenian insurance company

pojišťovna ZAVAROVALNICA Triglav, d.d. provozující pojiš-

ZAVAROVALNICA Triglav, d.d. which has been performing

ťovací činnost již od roku 1900. Hodnota upsaného kapitálu

insurance activities since 1900 is the leading company of

této pojišťovny činí 73 701 392 EUR. V souladu s udělenou

the group. The value of subscribed capital of this insurance

licencí provozuje ZAVAROVALNICA Triglav ve spolupráci

company is EUR 73,701,392. In accordance with the granted

se svými ovládanými slovinskými dceřinými společnostmi

licence, the company provides in cooperation with its

činnosti neživotního a životního pojištění, zdravotního

controlled Slovenian companies non-life and life insurance,

pojištění, penzijního připojištění, dále zajišťovací činnost

health insurance, pension funds, reinsurance and performs

a vedlejší činnosti, zejména správu investičních fondů

other supporting activities, mainly administration of in-

a finančního majetku a činnost bankovnictví. Pojišťovnám

vestment funds and financial assets and banking activities.

skupiny Triglav se daří trvale udržovat vysoký tržní podíl na

Insurance companies of Triglav Group are successful in per-

slovinském pojistném trhu, který za rok 2013 dosáhl úrovně

manent keeping of a high share in the Slovenian insurance

36,1 %. Z uvedeného tržního podílu představuje zdravotní

market, which reached 36.1 % in 2013. From the mentioned

pojištění 5,3 % a zbývajících 30,8 % připadá na všechny

market share, the health insurance represents 5.3 % and the

ostatní provozované činnosti. Mezinárodní ratingová

rest of 30.8 % relates to all other operated activities. The in-

agentura Standard & Poor’s Ratings Services udělila skupině

ternational rating agency Standard & Poor’s Ratings Services

Triglav v červenci 2013 rating A-.

awarded Triglav Group the rating “A-” in July 2013.

V hodnoceném roce měla skupina Triglav kapitálovou účast

In the assessed year, the Triglav Group had capital interest

s podílem od 68,94 % do 100,00 % v deseti společnostech

from 68.94 % to 100.00 % in ten subsidiaries with licences

Kromě těchto společností má ZAVAROVALNICA Triglav, d.d.

Apart from these companies, ZAVAROVALNICA Triglav, d.d.

s licencí pro provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti,

for insurance or reinsurance activities. The financial results

kapitálovou účast s různým majetkovým podílem v řadě zá-

has capital interest with varied share in other dependent

jejichž výsledky jsou zahrnovány do konsolidovaných účet-

of these subsidiaries are included in consolidated financial

vislých firem s jinou než pojišťovací nebo zajišťovací činností.

firms performing other than insurance and reinsurance

ních výkazů podle metody úplné konsolidace.

statements according to the full consolidation method.

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.,
Lublaň, Slovinsko

majetkový podíl 100,00 %

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.,
Ljubljana, Slovenia

share 100.00 %

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.,
Koper, Slovinsko

majetkový podíl 100,00 %

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.,
Koper, Slovenia

share 100.00 %

Triglav pojišťovna, a.s.,
Brno, Česká republika

majetkový podíl 100,00 %

Triglav pojišťovna, a.s.,
Brno, Czech Republic

share 100.00 %

Triglav osiguranje, a.d.o.,
Banja Luka, Bosna a Hercegovina

majetkový podíl 100,00 %

Triglav osiguranje, a.d.,
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

share 100.00 %

Triglav osiguranje, d.d.,
Záhřeb, Chorvatsko

majetkový podíl 99,76 %

Triglav osiguranje, d.d.,
Zagreb, Croatia

share 99.76 %

Triglav osiguranje, a.d.,
Bělehrad, Srbsko

majetkový podíl 99,15 %

Triglav osiguranje, a.d.,
Beograd, Serbia

share 99.15 %

Lovćen osiguranje, a.d.,
Podgorica, Černá Hora

majetkový podíl 94,95 %

Lovćen osiguranje, a.d.,
Podgorica, Montenegro

share 94.95 %

Lovćen životna osiguranja, a.d.,
Podgorica, Černá Hora

majetkový podíl 94,95 %

Lovćen životna osiguranja, a.d.,
Podgorica, Montenegro

share 94.95 %

Triglav osiguruvanje, a.d.,
Skopje, Makedonie

majetkový podíl 73,38 %

Triglav osiguruvanje, a.d.,
Skopje, Macedonia

share 73.38 %

Triglav osiguranje, d.d.,
Sarajevo, Bosna a Hercegovina

majetkový podíl 68,94 %

Triglav osiguranje, d.d.,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

share 68.94 %

activities.
Skupina Triglav předepsala v roce 2013 hrubé pojistné ve
výši 900,9 mil. EUR. Hrubé náklady na pojistná plnění dosáhly

Triglav Group prescribed gross premiums of EUR 900.9

částky 627,5 mil. EUR. Čistá výše rezervy na nezasloužené po-

million in 2013. Gross claim expenses reached the amount

jistné poklesla o 7,7 mil. EUR a čistá výše rezervy na pojistná

of EUR 627.5 million. Net amount of provision for unearned

plnění klesla o 28,0 mil. EUR. Za hodnocené účetní období

premiums decreased about EUR 7.7 million and net amount

skupina vykázala čistý zisk ve výši 69,9 mil. EUR

of provision for outstanding claims decreased about EUR

(2012: 73,2 mil. EUR).

28.0 million. In the considered period, the group reported
net result in amount of EUR 69.9 million
(2012: EUR 73.2 million).

12
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Integrity
demonstrated
by strong ethical
and moral conduct,
a strong commitment to honesty
and fairness in all aspects of the
conduct of the company
and its employees

Integrita je patrná
v morálním jednání,
etickych hodnotách,
uprednostnování
čestného jednání
jak společnosti,
tak i jejich
zamestnancu
Identita naší obchodní značky
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IV. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
IV. Report on business activities of the company

Vývoj struktury předepsaného hrubého pojistného podle

The development of the gross written premium structure

skupin odvětví za uplynulé 3 roky ukazuje následující grafic-

by industry groups for the last 3 years is shown in the chart

ké znázornění:

below:

65,6 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
484 184 tis. Kč

2013

21.6 % – M
 otor vehicle insurance
– other classes 159,952 TCZK

21,6 % – p
 ojištění motorových vozidel
– ostatní druhy 159 952 tis. Kč

Triglav pojišťovna, a.s. vyprodukovala v roce 2013 hrubé

In 2013, the gross premium written by Triglav pojišťovna,

předepsané pojistné v celkovém objemu přesahujícím

a.s. amounted to above CZK 739 million. The motor vehicle

739 mil. Kč. Na uvedeném výsledku tohoto výkonového

insurance (motor third party liability insurance and other

ukazatele se 87,2 % podílelo pojištění motorových vozidel

classes of motor vehicle insurance) contributed most to

(pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

the here above result and represented 87.2 % of the total

vozidla a ostatní druhy pojištění motorových vozidel) a zbý-

premium written. The remaining part related to property

vající část připadla na majetková, odpovědnostní a ostatní

insurance against fire and other damage, liability insurance

pojištění.

and other insurance classes.

IV.1 Obchodní činnost

4.1 Business activities

Obchodní činnost byla v roce 2013 realizována prostřed-

Sales activities were realized through four distribution

nictvím čtyřech distribučních kanálů: smluvních pojišťo-

channels in 2013: contractual insurance brokers, direct sales

vacích zprostředkovatelů, přímým prodejem vlastními

generated by own employees, on-line sales and alterna-

zaměstnanci, on-line prodejem a alternativními prodejními

tive sales channels. Gross premiums written in proportion

kanály. Okolo 90 % předepsaného hrubého pojistného bylo

about 90 % were generated in cooperation with contractual

vygenerováno ve spolupráci se smluvními pojišťovacími

insurance brokers.

9.0 % – P
 roperty insurance against fire
and other damage 66,614 TCZK

9,0 % – p
 ojištění požáru a ostatních škod
na majetku 66 614 tis. Kč

3.2 % – L iability insurance
24,003 TCZK

3,2 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
24 003 tis. Kč
0,5 % – ú
 razové pojištění 3 747 tis. Kč

0.5 % – A
 ccident insurance 3,747 TCZK

0,1 % – c estovní pojištění 727 tis. Kč

0.1 % – Travel insurance 727 TCZK

			

zprostředkovateli.

Celkem 739 227 tis. Kč

66,5 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
457 592 tis. Kč

			

2012

66.5 % – M
 otor third party liability
insurance 457,592 TCZK

8.8 % – P
 roperty insurance against fire
and other damage 60,309 TCZK

8,8 % – p
 ojištění požáru a ostatních škod
na majetku 60 309 tis. Kč

4.7 % – L iability insurance
32,150 TCZK

0,5 % – ú
 razové pojištění 3 462 tis. Kč

0.5 % – A
 ccident insurance 3,462 TCZK

0,2 % – c estovní pojištění 1 066 tis. Kč

0.2 % – Travel insurance 1,066 TCZK

			

Celkem 687 187 tis. Kč

69,1 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
465 369 tis. Kč
18,3 % – p
 ojištění motorových vozidel
– ostatní druhy 123 564 tis. Kč
7,0 % – p
 ojištění požáru a ostatních škod
na majetku 47 511 tis. Kč
5,1 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
34 573 tis. Kč

			

2011

Celkem 687,187 TCZK

69.1 % – M
 otor third party liability
insurance 465,369 TCZK
18.3 % – M
 otor vehicle insurance
– other classes 123,564 TCZK
7.0% – P
 roperty insurance against fire
and other damage 47,511 TCZK
5.1 % – L iability insurance
34,573 TCZK

0,4 % – ú
 razové pojištění 2 956 tis. Kč

0.4 % – A
 ccident insurance 2,956 TCZK

0,1 % – c estovní pojištění 573 tis. Kč

0.1 % – Travel insurance 573 TCZK
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Celkem 739,227 TCZK

19.3 % – M
 otor vehicle insurance
– other classes 132,608 TCZK

19,3 % – p
 ojištění motorových vozidel
– ostatní druhy 132 608 tis. Kč

4,7 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
32 150 tis. Kč

16

65.6 % – M
 otor third party liability
insurance 484,184 TCZK

Celkem 674 546 tis. Kč

			

Total 674,546 TCZK
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IV. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
IV. Report on business activities of the company
IV.2 Likvidace pojistných událostí

IV.2 Settlement of claims

V roce 2013 došlo ve srovnání se stejným obdobím předcho-

In 2013, the amount of settled claims increased about 23.6

zího roku ke zvýšení vyřízených škodných případů o 23,6 %.

% compared to the same period of last year. To handle the

Pro zvládnutí zvýšené pracnosti likvidačního procesu byly

increased demand of the claim settlement process, the ade-

vytvořeny odpovídající personální a materiálně technické

quate personnel and material conditions within the internal

podmínky ve vnitřní likvidační službě a současně pokračo-

claim settlement service were created. At the same time,

vala na tomto úseku externí smluvní spolupráce. Šetření

external contractual cooperation continued in this field. The

a vyřizování hlášených škod bylo realizováno především

reported claims were investigated and settled mainly by the

kmenovými zaměstnanci pojišťovny a v potřebné míře

Company’s employees and – where needed – by brokers

prostřednictvím makléřských a dalších specializovaných

and other specialized companies on contractual basis.

Porovnání vývoje nákladů na pojistná plnění v hrubé výši

The comparison of expenses on outstanding claims in gross

podle skupin pojištění ukazuje následující grafické znázor-

amounts without influence of change in the provision for

nění:

outstanding claims by individual insurance classes is shown
in the chart below:

51,7 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
359 924 tis. Kč

Objem nákladů v hrubé výši vynaložených na výplatu

deduction of revenues from recourse compensations

pojistných plnění po promítnutí realizovaných příjmů z re-

increased on year-on-year basis by 46.0 %. The loss ratio ex-

gresních pohledávek se meziročně zvýšil o 46,0 %. Škodný

pressed by proportion of net amount of outstanding claims

podíl měřený podílem čisté výše nákladů na pojistná plnění

expenses to net earned premium reached 87.4 %. Compa-

k čisté výši zaslouženého pojistného dosáhl hodnoty 87,4 %

red to the last year, it represents an increase by 7.3 %.

a proti loňskému roku vykázal zvýšení o 7,3 %.

0.8 % – L iability insurance
5,376 TCZK

0,8 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
5 376 tis. Kč
0,1 % – ú
 razové pojištění 433 tis. Kč

0.1 % – A
 ccident insurance 433 TCZK

0,0 % – c estovní pojištění 57 tis. Kč

0.0 % – Travel insurance 57 TCZK

			

Celkem 694 893 tis. Kč

59,4 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
282 609 tis. Kč

			

2012

Total 694,893 TCZK

59.4 % – M
 otor third party liability insurance 282,609TCZK
24.4 % – M
 otor vehicle insurance
– other classes 115,985 TCZK

24,4 % – p
 ojištění motorových vozidel
– ostatní druhy 115 985 tis. Kč

13.9 % – P
 roperty insurance against fire
and other damage 66,306 TCZK

13,9 % – p
 ojištění požáru a ostatních škod
na majetku 66 306 tis. Kč

2.2 % – L iability insurance
10,557 TCZK

2,2 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
10 557 tis. Kč
0,1 % – ú
 razové pojištění 622 tis. Kč

0.1 % – A
 ccident insurance 622 TCZK

0,0 % – c estovní pojištění

0.0 % – Travel insurance

Celkem 476 079 tis. Kč

68,5 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
274 976 tis. Kč
27,7 % – p
 ojištění motorových vozidel
– ostatní druhy 111 313 tis. Kč
3,0 % – p
 ojištění požáru a ostatních škod
na majetku 12 157 tis. Kč
0,7 % – p
 ojištění odpovědnosti za škodu
2 900 tis. Kč

			

2011

Total 476,079 TCZK

68.5 % – M
 otor third party liability
insurance 274,976 TCZK
27.7 % – M
 otor vehicle insurance
– other classes 111,313 TCZK
3.0 % – P
 roperty insurance against fire
and other damage 12,157 TCZK
0.7 % – L iability insurance
2,900 TCZK

0,1 % – ú
 razové pojištění 431 tis. Kč

0.1 % – A
 ccident insurance 431 TCZK

0,0 % – c estovní pojištění

0.0 % – Travel insurance
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28.2 % – P
 roperty insurance against fire
and other damage 195,793 TCZK

28,2 % – p
 ojištění požáru a ostatních škod
na majetku 195 793 tis. Kč

			

18

51.7 % – M
 otor third party liability
insurance 359,924 TCZK
19.2 % – M
 otor vehicle insurance
– other classes 133,310 TCZK

19,2 % – p
 ojištění motorových vozidel
– ostatní druhy 133 310 tis. Kč

společností na smluvním základě.
The gross amount of costs incurred for claims paid after

2013

Celkem 401 777 tis. Kč

			

Total 401,777 TCZK
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IV. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
IV. Report on business activities of the company

IV.	Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
IV.	Report on business activities of the company

IV.3 Motor third party liability insurance

IV.5 Personální oblast

IV.5 Human resources

Triglav pojišťovna, a.s. has been providing motor third party

V roce 2013 dosáhl průměrný počet zaměstnanců pojišťovny

In 2013, the average number of employees of the insurance

Triglav pojišťovna, a.s. na základě udělené licence provozuje

liability insurance on the basis of a granted license since 2002.

126 osob a byl tak o 3 osoby vyšší než v předchozím roce.

company reached to 126, which is by 3 more than the average

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

In the year under consideration, the volume of premium wri-

Téměř třetinu z tohoto počtu tvořili vysokoškolsky vzdělaní

number of previous year. Nearly one third of the number was

vozidla od roku 2002. V hodnoceném roce byl zaznamenán

tten increased on the year-on-year basis by 5.8 %. At the end

pracovníci. Společnost organizovala pro své zaměstnance

represented by university graduated employees. The Company

meziroční nárůst objemu předepsaného pojistného o 5,8 %.

of 2013, the company’s market share reached 2.6 % (source:

jak externí, tak i interní vzdělávání v rámci skupiny Triglav

organised for its employees both external and internal trai-

Tržní podíl pojišťovny dosáhl na konci roku 2013 úrovně 2,6 %

the Czech Insurance Association). Based on the decision of the

v tuzemsku i zahraničí.

nings within Triglav Group inland as well as abroad.

(zdroj: ČAP). Na základě rozhodnutí shromáždění členů České

meeting of members of the Czech Bureau of Insurers and in

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

The act number 435/2004 Sb. (Coll.) On Employment, as amen-

kanceláře pojistitelů a v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb.,

accordance with the Act No. 168/1999 Sb. (Coll.), as amended,

předpisů, stanoví pro zaměstnavatele povinný 4 % podíl osob

ded, determines for employer that the number of disabled

ve znění jeho doplňků snížila pojišťovna rezervu na závazky

the insurance company decreased a provision for the liabilities

se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

employees must equal 4 % of the total number of employees.

Kanceláře o 34,5 mil. Kč, takže její stav ke konci roku dosáhl

of the Czech Bureau of Insurers about CZK 34.5 million. The

Z dosaženého průměrného ročního přepočteného stavu za-

Based on the reached average annual adjusted number of

částky 122,3 mil. Kč.

total amount of the provision thus reached CZK 122.3 million

městnanců Triglav pojišťovny, a.s. představuje skutečný počet

employees of Triglav pojišťovna, a.s., the actual number of

at the end of the year.

zdravotně postižených osob 7, čímž byla zákonná povinnost

disabled employees represents 7. The legal requirement was

naplněna.

therefore met.

IV.3 P
 ojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla

IV.4 Zajištění a zahraniční vztahy
Veškeré proporcionální zajištění bylo pro rok 2013 realizo-

IV.4 Reinsurance and international relations

váno ve stanovených sekcích v rozsahu tří kvótových a tří

In 2013, proportional reinsurance cover protecting the whole

IV.6 Solventnost

IV.6 Solvency

excedentních zajišťovacích smluv uzavřených se slovinskou

non-life portfolio within the range of 3 quota share and 3

Ve smyslu zákonných ustanovení je pojišťovna povinna po

Pursuant to the statutory regulations, the Company is obliged

zajišťovnou Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., která je sester-

surplus treaties was concluded directly with the Slovene

celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši

to have its own funds during the entire period of its operation,

skou společností společnosti TRIGLAV INT, holdingová spo-

reinsurance company Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., which is

požadované míry solventnosti s tím, že tyto zdroje musí být

at least at the required solvency margin. These funds should

lečnost, d.d. S uvedenou zajišťovnou byly také uzavřeny tři

the sister company of TRIGLAV INT holdinška družba, d.d. This

kryty odpovídající hodnotou aktiv. Solventnost vyjadřuje

be covered by the corresponding value of assets. Solvency is

neproporcionální zajišťovací smlouvy, a to na krytí škodného

reinsurance company also provided three non-proportional ex-

schopnost pojišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji plnění

the ability of the insurance company to permanently secure

nadměrku u katastrofických škod v majetkových pojištěních,

cess of loss reinsurance contracts to cover catastrophic claims

závazků vyplývajících z uzavřených pojistných smluv. Při

from its own resources the fulfilment of liabilities arising from

krytí škodného nadměrku u pojištění majetku a na fakultativ-

in property insurance, property excess of loss and facultative

výpočtu solventnosti je určována disponibilní míra solvent-

the incepted insurance policies. When calculating solvency,

ní zajištění škodného nadměrku v pojištění obecné a profesní

excess of loss in general and professional liability and product

nosti, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu pojišťovny

the available solvency margin is determined. The solvency

odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek. K zajištění škodné-

liability. The class of MTPL insurance was protected by the exce-

poníženou o stav dlouhodobého nehmotného majetku.

margin represents the value of the insurance company’s equity

ho nadměrku v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

ss of loss reinsurance treaty concluded through the reinsuran-

Současně se stanoví požadovaná míra solventnosti prvním

decreased about the balance of intangible fixed assets. The

provozem vozidla byla sjednána neproporcionální zajišťovací

ce broker Aon Benfield. It is possible to state the risks arising

výsledkem vycházejícím z předepsaného hrubého pojist-

first result of calculation of the gross premium written and the

smlouva prostřednictvím zajišťovacího makléře Aon Benfield.

from the portfolio of the company were sufficiently protected

ného a druhým výsledkem vyplývajícím z hrubých nákladů

second result of calculation of the costs of outstanding claims

Je možno konstatovat, že veškerá rizika vyplývající z pojistné-

against losses of all scales (including catastrophic losses) by the

a rezervy na pojistná plnění. Jednu třetinu požadované míry

including the provision for outstanding claims further deter-

ho kmene společnosti byla v roce 2013 chráněna zajistným

reinsurance programme in 2013.

solventnosti tvoří garanční fond, který v návaznosti na pro-

mine the required solvency margin. One third of the required

programem poskytujícím dostatečnou ochranu před škodami

vozovaná odvětví Triglav pojišťovny, a.s. nesmí být nižší než

solvency margin consists of the guarantee fund, which cannot

jakéhokoliv rozsahu, včetně katastrofických škod.

částka 120 mil. Kč.

be lower than CZK 120 million for the insurance industries
provided by Triglav pojišťovna, a.s.

20
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IV.	Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
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IV. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
IV. Report on business activities of the company
Výsledek výpočtu solventnosti za rok 2013 a porovnání s hod-

The result of solvency calculation for 2013 and comparison

notami minulého roku je následující (tis. Kč):

with the last year’s figures is shown below (TCZK):

2013

2012

Inde×
13/12

Disponibilní míra
solventnosti

100 086

196 860

0,51

Požadovaná míra
solventnosti I

97 134

70 505

Ukazatel

2013

2012

Inde×
13/12

Available
solvency margin

100,086

196,860

0.51

1,38

Available
solvency margin I

97,134

70,505

1.38

105,446

106,553

0.99

120,000

120,000

1.00

Indicator

Požadovaná míra
solventnosti II

105 446

106 553

0,99

Available
solvency margin II

Zákonná výše
garančního fondu

120 000

120 000

1,00

Mandatory level
of guarantee fund

V.	Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích
V. Report on relations among related parties pursuant to § 82 et seq. of the commercial corporations act

V. Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami ve smyslu § 82 a násl. zákona
o obchodních korporacích
V. Report on relations among related
parties pursuant to § 82 et seq. of the
commercial corporations act

Skutečná hodnota disponibilní míry solventnosti byla

At 31 December 2013, the actual value of available solvency

k 31. 12. 2013 o 16,6 % nižší než zákonná výše garančního

margin was 16.6 % lower than the mandatory level of guaran-

fondu. Na základě této skutečnosti se jediný akcionář společ-

tee fund. Based on that the sole shareholder of the Company

TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d.

TRIGLAV INT, holdinška družba, d.d.

nosti rozhodl zvýšit základní kapitál Triglav pojišťovny

decided to increase registered capital of Triglav pojišťovna

1000 Lublaň, Miklošičeva cesta 19, Slovinská republika

1000 Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, Slovenia

(viz účetní závěrka — odstavec IV. 8 Následné události).

(refer to Financial statements — IV.8. Subsequent events).

IČ 3852750, zapsaná pod číslem 2010/42371

Id. No. 3852750, recorded under No. 2010/42371

u Krajského soudu v Lublani

at the Regional Court in Ljubljana

Ovládající osoba:

Controlling entity:

IV.7 Záměry pro rok 2014

4.7 Objectives for 2014

S ohledem na hospodářské výsledky realizované v roce 2013

With respect to the business results realised in 2013 the sole

Ovládaná osoba:

Controlled entity:

se jediný akcionář společnosti a management společnosti

shareholder of the Company and the management of the

Triglav pojišťovna, a.s.

Triglav pojišťovna, a.s.

rozhodli aplikovat, mimo jiné, tato opatření na zlepšení

Company decided to apply among others these measures

602 00 Brno, Brno-město, Novobranská 554/1

602 00 Brno, Brno-město, Novobranská 554/1

kapitálové a obchodní pozice Triglav pojišťovny: navýšení

for improvement of capital and business position of Triglav

Česká republika

Czech Republic

základního kapitálu, změny struktury vlastního kapitálu, per-

pojišťovna: increase of registered capital, changes of equity

IČO 25073958, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Id.No. 25073958, recorded in the Commercial Register

sonální změny, změny obchodní politiky a zavedení nového

structure, personnel changes, changes of sales strategy and

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

kept by the Brno Regional Court, Section B, Entry 3365

informačního systému. Jediný akcionář společnosti rovněž

usage of a new information system. The sole shareholder of the

zvažuje případný prodej společnosti investorovi se záměrem

Company also considers either eventual sale of the Compa-

Propojené osoby:

Related entities:

dále rozvíjet pojišťovací aktivity společnosti nebo převod

ny to the investor with an intention to further develop the

ZAVAROVALNICA Triglav, d.d.

ZAVAROVALNICA Triglav, d.d.

společnosti na organizační složku jiné společnosti působící

insurance activities of the Company or transformation of the

1000 Lublaň, Miklošičeva cesta 19, Slovinská republika

1000 Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, Slovenia

v rámci skupiny Triglav.

Company to the administrative branch of another company
Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.

1000 Lublaň, Miklošičeva cesta 19, Slovinská republika

1000 Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, Slovenia

acting within Triglav Group.
IV.8 Následné události
Dne 5. února 2014 Ing. Petr Baný ukončil své členství v předsta-

4.8 Subsequent events

venstvu. Od 5. února 2014 se stal Miha Vittori předsedou a Dr.

As at 5 February 2014, Ing. Petr Baný left the Board of Directors.

Triglav Osiguranje, d.d.

Triglav Osiguranje, d.d.

Ing. Petr Mikulenka, MBA místopředsedou představenstva.

Beginning from 5 February 2014, Mag. Miha Vittori became

10000 Záhřeb, Antuna Heinza 4, Chorvatsko

10000 Zagreb, Antuna Heinza 4, Croatia

Dne 26. března 2014 byl v obchodním rejstříku proveden zápis

chairman and Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA vice-chairman of

o navýšení základního kapitálu společnosti o 68 500 tis. Kč na

the Board of Directors.

Triglav osiguranje, a.d.o.

Triglav osiguranje, a.d.o.

celkovou výši 428 500 tis. Kč.

As at 26 March 2014, the increase of registered capital of the

11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, Srbsko

11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, Serbia

Company in amount TCZK 68,500 was recorded into trade
register so the total amount of registered capital was
TCZK 428,500.
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V. Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami ve smyslu § 82 a násl. zákona
o obchodních korporacích
V. Report on relations among related
parties pursuant to § 82 et seq. of the
commercial corporations act

V.	Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích
V. Report on relations among related parties pursuant to § 82 et seq. of the commercial corporations act

nadměrku v pojištění obecné a profesní odpovědnosti

excess of loss and facultative excess of loss in general and

a odpovědnosti za výrobek. Ze vzájemných obchodních

professional liability and product liability. As at 31 December

vztahů vyplynula pro ovládanou osobu k 31. 12. 2013 čistá

2013, the net receivable in the amount of 30,644 thousand

pohledávka ve výši 30 644 tis. Kč za zajišťovnou Pozavaro-

CZK resulted for Controlled entity from mutual relations

valnica Triglav Re, d.d.

with Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.

K ostatním propojeným osobám ovládaná osoba vykazovala

To other related entities, the Controlled entity reported a pa-

k 31. prosinci 2013 závazek ve výši 4 477 tis. Kč a to zejména

yable in the amount of 4,477 thousand CZK as at 31 Decem-

z titulu poradenských služeb a správy finančního umístění.

ber 2013. The payable was mainly composed of obligation

Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyla v účetním obdo-

No controlling agreement was concluded between the

bí roku 2013 uzavřena ovládací smlouva. S ohledem na tuto

Controlling and Controlled entity in the accounting period

skutečnost a ve smyslu § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,

of 2013. Taking into consideration that no such agreement

3. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že v roce 2013

ve znění navazujících zákonů (dále jen zákon o obchodních

exists and pursuant to Section 82 et seq. of the Commercial

nebylo poskytnuto žádné plnění ani protiplnění a ovládající

3. The Board of Directors of the Controlled entity declares

korporacích), je povinností představenstva ovládané osoby

Corporations Act, the Board of Directors of the Controlled

osoba nevyužila svého vlivu k prosazení, či přijetí opatření

there was no performance or consideration in the year 2013

ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat

entity is obligated to prepare in 3 months after the end of

nebo uzavření takové smlouvy, ze které by mohla společ-

and the Controlling entity did not use its influence to enfor-

písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou

the accounting period a written report on relations between

nosti Triglav pojišťovna, a.s. vzniknout majetková škoda.

ce adoption of measures or conclusion of an agreement that

osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

the Controlled and Controlling entities and between the

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen

Controlled entity and other entities controlled by the same

4. Představenstvo dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené

propojené osoby). Na základě této zákonné povinnosti

Controlling entity (“related parties”). As a result of this

ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami jsou prav-

4. The Board of Directors further declares that the infor-

představenstvo Triglav pojišťovny, a.s. jako ovládané osoby

obligation, the Board of Directors of Triglav pojišťovna, a.s.

divé a úplné.

mation presented in the Report on relations is true and

uvádí následující skutečnosti:

hereby presents the following information:

1. Ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby

1. The Controlling entity is the sole shareholder of Triglav

a má 100 % podíl na jejím základním kapitálu, který činil

pojišťovna, a.s. and holds a 100 % share in registered capital,

v průběhu roku 2013 částku 360 000 tis. Kč a byl v plné výši

which was in the amount of 360,000 thousand CZK and was

splacen.

fully paid up in 2013.

2. V průběhu roku 2013 byly mezi propojenými osobami

2. During 2013, business relations among the related parties

………………..……......……..

...............................................................................

realizovány obchodní vztahy zejména v těchto oblastech:

occurred mainly in the areas: reinsurance of risks transferred

Mag. Miha Vittori

Mag. Miha Vittori

zajištění rizik převzatých do pojištění, správa finančního

within insurance, financial portfolio management, claims

předseda představenstva

Chairman of the Board of Directors

umístění, likvidace pojistných událostí a poradenství.

adjustment and advisory.

Se sesterskou společností ovládající osoby Pozavarovalnica

Reinsurance contracts for proportional reinsurance in

Triglav Re, d.d. v souladu se zajistným programem pro rok

stated segments (three quota share treaties and three

2013 byly uzavřeny ve stanovených sekcích proporcionální

surplus treaties) were concluded with the sister company

zajistné smlouvy formou tří kvótových a tří excedentních

of the Controlling entity Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. in

………………..……......……..

...............................................................................

smluv. Ve všech smlouvách jsou kromě jiného určeny limity

accordance with the reinsurance program for 2013. In all

Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA

Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA

zajištění v EUR, procentní výše postoupeného pojistného

reinsurance contracts there were among others limits of

místopředseda představenstva

Vice-chairman of the Board of Directors

a procentní výše zajistné provize. Současně byly s uvede-

coverage in EUR, percentage height of premium cession and

nou zajišťovnou uzavřeny tři neproporcionální zajistné

percentage height of reinsurance commission determined.

smlouvy, a to na krytí škodného nadměrku u katastrofických

At the same time, three non-proportional excess of loss

škod v majetkových pojištěních, krytí škodného nadměrku

reinsurance contracts were concluded with this reinsurer to

u pojištění majetku a na fakultativní zajištění škodného

cover catastrophic claims in property insurance, property

from advisory and financial portfolio management.

could cause property damage to Triglav pojišťovna, a.s.

complete.
V Brně dne 31. března 2014
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VI. Zpráva dozorčí rady o výsledku
přezkoumání řádné účetní závěrky
k 31. 12. 2013 a o návrhu na vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2013
VI. Report of the supervisory board about the
result of review of financial statements at
31 December 2013 and about the proposal
for distribution of the financial result for 2013

IV.	Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2013
a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
IV. Report of the supervisory board about the result of review of financial statements at
31 December 2013 and about the proposal for distribution of the financial result for 2013

The Supervisory Board also discussed and approved the
Dozorčí rada rovněž projednala a schválila návrh na vypořá-

proposal for distribution of the financial result for 2013. The

dání hospodářského výsledku za rok 2013. Konstatovala, že

Supervisory Board concluded that the proposal of the Board

návrh představenstva je v souladu se zákonem, stanovami

of Directors is in accordance with the law, the Articles of Asso-

společnosti a závěry valné hromady akcionáře, a proto

ciation and conclusions of the shareholders´ General Meeting

doporučuje valné hromadě jeho schválení v navrženém

and therefore recommends that it could be approved by the

rozsahu.

General Assembly as proposed.

Lublaň, 25. dubna 2014

Ljubljana, 25th April 2014
Supervisory Board:

Dozorčí rada společnosti Triglav pojišťovna, a. s, dohlížela

In prior financial year, the Supervisory Board of Triglav pojišťov-

v uplynulém hospodářském roce na výkon působnosti

na, a.s. supervised the performance of the Board of Directors

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti spo-

and the Company’s business activities. The Board of Directors

lečnosti. S výsledky hospodaření společnosti byla čtvrtletně

informed the Supervisory Board on the results on a quarterly

seznamována prostřednictvím písemných zpráv a účetních

basis through reports and financial statements.

výkazů předkládaných představenstvem společnosti.
Pursuant to Article VII C, point 1 of the Articles of Association of

26

Dozorčí rada:

...............................................................................

...............................................................................

předseda

Chairman

Tedo Djekanović

Tedo Djekanović

Dozorčí rada v rámci své působnosti vyplývající z článku

the Company, the Supervisory Board reviewed the 2013 report

VII C, bod 1 stanov společnosti přezkoumala zprávu o hos-

on the financial performance of the Company, primarily the

podaření společnosti v roce 2013 zejména pak návaznost

integrity of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement

účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a přílohy

as well as the Notes to Financial Statements. At the same time,

...............................................................................

...............................................................................

k účetní závěrce. Současně se seznámila se zprávou nezávis-

the Supervisory Board reviewed the report of the independent

člen

Member

lého auditora Ernst & Young Audit, s.r.o., pro akcionáře spo-

auditor Ernst & Young Audit, s.r.o., and took its conclusions into

Blaž Jakič

Blaž Jakič

lečnosti Triglav pojišťovna, a.s. a její závěry vzala na vědomí.

consideration.

Na základě vlastních poznatků, prověřením dosažených sku-

Based on its own experience, revision of the achieved results

tečností a na základě závěrů ze zprávy o auditu dozorčí rada

and conclusions of the auditor’s report, the Supervisory Board

...............................................................................

...............................................................................

konstatuje, že účetní závěrka byla vyhotovena v souladu

hereby states that the financial statements have been prepared

člen

Member

s platnými zákony a příslušnými předpisy České republiky

in accordance with valid legislation and relevant regulations

Ing. Šárka Vodičková

Ing. Šárka Vodičková

a na základě toho nemá k předloženým materiálům žádné

of the Czech Republic and has no objections to the presented

připomínky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě

documents. The Supervisory Board therefore recommends that

schválit účetní závěrku o hospodaření společnosti za rok

the complete version of financial statements of the Company

2013 v plném rozsahu.

for 2013 could be approved by the General Assembly.
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VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

VIII. Účetní výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes
VIII.1 Rozvaha (v tis. Kč)

VIII.1. Balance sheet (in thousands of Czech crowns TCZK)

2013
Hrubá výše

2013
Úprava

2013
Čistá výše

2012
Čistá výše

20 679

9 443

I. AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:

C.

Finanční umístění (investice)

a) zřizovací výdaje

Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:
a) provozní nemovitosti

III.

G.

43

43

0

0

767 342

767 342

832 347

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

697 342

762 347

37 104

37 104

35 033

2. Dluhové cenné papíry

612 368

612 368

640 309

a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou
proti účtům nákladů a výnosů

612 368

612 368

640 309

47 870

47 870

87 005

229 131

201 076

Dlužníci

263 950

34 819

Pohledávky z operací přímého pojištění

181 214

34 819

146 395

146 095

1. Pohledávky za pojistníky

162 790

33 172

129 618

132 824

2. Pohledávky za pojišťovacími zprostředkovateli

f.

26 315

70 000

5. Depozita u finančních institucí

I.

46 994

697 342

Jiná finanční umístění
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

E.

18 424

1 647

16 777

Pohledávky z operací zajištění

72 701

72 701

46 018

III.

Ostatní pohledávky

10 035

10 035

8 963

Ostatní aktiva
I.

Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky
a stavby (nemovitosti), a zásoby

II.

Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně

Přechodné účty aktiv
I.

Naběhlé úroky a nájemné

II.

Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy,
v tom odděleně:

Intangible fi×ed assets, thereof

C.

Financial placements (investments)

a) Incorporation e×penses

I.

Land and buildings (real estate), thereof
a) Land and buildings - self-occupied

III.

2012
Net

43

43

20,679

9,443

0

0

767,342

767,342

832,347

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

697,342

762,347

37,104

37,104

35,033

2. Bonds and other fi×ed-income securities

612,368

612,368

640,309

a) B
 onds and other fi×ed-income securities valued at fair value through
profit and loss

612,368

612,368

640,309

47,870

87,005

Debtors

5. Deposits with financial institutions

263,950

47,870
34,819

229,131

201,076

I.

Receivables arising from direct insurance operations

181,214

34,819

146,395

146,095

1. Receivables due from the policyholders

162,790

33,172

129,618

132,824

2. Receivables due from intermediaries

18,424

1,647

16,777

13,271

II.

Receivables arising from reinsurance operations

72,701

72,701

46,018

III.

Other receivables

10,035

10,035

8,963

24 762

9 782

17 198

31 594

24 762

6 832

3 152

2 950

2 950

14 046

39 308

39 308

33 428

104

104

111

15 738

15 738

11 836

I.

Accrued interest and rent

104

104

111

II.

Deferred acquisition costs

15,738

15,738

11,836

b) in non-life insurance

15,738

15,738

11,836

Other temporary asset accounts, thereof

23,466

23,466

21,481

a) Estimated receivables

22,268

22,268

18,890

1,066,242

1,093,492

b) v neživotním pojištění

15 738

15 738

11 836

23 466

23 466

21 481

a) dohadné položky aktivní

22 268

22 268

18 890
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26,315

70,000

1. Shares and other variable-yield securities, other participating
interests

E.

46,994

697,342

Other financial placements

1 152 138

85 896

1 066 242

1 093 492

f.

G.

Other assets
I.

Tangible fi×ed assets other than land and buildings
(real estate), and inventories

II.

Cash on accounts in financial institutions
and cash in hand

Temporary asset accounts

III.

TOTAL ASSETS

36

2013
Net

34 544

Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:

AKTIVA CELKEM

B.

13 271

II.

III.

2013
Adjustment

I. ASSETS

B.

I.

2013
Gross

34,544

24,762

9,782

17,198

31,594

24,762

6,832

3,152

2,950

2,950

14,046

39,308

39,308

33,428

1,152,138

85,896
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VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

VIII. Účetní výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes
VIII.1 Rozvaha (v tis. Kč)

VIII.1. B
 alance sheet (in thousands of Czech crowns TCZK)

2013

Legenda

2012

Description

II. PASIVA
A.

Vlastní kapitál
I.

C.

Základní kapitál

IV.

Ostatní kapitálové fondy

VI.

Neuhrazená ztráta minulých účetních období

VII.

Zisk nebo ztráta běžného účetního období

Technické rezervy
1.

b) podíl zajišťovatelů (-)

6.

51 576

Registered capital

360,000

360,000

27 640

22 403

IV.

Other capital funds

27,640

22,403

-176 100

-132 842

VI.

Profit or loss brought forward

(176,100)

(132,842)

-90 775

-43 258

VII.

Profit or loss for the financial year

741 502

719 458

630 160
209 097

191 954

46 493

G.

Věřitelé

307 884

388 916
6.

9.

Ostatní rezervy

122 272

1 649

0

1 649

0

146 211

116 484

307,884

696,800
388,916

Provision for outstanding claims
6,213
6,213

Provisions for liabilities of the Bureau

Provisions

G.

Creditors

Other provisions

122,272

156,774
122,272

156,774

1,649

0

1,649

0

146,211

116,484
55,059

41 294

II.

Payables arising from reinsurance operations

41,081

41,294

20 131

V.

Other payables, thereof

27,173

20,131

4,396

6,970

56,115

51,247

11,155

9,756
41,491

II.

Závazky z operací zajištění

41 081

Ostatní závazky, z toho

27 173
4 396

6 970

56 115

51 247

a) Ta× liabilities and payables due to social security and health
insurance institutions
H.

Temporary liability accounts

Výdaje příštích období a výnosy příštích období

11 155

9 756

I.

Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:

44 960

41 491

II.

a) dohadné položky pasivní

44 960

41 491
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421,063

173,768

77,957

V.

1 066 242

46,493

Payables arising from direct insurance operations

55 059

PASIVA CELKEM

209,097

E.

3.

220,261
191,954

I.

77 957

Přechodné účty pasiv

630,160

b) reinsurance share (-)

b) reinsurance share (-)

156 774

Závazky z operací přímého pojištění

a) daňové závazky a závazky
ze sociálního zabezpečení

51,576

a) gross amount

a) gross amount

156 774
122 272

719,458

243,530

b) reinsurance share (-)

6 213

(43,258)

741,502

Provision for outstanding claims

a) gross amount

6 213

I.

II.

b) reinsurance share (-)

696 800
421 063

(90,775)

Provision for unearned premiums
a) gross amount

173 768

Rezerva na závazky Kanceláře

Rezervy

Technical provisions

220 261

Ostatní technické rezervy

E.

I.

C.

Equity

3.

a) hrubá výše

b) podíl zajišťovatelů (-)

38

206,303

I.

A.

1.

b) podíl zajišťovatelů (-)

a) hrubá výše

H.

120,765

360 000

243 530

b) podíl zajišťovatelů (-)

3.

206 303

360 000

Rezerva na pojistná plnění

a) hrubá výše

9.

2012

120 765

Rezerva na nezasloužené pojistné
a) hrubá výše

3.

2013

II. LIABILITIES

1 093 492

Accrued e×penses and deferred revenues
Other temporary liability accounts, thereof

44,960

a) Estimated payables

44,960

41,491

1,066,242

1,093,492

TOTAL LIABILITIES
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VIII.2 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

2013
Základna

Legenda
I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ

2013
Mezisoučet

2013
Výsledek

2012
Výsledek

×

×

×

×

×

×

×

×

a) předepsané hrubé pojistné

739 227

×

×

×

b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)

195 010

544 217

×

23 269

×

×

d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné,
podíl zajišťovatelů (+/-)-

5 083

18 186

526 031

501 534

2.

 řevedené výnosy z finančního umístění (investic)
P
z Netechnického účtu (položka III.6.)

×

×

14 652

60 818

3.

Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění

×

×

1 279

784

4.

Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:

×

×

×

×

a) náklady na pojistná plnění:

×

×

×

×

aa) hrubá výše

694 893

×

×

×

bb) podíl zajišťovatelů (-)

267 425

427 468

×

×

×

×

×

×

aa) hrubá výše

-66 640

×

×

×

bb) podíl zajišťovatelů (-)

-98 787

32 147

459 615

401 689

-28 289

-2 256

1.

Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:

c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-)

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:

Description
I. TECHNICAL ACCOUNT FOR NON-LIFE INSURANCE

×

×

×

×

a) gross premiums written

739,227

×

×

×

×

b) outward reinsurance premiums (-)

195,010

544,217

×

×

×

c) change in the gross provision for unearned premiums (+/-)

23,269

×

×

×

5,083

18,186

526,031

501,534

d) change in the provision for unearned premiums,
reinsurers‘ share (+/-)
2.

Allocated investment return transferred from the non-technical account

×

×

14,652

60,818

3.

Other technical income, net of reinsurance

×

×

1,279

784

4.

Claims incurred, net of reinsurance:

×

×

×

×

a) claims paid:

×

×

×

×

aa) gross amount

694,893

×

×

×

bb) reinsurers‘ share (-)

267,425

427,468

×

×

×

×

×

×

aa) gross amount

(66,640)

×

×

×

bb) reinsurers‘ share (-)

(98,787)

32,147

459,615

401,689

(28,289)

(2,256)

b) change in the provision for outstanding claims:

5.

Changes in other technical provisions, net of reinsurance (+/-)

×

×

6.

Bonuses and rebates, net of reinsurance

×

×

7.

Net operating e×penses:

×

×

×

×

×

83,616

×

×

×

(3,902)

×

×

×

150,029

×

×

d) reinsurance commissions and profit participation (-)

×

38,124

191,619

174,736

Other technical e×penses, net of reinsurance

×

×

11,981

32,682

Change in the equalisation provision (+/-)

×

×

Sub-total on the technical account
for non-life insurance

×

×

(92,964)

(43,715)

6.

Prémie a slevy, očištěné od zajištění

×

×

7.

Čistá výše provozních nákladů:

×

×

×

×

a) acquisition costs

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy

×

83 616

×

×

b) change in deferred acquisition costs (+/-)

b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-)

×

-3 902

×

×

c) administrative e×penses

c) správní režie

×

150 029

×

×

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)

×

38 124

191 619

174 736

8.

Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění

×

×

11 981

32 682

9.

Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)

×

×

Mezisoučet, zůstatek (výsledek)
Technického účtu k neživotnímu pojištění

×

×
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2012
Result

×

×

10.
-92 964

2013
Result

×

×

10.

2013
Subtotal
×

Earned premiums, net of reinsurance:

Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-)

9.

2013
Base

×

1.

5.

8.

40

VIII.2 P
 rofit and loss account (in thousands of Czech crowns TCZK)

-43 715
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VIII.2 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
2013
Základna

Legenda
III. NETECHNICKÝ ÚČET

×

2013
Mezisoučet

2013
Výsledek

2012
Výsledek

×

×

×

-92 964

-43 715

1.

Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.)

×

×

2.

Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.)

×

×

3.

Výnosy z finančního umístění (investic):

×

×

a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí
z ovládaných osob

×

b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením
těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:

×

.

aa) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí)
bb) výnosy z ostatních investic

Description
III. NON-TECHNICAL ACCOUNT

2013
Base

2013
Subtotal
×

2013
Result

2012
Result

×

×

×

(92,964)

(43,715)

1.

Result of the technical account for non-life insurance

×

×

2.

Result of the technical account for life assurance

×

×

3.

Income from financial placements:

×

×

×

×

×

×

×

×

a) income from participating interests, with a separate indication of that
derived from controlling influence

×

×

×

×

×

×

×

b) income from other investments, with a separate indication of that derived
from controlling influence

×

×

×

×

2 677

×

×

×

2,677

×

×

×
×

10 183

12 860

×

×

c) změny hodnoty finančního umístění (investic)

×

6 506

×

×

d) výnosy z realizace finančního umístění (investic)

×

153 922

173 288

462 954

4.

Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu
k životnímu pojištění (položka II.12.)

×

×

5.

Náklady na finanční umístění (investice):

×

×

×

×

.

aa) income from land and buildings

10,183

12,860

×

c) value adjustments on financial placements

bb) income from other financial placements (investments)

×

6,506

×

×

d) income from disposal of financial placements

×

153,922

173,288

462,954

4.

Allocated investment return transferred from the technical account for lifeassurance

×

×

5.

E×penses connected with financial placements:

×

×

×

×

a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků

×

3 723

×

×

a) investment management charges, including interest

×

3,723

×

×

b) změny hodnoty finančního umístění (investic)

×

716

×

×

b) value adjustments on financial placements

×

716

×

×

c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic)

×

154 197

158 636

402 136

c) book value of disposed financial placements

×

154,197

158,636

402,136

6.

Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet
k neživotnímu pojištění

×

×

14 652

60 818

6.

Allocated investment return transferred to the technical account
for non-life-insurance

×

×

14,652

60,818

7.

Ostatní výnosy

×

×

5 400

4 449

7.

Other income

×

×

5,400

4,449

3 168

3 949

8.

Other e×penses

×

×

3,168

3,949

9.

Income ta× on ordinary activities

×

×

Profit or loss on ordinary activities after ta×

×

×

(90,732)

(43,215)

8.

Ostatní náklady

×

×

9.

Daň z příjmů z běžné činnosti

×

×

Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění

×

×

10.

42

VIII.2 P
 rofit and loss account (in thousands of Czech crowns TCZK)

-90 732

-43 215

10.

15.

Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách

×

×

43

43

15.

Other ta×es not shown under the preceding items

×

×

43

43

16.

Zisk nebo ztráta za účetní období

×

×

-90 775

-43 258

16.

Profit or loss for the financial year

×

×

(90,775)

(43,258)
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VIII.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)
Základní
kapitál
ZŮSTATEK K 1. 1. 2012

360 000

Vlastní
akcie

VIII.3 Statement of changes in equity (in thousands of Czech crowns TCZK)
Emisní
ážio

Rezervní
fondy

Kapitálové
fondy

Oceňovací
rozdíly
22 403

Zisk
(ztráta)

Celkem

-132 842

249 561

Balance at 1.1. 2012

Opravy významných nesprávností

Correction of significant errors

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly
nezahrnuté do hospodářského
výsledku

FX gains (losses) and changes in
valuation not included in the profit and
loss statement

Čistý zisk/ztráta za účetní období

-43 258

-43 258

Reserve
funds

Changes
in
valuation

Capital
funds

360,000

22,403

Net profit/loss for accounting period

Profit
(loss)

Total

(132,842)

249,561

(43,258)

(43,258)

Reduction of funds

Použití fondů

Shares issued

Emise akcií

Reduction in registered capital

Snížení základního kapitálu

Own shares purchased

Nákupy vlastních akcií

Other changes

Ostatní změny
ZŮSTATEK K 31. 12. 2012

360 000

22 403

-176 100

206 303

ZŮSTATEK K 1. 1. 2013

360 000

22 403

-176 100

206 303

Balance at 31.12. 2012

360,000

22,403

(176,100)

206,303

Balance at 1.1. 2013

360,000

22,403

(176,100)

206,303

Correction of significant errors

Opravy významných nesprávností
Kurzové rozdíly a oceňovací
rozdíly nezahrnuté do
hospodářského výsledku

5 237

Čistý zisk/ztráta za účetní období

5 237
-90 775

-90 775

FX gains (losses) and changes in
valuation not included in the profit and
loss statement

5,237

Net profit/loss for accounting period

5,237
(90,775)

(90,775)

(266,875)

120,765

Dividends

Dividendy

Addition to funds

Převody do fondů

Reduction of funds

Použití fondů

Shares issued

Emise akcií

Reduction in registered capital

Snížení základního kapitálu

Own shares purchased

Nákupy vlastních akcií

Other changes

Ostatní změny
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Share
premium

Addition to funds

Převody do fondů

ZŮSTATEK K 31. 12. 2013

Own
shares

Dividends

Dividendy

44

Registered
capital

360 000

27 640

-266 875

120 765

Balance at 31.12. 2013

360,000

27,640
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VIII.4 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013
(nekonsolidovaná)

VIII.4 N
 otes to the financial statements as at 31 December
2013 (non-consolidated)

Dle obchodního rejstříku jménem společnosti navenek jednají

According to the Commercial Register, the Chairman together

a společnost zavazují společně předseda představenstva a jiný

with one other member of the Board of Directors represent

člen představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost

the Company in front of the third parties. Legal documents are

podepisuje předseda představenstva a jiný člen představen-

signed on behalf of the Company by the Chairman and one

stva společně tím způsobem, že k vypsané nebo jakkoliv před-

other member of the Board of Directors in such a way they sign

tištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí

their signatures alongside their position within the Board and the

každý svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

written or printed name of the Company.

I. OBECNÝ OBSAH

I. GENERAL CONTENTS

I. 1. Charakteristika a hlavní aktivity

I. 1. Description and principal activities

Členové dozorčí rady

Members of the Supervisory Board

Triglav pojišťovna, a.s. („společnost“) byla zapsána

Triglav pojišťovna, a.s. (“the Company”) was entered into the Co-

Předseda: Tedo Djekanović, Lesce, Slovinská republika

Chairman: Tedo Djekanović, Lesce, Slovenia

do obchodního rejstříku dne 3. září 1996 (IČ: 25073958).

mmercial Register on 3 September 1996 (Identification number

Členové: Blaž Jakič, Domžale, Slovinská republika

Members: Blaž Jakič, Domžale, Slovenia

Jediným akcionářem společnosti k 31. prosinci 2013

25073958).

je TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., která má sídlo

The Company’s sole shareholder as at 31 December 2013 is

Během roku 2013 ukončili Jože Obersnel (30. dubna 2013)

During 2013, Jože Obersnel (on 30 April 2013) and Andrej Slapar

ve Slovinské republice.

TRIGLAV INT holdinška družba, d.d. with the registered office in

a Andrej Slapar (14. Srpna 2013) své členství v dozorčí radě.

(on 14 August 2013) resigned from the Supervisory Board mem-

Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost

the Republic of Slovenia.

Tedo Djekanović a Blaž Jakič se stali členy dozorčí rady 30. října

bership. Tedo Djekanović and Blaž Jakič became members of the

dne 14. července 1997. Společnost se zabývá pojišťovací činností

The Company received a license to carry on insurance activities

2013.

Supervisory Board on 30 October 2013.

od roku 2000.

on 14 July 1997. The Company commenced its insurance activiOrganizační struktura

Organisational structure

Společnost svoji činnost realizuje prostřednictvím generálního

The Company operates its business through the Head Office,

ties in 2000.
Společnost provozuje následující

Ing. Šárka Vodičková, Brno, Česká republika

Ing. Šárka Vodičková, Brno, the Czech Republic

pojistná odvětví / skupiny pojištění:

The Company carries on the following classes/groups of

ředitelství, oblastních agentur a jednotlivých úseků. Společnost

regional agencies and particular departments. In 2013, the

Neživotní pojištění

insurance:

v roce 2013 řídil generální ředitel, který současně zastával funkci

Company was managed by the General Director, who was also

Non-life insurance

předsedy představenstva.

the Chairman of the Board of Directors.

Pojišťovna nemá organizační složku v zahraničí.

The Company has no administrative branch abroad.

pojištění motorových vozidel – odpovědnosti
pojištění motorových vozidel - ostatní druhy

motor insurance – motor third-party liability insurance

pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám

motor insurance – other types

pojištění odpovědnosti za škody

property insurance against fire and other damage

I. 2. Právní poměry

I. 2. Compliance with legislation

pojištění úrazu a nemoci

liability insurance

Ke dni sestavení účetní závěrky společnost provedla posouzení

At the balance sheet date the Company fulfilled examination

accident and health insurance

souladu svých právních poměrů se zákonem č. 277/2009 Sb.,

of its compliance with Act No. 277/2009 Coll., on Insurance, as

other losses insurance

o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen „zákon o pojiš-

amended (“the Insurance Act”), Act No. 37/2004 Coll., on Insuran-

pojištění jiných ztrát

ťovnictví“), se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě,

ce Contracts, as amended, Act No. 38/2004 Coll., on Insurance In-

Triglav pojišťovna, a.s.

Registered office of the Company

v platném znění, se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích

termediaries and Independent Loss Adjusters, Act No. 168/1999

Novobranská 544/1

Triglav pojišťovna, a.s.

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Coll., on Liability Insurance for Losses Caused by the Operation

602 00 Brno

Novobranská 544/1

událostí, v platném znění, se zákonem č. 168/1999 Sb., o po-

of a Motor Vehicle, as amended (“the Act on Motor Third-Party

602 00 Brno

jištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,

Liability Insurance”), including the applicable implementing

v platném znění (dále jen „zákon o pojištění odpovědnosti

regulations, and with other legislation in force. The result of the

Members of the Board of Directors and Supervisory Board

z provozu vozidla“), včetně příslušných prováděcích vyhlášek

examination is mentioned in point IV.4.

as at 31 December 2013:

a dalšími platnými právními předpisy. Výsledek posouzení je

Sídlo společnosti

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2013:
Členové představenstva

uveden v bodě IV.4.

Předseda: Ing. Petr Baný, Brno, Česká republika
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I. 3. Basis of preparation of the financial statements
The accounting records of the Company are maintained and

Místopředseda: Miha Vittori, Lublaň, Slovinská republika

Members of the Board of Directors

Člen: Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA, Praha, Česká republika

Chairman: Ing. Petr Baný, Brno, the Czech Republic

I. 3. Východiska pro přípravu účetní závěrky

the financial statements of the Company have been prepared in

Po datu účetní závěrky došlo k personálním změnám v před-

Vice-chairman: Mag. Miha Vittori, Ljubljana, Slovenia

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost

accordance with Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, as amen-

stavenstvu (viz odstavec IV. 5 Následné události).

Member: Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA, Prague, the Czech Republic

postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ded, Regulation No. 502/2002 Coll., to implement certain provi-

After the balance sheet date, personnel changes happened

v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se prová-

sions of Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, as amended, for

within the Board of Directors (refer to IV.5. Subsequent events).

dějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

accounting units, which are insurance companies as amended

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou

(“Regulation No. 502/2002 Coll.”), and with the Czech Accounting
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pojišťovnami, v platném znění (dále jen „vyhláška 502/2002 Sb.“),

Standards for accounting units that maintain their accounting

českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují

records in compliance with Regulation No. 502/2002 Coll. and

podle vyhlášky 502/2002 Sb., a dalšími souvisejícími předpisy.

other relevant legislation. In case of areas that are not specified in

V oblastech, které neupravuje vyhláška 502/2002 Sb., postupo-

Regulation No. 502/2002 Coll., the company follows the Regulati-

vala společnost v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb., případně

on No. 501/2002 Coll. or Regulation No. 500/2002 Coll.

s vyhláškou 500/2002 Sb.

VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

(b) Finanční umístění (investice)

(b) Investments

The accounting records of the Company are maintained in such

Pozemky a stavby (nemovitosti)

Land and buildings (real estate)

Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sesta-

a manner that the financial statements prepared based on these

Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k okamžiku pořízení

Land and buildings (real estate) are initially recorded at their

vená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

records present a true and fair view of the accounting and finan-

účtovány v pořizovací ceně. Pozemky a stavby (nemovitosti) se

acquisition cost and are not subsequently depreciated.

účetnictví a finanční situace společnosti.

cial position of the Company.

neodpisují.

At the balance sheet date land and buildings (real estate) are

Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k rozvahovému dni pře-

valued at their fair value set by expert appraisal. Fair value means

I. 4. Důležité účetní metody

Explanation Added for Translation into English

ceňovány na reálnou hodnotu. Reálnou hodnotou se rozumí

the market value, which is the price for which such land and

These financial statements are presented on the basis of accoun-

tržní hodnota, která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo

buildings (real estate) could be sold on the date of valuation.

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

ting principles and standards generally accepted in the Czech

posudkem znalce jako cena, za jakou by mohly být pozemky

The fair value is determined through a separate valuation of

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizo-

Republic. Certain accounting practices applied by the Company

a stavby (nemovitosti) prodány v okamžiku provedení jejich

each item of land and buildings (real estate), carried out at least

vací ceně.

that conform with generally accepted accounting principles and

ocenění.

once every 5 years, based on a qualified estimate or a qualified

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 tis. Kč

standards in the Czech Republic may not conform with generally

Reálná hodnota se určuje tak, že se odděleně ocení každý

external valuer’s opinion. In the intervening years the Board of

a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 2 tis. Kč

accepted accounting principles in other countries.

pozemek a každá stavba (nemovitost) podle kvalifikovaného

Directors assesses whether the carrying amount of land and

odhadu nebo posudkem znalce, a to nejméně jednou za 5 let.

buildings (real estate) corresponds to their fair value.

V letech, ve kterých ocenění podle kvalifikovaného odhadu

Where on the balance sheet date land and buildings (real estate)

nebo posudkem znalce není prováděno, představenstvo spo-

have been sold or are to be sold within 3 months, the fair value is

je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 tis. Kč do

I. 4. Significant accounting policies

40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od
2 tis. Kč do 60 tis. Kč je rovnoměrně účetně odepisován po dobu

(a) Tangible and intangible fixed assets

lečnosti prověřuje, zda ocenění pozemků a staveb (nemovitos-

reduced by the actual disposal costs.

13 měsíců.

Tangible and intangible fixed assets are stated at acquisition cost.

tí) v účetnictví odpovídá jejich reálné hodnotě.

Any change in the fair value of land and buildings (real estate) is

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 40 tis. Kč

Tangible fixed assets costing less than TCZK 1 and intangible

Reálná hodnota pozemků a staveb (nemovitostí) je snížena

recognized in equity.

a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč

fixed assets costing less than TCZK 2 are charged to the profit

o skutečné náklady na jejich prodej, a to v případě, že k okamži-

je účetně odepisován dle níže uvedených ročních odpisových

and loss account in the year in which they are acquired.

ku sestavení účetní závěrky byly pozemky a stavby (nemovitos-

Debt securities at fair value through profit and loss

sazeb. Roční odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpo-

Tangible fixed assets costing TCZK 1 and more but less than TCZK

ti) již prodány nebo budou prodány nejpozději do 3 měsíců.

At the acquisition date debt securities are stated at acquisiti-

kládané doby používání hmotného a nehmotného majetku.

40 and intangible fixed assets costing TCZK 2 and more but less

Změna reálné hodnoty pozemků a staveb (nemovitostí) se

on cost.

Společnost stanovila následující plán účetních odpisů podle

than TCZK 60 are depreciated on straight-line basis during 13

účtuje rozvahově prostřednictvím oceňovacích rozdílů vykáza-

At the acquisition date debt securities are stated at acquisition

skupin majetku:

months.

ných ve vlastním kapitálu.

cost.
Acquisition cost is the amount for which a debt security has

Tangible fixed assets costing TCZK 40 and more and intangible
Odpisová
sazba v %

Dlouhodobý majetek

Metoda

Zřizovací výdaje

Rovnoměrná

20,0

Software

Rovnoměrná

25,0

Průmyslová a podobná
práva

Rovnoměrná

16,7

Inventář

Rovnoměrná

16,7

Ostatní

Rovnoměrná

25,0

fixed assets costing TCZK 60 and more are depreciated according

Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům

been acquired and includes a proportionate part of any accrued

to the below mentioned annual depreciation rates. The annual

nákladů a výnosů

interest and expenses directly associated with the acquisition.

depreciation rate reflects the assets’ expected useful lives.

Dluhové cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení

The Company amortises premiums and discounts on all debt se-

The following depreciation rates are used for the individual asset

v pořizovací ceně.

curities. Premiums and discounts are amortised to the profit and

classes:

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dluhový cenný

loss account on the basis of the effective interest rate method

papír pořízen, včetně nakoupeného alikvotního úrokového

from the date of acquisition to their maturity.

výnosu a přímých nákladů souvisejících s jeho pořízením.

Fair value means the price published by a domestic or foreign

Společnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u veške-

stock exchange or other public (organised) market. The Com-

rých dluhových cenných papírů. Prémie či diskont jsou postup-

pany applies the most recent published market price as at the

Fixed Assets

Method

Depreciation
rate in %

Incorporation expenses

Straight-line

20,0

Software

Straight-line

25,0

Industrial and similar
rights

ně rozpouštěny metodou efektivního úrokové míry do výkazu

date of the financial statements. If there is no available price or

Straight-line

16,7

zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti.

if it does not sufficiently represent the fair value, the fair value is

Inventories

Straight-line

16,7

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhláše-

Other

Straight-line

25,0

na na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném
(organizovaném) trhu. Společnost používá tržní hodnotu, která
je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní
závěrky (rozvahový den), a nejvíce se blížícímu tomuto datu.
Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyja-
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determined on the basis of a qualified estimate.

kvalifikovaného odhadu.

Only available for sale securities are held by the Company.

Společnost vlastní pouze realizovatelné cenné papíry. Změna

A change in the fair value of debt securities available for sale is

reálné hodnoty dluhových cenných papírů realizovatelných se

recognised in the profit and loss account.

(c) Opravné položky

(c) Allowances

účtuje výsledkově.

Where debt securities are denominated in a foreign currency,

Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním

The Company creates allowances to receivables and other

Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je

their value is translated based on the current exchange rate

aktivům s výjimkou finančního umístění vykazovaného v reálné

assets except for financial placements. Allowances represent

jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem

published by the Czech National Bank (“ČNB”).

hodnotě. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles hodnoty

a temporary decrease in value of individual assets. The amount

vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění

The appropriate exchange rate difference is included in the fair

jednotlivých aktiv. Jejich výše je stanovena na základě odborné-

of the decrease is determined on the basis of a professional risk

reálnou hodnotou.

value.

ho posouzení rizik provedeného vedením společnosti.

assessment carried out by the management of the Company.

Opravné položky k pohledávkám za pojistníky stanoví společ-

Allowances for receivables from policyholders are calculated by

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

Shares and other variable-yield securities

nost na základě analýzy jejich návratnosti. Opravné položky jsou

the Company based on an analysis of their recoverability. The

Dluhové cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení v po-

At the acquisition date, shares and other variable-yield securities

tvořeny paušálně na základě věkové struktury pohledávek. Spo-

allowances are created at large based on aging analysis. The

řizovací ceně.

are accounted for at acquisition cost.

lečnost prověřuje, že výsledná hodnota pohledávek odpovídá

company proves that the final value of receivables is in accordan-

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dluhový cenný

Acquisition cost is the amount for which the shares or other

jejich realizační hodnotě.

ce with their realisable value.

papír pořízen, včetně nakoupeného alikvotního úrokového

variable-yield securities were acquired and includes all expenses

výnosu a přímých nákladů souvisejících s jeho pořízením.

directly associated with the acquisition.

(d) Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv

(d) Impairment of assets

Společnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u veške-

At the balance sheet date, shares and other variable-yield securi-

Společnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo

At the balance sheet date the Company assesses whether those

rých dluhových cenných papírů. Prémie či diskont jsou postupně

ties are revaluated at their fair value.

dlouhodobého snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňována

assets, which are not carried at fair value or for which changes in

rozpouštěny metodou efektivního úrokové míry do výkazu zisku

Fair value means the price published by a domestic or foreign

na reálnou hodnotu, a aktiv, která přeceňována jsou, ale změna

fair value are recognised in equity, are impaired. Impairment of

a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti.

stock exchange or other public (organised) market. The Compa-

reálné hodnoty je účtována rozvahově. Trvalé nebo dlouhodobé

an asset is recognised in the profit and loss account.

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena

ny applies the most recent published market price as at the date

snížení hodnoty daného aktiva je promítnuto výsledkově.

na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném (orga-

of the financial statements (balance sheet date). If no market pri-

nizovaném) trhu. Společnost používá tržní hodnotu, která je vy-

ce is available or if it does not sufficiently represent the fair value,

(e) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy

Deferred acquisition costs represent the proportion of the

hlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky

the fair value is determined on the basis of a qualified estimate.

Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahr-

acquisition costs incurred during the current financial year that

(rozvahový den), a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-li tržní

The change in fair value of shares or other variable-yield securi-

nují část nákladů vzniklých při uzavírání pojistných smluv v prů-

relates to the revenues of subsequent financial years. In respect

hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou

ties is recognised in the profit and loss account.

běhu běžného účetního období, která se vztahuje k výnosům

of non-life insurance, the amount of deferred acquisition costs re-

hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného

Where shares and other variable-yield securities are denomi-

následujících účetních období.

sults from the amount of acquisition costs incurred in the current

odhadu.

nated in a foreign currency, their value is translated based on

Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné

period on each particular insurance policy and it is calculated ba-

Společnost vlastní pouze realizovatelné cenné papíry. Změna

the current exchange rate published by ČNB. The appropriate

smlouvy v neživotním pojištění vychází z celkové výše nákladů

sed on the ratio of the appropriate gross provision for unearned

reálné hodnoty dluhových cenných papírů realizovatelných se

exchange rate difference is included in the fair value.

na pořízení pojistných smluv vzniklých v běžném účetním

premiums at the balance sheet date to gross premiums written

období a je vypočtena na základě poměru hrubé výše rezervy

for the financial year. Deferred acquisition costs are determined

účtuje výsledkově.
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dřuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou

(e) Deferred acquisition costs

Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je

Deposits with financial institutions

na nezasloužené pojistné k datu účetní závěrky k předepsanému

for all individual classes of non-life insurance. At the end of each

jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem

Deposits with financial institutions are initially recognised

hrubému pojistnému za účetní období. Částky časového rozli-

financial year the Company carries out a liability adequacy test to

vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění

at nominal value. At the balance sheet date, these assets are

šení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy jsou stanoveny

determine whether the amount of the deferred acquisition costs

reálnou hodnotou.

revaluated at their fair value. The fair value of short-term deposits

pro jednotlivá odvětví neživotních pojištění. Ke konci účetního

is appropriate.

with financial institutions is determined as their nominal value

období společnost posuzuje přiměřenost výše časově rozli-

Depozita u finančních institucí

including accrued interest.

šených pořizovacích nákladů na základě testu postačitelnosti

(f) Income tax

Depozita u finančních institucí jsou k okamžiku pořízení účtová-

Other financial placements denominated in foreign currency are

pojistného.

Income tax on the profit for the year comprises current income

na v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou tato

translated based on the current exchange rate published by ČNB

aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. V případě krátkodo-

and the appropriate exchange rate difference is included in the

(f) Daň z příjmů

prises the tax liability calculated from the tax base using the

bých depozit u finančních institucí se reálnou hodnotou rozumí

fair value. Changes in fair value are reflected in the Company-

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změ-

effective tax rate and any additional payments or refunds of tax

nominální hodnota včetně časového rozlišení úroků.

’s profit and loss account.

ny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou

for previous years.

Pokud jsou depozita denominována v cizí měně, je jejich hodno-

z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném

Deferred tax is provided on all temporary differences between

ta přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným

roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

the carrying amounts of assets and liabilities for financial repor-

ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění. Změna reálné

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní

ting purposes and the amounts used for taxation purposes and

hodnoty se účtuje výsledkově.

a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných
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other temporary differences (tax losses carried forward, if any)

platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo

multiplied by the income tax rates expected to be valid for the

pohledávka uplatněny.

periods in which the tax asset/liability is expected to be utilized.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě,

A deferred tax asset is recognized only to the extent that there is

závazků se může lišit v důsledku následných událostí nebo nově

result in significant adjustments to the amounts provided for.

kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění

no doubt that the future taxable profits will be available against

zjištěných skutečností, které mohou mít za následek významné

Adjustments to the amounts of the provisions are reflected in the

v následujících účetních obdobích.

which this asset can be utilized.

změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují

financial statements for the period in which the adjustments are

v účetní závěrce toho období, ve kterém jsou zjištěny. Použité

made. The procedures and methods used in making estimates

postupy a metody odhadů jsou pravidelně prověřovány.

are reviewed regularly.

(g) Rezerva na nezasloužené pojistné

(g) Provision for unearned premiums

Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek pře-

The provision for unearned premiums represents that part of

depsaného pojistného, které se vztahuje k budoucím účetním

gross premiums written which is to be allocated to subsequent

(i) Rezerva na závazky Kanceláře

(i) Provision for liabilities of the Czech Bureau of Insurers

obdobím, a její výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočíta-

financial years. It represents the sum of all amounts calculated for

Společnost je členem České kanceláře pojistitelů (dále jen

The Company is a member of the Czech Bureau of Insurers (“the

ných podle jednotlivých pojistných smluv za použití metody „pro

individual contracts using the “pro rata temporis” method.

„Kancelář“).

Bureau”).

Podle § 18 odst. 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu

Pursuant to Section 18 (6) of the Act on Motor Third-Party

rata temporis“.
(h) Provision for outstanding claims

vozidla člen Kanceláře ručí za její závazky v poměru podle výše

Liability Insurance a member of the Bureau must guarantee the

(h) Rezerva na pojistná plnění

The provision for outstanding claims in respect of non-life

svých příspěvků a za tímto účelem je povinen tvořit technické

liabilities of the Bureau in an amount calculated pro rata based

Rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění jsou tvořeny ve

insurance comprises the amount of expected costs in respect of

rezervy, a to k závazkům, ke kterým nemá Kancelář vytvořena

on the respective amounts of members’ contributions. To meet

výši předpokládaných nákladů na pojistné události:

claims:

odpovídající aktiva.

this requirement, members must create technical provisions for

a) hlášené do konce běžného účetního období, ale v běžném

a) reported but not settled during the period (RBNS);

Výše rezervy na závazky Kanceláře se podle zákona o pojištění

liabilities that are not covered by relevant assets of the Bureau.

b) incurred but not reported during the period (IBNR).

odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje na základě podkladů

The amount of the provision to cover the liabilities of the Bureau

The provision for outstanding claims reported by the end of the

od Kanceláře.

pursuant to the Act on Motor Third Party Liability Insurance is

účetním období nezlikvidované (RBNS);
b) do konce běžného účetního období vzniklé, ale nenahlášené

year represents the sum of all amounts calculated for individual

Představenstvo společnosti je na základě jemu dostupných

determined on the basis of information provided by the Bureau.

Výše rezervy na pojistná plnění vyplývající z pojistných událostí

claims.

informací ke dni sestavení účetní závěrky toho názoru, že výše

Based on information available to them, the Board of Directors of

hlášených do konce účetního období je stanovena jako souhrn

The provision for outstanding claims incurred but not reported

vytvořené rezervy je přiměřená pro krytí nákladů na pojistné

the Company believes that the provision established is adequate

rezerv vypočítaných pro jednotlivé pojistné události.

as at the balance sheet date (IBNR) is determined using the

události pravděpodobně vzniklých v souvislosti se závazkem

to cover the cost of claims incurred corresponding to the liability

U pojistných událostí, které do konce účetního období vznikly,

chain-ladder method. For large claims in the motor third-party

z titulu povinně smluvní odpovědnosti, který společnost pře-

assumed by the Company in relation to statutory motor liability

ale nebyly hlášeny, se rezerva stanovuje metodou vývojových

liability insurance the provision is stated based on expected

vzala. Konečná výše nákladů na pojistné události bude přesně

insurance. The ultimate claims expenses will remain unknown for

trojúhelníků. Pro případ velkých škod v pojištění odpovědnosti

number of late reported claims and estimated premium amount.

známa až za několik let. Podíl společnosti na těchto nákladech

several years. Consequently, the funds necessary to settle these

z provozu motorového vozidla je tato rezerva stanovována na

The provision for outstanding claims includes the estimate of all

na pojistná plnění bude určen podle jejího podílu na trhu tohoto

claims will depend on the income obtained from financial place-

základě očekávaného počtu pozdě nahlášených škod a odhad-

relating external and internal claims handling costs.

druhu pojištění v době konečného vypořádání těchto pojistných

ments. The Company’s share of these outstanding claims will be

nuté výše pojistného plnění.

In general the Company does not reduce the provision by an

událostí.

determined according to its share of the market for this class of

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž odhad veškerých

estimate of the value of salvage and subrogation recoveries.

souvisejících externích a interních nákladů na likvidaci pojistných

When calculating the provision for outstanding claims, no dis-

(j) Rezerva na nedostatečnost nezaslouženého pojistného

událostí.

counting is carried out except for the provision for outstanding

Ke konci účetního období společnost provádí test postačitelnosti

(j) Unexpired risk provision

Společnost primárně nesnižuje rezervu na pojistná plnění

claims where claims payments are made in the form of annuities

rezerv. V případě negativního výsledku tohoto testu je vytvořena

At the end of each financial year the Company carries out a liabi-

o předpokládané regresy v důsledku nedostatečné historické

(in particular in terms of motor third-party liability insurance).

rezerva na nedostatečnost nezaslouženého pojistného. Daná

lity adequacy test. In case of negative result of the test unexpired

zkušenosti.

When creating the provision for outstanding claims in terms of

rezerva kryje rizika spojená s nedostatečností rezervy na neza-

risk provision is created. The provision covers risks associated

Při výpočtu rezervy na pojistná plnění se nediskontuje s výjim-

claims where the insurance company acts as the leading co-in-

sloužené pojistné a s budoucím předepsaným pojistným, které

with inadequacy of provision for unearned premiums and with

kou rezervy na pojistná plnění vyplácená formou rent (zejména

surer, the applicable provisions of the Act on Insurance Contracts

bude vygenerováno do konce pojistného roku pojistných smluv

future premiums which will be written by the end of policy year

u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

are taken into consideration by the Company.

existujících ke konci účetního období.

of insurance contracts existing at the end of the financial year.

Při tvorbě rezervy na pojistná plnění v případě pojistných událos-

Although the Board of Directors considers that the provision for

tí, kde pojišťovna vystupuje jako vedoucí soupojistitel, společ-

outstanding claims is fairly stated on the basis of the information

(k) Podíl zajišťovatelů na pojistně technických rezervách

(k) Reinsurers’ share of technical provisions

nost postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

currently available to them, the ultimate liability may vary as

Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v je-

Technical provisions are presented as a net liability, i.e. after

o pojistné smlouvě.

a result of subsequent events or new information, which may

(IBNR).
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rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby

insurance at the time these claims are finally settled.

jich čisté výši, tj. po zohlednění podílu zajišťovatelů. Výše tohoto

deduction of the reinsurers’ share. The amount of this share is cal-

Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na

podílu je stanovena na základě ustanovení příslušných zajistných

culated based on the terms of the related reinsurance contracts,

pojistná plnění za věrně zobrazenou na základě informací, které

smluv, způsobů zúčtování se zajišťovateli a dále s přihlédnutím

the method of settlement with reinsurers and in consideration of

jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, konečná výše

k principu opatrnosti.

the prudence principle.
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Společnost vykazuje podíl zajišťovatelů na rezervě na nezaslou-

The Company presents the reinsurers’ share of the provision

žené pojistné a na rezervě na pojistná plnění. Zajišťovatelé se

for unearned premiums and the provision for outstanding

nepodílejí na dalších pojistně technických rezervách.

claims. The reinsurer does not participate in the other technical
provisions.

(q) Rozdělení společných položek mezi technický a netechnický účet

(q) Allocation of items between the technical and non-technical

Náklady a výnosy z finančního umístění

accounts

Rezervy jsou určeny ke krytí rizik, ztrát a jiných případných závaz-

(l) Provisions

Náklady a výnosy z finančního umístění jsou přerozdělovány

Expenses and revenues from financial placements

ků, které jsou jasně definovány a jejichž vznik je pravděpodobný

Provisions are intended to cover risks, losses and other respective

způsobem uvedeným v části I.4. písm. (o).

Expenses and revenues from financial placements are allocated

nebo jistý, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému

payables, which are clearly defined and the occurrence of which

vzniknou.

is either probable or certain but whose amount or timing are

Ostatní náklady a výnosy

uncertain.

Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady

(l) Rezervy

(m) Předepsané pojistné

between the technical and non-technical accounts using the
method stated in point I.4. (o).

a výnosy účtovány přímo na technický účet neživotního pojištění

Other revenues and expenses

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné

(m) Gross premiums written

nebo netechnický účet. Náklady a výnosy, které není možno

During the accounting period clearly attributable expenses and

podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na

Gross premiums written comprise all amounts due during the

jednoznačně přiřadit, jsou primárně zaúčtovány na netechnic-

revenues are accounted for directly in the technical account for

skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k poz-

financial year in respect of insurance contracts regardless of the

ký účet a následně převedeny na technický účet neživotního

non-life insurance or the non-technical account. Expenses and

dějším účetním obdobím.

fact that such amounts may relate in whole or in part to future

pojištění. Jako klíč k jejich přerozdělení jsou použity odpovídající

income that cannot be directly attributed are recorded primarily

financial years.

rozvrhové základny.

in the non-technical account and subsequently allocated to the

(n) Náklady na pojistná plnění

(n) Claims paid

Tímto způsobem nejsou převedeny daně a poplatky a ostatní

technical account for non-life insurance. The allocation is carried

Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných

Claims paid comprise the amount assessed for payment based

náklady přímo nesouvisející s pojištěním a zajištěním.

out using the relevant cost drivers.

k výplatě pojistných plnění z titulu zlikvidovaných pojistných

on the claims investigation process, external and internal claims

událostí a dále zahrnují externí a interní náklady pojišťovny spo-

handling costs and a deduction for the salvage value and other

(r) Přepočty cizích měn

jené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se

recoveries.

Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kurzem

snižují o regresy a jiné obdobné nároky pojišťovny.

Claims paid are recorded upon completion of the investigation

devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou, který je

(r) Foreign currency translation

O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení

of the claim and in the amount of the assessed settlement.

platný ke dni vzniku účetního případu, případně kurzem, za jaký

Transactions during the year are recorded at the Czech national

byla transakce realizována.

bank rate effective on the transaction date or at the rate at which

likvidace pojistné události a stanovení výše plnění.

The allocation is not applied to taxes, fees and other expenses
incurred outside insurance or reinsurance activities.

(o) Acquisition costs

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni

the transaction was realised.

(o) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Acquisition costs comprise all direct and indirect costs arising

přepočítána dle oficiálního kurzu České národní banky, platného

At the balance sheet date, foreign currency assets and liabilities

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé

from the conclusion of insurance contracts.

k danému dni. Pokud nebylo výše uvedeno jinak, účtují se kurzo-

are translated at the Czech national bank official rate on that

vé zisky a ztráty výsledkově.

date. Unless stated otherwise, foreign currency gains and losses

a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných
smluv.

(p) Expenses and income from financial placements

are recorded in Company’s profit and loss account.

Method of accounting for expenses and income from financial

(s) Konsolidace

(p) Náklady a výnosy z finančního umístění

placement and their allocation between the technical and non-

V souladu s ustanovením § 38a vyhlášky 502/2002 Sb. je spo-

(s) Consolidation

Způsob účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění

-technical accounts

lečnost zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti

Pursuant to s. 38a of the Regulation No. 502/2002 Coll., the Com-

a jejich rozdělení mezi technickou a netechnickou část

Expenses and income from financial placements are recorded

TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. se sídlem v Lublani,

pany has been included in the consolidated financial statements

Náklady a výnosy ze složek finančního umístění jsou prvotně

initially in the non-technical account, and the relevant amount

Slovinská republika, sestavené podle Mezinárodních standardů

of Triglav INT holdinška družba, d.d. with its registered office in

zaúčtovány na netechnický účet a ke konci každého měsíce

is subsequently transferred to the technical account for non-life

finančního výkaznictví.

Ljubljana, the Republic of Slovenia, prepared in compliance with

je jejich poměrná část následně převedena na technický účet

insurance at the end of each month. Expenses and income

neživotního pojištění. Na technický účet neživotního pojištění

generated from the financial placement used for the coverage of

I. 5. Změny a odchylky od účetních metod a postupů

jsou převáděny náklady a výnosy plynoucí z finančního umístění

technical provisions in accordance with valid legislation are trans-

V roce 2013 společnost neprovedla žádné změny účetních

I. 5. Change in accounting policies and procedures

použitého ke krytí technických rezerv v souladu s platnou

ferred to the technical account for non-life insurance.

metod a postupů, které by měly významný dopad do hospodář-

In 2013, the Company did not change any accounting policies

legislativou.

The disposal of financial placements is presented on a gross

ského výsledku, a během účetního období nepoužila žádných

and procedures, which would have a considerable impact on

Společnost při účtování o realizaci finančního umístění používá

basis, whereby the revenues from disposal in the amount of the

odchylek od těchto metod a postupů.

financial result and it did not use any deviation from the account-

tzv. „brutto“ metodu a v souladu s ní účtuje odděleně o veš-

selling price of the relevant financial instruments are recorded

kerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných

separately from the carrying value of the related financial place-

I. 6. Řízení rizik

finančních nástrojů a zvlášť o nákladech ve výši jejich účetní

ments.

V souladu s Vyhláškou č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

I. 6. Risk management

některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, společnost zajistila

In compliance with Regulation No. 434/2009 Coll., to implement

nastavení řídicího a kontrolního systému tak, aby pokrýval veške-

certain provisions of the Act on Insurance, the Company has

ré činnosti společnosti.

ensured that the set-up of the internal control system covers all

hodnoty.
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International Financial Reporting Standards.

ing policies and procedures during the accounting period.

its activities.
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Management and control system of the Company is set in such

umožňoval soustavné a systematické řízení rizik.

a way to allow continuous and systematic risk management.

Společnost je vystavena pojistnému riziku přirozeně vyplýva-

The Company is exposed to insurance risk naturally arising from

jícímu z upsaných pojistných smluv a dalším rizikům, zejména

concluded insurance policies and to other risks, especially the

Koncentrace z územního hlediska

Geographic concentration

tržnímu, úvěrovému, operačnímu, likvidity a koncentrace.

market, credit, operational, liquidity and concentration risk.

Převážná část upisovaných rizik se nachází v České republice.

The majority of underwritten risks are in the Czech Republic.

Zásady a postupy pro řízení rizik jsou ucelené a propojené se

Policies and procedures for risk management are integral and

Společnost prověřuje, aby riziko, kterému je společnost vystave-

The risk, which the Company is exposed to, is not significantly

zásadami a postupy pro udržování kapitálu ke krytí těchto rizik.

linked with principles and procedures for maintaining the capital

na, nebylo z geografického hlediska významně koncentrované

concentrated from geographical point of view on any group of

Za řízení rizik je ve společnosti zodpovědné představenstvo.

to cover these risks.

na jakoukoli skupinu pojištěných, co se týká sociálních, profes-

policyholders in terms of social, professional or age criteria.

The Board of Directors is responsible for risk management in the

ních nebo věkových kritérií.

(a) Pojistné riziko v neživotním pojištění

Company.

Společnost je vystavena pojistnému riziku a riziku z upisování

(b) Market risk
(b) Tržní riziko

The Company is exposed to market risk which arises from open

pojistných smluv v rámci poskytování produktů neživotního

(a) Insurance risk in Non-life insurance

Společnost je vystavena tržnímu riziku, které vyplývá z otevře-

position in interest rate, currency and equity instruments which

pojištění.

The Company is exposed to insurance risk and underwriting risks

ných pozic v úrokových, měnových a akciových nástrojích, které

are all exposed to general and specific market movements.

Pojistné riziko vyplývá z nejistoty týkající se období, frekvence

following from the sale of non-life insurance products.

jsou všechny vystaveny obecným a specifickým pohybům na

The main risk is the fact that income from financial assets is not to

a výše škod krytých pojistnými smlouvami.

Insurance risk arises from uncertainty related to period, frequen-

trhu.

be sufficient to fund the liabilities arising from insurance policies.

Nejvýznamnější částí je riziko z nedostatečné výše technických

cy and amount of damages covered by insurance policies.

Hlavním rizikem je skutečnost, že výnosy z finančního majetku

Market risk is constantly monitored and managed. A substantial

rezerv, jakož i riziko plynoucí z výše pojistného. Výše pojistného

The most significant components of insurance risk are the risk of

nebudou postačovat na financování závazků vyplývajících

portion of financial assets is held in the form of short-term depo-

se stanovuje na základě historických předpokladů, které se

insufficient amount of technical provisions and the risk arising

z pojistných smluv.

sits with financial institutions and liquid debt securities issued by

mohou lišit od skutečnosti. Na určení výše rezerv může mít

from premium amount. The amount of premium is determined

Tržní riziko je soustavně sledováno a řízeno. Podstatná část

the Czech Republic.

významný vliv riziko trendu, riziko odhadu, změna předpokladů

based on historical assumptions which may differ from the actu-

finančního majetku je držena ve formě likvidních dluhových

atd. K eliminaci rizika při stanovování dostatečné výše rezerv se

al situation. Determination of technical provisions may be signifi-

cenných papírů vydaných Českou republikou a krátkodobých

Interest rate risk

používají testy přiměřenosti rezerv a analýza citlivosti na změny

cantly influenced by the risk of trend, risk of assessment, change

depozit u finančních institucí.

The Company is exposed to interest rate risk as a result of the im-

předpokladů.

of assumptions, etc. To eliminate the risk when determining the

K řízení pojistného rizika společnost využívá interní směrnice pro

adequate level of provisions the tests of liability adequacy and

Úrokové riziko

fair value and income from financial investments can increase

vývoj a oceňování produktů, stanovení výše technických rezerv,

sensitivity analysis to change in assumptions is used.

Společnost je vystavena úrokovému riziku v důsledku dopadů

but also decrease as a result of these changes.

strategii zajištění a pravidla upisování.

In order to manage insurance risk, the Company applies internal

výkyvů aktuálních tržních úrokových sazeb. Reálná hodnota

Beside changes in the value of assets, the interest rates fluctuati-

pact of fluctuations in the up-to-date market interest rates. The

guidelines for development and product pricing, determination

a výnosy z finančního umístění mohou v důsledku těchto změn

on may also result in changes of liabilities.

Koncentrace pojistného rizika

of the amount of technical provisions, reinsurance strategy and

růst, ale i klesat.

Based on a cash flow analysis the Company creates portfolios

Koncentrace pojistného rizika může existovat v případě, že určitá

underwriting rules.

Kromě změn v hodnotě majetku dochází v případě výkyvů

of financial investments whose value changes together with

úrokových sazeb i ke změnám na straně závazků.

a change in the value of liabilities if interest rate changes.

událost nebo série událostí může významně ovlivnit závazky
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Řídicí a kontrolní systém společnosti je konstruován tak, aby

společnosti. Koncentrace pojistného rizika pak určuje rozsah

Insurance risk concentration

Společnost na základě analýzy peněžních toků sestavuje portfo-

možného vlivu těchto událostí na výši závazků společnosti.

Insurance risk concentration may exist if a certain event or series

lia finančních investic, jejichž hodnota se mění s hodnotou pasiv,

Risk of price fluctuation

Tato koncentrace může vzniknout z jedné pojistné smlouvy

of events can significantly affect the liabilities of the Company.

pokud se změní úroková sazba.

The Company is exposed to a risk of price fluctuation, which

nebo malého počtu souvisejících smluv a váže se k okolnostem,

Insurance risk concentration then determines extent of possible

které byly důvodem vzniku významných závazků. Koncentrace

influence of these events on the level of the Company liabilities.

Riziko volatility cen

tes due to the changes of market prices. These changes can be

pojistného rizika může vznikat z akumulace rizik v rámci několika

Such concentration can arise from one insurance policy or from

Společnost je vystavena riziku volatility cen. Je to riziko, že se

caused by factors specific for particular instrument or by their

individuálních skupin smluv, může nastat v případě vzniku

small number of related policies and it is related with circumstan-

hodnota finančního nástroje bude měnit v důsledku změn trž-

issuers or by factors affecting all instruments traded on capital or

málo frekventovaných událostí velkého rozsahu (např. živelní

ces which were the reason for occurrence of significant liabilities.

ních cen. Tyto změny mohou být způsobeny faktory specifickými

money market.

pohromy), jako i v případě vedení závažných soudních sporů, či

The concentration of insurance risk may arise from risks accumu-

pro jednotlivý nástroj nebo způsobeny jejich emitenty nebo

v případě změny legislativy.

lation within several individual groups of policies, may arise in

faktory ovlivňujícími všechny nástroje obchodované na kapitálo-

Currency risk

Vzhledem ke koncentraci na pojištění odpovědnosti z provozu

low-frequency high -severity events (e.g. natural disasters), or in

vém nebo peněžním trhu.

The Company regulates its currency risks through financial

motorových vozidel je společnost potenciálně vystavena rizikům

the event of significant litigations or legislation changes.

souvisejícím s výplatou rent, tj. vývojem soudní praxe, změnou

Being concentrated on the motor third-party liability insuran-

Měnové riziko

substantial majority of financial transactions of the Company is

legislativy a vývojem ekonomického, politického a sociálního

ce, the Company is potentially exposed to the risks associated

Společnost usměrňuje svá měnová rizika prostřednictvím finanč-

also denominated in Czech crowns.

prostředí.

with payment of annuities, i.e. development of court practice,

ního umístění denominovaného především v českých korunách,

legislation changes and development of economic, politic and

kdy podstatná většina finančních transakcí společnosti je rovněž

social environment.

denominována v českých korunách.
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consists in the fact that the value of financial instrument fluctua-

placement denominated mainly in Czech crowns when the
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(c) Úvěrové riziko

(c) Credit risk

Společnost je vystavena úvěrovému riziku, které vyplývá z ne-

The Company is exposed to credit risk arising from counterparty

schopnosti protistrany uhradit splatné částky v plné výši.

failing to pay due amounts in full.

Hlavní oblasti, kde je společnost vystavena úvěrovému riziku:

Main areas where the Company is exposed to credit risk:

– podíl zajistitele na pojistných závazcích;

– reinsurer’s share in insurance liabilities;

– dluh zajistitele, který se týká již vyplacené pojistné události;

– reinsurer’s debt related to a claim that has already been paid;

– dlužné pojistné;

VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

II. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE

II. SUPPLEMENTARY DISCLOSURES – BALANCE SHEET

– outstanding premium;

II. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

II. 1. Intangible fixed assets

– riziko nesplacení jistiny nebo výnosů z finančních investic.

– risk of failure to repay the principal or income from financial

Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvořily následující

Intangible fixed assets of the Company comprise the following

Ke koncentraci úvěrového rizika dochází v případech skupin

investments.

položky:

items:

smluvních protistran, které mají obdobné ekonomické charak-

The credit risk is concentrated when groups of contractual coun-

teristiky a jejichž schopnost plnit smluvní závazky je podobně

terparties have similar economical characteristics that would

ovlivňována změnami ekonomických či jiných podmínek.

cause their ability to meet contractual liabilities to be similarly

Úvěrové riziko je omezené externími limity pro skladbu finanční-

affected by changes in economic or other conditions.

Pořizovací cena k 1. 1. 2013

18 951

10 341

43

29 335

ho umístění

The credit risk is bounded by external limits regulating the

Přírůstky

17 457

202

-

17 659

(Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanove-

structure of financial placements (Regulation No. 434/2009 Coll.,

Úbytky

-

-

-

-

ní zákona o pojišťovnictví).

to implement certain provisions of the Act on Insurance).

Pořizovací cena k 31. 12. 2013

36 408

10 543

43

46 994

Společnost dále stanovuje limity pro jednotlivé emitenty/proti-

The Company further sets the limits for particular issuers/coun-

Oprávky k 1. 1. 2013

11 670

8 179

43

19 892

strany podle jejich úvěrové kvality a pravidelně monitoruje jejich

terparties based on their credit quality and regularly monitors

4 695

1 728

-

6 423

dodržování. Limity jsou pravidelně přehodnocovány.

whether these limits are met. The limits are subject to regular

-

-

-

-

Dlužné pojistné se průběžně sleduje a způsob tvorby opravných

review.

16 365

9 907

43

26 315

položek je popsaný v bodě I.4.(c).

The outstanding premium is regularly monitored and the me-

7 281

2 162

-

9 443

20 043

636

-

20 679

thod for creation of adjustments is described in point I.4. (c).

Software

Odpisy
Úbytky oprávek
Oprávky k 31. 12. 2013
Zůstatková cena k 1. 1. 2013
Zůstatková cena k 31. 12. 2013

Průmyslová
a podobná práva

Zřizovací
výdaje

Celkem

Průmyslová práva představují licenční práva k provoznímu systému.

(d) Operační riziko
Operační riziko je riziko potenciální ztráty vyplývající z chybě-

(d) Operational risk

jících nebo nedostatečných interních procesů, lidských zdrojů

Operational risk is risk of potential loss arising from missing or

a systémů nebo z jiných příčin, které mohou vznikat jak v důsled-

inadequate internal processes, human resources and systems or

ku vnitřních, tak vnějších událostí.

from other reasons which may arise as a result of both internal

Společnost analyzuje tato rizika a navrhuje úpravy pracovních

and external events.

postupů a procesů s cílem eliminace událostí nesoucích ztrátu

The Company analyses these risks and proposes the modifi-

z titulu operačních rizik.

cations of work practices and processes to eliminate the risks
associated with operational events.

(e) Riziko likvidity

Software

Industrial and similar
rights

Incorporation
expenses

Total

Acquisition cost at 1/1/2013

18,951

10,341

43

29,335

Additions

17,457

202

-

17,659

Disposals

-

-

-

-

Acquisition cost at 31/12/2013

36,408

10,543

43

46,994

Accumulated depreciation at 1/1/2013

11,670

8,179

43

19,892

4,695

1,728

-

6,423

-

-

-

-

16,365

9,907

43

26,315

7,281

2,162

-

9,443

20,043

636

-

20,679

Depreciation
Disposals

Společnost je vystavena denním požadavkům na likviditu, které

(e) Liquidity risk

Accumulated depreciation at 31/12/2013

vyplývají z pojistných plnění. Riziko likvidity je riziko, že hotovost

The Company is exposed to daily requirements for liquidity

Net book value at 1/1/2013

na zaplacení závazků nemusí být k dispozici v čase splatnosti za

arising from claim settlements. The liquidity risk is a risk that the

Net book value at 31/12/2013

přiměřené náklady.

cash necessary to pay liabilities is not available in due date at

Industrial rights represent license rights related with the operating and accounting system.

Potřeba likvidity se nepřetržitě monitoruje za účelem zabezpeče-

reasonable costs.

ní potřebných zdrojů.

The need for liquidity is continuously monitored to ensure

Společnost má k dispozici různé zdroje financování a v souladu

necessary resources.

s platnou legislativou drží dostatečnou část finančního umístění

The Company has available various sources of financing and in

v likvidních finančních nástrojích.

compliance with the legislation in force it keeps a sufficient part
of financial placements in liquid financial instruments.
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VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

II. 2. Finanční umístění (investice)

II. 2. Investment

(a) Pozemky a stavby (nemovitosti)

(a) Land and buildings (real estate)

Provozní

2013

2012

Self-occupied

2013

2012

(c) Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům

Pozemky

8 275

8 275

Land

8,275

8,275

nákladů a výnosů

Oceňovací rozdíly

1 533

1 533

Revaluation

1,533

1,533

34 085

34 085

34,085

34,085

Stavby
Oceňovací rozdíly
Celkem provozní pozemky a stavby
v reálné hodnotě

26 107
70 000

26 107
70 000

Buildings
Revaluation

26,107

Total self-occupied land and buildings
at fair value

70,000

Reálná hodnota
2013

26,107
70,000

The most recent valuation of land and buildings (real estate)

znalce bylo provedeno ke dni 31. prosince 2013.

based on a qualified external valuer’s opinion was carried out on
31 December 2013.

- Kótované na burze v ČR

- Nekótované

9 986

–

10 001

–

25 681

18 722

23 439

17 324

–

–

–

–

551 517

621 587

549 326

606 791

- Kótované na jiném trhu CP

–

–

–

–

- Nekótované

–

–

–

–

–

–

–

–

25 184

–

23 465

–

–

–

–

–

612 368

640 309

606 231

624 115

Ostatní
- Kótované na burze v ČR

podíly

- Kótované na jiném trhu CP
Reálná hodnota

- Nekótované

Pořizovací cena

2013

2012

2013

2012

–

–

–

–

37 104

35 033

31 750

31 750

–

–

–

–

Celkem

Vydané finančními institucemi

– Kótované na jiném trhu CP
– Nekótované
Celkem

2012

Vydané vládním sektorem
- Kótované na burze v ČR

(b) Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní

– Kótované na burze v ČR

2013

Vydané finančními institucemi

- Kótované na jiném trhu CP

Poslední ocenění pozemků a staveb (nemovitostí) posudkem

Pořizovací cena
2012

(c) Debt securities valued at fair value through profit and loss

37 104

35 033

31 750

and AFS
Fair value
2013

31 750

Acquisition costs
2012

2013

2012

Issued by financial institutions

(b) Shares and other variable-yield securities, other participating
interests
Acquisition costs

2013

2012

2013

2012

– Listed on Czech stock exchange

–

–

–

–

– Listed on other security market

37,104

35,033

31,750

31,750

–

–

–

–

37,104

35,033

31,750

31,750

Issued by financial institutions

Total

9,986

–

10,001

–

– Listed on other security market

25,681

18,722

23,439

17,324

–

–

–

–

– Unlisted
Issued by government

Fair value

– Unlisted

– Listed on Czech stock exchange

– Listed on Czech stock exchange

551,517

621,587

549,326

606,791

– Listed on other security market

–

–

–

–

– Unlisted

–

–

–

–

– Listed on Czech stock exchange

–

–

–

–

– Listed on other security market

25,184

–

23,465

–

Other

– Unlisted
Total

(d) Depozita u finančních institucí
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–

–

–

–

612,368

640,309

606,231

624,115

(d) Deposits with financial institutions
2013

2012

2013

2012

Splatné do 1 roku

47 870

87 005

Due up to 1 year

47,870

87,005

Celkem

47 870

87 005

Total

47,870

87,005
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VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

II. 3. Měnová struktura finančního umístění

II. 3. Currency structure of investment

Cenné papíry
s proměnlivým výnosem

Měna

Cenné papíry
s pevným výnosem

Depozita a ostatní
finanční umístění

2013

2012

2013

2012

2013

2012

CZK

37 104

35 033

561 503

626 567

47 870

87 005

EUR

–

–

50 865

13 742

–

–

612 368

640 309

Celkem

37 104

35 033

47 870

Variable-yield securities

Currency
CZK

Deposits and other investments

2012

2013

2012

2013

2012

37,104

35,033

561,503

626,567

47,870

87,005

EUR

–

Total

Debt securities

2013

37,104

–
35,033

50,865

13,742

612,368

640,309

–
47,870

–
87,005

87 005

II. 4. Pohledávky

II. 4. Receivables
Pohledávky z operací
zajištění

Ostatní
pohledávky

Receivables due from
intermediaries

Receivables due from
reinsurance

Pohledávky
za pojistníky

Ve splatnosti
Po splatnosti

44 656
118 134

7 096
11 328

72 701
–

10 035
–

134 488
129 462

Before due date
After due date

44,656
118,134

7,096
11,328

72,701
–

10,035
–

134,488
129,462

Celkem

162 790

18 424

72 701

10 035

263 950

Total

162,790

18,424

72,701

10,035

263,950

Výše opravné položky

Pohledávky za
pojišťovacími zprostř.

Receivables due from
the policyholders

31. prosince 2013

Celkem

31 December 2013

Adjustment

Other receivables

Total

33,172

1,647

–

–

34,819

129,618

16,777

72,701

10,035

229,131

33 172

1 647

–

–

34 819

Čistá výše celkem

129 618

16 777

72 701

10 035

229 131

31. prosince 2012

Pohledávky
za pojistníky

Ve splatnosti
Po splatnosti

63 042
109 993

7 426
7 272

46 018
–

8 963
–

125 449
117 265

Before due date
After due date

63,042
109,993

7,426
7,272

46,018
–

8,963
–

125,449
117,265

Celkem

173 035

14 698

46 018

8 963

242 714

Total

173,035

14,698

46,018

8,963

242,714

40 211

1 427

–

–

41 638

40,211

1,427

–

–

41,638

132 824

13 271

46 018

8 963

201 076

132,824

13,271

46,018

8,963

201,076

Výše opravné položky
Čistá výše celkem

Pohledávky za
pojišťovacími zprostř.

Pohledávky z operací
zajištění

Ostatní pohledávky

Celkem

Total net amount

31. prosince 2012

Receivables due from
the policyholders

Adjustment
Total net amount

Receivables due from
intermediaries

Receivables due from
reinsurance

Other receivables

II. 5. Ostatní aktiva

II. 5. Other assets

(a) Dlouhodobý hmotný majetek

(a) Tangible fixed assets
Stroje, přístroje
a zařízení

Pořizovací cena k 1. 1. 2013
Přírůstky
Úbytky
Pořizovací cena k 31. 12. 2013
Oprávky k 1. 1. 2013
Odpisy
Úbytky oprávek
Oprávky k 31. 12. 2013
Zůstatková cena k 1. 1. 2013
Zůstatková cena k 31. 12. 2013
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Inventář

Drobný majetek

Celkem

13 004

44

12 371

25 419

5 604

-

1 271

6 875

-59

-

-641

-700

18 549

44

13 001

25,419

Additions

5,604

-

1,271

6,875

31 594

Disposals

(59)

-

(641)

(700)

Acquisition cost at 31/12/2013

18,549

44

13,001

31,594

Accumulated depreciation at 1/1/2013

10,523

36

11,708

22,267

2,097

3

1,067

3,167

(59)

-

(613)

(672)
24,762

11 708

22 267

3

1 067

3 167

-613

Total

12,371

36

-

Small property

44

2 097

-672

Acquisition cost at 1/1/2013

Inventory

13,004

10 523

-59

Machinery,
appliances and
equipment

Total

Depreciation expense
Disposals

12 561

39

12 162

24 762

2 481

8

663

3 152

Accumulated depreciation at 31/12/2013

12,561

39

12,162

6 832

Net book value at 1/1/2013

2,481

8

663

3,152

Net book value at 31/12/2013

5,988

5

839

6,832

5 988

5

839
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VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

II. 6. Přechodné účty aktiv

II. 6. Temporary asset accounts

II. 7. Vlastní kapitál

(a) Dohadné položky aktivní

(a) Estimated receivables

(a) Základní kapitál
Registrovaný základní kapitál se skládá z 3 600

2013

2012

Odhad předpisu pojistného

16 273

16 156

Dohad získatelských provizí

227

2 701

5 747

–

Ostatní

21

33

Celkem

22 268

18 890

Dohad zajištění

2013

2012

16,273

16,156

227

2,701

5,747

–

Other

21

33

Total

22,268

18,890

Estimated premiums
Estimated deferred commissions
Estimated reinsurance

Odhad předpisu pojistného

Estimated premiums

V dohadných položkách aktivních společnost vykazuje,

The Company discloses in estimated receivables, among

mimo jiné, odhad předpisu pojistného ze smluv, které mají

others, an estimate of the written premiums from contracts

počátek pojištění v roce 2013, ale byly zadány do systému

which commence in 2013 but were entered in the opera-

až po uzávěrce za měsíc prosinec. Jde zejména o smlouvy

tional system after the accounts were closed in December.

z pojištění motorových vozidel.

Such contracts mainly relate to motor insurance.

kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v nominální hodnotě 100 000 Kč. K 31. prosinci 2013 bylo splaceno
100 % základního kapitálu, tj. 360 000 tis. Kč
(2012: 3 600 kusů kmenových akcií na jméno v celkové
nominální hodnotě 360 000 tis. Kč).

Emise

Druh cenného
papíru

Forma

Jmenovitá
hodnota

Počet kusů cenných
papírů

Celkový objem

Údaje o veřejné
obchodovatelnosti

03. 09. 1996

kmenové akcie

na jméno

100

347

34 700

nekótované
nekótované

02. 09. 1998

kmenové akcie

na jméno

100

213

21 300

27. 10. 2000

kmenové akcie

na jméno

100

1 120

112 000

nekótované

04. 01. 2005

kmenové akcie

na jméno

100

210

21 000

nekótované

24. 10. 2007

kmenové akcie

na jméno

100

460

46 000

nekótované

04. 10. 2008

kmenové akcie

na jméno

100

1 250

125 000

nekótované

3 600

360 000

Celkem

(b) Ostatní přechodné účty aktiv

(b) Other temporary asset accounts
II. 7. Equity

K 31. prosinci 2013 nebyla výše základního kapitálu
2013

2012

s ohledem na velikost realizovaných účetních ztrát v sou-

Deferred costs – leasing

608

765

ladu s požadavky obchodního zákoníku a zákona o pojiš-

(a) Share capital

1 826

Deferred costs – other

590

1,826

ťovnictví. Na základě této skutečnosti se jediný akcionář

The share capital consists of 3,600 ordinary shares (booked)

2 591

Total

1,198

2,591

společnosti rozhodl zvýšit základní kapitál Triglav pojišťovny

with a nominal value of CZK 100,000. As at 31 December

- viz sekce IV. 4.

2013, 100 % (i.e. TCZK 360,000) of the share capital was paid-

2013

2012

Náklady příštích období - leasing

608

765

Náklady příštích období – ostatní

590
1 198

Celkem

-up (2012: 3,600 ordinary shares with a nominal value of TCZK
360,000).
Issue

Type of security

Form

03.09.1996

ordinary shares

booked

100

02.09.1998

ordinary shares

booked

100

27.10.2000

ordinary shares

booked

100

04.01.2005

ordinary shares

booked

100

210

24.10.2007

ordinary shares

booked

100

04.10.2008

ordinary shares

booked

100

3,600

360,000

Total

Nominal value

No. of security pieces

Total amount

347

Information about
public marketability

34,700

unlisted

213

21,300

unlisted

1,120

112,000

unlisted

21,000

unlisted

460

46,000

unlisted

1,250

125,000

unlisted

As at 31 December 2013, the level of registered capital with
respect to the amount of realised accounting losses was not
in accordance with the Commercial Code and the Insurance
Act. Based on the fact the sole shareholder of the Company
decided to increase registered capital of Triglav pojišťovna.
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(b) Ostatní kapitálové fondy
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(b) Other capital accounts
2013

Oceňovací rozdíly
z přecenění nemovitostí

27 640

Celkem

27 640

2012

2013

2012

22 403

Revaluation of buildings
at fair value

27,640

22,403

22 403

Total

27,640

22,403

Provision for outstanding claims paid in the form of annuities

Společnost hodlá v následujícím období prodat svoje

The Company has an intention to sell its self-occupied fixed

Hrubá výše rezervy na pojistná plnění z pojištění odpověd-

The gross amount of the provision for outstanding claims from

provozní nemovitosti. Společnost neúčtovala o odloženém

assets in the following time period. The Company did not

nosti z provozu vozidla odpovídající závazkům z rent činila po

motor third party liability insurance paid in the form of annui-

daňovém závazku z přecenění budovy, protože plánuje

recognize in 2013 a deferred tax liability arising from the reva-

diskontování 72 199 tis. Kč (2012: 56 408 tis. Kč).

ties after discounting totalled TCZK 72,199

realizovat zisky z prodeje v době, kdy bude moci plně použít

luation reported within equity because the Company plans to

Při výpočtu rezervy na pojistná plnění vyplácená formou rent

(2012: TCZK 56,408).

ztráty minulých let a nebude mít splatnou daň.

realize gains from the sale at the time when it will be able to

z povinně smluvního pojištění z provozu motorových vozidel

The Company used a wage valorisation rate and a disability

use of past losses to cover tax due.

společnost použila pro budoucí roky míry valorizace mezd a in-

pension valorisation rate of 5 % to calculate the provision for

validního důchodu ve výši 5 %. Rezerva byla dále diskontována

outstanding claims in the form of annuities from statutory

2 %. Hodnota výše rent přepočtená na roční bázi (anualizovaná

motor third party liability insurance for the subsequent years.

hodnota) činí 1 610 tis. Kč (2012: 1 277 tis. Kč).

The provision was also discounted at 2 %. The value of annui-

II. 8. Technické rezervy
II. 8. Technical provisions
(a) Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na pojistná plnění ke konci účetního období je

(a) Provision for outstanding claims

Očekávaná průměrná doba, po kterou je realizována výplata

ties recalculated on yearly bases (annualised value) represents

tvořena následovně:

Provision for outstanding claims as at the end of the account-

všech škod z rent zahrnutých do výše uvedené rezervy,

TCZK 1,610 (2012: TCZK 1,277).

ing period comprises the following items:

činí 27 let (2012: 27 let).

The expected average period of time, which will elapse before

2013

2012

RBNS

466 830

569 144

IBNR

163 330

127 656

Celkem

630 160

696 800

all annuity claims included within the above provision have
2013

2012

RBNS

466,830

569,144

IBNR

163,330

127,656

Celkem

630,160

696,800

Do RBNS byla alokována část rezervy na interní náklady
likvidace pojistných událostí ve výši 6 846 tis. Kč

A part of the provision for internal claims handling costs in

(2012: 7 625 tis. Kč) a do IBNR část rezervy na interní náklady

amount of TCZK 6,846 (2012: TCZK 7,625) was allocated to

likvidace pojistných událostí ve výši 7 047 tis. Kč

RBNS and part of the provision in amount of TCZK 7,047

(2012: 5 046 tis. Kč).

(2012: TCZK 5,046) was allocated to IBNR.

Výsledek likvidace pojistných událostí

Claims run-off result

Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 31.

The claims run-off result is the difference between the provisi-

prosinci 2012, platbami v průběhu roku 2013 (které se

on for outstanding claims as at 31 December 2012, the claims

týkaly pojistných událostí zohledněných v této rezervě)

payments during 2013 (with respect to claims included within

a zbytkovou výší této rezervy k 31. prosinci 2013 představu-

this provision) and the residual amount of this provision as at

je výsledek likvidace pojistných událostí.

31 December 2013.

Jeho hrubá výše je uvedena v následujícím přehledu:

The gross run-off result is as follows:

Pojistné odvětví

2013

2012

Class of insurance

Pojištění motorových vozidel – odpovědnosti

21 212

45 856

Motor – liability

Pojištění motorových vozidel - ostatní druhy

7 512

11 556

Motor – other classes

Pojištění proti požáru
a jiným majetkovým škodám
Pojištění odpovědnosti za škody
Pojištění úrazu a nemoci
Celkem
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31 220

11 265

3 835

2 820

482

90

64 261

71 587

Fire and other damage to property
Liability
Accident, health and other losses
Celkem

2013

2012

21,212

45,856

7,512

11,556

31,220

11,265

3,835

2,820

482

90

64,261

71,587

(b) Ostatní technické rezervy
Počáteční
zůstatek

been paid, is 27 years (2012: 27 years).

Tvorba

Čerpání

Konečný
zůstatek

Rezerva na
nedostatečnost
nezaslouženého
pojistného (LAT)

–

6 213

–

6 213

Celkem

–

6 213

–

6 213

(b) Other technical provisions
Opening
balance

Creation

Release

Closing
balance

Unexpired risk
provision

–

6,213

–

6,213

Total

–

6,213

–

6,213

Rezerva na nedostatečnost nezaslouženého pojistného je

The unexpired risk provision is the result of fulfilled liability

výsledkem provedeného testu postačitelnosti rezerv.

adequacy test.

(c) Rezerva na závazky Kanceláře

(b) Provision for liabilities of the Czech Bureau of Insurers

Počáteční
zůstatek

Tvorba

Rezerva na závazky
Kanceláře

156 774

–

34 502

122 272

Celkem

156 774

–

34 502

122 272

Čerpání

Konečný
zůstatek

II. 9. Rezervy

Creation

Release

Closing
balance

Provision for liabilities of Bureau

156,774

–

34,502

122,272

Total

156,774

–

34,502

122,272

Opening
balance

Creation

Release

Closing
balance

Provision for unclaimed holiday leave

–

1,649

–

1,649

Total

–

1,649

–

1,649

II. 9. Provisions
Počáteční
zůstatek

Tvorba

Čerpání

Konečný
zůstatek

Rezerva na dovolenou

–

1 649

–

1 649

Celkem

–

1 649

–

1 649

Druh rezervy

Opening
balance

Type of provision
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II. 10. Závazky
Závazky vůči
pojistníkům

Závazky vůči zprostř.

Závazky z operací
zajištění

Ostatní závazky

Ve splatnosti

26 988

9 984

41 081

27 173

105 226

Po splatnosti

37 344

3 641

–

–

40 985

Celkem

64 332

13 625

41 081

27 173

146 211

Závazky vůči
pojistníkům

Závazky vůči zprostř.

Závazky z operací
zajištění

Ostatní závazky

Celkem

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Celkem

Ve splatnosti

16 638

491

41 294

20 131

78 554

Po splatnosti

34 948

2 982

–

–

37 930

Celkem

51 586

3 473

41 294

20 131

116 484

(d) Závazky a pohledávky z pasivního zajištění

(d) P
 ayables and receivables due to or from the passive reinsurer

Společnost vykazuje aktivní saldo závazků a pohledávek

The Company has an active balance of receivables from and

vůči zajišťovatelům ve výši 31 620 tis. Kč (2012: aktivní saldo

payables to reinsurers of TCZK 31,620 (2012: active balance

4 724 tis. Kč).

TCZK 4,724).

II. 11. Přechodné účty pasiv

II. 11. Estimated payables

(a) Dohadné položky pasivní

(a) Estimated payables

II. 10. Payables
31 December 2013
Before due date

Payables to
policyholders

Payables to
intermediaries

Payables arising from
reinsurance operations

Other payables

26,988

9,984

41,081

27,173

Total
105,226

After due date

37,344

3,641

–

–

40,985

Total

64,332

13,625

41,081

27,173

146,211

31 December 2012

Payables to
policyholders

Payables to
intermediaries

Payables arising from
reinsurance operations

Other payables

Total

2013

2012

2013

2012

Odhad zajistného

13 337

5 044

Estimated reinsurance premiums

13,337

5,044

Sperativní provize

19 237

20 923

Accrued commission (not yet due)

19,237

20,923

439

1 654

Audit cost

439

1,654

1 190

Estimated payroll and bonuses
of employees

–

1,190

Náklady na audit
Dohad mezd
a odměn zaměstnancům

–

Ostatní

11 947

12 680

Other

11,947

12,680

Celkem

44 960

41 491

Total

44,960

41,491

Sperativní provize

Accrued commission (not yet due)

Before due date

16,638

491

41,294

20,131

78,554

V položce sperativní provize společnost vykazuje předpoklá-

The Company discloses under Accrued commission (not

After due date

34,948

2,982

0

0

37,930

danou výši provizí, které se vztahují k pojistnému předepsa-

yet due) the expected amount of commission relating to

Total

51,586

3,473

41,294

20,131

116,484

nému v běžném účetním období, ale nárok zprostředkova-

premium written in the current accounting period but where

tele závisí na úhradě pojistného.

the insurance intermediary’s right to receive the commission is
dependent on receipt of premiums.

Závazky vůči pojistníkům po splatnosti obsahují zejména

Payables to policyholders after due date includes mainly

nepřiřazené platby, které jsou do doby spárování vykazová-

unmatched payments which are recognized as payables after

Odhad zajistného

ny jako závazky po splatnosti.

due date until the moment they are settled.

V položce odhad zajistného společnost vykazuje vedle od-

Estimated reinsurance premiums

hadu škodního nadměrku, výše klouzavé provize a časového

The Company discloses under estimated reinsurance premi-

(a) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

(a) Social security and health insurance liabilities

rozlišení provize ze zajištění také odhad příslušného podílu

ums, apart from an estimate of excess of loss, sliding scale

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Liabilities in respect of social security and health insurance as

zajišťovatelů na odhadu předpisu pojistného vykázaného

commission and deferred reinsurance commissions, also an es-

činí k 31. prosinci 2013 1 622 tis. Kč (2012: 1 361 tis. Kč),

at 31 December 2013 total TCZK 1,622 (2012: TCZK 1,361) of

v dohadných položkách aktivních, viz předchozí bod II.6.(a).

timate of the relevant reinsurers’ share in estimated premiums

ze kterých 1 103 tis. Kč (2012: 938 tis. Kč) představují závazky

which TCZK 1,103 (2012: TCZK 938) relates to social security

ze sociálního zabezpečení a 519 tis. Kč (2012: 423 tis. Kč)

and TCZK 519 (2012: TCZK 423) relates to health insurance.

II. 12. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině

představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto

None of these liabilities are overdue.

(a) Pohledávky a závazky vůči ostatním podnikům ve skupině

reported in estimated receivables – see previous point II.6. (a).

(a) Inter-company receivables and payables

závazků nejsou po splatnosti.
(b) State – tax liabilities and subsidies

Závazky

2013

2012

2013

2012

70 610

44 324

39 966

35 979

Tax liabilities amount to TCZK 2,774 (2012: TCZK 5,609), which

Daňové závazky činí 2 774 tis. Kč (2012: 5 609 tis. Kč), ze kte-

includes TCZK 2,318 (2012: Triglav pojišťovna was not VAT

Triglav Re, d.d.

payer) of payables in respect of VAT.

ZAVAROVALNICA
Triglav, d.d.

–

165

4 421

486

Triglav Osiguranje, d.d.

–

–

56

144

70 610

44 489

44 443

36 609

DPH) představují závazky z titulu DPH.
(c) L ong-term payables and receivables (maturity over five years)

Celkem

(c) Dlouhodobé závazky (doba splatnosti nad pět let)

In both 2013 and 2012, the Company has no long-term rece-

K datu účetní závěrky roku 2013 a 2012 společnost nee-

ivables and payables with a remaining period to maturity in

Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly

vidovala žádné dlouhodobé pohledávky ani závazky se

excess of five years as at the balance sheet date.

uskutečněny za běžných tržních podmínek.

zbytkovou dobou splatností přesahující pět let.
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Název společnosti

Pohledávky

(b) Stát – daňové závazky a dotace
rých 2 318 tis. Kč (2012: Triglav pojišťovna nebyla plátcem
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II. 12. Inter-company receivables and payables

Name of the company

Receivables

Liabilities

2013

2012

2013

2012

70,610

44,324

39,966

35,979

ZAVAROVALNICA
Triglav, d.d.

–

165

4,421

486

Triglav osiguranje, d.d.

–

–

56

144

70,610

44,489

44,443

36,609

Triglav Re, d.d.

Total

All significant transactions with related parties were carried out
under common market conditions.
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III. Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty

III. S
 upplementary disclosures – income statement

III. 1. Neživotní pojištění

III. 1. Non-life insurance

Přehled o neživotním pojištění v letech 2013 a 2012 je členěn

Non-life insurance for 2013 and 2012 divided by classes of

podle následujících skupin pojištění:

insurance:

Pojistná
odvětví

Předepsané
pojistné
v hrubé výši

Zasloužené
pojistné
v hrubé výši

Náklady na
pojistná plnění
včetně změny
rezerv v hrubé
výši

Provozní
výdaje
v hrubé výši

Gross
premiums
earned

484,184

474,435

391,721

141,155

(11,034)

457,592

457,689

352,697

126,926

3,464

2013

159,952

149,015

128,895

56,853

1,097

2012

132,608

129,818

118,975

49,123

1,503

2013

66,614

64,665

97,225

21,892

29,943

2012

60,309

60,696

211,456

20,548

152,309

2013

24,003

23,432

9,925

8,578

(2,257)

2012

32,150

32,974

20,946

10,891

(3,519)

2013

3,747

3,691

430

1,022

(646)

2012

3,462

3,222

858

914

(408)

Motor – liability
10
484 184

474 435

391 721

141 155

-11 034

2012

457 592

457 689

352 697

126 926

3 464

2013

159 952

149 015

128 895

56 853

1 097

2012

132 608

129 818

118 975

49 123

1 503

2012
Motor – other classes

3

proti požáru a jiným majetkovým škodám

2012
odpovědnosti za škody

66 614

64 665

97 225

21 892

29 943

60 309

60 696

211 456

20 548

152 309

24 003

23 432

9 925

8 578

-2 257

2012

32 150

32 974

20 946

10 891

-3 519

úrazové, nemoci

3 747

3 691

430

1 022

-646

2012

3 462

3 222

858

914

-408

jiných ztrát

727

720

57

243

-268

2012

1 066

1 035

–

340

–

2013

739 227

715 958

628 253

229 743

16 835

2012

687 187

685 434

704 932

208 742

153 349

Celkem

1

Other losses

18
2013

13

Accident and health

1
2013

8,9

Liability

13
2013

3

Fire and other damage to property

8,9
2013

Reinsur.
balance

10
2013

2013

motorových vozidel - ostatní druhy

Gross
operating
expenses

Direct insurance

Přímé pojištění
motorových vozidel – odpovědnosti

Gross claims
paid including
change in
claim reserves

Gross
premiums
written

Insurance
class

Výsledek
ze zajištění

18
2013

727

720

57

243

(268)

2012

1,066

1,035

-

340

-

2013

739,227

715,958

628,253

229,743

16,835

2012

687,187

685,434

704,932

208,742

153,349

Total

III. 2. Celková výše hrubého předepsaného
pojistného podle zemí
Celková výše hrubého předepsaného pojistného v členění

The total amount of Gross premiums written by country

podle zemí, kde byla uzavřena pojistná smlouva:

where the insurance policy was closed:

Česká republika
Slovenská republika
Celkem
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III. 2. Total amount of Gross premiums written by country
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2013

2012

732 206

678 973

7 021

8 214

739 227

687 187

2013

2012

Czech Republic

732,206

678,973

Slovak Republic

7,021

8,214

739,227

687,187

Total
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III. 3. Provize a ostatní pořizovací náklady

III. 3. Commissions and other acquisition costs

na pojistné smlouvy

III. 5. Ostatní technické náklady a výnosy
2013

2012

Neživotní
pojištění

Neživotní
pojištění

52 594
60 982

48 508
56 823

113 575

105 331

Provize
Pořizovací
Obnovovací
Celkem provize
Ostatní pořizovací náklady
Změna odložených pořizovací
nákladů
Celkové provize
a ostatní pořizovací náklady

2013

2012

Non-life
insurance

Non-life
insurance

52,594
60,982

48,508
56,823

113,575

105,331

31,022
(3,902)

19,812
(178)

140,696

124,965

Commissions

31 022
-3 902
140 696

19 812
-178
124 965

Acquisition
Renewal
Total commission
Other acquisition expenses
Change in deferred acquisition costs
Total commission
and other acquisition costs

2013

Hrubá výše

III. 5. Other technical expenses and income

Podíl
zajišťovatelů

Čistá výše

Neživotní pojištění
Ostatní
technické náklady
Ostatní
technické výnosy
Saldo
– neživotní pojištění
2012

Společnost vykazuje obnovovací provize ve správních

nistrative expenses.

nákladech.

Other acquisition expenses contain mainly payroll, adverti-

Ostatní pořizovací náklady obsahují zejména náklady na

sing, promotion and other administrative costs associated

mzdy, propagaci, reklamu a další administrativní náklady

with insurance policies acquisition.

Ostatní
technické náklady
Ostatní
technické výnosy
Saldo
– neživotní pojištění

Gross
amount

Reinsurers‘
share

Net amount

Non-life insurance
11 981
1 279

-10 702

Hrubá výše

–
–
–
Podíl
zajišťovatelů

11 981
1 279

Other technical
expenses
Other technical
income

-10 702

Balance - non-life
insurance

Čistá výše

2012

Neživotní pojištění

The Company reports the renewal commissions within admi-

2013

11,981
1,279

(10,702)
Gross
amount

–
–
–
Reinsurers‘
share

11,981
1,279

(10,702)

Net amount

Non-life insurance
32 682
784

-31 898

–
–
–

32 682
784

-31 898

Other technical
expenses
Other technical
income
Balance - non-life
insurance

32,682
784

(31,898)

–
–
-

32,682
784

(31,898)

spojené se vznikem pojistných smluv.
III. 4. Administrative expenses

III. 4. Správní režie
2013

2012

Osobní náklady
(mzdy, soc. a zdrav. poj., ostatní)

31 277

30 198

Následné provize

60 982

56 823

7 063

7 813

14 947

7 186

Komunikace, pošta
Ostatní správní náklady
Spotřeba drobného majetku
a odpisy
Náklady na softwarové a jiné služby
Cestovné a vzdělávání

5 671

5 256

10 108

15 512

1 145

944

2013

2012

Personnel expenses
(payroll, social & health insurance,
other)

31,277

30,198

Renewal commissions

60,982

56,823

Communication, postal services

7,063

7,813

Other administrative expenses

14,947

7,186

Consumption of small property
and depreciation

5,671

5,256

10,108

15,512

1,145

944

Software and other services
Travelling and education

Spotřeba materiálu

4 642

4 798

Poradenství

4 873

2 602

Material consumption

4,642

4,798

4,873

2,602

2,360

2,818

Marketing a reprezentace

2 360

2 818

Consultancy

Nájemné

2 020

2 131

Marketing and representation

Bankovní poplatky

3 283

2 926

Rental

2,020

2,131

1 362

1 387

Bank fees

3,283

2,926

296

205

Energy consumption

1,362

1,387

296

205

150,029

140,600

Spotřeba energie
Opravy a údržba
Správní náklady celkem

150 029

140 600

Maintenance
Total administrative expenses

74

Vyroční zpráva 2013 | Annual Report 2013



75

VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

III. 6. Ostatní náklady a výnosy
Saldo ostatních technických nákladů a výnosů v neživotním

Balance of other technical expenses and income in non-life

pojištění je tvořeno následujícími položkami:

insurance is composed of the following items:

2013
Tvorba (+)/Rozpuštění (-) opravných položek k pohledávkám

Hrubá výše

Podíl
zajišťovatelů

Čistá výše

2013
Creation (+)/Release
(-) adjustments to
receivables

6 819

–

6 819

-13 194

–

-13 194

Kurzové ztráty
(+)/zisky (-)

-1 732

–

-1 732

Příspěvek do GF ČKP

-2 600

–

-2 600

5

–

5

-10 702

–

-10 702

Other

Čistá výše

Balance of other
expenses and
income

Náklady a výnosy
z postoupení a odpisu pohledávek

Ostatní
Saldo ostatních
nákladů a výnosů
2012
Tvorba (+)/Rozpuštění (-) opravných položek k pohledávkám
Náklady a výnosy
z postoupení a odpisu pohledávek
Kurzové ztráty
(+)/zisky (-)
Příspěvek do garančního fondu Kanceláře
Ostatní
Saldo ostatních
nákladů a výnosů

Hrubá výše

62

Podíl
zajišťovatelů
–

62

-24 932

–

-24 932

-1 531

–

-1 531

-5 700

–

-5 700

203

–

203

-31 898

–

-31 898

Gross
amount

Reinsurers‘
share

2013

–
–

3,168
5,400

Saldo ostatních
nákladů a výnosů

2 232

–

2 232

Balance of other
expenses and income

2,232

–

2,232

Currency losses (+)/
gains (-)

(1,732)

–

(1,732)

Contribution to
Guarantee Fund of
the Bureau

Ostatní náklady
Ostatní výnosy

(2,600)

–

(2,600)

Saldo ostatních
nákladů a výnosů

5

–

5

(10,702)

–

(10,702)

2012

Hrubá výše

Podíl
zajišťovatelů

Čistá výše

Netechnický účet

–

62

Costs and income
from receivables
sales and write-off

(24,932)

–

(24,932)

Currency losses (+)/
gains (-)

(1,531)

Contribution to
Guarantee Fund of
the Bureau

(5,700)

Balance of other
expenses and
income

Non-technical account
3,168
5,400

(13,194)

62

–

–

(1,531)

(5,700)

203

–

203

(31,898)

–

(31,898)

2012

Reinsurers‘
share

Net amount

Non-technical account
3 949
4 449

–
–

3 949
4 449

500

–

500

Other expenses
Other income

3,949
4,449

–
–

3,949
4,449

500

–

500

Balance of other
expenses and income

Balance of other expenses and income is composed of the

položkami:

following items:

2013

Hrubá výše

Podíl
zajišťovatelů

Čistá výše

2013

Náklady a výnosy
ze smluvních pokut
a penále

3 566

–

3 566

Příspěvek na správní
režii Kanceláře

-2 516

–

-2 516

-16

–

-16

Ostatní

1 198

–

1 198

Saldo ostatních
nákladů a výnosů

Costs and income
from disposal of
assets

2 232

–

2 232

Náklady a výnosy
z prodeje majetku

2012

Hrubá výše

Podíl
zajišťovatelů

Čistá výše

Náklady a výnosy
ze smluvních pokut
a penále

2 508

–

2 508

Příspěvek na správní
režii ČKP

-3 121

–

-3 121

6

–

6

1 107

–

1 107

500

–

500

Ostatní
Saldo ostatních
nákladů a výnosů

Expenses and income
from contractual
fines and penalties

Gross
amount

Reinsurers‘
share

Net amount

3,566

–

3,566

(2,516)

–

(2,516)

(16)

–

(16)

Other

1,198

–

1,198

Balance of other
expenses and
income

2,232

–

2,232

Contribution to the
Bureau administrative expenses

2012
Expenses and income
from contractual
fines and penalties
Contribution to the
Bureau administrative expenses

Gross
amount

Balance of other
expenses and
income

Reinsurers‘
share

Net amount

2,508

–

2,508

(3,121)

–

(3,121)

6

–

6

1,107

–

1,107

500

–

500

Costs and income
from disposal of
assets
Other
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Gross
amount

Saldo ostatních nákladů a výnosů je tvořeno následujícími

Náklady a výnosy
z prodeje majetku

76

Net amount

Other expenses
Other income

–

Net amount

Reinsurers‘
share

3 168
5 400

(13,194)

Reinsurers‘
share

Gross
amount

–
–

Costs and income
from receivables
sales and write-off

Gross
amount

2013

3 168
5 400

6,819

Other

Čistá výše

Ostatní náklady
Ostatní výnosy

–

Creation (+)/Release
(-) adjustments to
receivables

Podíl
zajišťovatelů

Netechnický účet
Net amount

6,819

2012

Hrubá výše

III. 6. Other expenses and income
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VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

III. 7. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

III. 7. Employees and management

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a vedoucích

The average number of employees and executives and

pracovníků a odměny za rok 2013 a 2012:

remuneration for 2012 and 2011 are as follows:

(a) Odměňování členů statutárních, řídících a dozorčích

(a) Statutory, Executive and Supervisory Board members´

orgánů
2013
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem

2012
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem

2013

123

Mzdové
náklady

Soc.
a zdrav. pojištění

Ostatní
náklady

Celkem

36 885

12 804

704

50 393

3

3 335

876

–

4 211

126

40 220

13 680

704

54 604

Mzdové
náklady

Soc.
a zdrav. pojištění

Ostatní
náklady

Celkem

118

34 499

11 833

371

46 703

5

5 544

1 523

–

7 067

123

40 043

13 356

371

53 770

Průměrný
přepočtený počet
zaměstnanců

Average number of
employees

Payroll
expense

Social and health
insurance

Total

123

36,885

12,804

704

50,393

Executives

3

3,335

876

–

4,211

2012
Employees
Executives
Total

126
Average number of
employees
118

During the accounting periods 2013 and 2012 the following

peněžní a nepeněžní odměny členům statutárních, řídících

remuneration was paid to the statutory, executive or

a dozorčích orgánů:

supervisory board members:

40,220

13,680

Payroll
expense

Social and health
insurance

34,499

11,833

704

54,604

–

7,067

371

53,770

1 467

2,313

1,467

-

-

2,313

1,467

Total remuneration

(b) Statutory, Executive and Supervisory Board members´ loans
and advances
the Board of Directors or the Supervisory Board relating to

z titulu poskytnutých půjček nebo záloh.

granted loans or advances paid, either in 2013 or in 2012.

(c) Informace o odměnách statutárním auditorům

(c) Information about the statutory auditor’s fee

Odměna statutárnímu auditorovi je obsažená ve správních

Statutory auditor’s fee is included in administrative

nákladech společnosti:

expenses.

Ostatní

1,523

2 313

Board of Directors members
Supervisory Board members

pohledávky vůči členům představenstva a dozorčí rady

Povinný audit účetní závěrky

13,356

-

2012

The Company presented no receivables from members of

46,703

5,544

1 467

-

členům správních, řídích a dozorčích orgánů

371

40,043

2 313

2013

V roce 2013 ani v roce 2012 společnost nevykazovala žádné

Total

5

2012

(b) Půjčky, ostatní pohledávky a zálohy poskytnuté současným

Other
expense

123

2013

Členové dozorčí rady
Odměny celkem

Other
expense

remuneration

Za účetní období 2013 a 2012 byly vyplaceny následující

Členové představenstva

Employees

Total

78

Průměrný
přepočtený počet
zaměstnanců

Odměna celkem

2013

2012

1 362

1 139

260

756

1 622

1 895

Other
Total fee

2013

2012

1,362

1,139

260

756

1,622

1,895

Osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní

Personnel expenses (payroll expense, social and health

pojištění, ostatní náklady) zaměstnanců administrativy

insurance, other expense) of administrative employees are

jsou vykázány společně s odměnami členům statutárních,

disclosed together with statutory, executive and supervisory

řídících a dozorčích orgánů (viz bod (a) níže) ve správní režii

board members´ remuneration (see note (a) below) within

Náklady a výnosy z finančního umístění

Investment income and expense

a v roce 2013 činily 31 277 tis. Kč (2012: 30 198 tis. Kč).

administrative expenses and in 2013 they amounted to TCZK

Výnosy z finančního umístění ve výši 14 652 tis. Kč

Investment income amounted to TCZK 14,652

Osobní náklady zaměstnanců sjednávajících pojištění jsou

31,277 (2012: TCZK 30,198).

(2012: 60 818 tis. Kč) byly převedeny z netechnického účtu

(2012: TCZK 60,818) was allocated between the technical

vykázány v pořizovacích nákladech na pojistné smlouvy

Personnel expenses of employees dedicated to insurance

na technický účet neživotního pojištění na základě klíče

account for non-life insurance and the non-technical

a v roce 2013 činily 9 792 tis. Kč (2012: 9 672 tis. Kč).

policies acquisition are disclosed within acquisition costs and in

uvedeného v bodě I.4 písm. (o).

account by means of the method stated in point I.4 (o).

Osobní náklady zaměstnanců zabezpečujících likvidaci

2013 they amounted to TCZK 9,792 (2012: TCZK 9,672).

pojistných událostí jsou vykázány v nákladech na pojistná

Personnel expenses of employees dedicated to claims

Ostatní náklady a výnosy

Other income and expense

plnění a v roce 2013 činily 15 716 tis. Kč

settlement are disclosed within claims paid and in 2013 they

Celková výše ostatních nákladů, které byly převedeny mezi

As at the balance sheet date the total amount of expenses

(2012: 15 190 tis. Kč).

amounted to TCZK 15,716 (2012: TCZK 15,190).

netechnickým účtem a technickým účtem neživotního

allocated between the technical account for non-life insurance

Osobní náklady zaměstnanců zabezpečujících správu

Personnel expenses of employees dedicated to investment

pojištění na základě klíče, uvedeného v bodě I.4.(p), činila ke

and the non-technical account by means of the method stated

investic jsou vykázány v nákladech na správu finančního

management are disclosed within investment management

dni účetní závěrky 58 609 tis. Kč (2012: 42 276 tis. Kč).

in point I.4. (p) amounted to TCZK 58,609 (2012: TCZK 42,276).

umístění a v roce 2013 činily 132 tis. Kč

charges and in 2013 they amounted to TCZK 132

(2012: 177 tis. Kč).

(2012: TCZK 177).

III. 9. Výsledek netechnického účtu

III. 9. Result of non-technical account

K 31. prosinci 2013 činil výsledek netechnického účtu

The result of the non-technical account as at 31 December

2 189 tis. Kč (2012: 457 tis. Kč).

2013 amounted to TCZK 2,189 (2012: TCZK 457).
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III. 8. P
 řevody nákladů mezi technickými účty

Statutory audit

a netechnickým účtem

III. 8. Income

and expense allocation between technical and
non-technical account
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III. 10. Zisk před zdaněním

III. 10. Result before tax

K 31. prosinci 2013 činil hospodářský výsledek před

The result before tax as at 31 December 2013 amounted to

zdaněním -90 775 tis. Kč (2012: -43 258 tis. Kč).

TCZK (90,775) (2012: TCZK (43,258)).

VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést

The Company can carry forward tax losses generated since

III. 11. Daně

III. 11. Taxation

daňovou ztrátu vzniklou od roku 2009 do příštích pěti let. Výše

2009 for up to five years. The remaining tax loss carry forward

(a) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty

(a) Income tax in the profit and loss account

daňové ztráty z let 2009 – 2013, která nebyla v účetní závěrce

from the years 2009 through 2013, the benefit of which has not

Společnost vykazuje za rok 2013 daňovou ztrátu ve výši 76

In 2013, the Company reports tax losses in amount TCZK 76,145

roku 2013 uplatněna a bude převedena do dalších let,

been recognized in the accompanying financial statements,

145 tis. Kč (2012: daňová ztráta 14 704 tis. Kč). Z toho titulu

(2012: tax losses TCZK 14,704). Because of that the Company did

činila 92 660 tis. Kč k 31. 12. 2013.

amounted to TCZK 92,660 as at 31 December 2013. It will be

netvořila žádnou rezervu na daň z příjmů za běžné období.

not created any provision for income tax for the period.

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě I.4.(f),

recorded when realized.

společnost neúčtovala k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 o čisté

In accordance with accounting policies mentioned in point I.4.

odložené daňové pohledávce ve výši 14 904 tis. Kč a 824 tis. Kč.

(f) the Company did not recognize net deferred tax assets in

Společnost neúčtovala o odloženém daňovém závazku

amount TCZK 14,904 as at 31 December 2013 and TCZK 824 as at

z přecenění budovy, protože plánuje realizovat zisky z prodeje

31 December 2012.

v době, kdy bude moci plně použít ztráty minulých let

The Company did not recognize a deferred tax liability arising

a nebude mít splatnou daň.

from the revaluation reported within equity because the

Zisk/ (-) Ztráta před zdaněním
Nezdanitelné výnosy
Rozdíly mezi účetními a daňovými
odpisy
Neodečitatelné náklady
Zdanitelný příjem
Uplatnění daňových ztrát minulých
let
Základ daně

2013

2012

-90 775

-43 258

-7 161

-7 823

2 701

Non-taxable revenues
Difference between book and tax
depreciation

1 521

19 090

34 856

-76 145

-14 704

–

–

–

–

19 %

19 %

Daň

–

–

Úprava daně minulých let

–

–

Splatná daň

–

–

Sazba daně z příjmu

Profit (Loss) before taxes

Non-deductible expenses
Taxable income

2013

2012

(90,775)

(43,258)

(7,161)

(7,823)

2,701

1,521

19,090

34,856

(76,145)

(14,704)

–

–

Use of tax losses from previous
periods
Tax base

Company plans to realize gains from the sale at the time when it
IV. Ostatní údaje

will be able to use of past losses to cover tax due.

IV. 1. Faktický koncern

IV. Other disclosures

–

–

19 %

19 %

Tax

–

-–

Adjustment of the tax paid in previous years

holdingová společnost, d.d. se sídlem v Lublani, Slovinská

IV. 1. Group relations

–

–

republika uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných

The Company has not concluded a controlling agreement with

Current tax expense

–

–

vztazích bude součástí výroční zprávy.

its majority shareholder Triglav INT, d.d. having its registered

Current income tax rate

Společnost nemá se svým jediným akcionářem TRIGLAV INT,

office in Ljubljana, the Republic of Slovenia. A report on relations
IV. 2. Transakce nevykázané v rozvaze

(b) Unrecognized deferred tax assets and liabilities

(b) Odložené daňové pohledávky a závazky

between related parties will be a part of the annual report.

Společnost měla ke dni účetní závěrky závazek platit
2013
Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku

2012

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

–

3 029

–

3 534

IV. 2. Off-balance sheet financial transactions

Celková hodnota tohoto závazku k 31. prosinci 2013

As at the balance sheet date the Company was committed to

činila 1 649 tis. Kč (2012: 2 140 tis. Kč).

make payments under a finance lease for cars over the following
years. The total value of this liability as at 31 December 2013 was

IV. 3. Možné budoucí závazky

Ostatní přechodné rozdíly:

TCZK 1,649 (2012: TCZK 2,140).

328

–

19

–

(a) Soudní spory

Daňová ztráta z minulých let

17 605

–

4 339

–

Společnost vedle soudních sporů o pojistné plnění, na které

IV. 3. Contingent liabilities

Celkem

17 933

3 029

4 358

3 534

je vytvořena rezerva v souladu s interními předpisy, vede

(a) Lawsuits

Čistá daňová pohledávka/závazek

14 904

–

824

–

pasivní soudní spor o výši zprostředkovatelské provize,

Apart from lawsuits regarding the level of claims settlement for

ke kterému není vytvořena rezerva, jelikož je společnost

which the Company created provisions in compliance with its

přesvědčena, že žaloba je neoprávněná.

internal rules, the Company is involved in a lawsuit regarding the

Dohadné položky

2013

2012

level of commission to intermediary, for which no provision was

Deferred tax asset

Deferred tax
liability

Deferred tax asset

Deferred tax
liability

–

3 029

–

3 534

závazky Kanceláře. Za tímto účelem společnost přispívá do

(b) Membership of the Czech Bureau of Insurers (the Bureau)

328

–

19

–

garančního fondu a tvoří rezervu na závazky Kanceláře. Výše

As a member of the Bureau the Company is obliged to

Tax loss carryforward

17 605

–

4 339

–

příspěvků a rezervy na závazky Kanceláře se určí na základě

guarantee the liabilities of the Bureau pursuant to Section 18 (6)

Total

17 933

3 029

4 358

3 534

výpočtu Kanceláře.

of the Act on Motor Third Party Liability Insurance. The Company

Net tax assets / liabilities

14,904

V případě, že by některý člen Kanceláře nebyl schopen

contributes to the guarantee fund and creates other technical

plnit své závazky vyplývající z povinně smluvního pojištění

provisions. The amount of the contribution and other technical

Deferred tax items
Difference between net book value of fixed assets for
accounting and tax purposes
Other temporary differences:
Provisions

80

v příštích letech finanční leasing osobních automobilů.
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824

(b) Členství v České kanceláři pojistitelů

created because the Company is convinced that the proceeding

Jako člen Kanceláře se společnost zavázala dle § 18 odst. 6

is not substantiated.

zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ručit za
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odpovědnosti z provozu vozidla z důvodů nesolventnosti,

provisions is determined based on a calculation made by the

může společnosti vzniknout povinnost vložit do garančního

Bureau.

fondu dodatečné příspěvky.

If any of the members of the Bureau would be unable to meet

VIII. Účetní

výkazy včetně přílohy
VIII. Financial statements including notes

their obligations arising from the statutory motor third-party

Jediný akcionář Společnosti dále zvažuje buď prodej

eventual sale of the Company to the investor with an intention

IV. 4. Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti

liability insurance due to insolvency, the Company may become

Společnosti investorovi se záměrem dále vyvíjet pojišťovací

to further develop the insurance activities of the Company or

K 31. prosinci 2013 nebyla výše základního kapitálu s ohledem

liable to make additional contributions to the guarantee fund.

aktivity, nebo transformovat Společnost do organizační složky

transformation of the Company to the administrative branch of

zahraničního zřizovatele v rámci skupiny Triglav.

another company acting within Triglav Group.

na velikost realizovaných účetních ztrát v souladu s požadavky
obchodního zákoníku a zákona o pojišťovnictví. Poměr mezi

IV. 4. Going concern

Na základě výše uvedených skutečností se vedení Společnosti

As a result of the above mentioned, the management believes

disponibilní a minimální požadovanou mírou solventnosti

As at 31 December 2013, the level of share capital with respect to

domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti

that the going concern assumption is appropriate. Therefore the

pro neživotní pojištění byl 83% (2012: 164%), základní kapitál

the amount of realised accounting losses was not in accordance

je adekvátní. Z tohoto důvodu byla účetní závěrka za rok

financial statements for the year ended 31 December 2013 have

po odečtení akumulovaných ztrát činil 93 125 tis. Kč (2012:

with the Insurance Act and the Commercial Code. The available

končící 31. prosincem 2013 připravena za předpokladu

been prepared assuming that the Company will continue as

183 900 tis. Kč) a akumulované ztráty byly vyšší než 50 %

capital to minimum required capital ratio in non-life insurance

nepřetržitého trvání a neobsahuje žádné úpravy, které

a going concern. Hence, the accompanying financial statements

základního kapitálu.

was 83% (vs. 164% as at 31 December 2012), share capital

by mohly být výsledkem nejistoty ohledně nepřetržitého

do not include any adjustments that might result from the

Minimální požadavky dle Zákona o pojišťovnictví jsou 100%

after deduction of accumulated loss was TCZK 93,125 (vs. TCZK

trvání Společnosti. Nicméně, schopnost nepřetržitého trvání

outcome of these uncertainties. However, the ability to continue

pro ukazatel solventnosti a 160 000 tis. Kč pro základní kapitál

183,900 as at 31 December 2012) and realised accounting losses

Společnosti do značné míry závisí na úspěchu plánu vedení

as a going concern is to a large extent dependent on the success

po odečtení akumulovaných ztrát.

were higher than 50% of share capital. The minimum levels

společnosti.

of the management’s plan.

Na základě těchto faktů Společnost a její jediný akcionář

required by the Insurance Act is 100% for capital ratio and TCZK

aplikovali mimo jiné tato opatření na zlepšení kapitálové

160,000 for share capital after deduction of accumulated loss.

IV. 5. Následné události

IV. 5. Subsequent events

pozice Triglav pojišťovny:

Based on the fact the sole shareholder of the Company and the

Dne 5. února 2014 Ing. Petr Baný ukončil své členství

As at 5 February 2014, Ing. Petr Baný left the Board of Directors.

• navýšení základního kapitálu. K 26. březnu Společnost

Company applied among others the following measures for

v představenstvu. Od 5. února 2014 se stal Miha Vittori

Beginning from 5 February 2014, Mag. Miha Vittori became

zapsala do Obchodního rejstříku navýšení základního

improvement of capital position of Triglav pojišťovna:

předsedou a Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA místopředsedou

chairman and Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA vice-chairman of the

kapitálu o 68 500 tis. Kč, takže celková výše základního

• increase of share capital. As at 26 March 2014, the increase

představenstva.

Board of Directors.

kapitálu dosáhla 428 500 tis. Kč. Pokud by navýšení

of share capital of the Company in amount TCZK 68,500 was

proběhlo již k 31. prosinci 2013, Společnost by byla

recorded into trade register so the total amount of share capital

Dne 26. března 2014 byl v obchodním rejstříku proveden

Company in amount TCZK 68,500 was recorded into trade

v souladu s požadavky Zákona o pojišťovnictví pro

was TCZK 428,500. If the increase in capital was performed

zápis o navýšení základního kapitálu společnosti o 68 500

register so the total amount of registered capital was TCZK

ukazatel solventnosti a pro výši základního kapitálu po

already as of 31 December 2013, the Company would comply

tis. Kč na celkovou výši 428 500 tis. Kč.

428,500.

odečtení akumulovaných ztrát;

with Act on Insurance requirement in a respect of required
V Brně, dne 22. dubna 2014

In Brno, on 22 April 2014

………………..………........…..

………………..…………..

•p
 lánované změny ve struktuře vlastního kapitálu;
• personální změny;

minimal statutory solvency and minimal share capital after
deduction of accumulated loss

• změny v prodejní strategii a změna informačního systému;

• planned changes of equity structure

•p
 lánovaná restrukturalizace struktury aktiv.

• personnel changes

Společnost informovala Českou národní banku o nesouladu

• c hanges of sales strategy and usage of a new information

se Zákonem o pojišťovnictví a o opatřeních aplikovaných

As at 26 March 2014, the increase of registered capital of the

system

k zlepšení kapitálové pozice Triglav pojišťovny.

•p
 lanned restructuring of the asset’s base

Mag. Miha Vittori

Mag. Miha Vittori

Společnost věří, že jediný akcionář poskytne dodatečnou

The Company has informed CNB about non-compliance with

předseda představenstva

Chairman of the Board of Directors

podporu a adekvátní finanční prostředky, pokud bude nutné,

Insurance Act requirements and about measures taken and to

stejně jako je poskytl již v průběhu roku 2014.

be taken to fulfil them.
additional support and adequate funds to the Company, if

………………..………........…..

………………..…………..

necessary as already in 2014 the additional share capital was

Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA

Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA

provided to the Company by the sole shareholder.

místopředseda představenstva

Vice-chairman of the Board of Directors

The Company believes that the sole shareholder will provide

The sole shareholder of the Company also considers either
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