V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

2015

„… protože ten kámen se roztočí do kruhu a kruh je mocnej…
teď mrskni do vody tuhletu cihlu – jaká je? Kulatá?“
„Hranatá.“ „Takže by měla dělat hranatý vlny… no…
ale neudělá je… I kdybys tam hodil botu, bude zase kruh.“
„Ale proč, pane Drchlík?“

„Protože kruh je podstata všeho. Všecky mocný a důležitý věci
jsou kulatý. Zeměkoule, Slunce, Měsíc… lidská hlava…“

Velký učitel a Adam Bernau
(Návštěvníci 6/15 – Tajemství velkého učitele)
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l. ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Pavel Řehák
předseda představenstva

Milí klienti a vážení obchodní partneři,
rok 2015 byl rokem zásadních změn v historii pojišťovny, která po změně názvu v červnu 2015 působí na trhu pod značkou Direct.
Direct zahájil svůj první rok na českém trhu, a i když to fakticky bylo pouze šest měsíců, intenzivní přemýšlení o značce, firmě
a jejím DNA trvalo podstatně déle.
Faktem je, že Direct na vysoce kompetitivní trh s neživotním pojištěním vstupoval za unikátní situace: vracela se velmi dobře
zavedená značka, ale v úplně nových obrysech – jako ryze česká pojišťovna, která svá pojištění nabízí nejen přes internet, telefon,
ale také přes vlastní pobočky a především prostřednictvím obchodních partnerů.
Rok 2015 pro nás znamenal extrémní nasazení jak v oblasti vývoje a představení nových pojištění, tak také při realizaci zásadních
interních změn. Směřovali jsme k jasnému horizontu – nabídnout jednoduché, přátelské, srozumitelné a férové služby a produkty.
Jedině tak jsme mohli uvažovat realisticky o růstu a ziskovosti v prvním roce, ale i v dalších letech.
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Ostatně doba přímo volala po příchodu pojišťovny, která se ke klientům chová jako k vlastním rodičům, je srozumitelná, přehledná
a chce jim nabídnout to nejlepší. Naše strategie zaměřená na klientskou zkušenost se nám každý den fungování pojišťovny
vyplácí. Nejen že ji oceňují naši klienti, ale našemu týmu stále připomíná, proč děláme svoji práci právě tak, jak ji děláme.
Při změně značky Triglav na Direct se neproměnil management jen na úrovni představenstva, ale naši filozofii jsme obtiskli do
přemýšlení celého týmu. Jeho rozšíření a posílení bylo klíčovým krokem k dalšímu rozvoji pojišťovny. Do tvarování Directu se tak
pustili noví i původní manažeři a s nimi i další profesionálové a nadšenci.
Během sedmi měsíců jsme kompletně obměnili šest typů pojištění pro lidi. V nové kvalitě jsme spustili a rozvíjíme klientské
centrum. V likvidaci jsme výrazně upravili procesy a pustili do nich jako jedni z prvních vysoký podíl elektronizace. Velké úsilí jsme
věnovali čištění portfolia a zlepšování agendy úpisu pojištění. Vybrali jsme partnery pro nový zajistný program a v neposlední řadě
jsme investovali obrovskou energii do zkvalitňování našich vztahů s distribučními partnery.
Naši centrálu v Brně jsme přestěhovali do moderních prostor, kde jsou si jednotlivé úseky a týmy blízko. I to nám pomáhá
na podněty reagovat bez nesmyslných průtahů.
Díky tomu, jakým tempem a s jakým entuziazmem v Directu pracujeme, mohu s radostí říct, že v průběhu roku 2015 se významně
zlepšila dynamika nového obchodu a pravidelně jsme začali dosahovat pozitivních finančních výsledků. Naše hospodaření tak
na konci roku skončilo ziskem přes 29 milionů korun.
Všechny tyto důležité proměny by nebyly možné bez motivovaného a sladěného týmu, který se nebojí dát najevo svoji posedlost
klientem. Dychtivost umožnit mu klidné spaní, protože vždy bude vědět, co od Directu může čekat.
Největší dík ale patří především našim klientům a obchodním partnerům. Jejich důvěra je pro nás nejen závazkem, ale také
příslibem toho, že díky nim budeme pokračovat v hledání lepších řešení. Těch, která budou „direct“ – tedy jednoduchá, rychlá,
přátelská a spolehlivá.
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II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

1. Základní údaje
Obchodní firma:
DIRECT pojišťovna, a.s.

Sídlo:
Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno

Identifikační číslo:
250 73 958

Vznik společnosti:
Zápis do obchodního rejstříku byl proveden 3. září 1996, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3365.

Základní kapitál:
209 553 890 Kč, zapsáno do obchodního rejstříku a splaceno 100 %.

Akcie:
4 910 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 42 679 Kč. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna
souhlasem dozorčí rady společnosti. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

Akcionář:
Jediným akcionářem společnosti je VIGO Finance a.s., IČ 032 57 282, U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze vložka B, oddíl 19894.

Zastupování společnosti:
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou
představenstva.

Kontaktní místa:
centrála a sídlo
Nové sady 996/25, 602 00 Brno
tel.: 542 425 032

pobočka Plzeň
Perlová 14, 301 17 Plzeň
tel.: 377 321 152

pobočka Brno
Masarykova 12, 602 00 Brno
tel.: 542 423 775

pobočka Pardubice
17. listopadu 181, 530 02 Pardubice
tel.: 463 354 546

pobočka Praha 2
Bělehradská 289/67, 120 00 Praha 2
tel.: 226 531 501

pobočka Ostrava
28. října 334/65, 702 00 Ostrava
tel.: 596 111 383

pobočka Praha 4
Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4
tel.: 261 104 450

pobočka Liberec
Sokolovské nám. 310/3, 460 01 Liberec
tel.: 485 100 845

pobočka České Budějovice
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
tel.: 380 420 691
direct.cz

direct.cz
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2. Představenstvo společnosti
V roce 2015 společnost realizovala svoji činnost prostřednictvím generálního ředitelství, oblastních agentur (poboček)
a jednotlivých úseků. V roce 2015 představenstvo společnosti reprezentovali:
Pavel Řehák

předseda představenstva od 12. 6. 2015

Martin Frko

místopředseda představenstva od 1. 7. 2015

Robert Dohnal

člen představenstva od 31. 8. 2015

III. INFORMACE O AKCIONÁŘI
Jediným akcionářem DIRECT pojišťovny, a.s. byla k 31. 12. 2015 společnost VIGO Finance, a.s., která je součástí skupiny
VIGO Investments. Do 4. 6. 2015 byla jediným akcionářem DIRECT pojišťovny, a.s. společnost Triglav INT, d.d., ze skupiny
Zavarovalnica Triglav.
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IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Trh neživotního pojištění 2015
Trh s neživotním pojištěním v roce 2015 obnovil svůj růst, když celkové výsledky ukázaly meziroční zlepšení o 4 procentní body.
Za růstem stály především lepší výsledky v havarijním pojištění a také tradičně pozitivní trend v pojištění podnikatelů. Ziskovost
trhu ale byla vystavena několika zásadním vlivům, které ještě zvýšily tlak na hospodaření pojišťoven. Především nový občanský
zákoník s sebou přináší rostoucí náklady na pojistná plnění a v kombinaci s nižšími výnosy na finančních trzích v prostředí téměř
nulových úrokových sazeb tak vytváří náročné prostředí, které vyžaduje profesionální přístup, vysokou efektivitu provozu
a vysoký důraz na klientskou spokojenost.
Beze změny zůstává situace, kdy český pojistný trh vykazuje známky ostře konkurenčního prostředí. Zatímco karty se mohou
zdát být pevně rozdané, ukazuje se, že menší a střední hráči rostou na úkor velkých pojišťovacích domů. I nadále existují velké
nedostatky v kvalitě a konzistenci klientských služeb na trhu, což je jeden z hlavních důvodů, proč Direct na trh vstoupil.
Především v oblasti složitosti procesů, nepřehlednosti produktů a existencí mnoha skrytých háčků v produktech jsou klienti stále
vystavování situacím, které jsou z pohledu Directu naprosto zbytečné. Věříme, že pojištění se dá dělat jednoduše, přehledně,
férově a přátelsky.

Vývoj DIRECT pojišťovny a její transformace z Triglav pojišťovny
Rok 2015 byl pro DIRECT pojišťovnu přelomovým v mnoha oblastech. Pojišťovna v důsledku změny vlastníka prošla sadou
zásadních změn, které jí přinesly návrat k ziskovosti a zdravému růstu nového obchodu a portfolia. Nový tým DIRECT pojišťovny
se vydal na cestu budování pojišťovny, která bude pro klienty srozumitelná, přehledná, přátelská a spolehlivá. Pojišťovny, která
bude naplňovat bez kompromisů poslání, jež má plnit – pomáhat lidem v nesnázích.
Díky dynamickému vývoji a vysokému nasazení celého týmu přinášel každý měsíc roku 2015 výrazné změny, které nás
posouvaly na cestě k vytváření Directu.
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Hlavní milníky roku 2015
Leden-–-duben
_ Probíhají důkladné přípravy na zprofesionalizování a zefektivnění chodu Triglav pojišťovny.
_ Portfolio pojišťovny prochází revizí, zcela se mění proces úpisu produktů a v rámci dalších opatření dochází k úpravám cenotvorby jednotlivých pojištění.
_ Zintenzivňuje se spolupráce s distribučními partnery.
_ Zahajují se přípravy na rebranding a představení pojišťovny s novou značkou.
_ Navyšuje se kapitál pojišťovny.

Květen
_ Česká národní banka schvaluje transakci prodeje Triglav pojišťovny skupině VIGO Investments.
_ Triglav pojišťovna oznamuje výrazné zlepšení hospodářského výsledku za rok 2014, když se podařilo snížit meziročně
ztrátu o 85 %.
_ Přípravy na rebranding pojišťovny se dostávají do finále.

Červen
_ Triglav pojišťovna mění svého jediného akcionáře, kterým se stává VIGO Finance ze skupiny VIGO Investments;
formálně se tak uskutečňuje transakce prodeje Triglav pojišťovny novému majiteli.
_ Novým předsedou představenstva se stává Pavel Řehák.
_ Na český trh se vrací značka DIRECT, tentokrát jako multikanálová pojišťovna, která své služby a pojištění nabízí
ve svých pobočkách, přes internet, telefon a externí distribuční sítě.
_ Představujeme úplně nové cestovní pojištění, které má jasné DNA Directu – srozumitelné pojištění bez háčků.
Třeba neomezenými limity v případě pojištění léčebných výloh nebo unikátními připojištěními sportovního vybavení
či spoluúčasti při havárii zapůjčeného automobilu se snažíme předefinovat standard trhu.
_ Spouštíme Klientské centrum s úplně novou a na českém pojišťovacím trhu originální filozofií: nepoužíváme telefonní
automat, ale v Directu telefon zvedají vždy lidé.
_ Nastavujeme provizní systém pro naše obchodní partnery.

Červenec
_ Navyšujeme základní kapitál o 18, 5 milionu korun.
_ Spouštíme facebookové stránky; premiéru slaví firemní profily také na dalších sociálních sítích (LinkedIn, YouTube, Twitter,
Instagram).

Srpen
_ Intenzivně pracujeme na další provozní stabilizaci pojišťovny.
_ Portfolio pojišťovny prochází důkladnou revizí .
_ V Brně otevíráme novou centrálu na adrese Nové sady 996/25 v areálu Titanium bussines centra. Nové kanceláře poskytují
moderní zázemí pro všechny úseky pojišťovny.

Září
_ Připravujeme přesun poboček a obchodních agentur na nové adresy tak, abychom byli blíž klientům a obchodním partnerům.
_ Modernizujeme vozový park, a to s ohledem nejen na bezpečnost a pohodlí, ale také s důrazem na šetrnost k životnímu
prostředí (ročně šetříme desítky tun CO2).
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Říjen
_ Představujeme nová autopojištění s DNA Directu, která svoji srozumitelností a originální koncepcí navazují na již představené
cestovní pojištění.
_ Povinné ručení přináší na trhu vysokou flexibilitu v možnostech nastavení pojištění; jako jediná pojišťovna nabízíme maximální
pojistný limit 250 milionů korun, který si může pořídit motorista k jakékoliv variantě povinného ručení.
_ Představujeme nové havarijní pojištění, které mimo jiné přináší možnost sjednat takové pojištění, které přesně odpovídá
tomu, v jakém prostředí se klient s autem pohybuje a jakým rizikům tím může být se svým vozidlem často vystaven.
Jednoduché a srozumitelné jsou i procesy sjednání i samotné dokumenty.
_ V českých televizích kampaní „Žádné zbytečné háčky“ podporujeme značku Direct.
_ Management klíčových oblastí pojišťovny vyjíždí do českých a moravských regionů, aby obchodním partnerům představil
koncept DIRECT pojišťovny a klíčové produktové novinky.
_ Na adrese Masarykova 12 otevíráme novou brněnskou pobočku .

Listopad
_ Uzavíráme důležité strategické partnerství s NN pojišťovnou a penzijní společností. Od roku 2016 rozšíří NN své portfolio
o produkty neživotního pojištění Directu. S NN nás spojují podobné firemní hodnoty a zásady přístupu k zákazníkovi.
_ Klientské centrum Directu vstupuje do své další fáze a společně s ní rozšiřuje dostupnost pro volající klienty a obchodní
partnery, a to každý všední den od 7 do 19 hodin.
_ V Českých Budějovicích jsme klientům podstatně blíž – stěhujeme pobočku a obchodní agenturu přímo do centra na adresu
Radniční 133/1.

Prosinec
_ Společně s nadací VIGO Foundation poskytujeme hmotnou podporu při vybavení speciální školy pro děti s poruchou autistického spektra a připravujeme pro ně vánoční besídku.
_ Otevíráme pobočku v Praze na atraktivnější adrese – Bělehradská 67.
_ Sjednocujeme do snadno zapamatovatelné podoby telefonní číslo asistenční služby Directu na (00420) 291 291 291.

IV.1. Obchod
Jako multikanálová pojišťovna jsme pozitivní výsledky zaregistrovali na všech úrovních – při prodejích přes pojišťovací zprostředkovatele, ve vlastní pobočkové síti, ale také na internetu a přes telefonní prodej. Celková obchodní dynamika se v roce 2015
výrazně vylepšila – nový obchod vzrostl v druhém pololetí o 40 %. U retailových produktů registrujeme dokonce ještě vyšší růst.
S externími obchodními partnery jsme investovali do rozvoje vzájemné spolupráce. Na podzimní road show jsme detailně představovali nejen naši produktovou nabídku pojištění pro lidi a pro firmy, ale také jsme je seznamovali s filozofií Directu. V průběhu
celého roku jsme mezi obchodními partnery zaznamenali výrazný zájem a ochotu ke spolupráci. Na konci roku pojištění Directu
nabízelo ve své síti přes 600 partnerů.
Pobočková síť Directu spolu s obchodními regionálními agenturami prošla v roce 2015 výraznou proměnou. Soustředili jsme
na přestěhování na lepší adresy tak, abychom klientům a obchodním partnerům byli blíž. V průběhu druhého pololetí a začátku
roku 2016 jsme v novém designu exteriéru a interiéru představili pobočky v Brně, Českých Budějovicích, Praze, Ostravě a v Pardubicích. Posílili jsme současně i jejich týmy.
On-linové kanály jsou nedílnou součástí moderní pojišťovny. Web Directu představuje mezi klasickými pojišťovnami díky svému
jednoduchému designu a struktuře výjimku. Neobtěžuje složitostí, ale nabízí jednoduché řešení a srozumitelné informace, které
zájemce o pojištění hledá. Pomáhají v tom také nástroje ke sjednání pojištění. Uzavřít povinné ručení nebo cestovní pojištění je
tak zjednodušené na příjemnou míru. Pojištění lze sjednat doslova během pár minut.
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V listopadu Direct otevřel novou kapitolu na poli strategické spolupráce – uzavřel partnerství s NN pojišťovnou, které bude
exkluzivně dodávat produkty neživotního pojištění. Obě firmy ke spolupráci přivedlo totožné přemýšlení o zásadách přístupu
ke klientovi a velmi podobné firemní hodnoty. Od února 2016 tak NN pojišťovna oficiálně spustila prodej pojištění Directu –
cestovní pojištění, majetkové pojištění, autopojištění a odpovědnostní pojištění, kterými doplňuje svá řešení pro životní pojištění
a penzijní připojištění.

Vývoj nového obchodu za rok 2015 (v Kč)
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IV.2. Likvidace pojistných událostí
V průběhu roku 2015 došlo k řadě opatření, jejichž cílem bylo podpořit procesy v oblasti likvidace pojistných událostí.
Zaměřili jsme se na to, abychom vzniklé škody dokázali řešit rychleji a efektivněji.
Podpořili jsme naši přítomnost v regionech, kde operují mobilní technici. Ti dostali k dispozici moderní, bezpečná
a ekologická vozidla, díky jejichž grafickému ztvárnění je klienti snadno identifikují.
Jsou to právě mobilní technici, kteří jako první v České republice přešli na plně elektronický systém dokumentace
a zpracování škod na automobilech. To výrazně zrychluje nejen proces jejich řešení, ale zároveň dává přehled
o způsobu a časové náročnosti opravy.
Kontinuálně vylepšujeme proces likvidace tak, aby odpovídal aktuálním trendům. Využíváme nejnovější softwarové
pomocníky a díky parametrům produktů umíme vyplácet standardně v nových cenách. Za zničený obstarožní nábytek
tak může klient pořídit úplně nový, aniž by doplácel na opotřebení toho původního.
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Zaměřili jsme se na síť našich smluvních partnerů v oblasti poskytování servisních a opravárenských služeb tak,
abychom byli schopni garantovat jejich odbornost a úroveň i kvalitu poskytované práce.
V oblasti asistence jsme zavedli nové telefonní číslo 291 291 291, kde nabízíme pomoc a rady 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Jak pro cestovatele, tak pro motoristy nebo majitele nemovitostí.

Přehled vyplacených pojistných plnění za rok 2015
Druh škody
A. Škoda na zdraví
B. Věcná škoda - autopojištění
D. Ostatní
E. Majetková škoda - podnikatelé
F. Majetková škoda - občané
G. Odpovědnost za škodu
Celkový součet

Počet pojistných událostí

Vyplaceno (tis. Kč)

583

85 645

8 940

268 256

19

36

440

40 135

82

1 681

424

9 135

10 479

404 888

IV.3. Pojištění pro lidi i pro firmy
Během sedmi měsíců se podařilo představit v nové podobě šest produktů určených lidem (neradi jim říkáme retailové
produkty). Protože nejsme složitá korporace a protože používáme zdravý rozum, umíme na trh přinést pojištění nejen
rychle, ale také s originálními parametry. Minimalizujeme papírování, a tak všechny smlouvy Directu vznikají zaplacením.
Obejdeme se plně bez podpisů.
V každém produktu najdete ryzí DNA Directu – jednoduchost, srozumitelnost, přátelskost a parametry, na které se lze
spolehnout.
V červnu jsme představili cestovní pojištění, které přineslo na trhu revoluci – neomezené limity na léčebné výlohy,
a to automaticky v každé smlouvě. Kromě toho pojištění na cesty přineslo i dva další unikáty. Jedním je pojištění,
které zajistí úhradu za sportovní vybavení, když si ho na dovolené zničíte. Druhé řeší úhradu spoluúčasti v případě,
že na dovolené poškodíte auto z půjčovny.
V říjnu na trh dorazila nová generace autopojištění – jak tzv. povinného ručení, tak havarijního pojištění. Kladli jsme u nich důraz
na maximální možnost flexibilitu tak, aby si každý motorista našel takovou variantu, která bude odpovídat jeho zvyklostem za
volantem. Vždy bude platit jen za to, co skutečně využije a nebude nucený zaplatit v pojištění i za něco, co nevyužije. Rozhodli
jsme se klienty-motoristy nestrkat do šuplíků. Unikátní je také limit pojistného plnění u povinného ručení, kterým kryjeme škody
způsobené motorovým vozidlem až do výše 250 milionů korun.
V únoru 2016 jsme uvedli hned trojici nových produktů – pojištění domácnosti, pojištění staveb a pojištění odpovědnosti. Také
u nich jsme kladli důraz na to, abychom odstranili všechny zbytečné háčky, poznámky pod čarou a nabídli jednoduché a spolehlivé produkty za férové ceny.
A jeden nezanedbatelný fakt měl premiéru v roce 2015 – u veškeré smluvní dokumentace, ať už je to pojistná smlouva nebo
pojistné podmínky, používáme srozumitelný jazyk s nezbytně nutným minimem pojišťovácké hantýrky.
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Direct je navíc čitelný. U každé smlouvy totiž klient získá informaci nejen o tom, na co přesně (a za kolik) je pojištěný, ale také
přehled o tom, na co pojištěný naopak není. Obě tyto informace jsou zásadně důležité. Proto je u Directu najdete pohromadě
hned na první stránce smlouvy.
Segment SME stále v České republice patří k opomíjené části trhu a adekvátní obsluha této klientely přináší obrovskou výzvu.
Nejen co se šíře produktového portfolia, kterým disponujeme, ale také používáním výrazně osobního přístupu ať už k přímým
zákazníkům nebo v rámci účasti na výběrových řízeních.
V roce 2015 jsme se systematicky věnovali rozvoji oblasti SME hned v několika oblastech. Zrevidovali jsme produktové portfolio a doplnili jej v oblasti profesní odpovědnosti. Začali jsme se úspěšně účastnit veřejných zakázek zejména v oblasti pojištění
majetku a odpovědnosti. Pokračovali jsme ve zkvalitňování vztahů s významnými SME makléři na celém trhu. V neposlední řadě
jsme posílili tým podnikatelského pojištění a pracovali na zkvalitnění zajištění.

IV.4. Služby klientům
Jsme posedlí. Maximálně zaujatí tím, abychom našim klientům poskytli perfektní služby, které budou stát na jednoduchém,
srozumitelném a především lidském přístupu. Rok 2015 ukázal, že v této oblasti se dokážeme rychle posouvat a v každé odhalené nepřesnosti či chybě dokážeme příležitost, jak se zlepšit.
Příkladem může být naše klientské centrum, kde od samého počátku nemáme žádný telefonní automat. Naše telefony zvedají
vždy lidé připravení pomoci. Odpadá tak zdlouhavé a hlavně zbytečné vymačkávání čísel, na jehož konci je čekání na operátora… V Directu se dovoláte člověku rovnou a v průměru to netrvá déle než 12 vteřin.
Služby klientů jsou oblastí, která se dynamicky vyvíjí tak, jak to vyžaduje situace a jak velí zdravý rozum. Od počátku roku jsme schéma klientského centra zcela změnili – ať už jde o fungování jednotlivých týmů, tak co se týče profesionálně silných specialistů v nich.
Proměnou prochází také styl naší psané komunikace nejen ve smluvních dokumentech, ale také v e-mailové a dopisové korespondenci. Intenzivně pracujeme na tom, abychom lidský přístup promítli do všeho, co z Directu míří ke klientům.
Pomáhá nám v tom také unikátní software, díky němuž zaznamenáváme kompletní komunikaci s klientem. Můžeme se k ní
v případě potřeby kdykoliv vrátit, což výrazně zvyšuje rychlost a kvalitu našich reakcí.
Myslíme i na to, aby naši klienti měli možnost dát nám vědět, kde vidí naše nedostatky a prostor ke zlepšení. Na našem webu
mohou díky formuláři „Chci podat návrh na zlepšení“ reagovat velmi rychle na to, co se jim nezdá. Pro nás je každý takto podaný návrh každopádně závazkem, kterého se rádi ujmeme.

IV.5. Tým
Lidé jsou tím, co dělá DIRECT pojišťovnou, která je posedlá klientem. Lidé představují sílu, ve které se ukrývá úspěch.
S vědomím toho, že Direct chce být pojišťovnou, ve které věříme, že pojištění jde dělat i jinak – lépe, jsme personální oblasti
v roce 2015 investovali velkou dávku pozornosti a energie. Tým Directu tak stojí na šílencích. Na lidech, kteří jsou ochotni pro
spokojenost klientů udělat možné I nemožné. Na profesionálech, kteří nezapomínají být lidmi a nechtějí být stroji.
Direct se postavil na start nejen s kompletně novým management na úrovni představenstva, ale významnou proměnou prošla
manažerská úroveň. Zvlášť jsme se zaměřili na personální posílení v klíčových oblastech, kde se klienti potkávají s pojišťovnou.
Příkladem tak může být klientské centrum, kde jsme počet asistentů na telefonech zvýšili pětinásobně.
Tým Directu se během roku 2015 rozrostl. Jestliže v lednu jsme měli 130 zaměstnanců, na konci roku to bylo již 151 lidí. Chceme mít
100% jistotu, že ve všech klíčových oblastech budeme mít dostatek kapacity a kvality na zajištění špičkové obsluhy našich klientů.
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Posilování pozic, které Directu pomohou realizovat strategii založenou na špičkové klientské zkušenosti, nestál jen na zvyšování
počtu profesionálů. Od základu jsme začali vytvářet také firemní kulturu, která je založená na nehierarchické struktuře,
otevřenosti a přátelskosti. Máme k sobě na centrále blízko, snažíme se to maximálně využívat ve všem, co děláme.
Nabídli jsme první sadu firemních benefitů, zapojili do kvartálního hodnocení celý tým a představujeme ucelený systém interního
vzdělávání. Je mezi námi totiž spoustu odborníků, kteří mají druhým co říct a předat.

IV.6. Pomáhání
Důležitou součástí toho, proč Direct existuje, je kromě stabilních finančních výsledků také potřeba pomáhat. Téma pomoci nás
přitom provází nejen v rámci dobrovolnických aktivit, ale přemýšlíme o ní i při našem každodenním fungování. Ať už řešíme
pracovní povinnosti nebo se ocitneme u dopravní nehody, úrazu nebo jiné nepříjemné události.
V průběh roku 2015 jsme se díky nadaci VIGO Foundation zapojili do hned několika aktivit, které přímo pomáhají dětem
s poruchou autistického spektra. Vytvářeli jsme stovky informačních karet, bez nichž se děti s touto poruchou neobejdou.
Výtěžek z prodeje starého kancelářského nábytku putoval na podporu pětileté Rozárky, aby si mohla dovolit osobního asistenta
či si pořídit nové brýle. Podpořili jsme nákup nového vybavení učeben pro speciální školu v Šumperku, kde také pravidelně
před Vánoci trávíme čas mezi autistickými dětmi.

ZKRÁTKA POMÁHÁME. NEJLÉPE, JAK DOKÁŽEME.
IV.7. Solventnost
Ve smyslu zákonných ustanovení je pojišťovna povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši
požadované míry solventnosti s tím, že tyto zdroje musí být kryty odpovídající hodnotou aktiv. Solventnost vyjadřuje schopnost
pojišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji plnění závazků vyplývajících z uzavřených pojistných smluv. Při výpočtu solventnosti
je určována disponibilní míra solventnosti, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu pojišťovny poníženou o stav dlouhodobého
nehmotného majetku. Současně se stanoví požadovaná míra solventnosti prvním výsledkem vycházejícím z předepsaného
hrubého pojistného a druhým výsledkem vyplývajícím z hrubých nákladů a rezervy na pojistná plnění. Jednu třetinu požadované
míry solventnosti tvoří garanční fond, který v návaznosti na provozovaná odvětví pojišťovny nesmí být nižší než částka 120 mil. Kč.
V roce 2015 pokračovala pojišťovna ve výrazném zlepšování disponibilní míry solventnosti (zlepšení o 25 % proti předchozímu
období). Zaroveň došlo ke snížení požadované míry solventnosti dle prvního a druhého výsledku. Skutečná hodnota disponibilní
míry solventnosti byla k 31. 12. 2015 o 74 % vyšší než požadovaná zákonná výše garančního fondu. Výsledek výpočtu
solventnosti za rok 2015 a porovnání s hodnotami minulého roku je následující (tis. Kč):

Ukazatel

2015

2014

Index 15/14

213 897

165 047

1,30

Požadovaná míra solventnosti I

69 016

90 454

0,76

Požadovaná míra solventnosti II

84 683

109 375

0,77

Zákonná výše garančního fondu

120 000

120 000

1,00

Disponibilní míra solventnosti
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IV.8. Zajištění
Veškeré proporcionální zajištění bylo pro rok 2015 realizováno ve stanovených sekcích v rozsahu tří kvótových
a tří excedentních zajišťovacích smluv uzavřených se slovinskou zajišťovnou Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., která je sesterskou
společností společnosti TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. S uvedenou zajišťovnou byly také uzavřeny tři neproporcionální zajišťovací smlouvy, a to na krytí škodného nadměrku u katastrofických škod v majetkových pojištěních, krytí škodného
nadměrku u pojištění majetku a na fakultativní zajištění škodného nadměrku v pojištění obecné a profesní odpovědnosti a
odpovědnosti za výrobek. K zajištění škodného nadměrku v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
byla sjednána neproporcionální zajišťovací smlouva prostřednictvím zajišťovacího makléře Aon Benfield. Veškerá rizika vyplývající z pojistného kmene společnosti byla v roce 2015 chráněna zajistným programem poskytujícím dostatečnou ochranu před
škodami jakéhokoliv rozsahu, včetně katastrofických škod.

IV.9. Ekologie a výzkum
DIRECT pojišťovna při svých aktivitách důsledně dbá na to, aby její procesy i zaměstnanci minimalizovali negativní vliv na životní
prostředí. Týká se to nejen spotřeby energií, vody a papíru, ale také nakládání (zejména recyklace) odpadu. O životním prostředí
přemýšlíme již v procesu vývoje nových produktů i služeb. Vybíráme si takové dodavatele, kteří jsou svým přístupem naladěni
na stejnou filozofii.
Nezanedbatelnou součástí aktivit DIRECT pojišťovny je také podpora výzkumu a vývoje, nejen v oblasti produktu, ale také například v IT a on-line prostředí.

IV.10. Záměry pro rok 2016
Rok 2016 je pro nás příležitostí zúročit investovanou energii a prostředky. Budeme se nadále zaměřovat na poskytování špičkových služeb, jednoduchých a přehledných produktů našim klientům a na budování kvalitních partnerství s našimi distribučními
partner. Prioritně se zaměříme na:
_
_
_
_
_

další rozvoj provozních procesů pojišťovny (zefektivnění a zpružnění),
budování uceleného řízeného vztahu s klientem prostřednictvím CRM,
rozvoj služeb klientům ve všech styčných bodech (klientské centrum, likvidace, správa, pobočky),
rozvoj distribučních kanálů v retailové a SME oblasti,
produktové inovace.

Přestože růst není prioritním cílem pojišťovny (naším hlavním cílem je poctivá služba a spokojenost klienta), je pro nás důkazem,
že svoji práci děláme dobře a že nás stale vice klientů volí jako pojišťovnu pro svoji firmu nebo rodinu. V roce 2016 proto
očekáváme růst portfolia a počtu klientů.
V kombinaci s vyšší efektivitou provozu pojišťovny očekáváme další růst finanční výkonnosti pojišťovny, který nám umožní investice do rozvoje služeb klientům, podporu kultury orientované na klientskou spokojenost a další inovace.

IV.11. Následné události
Poté, co byla vydána účetní závěrka k 31. 12. 2015, nevznikly žádné události, které by na ni měly významný vliv a které by měly
být zaznamenány v této výroční zprávě.
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V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
VE SMYSLU § 82 A NÁSL. ZÁKONA O OBCHODNÍCH
KORPORACÍCH
DIRECT pojišťovna, a.s. je povinna za účetní období roku 2015 sestavit zprávu o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Mezi ovládající a ovládanou
osobou nebyla v účetním období 2015 uzavřena ovládací smlouva. Ovládající osoby realizují kontrolu nad DIRECT pojišťovnou,
a.s. pouze vahou svých hlasů, tj. výkonem hlasovacích práv na valných hromadách.

1. Struktura vztahů mezi propojenými osobami
Ovládaná osoba:
DIRECT pojišťovna, a.s.
Nové sady 996/25, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 25073958
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

Ovládající osoba
do 4. 6. 2015:
TRIGLAV INT, holdingová společnost, d. d.
Dunajska cesta 22, 1000 Lublaň, Slovinská republika
IČO: 3852750
zapsaná pod číslem 2010/42371 u Krajského soudu v Lublani
TRIGLAV INT, holdingová společnost, d. d. byla do 4. 6. 2015 jediným akcionářem DIRECT pojišťovny, a.s.
a měla 100% podíl na jejím základním kapitálu, který činil k 4. 6. 2015 částku 472 500 tis. Kč a byl v plné výši splacen.

od 5. 6. 2015:
VIGO Finance a.s.
U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 03257282
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19894
VIGO Finance a.s. je jediným akcionářem DIRECT pojišťovny, a.s. a má 100% podíl na jejím základním kapitálu,
který činil k 31. 12. 2015 částku 209 554 tis. Kč a byl v plné výši splacen.

Propojené osoby
do 4. 6. 2015:
Zavarovalnica Triglav, d. d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Lublaň, Slovinská republika
IČO: 5063345
Pozavarovalnica Triglav Re, d. d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Lublaň, Slovinská republika
IČO: 1362992
Triglav osiguranje, d. d.
Antuna Heinza 4, 10000 Záhřeb, Chorvatsko
IČO: 29743547503
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od 5. 6. 2015:
VIGO Investments a.s.
U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 02243920
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19427
VIGO Alfa s.r.o.
U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 02698692
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222687
VIGO Beta s.r.o.
U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 02702321
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222682
VIGO Delta s.r.o.
U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 02690446
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222689
Vigo Gamma s.r.o.
U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 02693241
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222692
VIGO One s.r.o.
Ke Kulišce 2618/1g, Dejvice, 164 00 Praha 6
IČO: 29128161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202269
VIGO Project Financing, a.s.
U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 04120388
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20661
Expensa, a.s.
Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6
IČO: 28145780
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18762
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2. Přehled smluv mezi DIRECT pojišťovnou, a.s. a ovládající osobou a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou
Období od 1. 1. do 4. 6. 2015:
DIRECT pojišťovna, a.s. (Triglav pojišťovna, a.s.) měla v uvedeném období uzavřeny tyto smlouvy s ovládající osobou
a s propojen ými osobami:
Pozavarovalnica Triglav RE, d.d. – Smlouva o zajištění rizik převzatých do pojištění;
Zavarovalnica Triglav, d.d. – Smlouva o správě aktiv, Mandát pojistného matematika, Smlouva o vývoji mezinárodních funkcionalit IS ADINSURE pro potřeby Skupiny Triglav, Smlouva o poskytnutí asistence v interním auditu, Smlouva o odškodnění, Vedlejší
smlouva, Smlouva o záruce k pohledávkám;
Triglav osiguranje, d.d. – Smlouva o poskytování služeb;
Triglav INT, d.d. – Smlouva o přeúčtování služeb.

Období od 5. 6. do 31. 12. 2015:
DIRECT pojišťovna (Triglav pojišťovna, a.s.) měla v uvedeném období uzavřené tyto smlouvy s ovládající osobou a s propojenými
osobami:
VIGO Investments a.s. – Smlouva o zápůjčce, Smlouva o podnájmu kancelářských prostor, Smlouva o nájmu vybavení kanceláře
a úhradě služeb;
VIGO One, s.r.o. – Smlouva o pronájmu vozidel;
VIGO Project Financing, a.s. – Smlouva o úpisu a vydání dluhopisů.

3. Prohlášení představenstva DIRECT pojišťovny, a.s.
Představenstvo prohlašuje, že v účetním období 2015 nevznikla společnosti DIRECT pojišťovna, a.s. žádná újma plynoucí ze
vztahů s propojenými osobami.
V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla DIRECT pojišťovnou, a.s. přijata nebo uskutečněna v účetním období roku
2015 žádná opatření a jiné právní úkony týkající se majetku, který by přesahoval 10 % vlastního kapitálu společnosti zjištěného
podle poslední účetní závěrky.
Převládají výhody ze vzájemných vztahů a žádná rizika ze vzájemného vztahu nevyplývají. Protiplněním z výše uvedených smluv
je úhrada sjednané ceny za plnění poskytnuté smluvní stranou, která je předmětem obchodního tajemství. Protiplnění bylo
prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a místě v obchodním styku obvyklém. Provedené fakturace odpovídaly
skutečným nákladům. Smluvní vztah mezi osobou ovládanou a ovládající je pro ovládanou osobu výhodný zejména z důvodu
uzavření smlouvy mezi ovládanou a ovládající osobou (Zavarovalnica Triglav, d.d.) o záruce k pohledávkám DIRECT pojišťovny,
a.s., za pojistníky.
Představenstvo prohlašuje, že tuto zprávu sestavilo s vynaložením péče řádného hospodáře a že v této zprávě uvedené údaje
jsou dostatečné, správné a úplné. Vzhledem ke svým povinnostem vyplývajícím ze zákona vydá DIRECT pojišťovna, a.s. výroční
zprávu, jejíž nedílnou součástí bude tato zpráva o vztazích.
Brno 21. března 2016

Pavel Řehák
předseda představenstva

DIRECT pojišťovna, a. s.
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Martin Frko
místopředseda představenstva

VI. ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2015

Dozorčí rada je kontrolním orgánem DIRECT pojišťovny, a.s. (dále jen „společnost“), který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Její postavení, působnost a způsob jednání, jakož i volba, odvolání a odstoupení člena dozorčí
rady a odměňování jejích členů, jsou vymezeny ve stanovách společnosti. Zpráva hodnotí kontrolní činnost realizovanou v účetním období roku 2015.
Dozorčí rada má dle stanov společnosti jednoho až pět členů. Přesný počet členů dozorčí rady stanoví svým rozhodnutím valná
hromada. Výkon své působnosti zabezpečovala dozorčí rada v roce 2015 v tříčlenném složení, a to do 2. června 2015, následně
pak od toho data do 17. června 2015 byla složena z jednoho člena a od 18. června 2015 dosud vykonává svoji činnost ve dvoučlenném složení.
Předsedou dozorčí rady byl v období do 2. června 2015 pan Tedo Djekanović, druhým členem pan Blaž Jakič a 3. členem dozorčí rady byla paní Monika Herešová Mráková. V období od 3. června 2015 do 17. června 2015 byla působnost dozorčí rady zabezpečována jediným členem, a to paní Monikou Herešovou Mrákovou. Dne 18. června 2015 členem dozorčí rady zvolen pan Libor
Matura, který je od 19. června 2015 předsedou dozorčí rady. V tomto složení dozorčí rada působí od 19. června 2015 dosud.
Ve smyslu stanov se jednání dozorčí rady uskutečňuje dle potřeb společnosti a v případech stanovených právním předpisem.
V roce 2015 se dozorčí rada sešla patnáctkrát.
Dozorčí rada průběžně projednávala hospodářské výsledky společnosti a projednala závěrečné účetní výkazy a zprávu nezávislého auditora za rok 2014. Předmětem činnosti dozorčí rady bylo pravidelné projednání zpráv a doporučení interního auditora
společnosti, zřízení výboru pro audit ve společnosti a návrh výběru auditora společnosti na období roku 2015. Dozorčí rada projednávala odvolání a jmenování členů představenstva společnosti a schválení smluv o výkonu funkce a jiných plnění pro členy
představenstva. Dále dozorčí rada projednala snížení základního kapitálu společnosti.
Na základě poznatků a informací získaných při uskutečňování kontrolní činnosti dozorčí rada konstatuje, že v průběhu hodnoceného období představenstvo uskutečňovalo podnikatelskou činnost v rámci obecně závazných právních předpisů, stanov
společnosti a závěrů přijatých valnou hromadou.
Praha 15. dubna 2016

Libor Matura
předseda dozorčí rady
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VII. ZPRÁVA AUDITORA
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Z věcí neděláme vědu,
proto najdete jednoduchost
ve všem, co děláme.
Nic neodkládáme, řešíme věci rychle.
Věci dotahujeme a nejsou v nich háčky,
na nás se můžete spolehnout.
S námi jste mezi přáteli.

FINANČNÍ ČÁST
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VIII. ÚČETNÍ VÝKAZY VČETNĚ PŘÍLOHY

1. Rozvaha (v tis. Kč)
2015
Hrubá
výše

2015

2015

2014

Úprava

Čistá
výše

Čistá
výše

I. AKTIVA
A.

Pohledávky za upsaný
základní kapitál

0

B.

Dlouhodobý nehmotný
majetek

66 052

C.

Finanční umístění (investice)

III.

Jiná finanční umístění

22 000

25 180

26 002

476 154

476 154

722 037

476 154

476 154

722 037

40 872

1.

Akcie a ostatní cenné papíry
s proměnlivým výnosem,
ostatní podíly

2.

Dluhové cenné papíry, v tom:

460 897

460 897

661 484

cenné papíry oceňované
reálnou hodnotou proti
účtům nákladů a výnosů

460 897

460 897

661 484

15 257

15 257

a)

6.

Depozita u finančních institucí

7.

Ostatní finanční umístění

36 553

24 000
369 852

63 068

306 784

333 844

Pohledávky z operací
přímého pojištění

324 518

61 419

263 099

280 290

1.

Pojistníci

291 769

52 654

239 115

265 203

2.

Pojišťovací zprostředkovatelé

32 749

8 765

23 984

15 087

8 350

35 795

36 984

1 649

35 335

17 759

E.

Dlužníci
I.

II.

Pohledávky z operací zajištění

III.

Ostatní pohledávky

8 350
121 146

20 940

100 206

7 709

I.

Dlouhodobý hmotný majetek, jiný
než majetek uváděný v položce
"C.I. Pozemky a stavby", a zásoby

26 985

20 940

6 045

4 481

II.

Hotovost na účtech u finančních
institucí a hotovost v pokladně

94 161

94 161

3 228

47 471

47 471

23 774

F.

G.

0

Ostatní aktiva

Přechodné účty aktiv
I.

Naběhlé úroky a nájemné

1 224

1 224

335

II.

Odložené pořizovací náklady na
pojistné smlouvy, v tom odděleně:

7 989

7 989

8 601

b) v neživotním pojištění

7 989

7 989

8 601

Ostatní přechodné účty aktiv,
z toho:

38 258

38 258

14 838

a) dohadné položky aktivní

31 983

31 983

12 868

955 795

1 135 366

III.

AKTIVA CELKEM

DIRECT pojišťovna, a. s.
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2015

2014

II. PASIVA
A.

Vlastní kapitál
I.

Základní kapitál, z toho:

239 078

191 049

209 554

472 500

a) změny základního kapitálu

C.

VI.

Nerozdělený zisk minulých účetních
období nebo neuhrazená ztráta
minulých účetních období

VII.

Zisk nebo ztráta běžného účetního
období

Technické rezervy
1.

3.

a) hrubá výše

171 972

b) podíl zajišťovatelů (-)

37 200

b) podíl zajišťovatelů (-)

G.

Rezervy
Ostatní rezervy

Věřitelé
I.

Závazky z operací přímého pojištění

II.

Závazky z operací zajištění

V.

Ostatní závazky, z toho
a) daňové závazky a závazky ze
sociálního zabezpečení

H.

29 529

-14 576

544 099

722 752
213 854

134 772

50 245

163 609

506 605
152 258

655 548
354 347

191 699

463 849

Rezerva na závazky Kanceláře
a) hrubá výše

3.

-266 875

Rezerva na pojistná plnění
b) podíl zajišťovatelů (-)

9.

-5

Rezerva na nezasloužené pojistné

a) hrubá výše

E.

22 000

Přechodné účty pasiv

54 980

95 294
54 980

95 294

1 396

698

1 396

698

92 181

133 365

72 225

79 755

6 998

36 606

12 958

17 004

3 308

2 851

79 041

87 502

10 483

8 976

I.

Výdaje příštích období a výnosy
příštích období

II.

Ostatní přechodné účty pasiv,
z toho:

68 558

78 526

a) dohadné položky pasivní

68 558

78 526

955 795

1 135 366

PASIVA CELKEM
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2. Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
2015

2015

2015

2014

Základna

Mezisoučet

Výsledek

Výsledek

I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ
1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
a) předepsané hrubé pojistné

493 769

b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)

129 411

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

-41 881

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

-13 045

364 358

393 194

493 703

2. Převedené výnosy z finančního umístění
(investic) z Netechnického účtu (položka III.6.)

6 632

54 166

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění

9 015

569

207 834

406 089

-40 314

-33 191

167 638

180 893

8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění

47 218

7 089

10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického
účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.)

26 465

-12 442

-28 836

4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
a) náklady na pojistná plnění:
aa) hrubá výše

416 591

bb) podíl zajišťovatelů (-)

99 255

317 336

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
aa) hrubá výše

-148 943

bb) podíl zajišťovatelů (-)

-39 441

-109 502

5. Změna stavu ostatních technických rezerv,
očištěné od zajištění (+/-)
7. Čistá výše provozních nákladů:
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy

38 852

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

612

c) správní režie

154 149

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

25 975

DIRECT pojišťovna, a. s.
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2015

2015

2015

2014

Základna

Mezisoučet

Výsledek

Výsledek

III. NETECHNICKÝ ÚČET
1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění
(položka I.10.)

26 465

-12 442

289 475

214 525

282 843

160 359

6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na
Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.)

6 632

54 166

7. Ostatní výnosy

5 333

5 373

30 253

7 467

3. Výnosy z finančního umístění (investic):
b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic),
se zvláštním uvedením těch, které pocházejí
z ovládaných osob, v tom:
bb) výnosy z ostatních investic
c) změny hodnoty finančního umístění (investic)
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic)

6 988

6 988
7 015
275 472

5. Náklady na finanční umístění (investice):
a) náklady na správu finančního umístění (investic),
včetně úroků

1 242

b) změny hodnoty finančního umístění (investic)

4 715

c) náklady spojené s realizací finančního umístění
(investic)

276 886

8. Ostatní náklady

-28 026

9. Daň z příjmů z běžné činnosti
10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění
15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících
položkách
16. Zisk nebo ztráta za účetní období

DIRECT pojišťovna, a. s.
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40
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-14 576
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3. Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)
Základní
kapitál
ZŮSTATEK K 1. 1. 2015

Vlastní
akcie

Emisní
ážio

Rezervní
fondy

Kapitálové fondy

Oceňovací
rozdíly

472 500

Nerozdělený zisk
/ ztráta(-)

Celkem

-281 451

191 049

29 529

29 529

Opravy významných
nesprávností
Kurzové rozdíly a oceňovací
rozdíly nezahrnuté
do hospodářského výsledku
Čistý zisk/ztráta(-) za účetní
období
Dividendy
Převody do fondů
Použití fondů
Emise akcií
Zvýšení základního kapitálu

18 500

18 500

Nákupy vlastních akcií
Snížení základního kapitálu

-281 446

281 446

ZŮSTATEK K 31. 12. 2015

209 554

29 524

239 078

ZŮSTATEK K 1. 1. 2014

360 000

27 640 -266 875

120 765

-27 640

-27 640

Opravy významných nesprávností
Kurzové rozdíly a oceňovací
rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku
Čistý zisk/ztráta(-) za účetní
období

-14 576

-14 576

Dividendy
Převody do fondů
Použití fondů
Emise akcií
Zvýšení základního kapitálu

112 500

112 500

Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
ZŮSTATEK K 31. 12. 2014

DIRECT pojišťovna, a. s.
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IX. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2015

I. OBECNÝ OBSAH
I.1. Charakteristika a hlavní aktivity
DIRECT pojišťovna, a.s. („společnost“, dříve Triglav pojišťovna, a.s.) byla zapsána do obchodního rejstříku
dne 3. září 1996 (IČ: 25073958). Jediným akcionářem společnosti k 31. prosinci 2015 je společnost VIGO Finance, a.s.
ze skupiny VIGO Investments.
Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 14. července 1997. Společnost se zabývá pojišťovací činností od
roku 2000.
Společnost provozuje následující pojistná odvětví / skupiny pojištění:
_ neživotní pojištění,
_ pojištění motorových vozidel – odpovědnosti,
_ pojištění motorových vozidel – ostatní druhy,
_ pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám,
_ pojištění odpovědnosti za škody,
_ pojištění úrazu a nemoci,
_ pojištění jiných ztrát.

Sídlo společnosti
DIRECT pojišťovna, a.s.
Nové sady 996/25
602 00 Brno

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2015:
Členové představenstva
Předseda:
Místopředseda:
Člen:

Pavel Řehák, Praha, Česká republika
Martin Frko, Praha, Česká republika
Robert Dohnal, Praha, Česká republika

Dne 2. června 2015 zaniklo členství i funkce předsedy představenstva pro Mihu Vittoriho. K 29. lednu 2015 zanikla
Petru Mikulenkovi funkce místopředsedy představenstva a k 30. srpnu 2015 zaniklo jeho členství coby člena představenstva.
Dne 12. června 2015 se členství i funkce předsedy představenstva ujal Pavel Řehák. Dne 1. července 2015 se stal Martin Frko
místopředsedou představenstva. Dne 31. srpna 2015 vzniklo Robertu Dohnalovi členství v představenstvu.
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2015
Předseda:
Členové:

Libor Matura, Praha, Česká republika
Monika Herešová Mráková, Praha, Česká republika

Dne 2. června 2015 ukončili své členství v dozorčí radě společnosti Tedo Djekanovič a Blaž Jakič. V období od 3. června 2015
do 17. června 2015 byla působnost dozorčí rady zabezpečována jediným členem, a to Monikou Herešovou Mrákovou.
Dne 18. června 2015 byl zvolen druhým členem dozorčí rady Libor Matura, který byl dne 19. června 2015 zvolen předsedou dozorčí rady.

Organizační struktura
Společnost svoji činnost realizuje prostřednictvím generálního ředitelství, oblastních agentur (poboček) a jednotlivých úseků.
Společnost řídí předseda představenstva. Pojišťovna nemá organizační složku v zahraničí.
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I.2. Právní poměry
Ke dni sestavení účetní závěrky společnost provedla posouzení souladu svých právních poměrů se zákonem č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí,
v platném znění, se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v platném
znění (dále jen „zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“), včetně příslušných prováděcích vyhlášek a dalšími platnými
právními předpisy.

I.3. Východiska pro přípravu účetní závěrky
Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění (dále jen „vyhláška 502/2002 Sb.“),
českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 502/2002 Sb., a dalšími souvisejícími předpisy.
V oblastech, které neupravuje vyhláška 502/2002 Sb., postupovala společnost v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb., případně
s vyhláškou 500/2002 Sb.
Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace společnosti.

I.4. Důležité účetní metody
(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 2 tis. Kč
je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 tis. Kč do 5 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně
od 2 tis. Kč do 60 tis. Kč je rovnoměrně účetně odepisován po dobu 13 měsíců.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 5 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč
je účetně odepisován dle níže uvedených ročních odpisových sazeb. Roční odpisová sazba účetních odpisů vychází
z předpokládané doby používání hmotného a nehmotného majetku.

Společnost stanovila následující plán účetních odpisů podle skupin majetku:
Dlouhodobý majetek

Metoda

Odpisová sazba v %

Zřizovací výdaje

Rovnoměrná

20

Software

Rovnoměrná

33,3

– u core systému AdInsure

Rovnoměrná

14,3

– u účetního systému Navision

Rovnoměrná

14,3

Průmyslová a podobná práva

Rovnoměrná

16,7

– u aktiva Řídící a kontrolní systém

Rovnoměrná

10

Inventář

Rovnoměrná

20

Ostatní

Rovnoměrná

25
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(b) Finanční umístění (investice)
Pozemky a stavby (nemovitosti)
Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pozemky a stavby (nemovitosti) se neodpisují.
Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálnou hodnotou se rozumí tržní
hodnota, která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce jako cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby
(nemovitosti) prodány v okamžiku provedení jejich ocenění.
Reálná hodnota se určuje tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba (nemovitost) podle kvalifikovaného odhadu
nebo posudkem znalce, a to nejméně jednou za 5 let. V letech, ve kterých ocenění podle kvalifikovaného odhadu nebo posudkem znalce není prováděno, představenstvo společnosti prověřuje, zda ocenění pozemků a staveb (nemovitostí) v účetnictví
odpovídá jejich reálné hodnotě.
Reálná hodnota pozemků a staveb (nemovitostí) je snížena o skutečné náklady na jejich prodej, a to v případě, že k okamžiku
sestavení účetní závěrky byly pozemky a stavby (nemovitosti) již prodány nebo budou prodány nejpozději do 3 měsíců.
Změna reálné hodnoty pozemků a staveb (nemovitostí) se účtuje rozvahově prostřednictvím oceňovacích rozdílů vykázaných
ve vlastním kapitálu.

Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Dluhové cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně.
Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dluhový cenný papír pořízen, včetně nakoupeného alikvotního úrokového
výnosu a přímých nákladů souvisejících s jeho pořízením.
Společnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u veškerých dluhových cenných papírů. Prémie či diskont jsou postupně
rozpouštěny metodou efektivního úrokové míry do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti.
Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena 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 vyjadřuje reálnou
hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu.
Společnost vlastní pouze realizovatelné cenné papíry. Změna reálné hodnoty dluhových cenných papírů realizovatelných
se účtuje výsledkově.
Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem
vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně.
Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byly akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem pořízeny, včetně přímých
nákladů souvisejících s jejich pořízením.
K rozvahovému dni jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem přeceněny na reálnou hodnotu.
Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena 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 vyjadřuje reálnou
hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu.
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Změna reálné hodnoty akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem se účtuje výsledkově.
Pokud jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na
českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

Depozita u finančních institucí
Depozita u finančních institucí jsou k okamžiku pořízení účtována v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou tato
aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. V případě krátkodobých depozit u finančních institucí se reálnou hodnotou rozumí
nominální hodnota včetně časového rozlišení úroků.
Pokud jsou depozita denominována v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným
ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění. Změna reálné hodnoty se účtuje výsledkově.

(c) Opravné položky
Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním aktivům s výjimkou finančního umístění vykazovaného v reálné
hodnotě. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles hodnoty jednotlivých aktiv. Jejich výše je stanovena na základě odborného posouzení rizik provedeného vedením společnosti. Opravné položky k pohledávkám za pojistníky stanoví společnost na
základě analýzy jejich návratnosti. Opravné položky jsou tvořeny paušálně na základě věkové struktury pohledávek. Společnost
prověřuje, zda výsledná hodnota pohledávek odpovídá jejich realizační hodnotě a případně na základě tohoto prověření upravuje výši opravné položky. Opravná položka k pohledávkám za pojistníky vzniklých v období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2014 je dále
upravena o část hodnoty pohledávek, kterou společnosti kryje garance poskytnutá Triglav Group.

(d) Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv
Společnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodobého snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňována na
reálnou hodnotu, a aktiv, která přeceňována jsou, ale změna reálné hodnoty je účtována rozvahově. Trvalé nebo dlouhodobé
snížení hodnoty daného aktiva je promítnuto výsledkově.

(e) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy
Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují část nákladů vzniklých při uzavírání pojistných smluv v průběhu běžného účetního období, která se vztahuje k výnosům následujících účetních období.
Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v neživotním pojištění vychází z celkové výše nákladů na
pořízení pojistných smluv vzniklých v běžném účetním období a je vypočtena na základě poměru hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné k datu účetní závěrky k předepsanému hrubému pojistnému za účetní období. Ke konci účetního období
společnost posuzuje přiměřenost výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na základě testu postačitelnosti pojistného.

(f) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo
pohledávka uplatněny.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, že neexistuje významná pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění v dalších účetních obdobích. Odložená daňová pohledávka je pak rozeznaná jako součást ostaních pohledávek a odložený daňový závazek v ostatních závazcích.
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(g) Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsaného pojistného, které se vztahuje k budoucím účetním
obdobím, a její výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých pojistných smluv za použití metody „pro
rata temporis“.

(h) Rezerva na pojistná plnění
Rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění jsou tvořeny ve výši předpokládaných nákladů na pojistné události:
a) hlášené do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období nezlikvidované (RBNS);
b) do konce běžného účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR).
Výše rezervy na pojistná plnění vyplývající z pojistných událostí hlášených do konce účetního období je stanovena jako souhrn
rezerv vypočítaných pro jednotlivé pojistné události.
U pojistných událostí, které do konce účetního období vznikly, ale nebyly hlášeny, se rezerva stanovuje metodou vývojových
trojúhelníků. Pro případ velkých škod v pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je tato rezerva stanovována na základě očekávaného počtu pozdě nahlášených škod a odhadnuté výše pojistného plnění.
Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž odhad veškerých souvisejících externích a interních nákladů na likvidaci pojistných
událostí.
Při výpočtu rezervy na pojistná plnění se nediskontuje s výjimkou rezervy na pojistná plnění vyplácená formou rent (zejména
u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Při tvorbě rezervy na pojistná plnění v případě pojistných událostí, kde pojišťovna vystupuje jako vedoucí soupojistitel, společnost postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o pojistné smlouvě.
Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na pojistná plnění za věrně zobrazenou na základě informací, které
jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, konečná výše závazků se může lišit v důsledku následných událostí nebo nově
zjištěných skutečností, které mohou mít za následek významné změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují
v účetní závěrce toho období, ve kterém jsou zjištěny. Použité postupy a metody odhadů jsou pravidelně prověřovány.

(i) Rezerva na závazky Kanceláře
Společnost je členem České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“).
Podle § 18 odst. 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla člen Kanceláře ručí za její závazky v poměru podle výše
svých příspěvků a za tímto účelem je povinen tvořit technické rezervy, a to k závazkům, ke kterým nemá Kancelář vytvořena
odpovídající aktiva.
Výše rezervy na závazky Kanceláře se podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje na základě podkladů
od Kanceláře.
Představenstvo společnosti je na základě jemu dostupných informací ke dni sestavení účetní závěrky toho názoru, že výše vytvořené rezervy je přiměřená pro krytí nákladů na pojistné události pravděpodobně vzniklých v souvislosti se závazkem z titulu
povinně smluvní odpovědnosti, který společnost převzala. Konečná výše nákladů na pojistné události bude přesně známa až za
několik let. Podíl společnosti na těchto nákladech na pojistná plnění bude určen podle jejího podílu na trhu tohoto druhu pojištění v době konečného vypořádání těchto pojistných událostí.

( j) Rezerva na nedostatečnost nezaslouženého pojistného
Ke konci účetního období společnost provádí test postačitelnosti rezerv. V případě negativního výsledku tohoto testu je vytvořena rezerva na nedostatečnost nezaslouženého pojistného. Daná rezerva kryje rizika spojená s nedostatečností rezervy na
nezasloužené pojistné a s budoucím předepsaným pojistným, které bude vygenerováno do konce pojistného roku pojistných
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smluv existujících ke konci účetního období.

(k) Podíl zajišťovatelů na pojistně technických rezervách
Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v jejich čisté výši, tj. po zohlednění podílu zajišťovatelů. Výše tohoto
podílu je stanovena na základě ustanovení příslušných zajistných smluv, způsobů zúčtování se zajišťovateli a dále s přihlédnutím
k principu opatrnosti.
Společnost vykazuje podíl zajišťovatelů na rezervě na nezasloužené pojistné a na rezervě na pojistná plnění. Zajišťovatelé se
nepodílejí na dalších pojistně technických rezervách.

(l) Rezervy
Rezervy jsou určeny ke krytí rizik, ztrát a jiných případných závazků, které jsou jasně definovány a jejichž vznik je pravděpodobný nebo jistý, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou.

(m) Předepsané pojistné
Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím.

(n) Náklady na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných plnění z titulu zlikvidovaných pojistných
událostí a dále zahrnují externí a interní náklady pojišťovny spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se
snižují o regresy a jiné obdobné nároky pojišťovny.
O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení likvidace pojistné události a stanovení výše plnění.

(o) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných
smluv.

(p) Náklady a výnosy z finančního umístění
Náklady a výnosy ze složek finančního umístění jsou prvotně zaúčtovány na netechnický účet a ke konci každého měsíce je
jejich poměrná část následně převedena na technický účet neživotního pojištění. Na technický účet neživotního pojištění jsou
převáděny náklady a výnosy plynoucí z finančního umístění použitého ke krytí technických rezerv v souladu s platnou legislativou.
Společnost při účtování o realizaci finančního umístění používá tzv. „brutto“ metodu a v souladu s ní účtuje odděleně o veškerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných finančních nástrojů a zvlášť o nákladech ve výši jejich účetní
hodnoty.

(q) Rozdělení společných položek mezi technický a netechnický účet
Náklady a výnosy z finančního umístění
Náklady a výnosy z finančního umístění jsou přerozdělovány způsobem uvedeným v části I.4. písm. (p).

Ostatní náklady a výnosy
Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na odpovídající účet. Náklady a výnosy,
které není možno jednoznačně přiřadit, jsou primárně zaúčtovány na netechnický účet a následně převedeny na technický účet
neživotního pojištění. Jako klíč k jejich přerozdělení jsou použity odpovídající rozvrhové základny.
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Tímto způsobem nejsou převedeny daně a poplatky a ostatní náklady přímo nesouvisející s pojištěním a zajištěním.

(r) Přepočty cizích měn
Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou, který je
platný ke dni vzniku účetního případu, případně kurzem, za jaký byla transakce realizována.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána dle oficiálního kurzu České národní banky, platného
k danému dni. Pokud nebylo výše uvedeno jinak, účtují se kurzové zisky a ztráty výsledkově.

(s) Konsolidace
Společnost je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti VIGO One s.r.o., se sídlem v Praze, Česká republika, sestavené podle národních standardů finančního výkaznictví ČR.

(t) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti
stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty
odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

(u) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány
v účetních výkazech.

I.5. Změny a odchylky od účetních metod a postupů
V roce 2015 společnost neprovedla žádné změny účetních metod a postupů, které by měly významný dopad do hospodářského výsledku, a během účetního období nepoužila žádných odchylek od těchto metod a postupů. Společnost v roce 2015 upravila klíče použité pro alokaci nákladů mezi technickým a netechnickým účtem (viz bod I.4 q). Společnost neupravovala hodnoty
roku 2014, z tohoto důvodu nejsou tyto hodnoty zcela srovnatelné s rokem 2015.

I.6. Řízení rizik
V souladu s Vyhláškou č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, společnost zajistila
nastavení řídicího a kontrolního systému tak, aby pokrýval veškeré činnosti společnosti.
Řídicí a kontrolní systém společnosti je konstruován tak, aby umožňoval soustavné a systematické řízení rizik.
Společnost je vystavena pojistnému riziku přirozeně vyplývajícímu z upsaných pojistných smluv a dalším rizikům, zejména tržnímu, úvěrovému, operačnímu, likvidity a koncentrace.
Zásady a postupy pro řízení rizik jsou ucelené a propojené se zásadami a postupy pro udržování kapitálu ke krytí těchto rizik.
Za řízení rizik je ve společnosti zodpovědné představenstvo.

(a) Pojistné riziko v neživotním pojištění
Společnost je vystavena pojistnému riziku a riziku z upisování pojistných smluv v rámci poskytování produktů neživotního pojištění.
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Pojistné riziko vyplývá z nejistoty týkající se období, frekvence a výše škod krytých pojistnými smlouvami.
Nejvýznamnější částí je riziko z nedostatečné výše technických rezerv, jakož i riziko plynoucí z výše pojistného. Výše pojistného se stanovuje na základě historických předpokladů, které se mohou lišit od skutečnosti. Na určení výše rezerv může mít
významný vliv riziko trendu, riziko odhadu, změna předpokladů atd. K eliminaci rizika při stanovování dostatečné výše rezerv se
používají testy přiměřenosti rezerv a analýza citlivosti na změny předpokladů.
K řízení pojistného rizika společnost využívá interní směrnice pro vývoj a oceňování produktů, stanovení výše technických rezerv, strategii zajištění a pravidla upisování.

Koncentrace pojistného rizika
Koncentrace pojistného rizika může existovat v případě, že určitá událost nebo série událostí může významně ovlivnit závazky
společnosti. Koncentrace pojistného rizika pak určuje rozsah možného vlivu těchto událostí na výši závazků společnosti. Tato
koncentrace může vzniknout z jedné pojistné smlouvy nebo malého počtu souvisejících smluv a váže se k okolnostem, které
byly důvodem vzniku významných závazků. U individuálních pojistných smluv na události, které mohou výrazně ovlivnit závazky,
společnost systematicky sjednává fakultativní zajištění, které riziko výrazného ovlivnění závazků eliminuje. Koncentrace pojistného rizika může vznikat z akumulace rizik v rámci několika individuálních skupin smluv, může nastat v případě vzniku málo frekventovaných událostí velkého rozsahu (např. živelní pohromy), jako i v případě vedení závažných soudních sporů, či v případě
změny legislativy.
Vzhledem ke koncentraci na pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel je společnost potenciálně vystavena rizikům
souvisejícím s výplatou rent, tj. vývojem soudní praxe, změnou legislativy a vývojem ekonomického, politického a sociálního
prostředí. Vývoj legislativy je pravidelně reflektován v aktualizacích metodiky tvorby rezerv na renty.

(b) Tržní riziko
Společnost je vystavena tržnímu riziku, které vyplývá z otevřených pozic v úrokových, měnových a akciových nástrojích, které
jsou všechny vystaveny obecným a specifickým pohybům na trhu.
Hlavním rizikem je skutečnost, že výnosy z finančního majetku nebudou postačovat na financování závazků vyplývajících z pojistných smluv.
Tržní riziko je soustavně sledováno a řízeno. Podstatná část finančního majetku je držena ve formě likvidních dluhových cenných
papírů vydaných Českou republikou a krátkodobých depozit u finančních institucí.

Úrokové riziko
Společnost je vystavena úrokovému riziku v důsledku dopadů výkyvů aktuálních tržních úrokových sazeb. Reálná hodnota
a výnosy z finančního umístění mohou v důsledku těchto změn růst, ale i klesat.
Kromě změn v hodnotě majetku dochází v případě výkyvů úrokových sazeb i ke změnám na straně závazků.
Společnost na základě analýzy peněžních toků sestavuje portfolia finančních investic, jejichž hodnota se mění s hodnotou pasiv,
pokud se změní úroková sazba.
Riziko volatility cen
Společnost je vystavena riziku volatility cen. Je to riziko, že se hodnota finančního nástroje bude měnit v důsledku změn tržních
cen. Tyto změny mohou být způsobeny faktory specifickými pro jednotlivý nástroj nebo způsobeny jejich emitenty nebo faktory
ovlivňujícími všechny nástroje obchodované na kapitálovém nebo peněžním trhu.

Měnové riziko
Společnost usměrňuje svá měnová rizika prostřednictvím finančního umístění denominovaného především v českých korunách,
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kdy podstatná většina finančních transakcí společnosti je rovněž denominována v českých korunách.

(c) Úvěrové riziko
Společnost je vystavena úvěrovému riziku, které vyplývá z neschopnosti protistrany uhradit splatné částky v plné výši.
Hlavní oblasti, kde je společnost vystavena úvěrovému riziku:
_ podíl zajistitele na pojistných závazcích;
_ dluh zajistitele, který se týká již vyplacené pojistné události;
_ dlužné pojistné;
_ riziko nesplacení jistiny nebo výnosů z finančních investic.
Ke koncentraci úvěrového rizika dochází v případech skupin smluvních protistran, které mají obdobné ekonomické charakteristiky a jejichž schopnost plnit smluvní závazky je podobně ovlivňována změnami ekonomických či jiných podmínek.
Úvěrové riziko je omezené externími limity pro skladbu finančního umístění (Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o pojišťovnictví).
Společnost dále stanovuje limity pro jednotlivé emitenty/protistrany podle jejich úvěrové kvality a pravidelně monitoruje jejich
dodržování. Limity jsou pravidelně přehodnocovány.
Dlužné pojistné se průběžně sleduje a způsob tvorby opravných položek je popsaný v bodě I.4.(c).

(d) Operační riziko
Operační riziko je riziko potenciální ztráty vyplývající z chybějících nebo nedostatečných interních procesů, lidských zdrojů a
systémů nebo z jiných příčin, které mohou vznikat jak v důsledku vnitřních, tak vnějších událostí.
Společnost analyzuje tato rizika a navrhuje úpravy pracovních postupů a procesů s cílem eliminace událostí nesoucích ztrátu
z titulu operačních rizik.

(e) Riziko likvidity
Společnost je vystavena denním požadavkům na likviditu, které vyplývají z pojistných plnění. Riziko likvidity je riziko, že hotovost
na zaplacení závazků nemusí být k dispozici v čase splatnosti za přiměřené náklady.
Potřeba likvidity se nepřetržitě monitoruje za účelem zabezpečení potřebných zdrojů.
Společnost má k dispozici různé zdroje financování a v souladu s platnou legislativou drží dostatečnou část finančního umístění
v likvidních finančních nástrojích.
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II. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE
II.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvořily následující položky:
Software

Průmyslová
a podobná práva

Zřizovací výdaje

Celkem

50 910

10 543

43

61 496

5 018

–

–

5 018

-419

–

-43

-462

Pořizovací cena k 31. 12. 2015

55 509

10 543

–

66 052

Oprávky k 1. 1. 2015

24 909

10 543

43

35 495

5 839

–

–

5 839

-419

–

-43

-462

Oprávky k 31. 12. 2015

30 329

10 543

–

40 872

Zůstatková cena k 1. 1. 2015

26 002

–

–

26 002

Zůstatková cena k 31. 12. 2015

25 180

–

–

25 180

Pořizovací cena k 1. 1. 2014

36 408

10 543

43

46 994

Přírůstky

14 502

–

–

14 502

–

–

–

–

Pořizovací cena k 31. 12. 2014

50 910

10 543

43

61 496

Oprávky k 1. 1. 2014

16 365

9 907

43

26 315

8 543

636

–

9 179

–

–

–

–

Oprávky k 31. 12. 2014

24 908

10 543

43

35 494

Zůstatková cena k 1. 1. 2014

20 043

636

–

20 679

Zůstatková cena k 31. 12. 2014

26 002

–

–

26 002

Dlouhodobý majetek
Pořizovací cena k 1. 1. 2015
Přírůstky
Úbytky

Odpisy
Úbytky oprávek

Úbytky

Odpisy
Úbytky oprávek
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II.2. Finanční umístění (investice)
(a) Pozemky a stavby
K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 společnost nevlastnila žádné nemovitosti.

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

Pořizovací cena

2015

2014

2015

2014

– Kótované na jiném trhu CP

–

36 553

–

31 750

Celkem

–

36 553

–

31 750

Vydané finančními institucemi

(c) Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Reálná hodnota

Pořizovací cena

2015

2014

2015

2014

– Kótované na burze v ČR

–

10 007

–

10 001

– Kótované na jiném trhu CP

–

27 205

–

23 770

431 418

597 374

438 566

587 220

–

26 898

–

23 466

29 479

–

29 000

460 897

661 484

467 566

644 457

2015

2014

15 257

–

2015

2014

Splatné do 1 roku

–

24 000

Celkem

–

24 000

Vydané finančními institucemi

Vydané vládním sektorem
– Kótované na burze v ČR
Ostatní
– Kótované na jiném trhu CP
– Nekótované CP
Celkem

(d) Ostatní finanční umístění

Celkem

(e) Depozita u finančních institucí
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(f) Zbytková splatnost
Níže uvedené tabulky zachycují hodnotu finančního umístění v jednotlivých obdobích dle jejich splatnosti.
Do 3 měs.

Od 3 měs.
do 1 roku

Od 1 roku
do 5 let

Nad 5 let

Bez
specifikace

Celkem

Dluhové cenné papíry

–

8 864

452 033

–

–

460 897

Depozita u finančních institucí

–

–

–

–

–

Ostatní finanční umístění

–

15 257

–

–

–

24 121

452 033

Do 3 měs.

Od 3 měs.
do 1 roku

Od 1 roku
do 5 let

Nad 5 let

Bez
specifikace

Celkem

360

11 329

468 856

180 939

–

661 484

24 000

–

–

–

–

24 000

–

–

–

–

36 553

36 553

24 360

11 329

468 856

180 939

36 553

722 037

31. prosince 2015

Celkem

31. prosince 2014
Dluhové cenné papíry
Depozita u finančních institucí
Ostatní finanční umístění
Celkem

15 257
476 154

(g) Úroková citlivost
Níže uvedené tabulky zachycují hodnotu finančního umístění v jednotlivých obdobích dle jejich splatnosti
nebo dle změny úrokové sazby, podle toho, co nastane dříve.
Do 3 měs.

Od 3 měs.
do 1 roku

Od 1 roku
do 5 let

Nad 5 let

Bez
specifikace

Celkem

Dluhové cenné papíry

–

8 864

452 033

–

–

460 897

Depozita u finančních institucí

–

–

–

–

–

Ostatní finanční umístění

–

15 257

–

–

–

24 121

452 033

Do 3 měs.

Od 3 měs.
do 1 roku

Od 1 roku
do 5 let

Nad 5 let

Bez
specifikace

Celkem

360

21 336

458 849

180 939

–

661 484

24 000

–

–

–

–

24 000

–

–

–

–

36 553

36 553

24 360

21 336

458 849

180 939

36 553

722 037

31. prosince 2015

Celkem

31. prosince 2014
Dluhové cenné papíry
Depozita u finančních institucí
Ostatní finanční umístění
Celkem
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II.3. Měnová struktura finančního umístění
Měna

Cenné papíry
s proměnlivým výnosem

Cenné papíry
s pevným výnosem

Depozita a ostatní finanční
umístění

2015

2014

2015

2014

2015

2014

CZK

–

36 553

460 897

607 381

15 257

24 000

EUR

–

–

–

54 103

–

–

Celkem

–

36 553

460 897

661 484

15 257

24 000

II.4. Pohledávky
Pohledávky za
pojistníky

Pohledávky za
pojišťovacími
zprostř.

Pohledávky
z operací
zajištění

Ostatní
pohledávky

Celkem

Ve splatnosti

12 391

2 630

8 350

36 984

60 355

Po splatnosti

278 378

30 119

-

-

309 497

Celkem

291 769

32 749

8 350

36 984

369 852

Výše opravné položky

52 654

8 765

-

1 649

63 068

Čistá výše celkem

239 115

23 984

8 350

35 335

306 784

31. prosince 2014

Pohledávky za
pojistníky

Pohledávky za
pojišťovacími
zprostř.

Pohledávky
z operací
zajištění

Ostatní
pohledávky

Celkem

Ve splatnosti

24 559

3 819

35 795

19 409

83 582

Po splatnosti

268 525

14 335

-

-

282 860

Celkem

293 084

18 154

35 795

19 409

366 442

27 881

3 067

-

1 650

32 598

265 203

15 087

35 795

17 759

333 844

31. prosince 2015

Výše opravné položky
Čistá výše celkem

DIRECT pojišťovna, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

39

Finanční část

II.5. Ostatní aktiva
(a) Dlouhodobý hmotný majetek
Stroje, přístroje
a zařízení

Inventář

Drobný majetek

Celkem

18 366

44

13 541

31 951

739

3 387

814

4 940

Úbytky

-2 554

–

-7 352

-9 906

Pořizovací cena k 31. 12. 2015

16 551

3 431

7 003

26 985

Oprávky k 1. 1. 2015

14 421

42

13 007

27 470

Odpisy

1 636

220

999

2 855

Úbytky oprávek

-2 033

–

-7 352

-9 385

Oprávky k 31. 12. 2015

14 024

262

6 654

20 940

Zůstatková cena k 1. 1. 2015

3 945

2

534

4 481

Zůstatková cena k 31. 12. 2015

2 526

3 169

349

6 045

Stroje, přístroje
a zařízení

Inventář

Drobný majetek

Celkem

18 549

44

13 001

31 594

79

–

1 065

1 144

-262

–

-525

-787

18 366

44

13 541

31 951

12 561

39

12 162

24 762

Odpisy

2 122

3

1 370

3 495

Úbytky oprávek

-262

–

-525

-787

Oprávky k 31. 12. 2014

14 421

42

13 007

27 470

Zůstatková cena k 1. 1. 2014

5 988

5

839

6 832

Zůstatková cena k 31. 12. 2014

3 945

2

534

4 481

Pořizovací cena k 1. 1. 2015
Přírůstky

Pořizovací cena k 1. 1. 2014
Přírůstky
Úbytky
Pořizovací cena k 31. 12. 2014
Oprávky k 1. 1. 2014
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II.6. Ostatní přechodné účty aktiv
(a) Dohadné položky aktivní
2015

2014

Odhad předpisu pojistného

5 367

–

Dohad získatelských provizí

–

5 543

21 352

7 023

Ostatní

5 264

302

Celkem

31 983

12 868

2015

2014

179

502

Ostatní

6 096

1 468

Celkem

6 275

1 970

Dohad zajištění

(b) Ostatní přechodné účty aktiv
Náklady příštích období – leasing

II.7. Vlastní kapitál
(a) Základní kapitál
V roce 2015 došlo nejprve k navýšení základního kapitálu společnosti o 18 500 tis. Kč z emise 20. 7. 2015 a posléze ke snížení
základního kapitálu společnosti o 281 446 tis. Kč snížením jmenovité hodnoty akcie z 100 000 Kč na 42 679 Kč. Společně se
snížením základního kapitálu došlo ke snížení kumulované ztráty z předchozích období ve stejné hodnotě. Základní kapitál
se k 31. prosinci 2015 skládal ze 4 910 kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v nominální hodnotě 42 679 Kč.
K 31. prosinci 2015 bylo splaceno 100 % základního kapitálu.
Emise

Druh cenného
papíru

Forma

Jmenovitá
hodnota

Počet kusů
cenných papírů

Celkový
objem

Údaje o veřejné
obchodovatelnosti

03. 09. 1996

kmenové akcie

na jméno

42,679

347

14 810

nekótované

02. 09. 1998

kmenové akcie

na jméno

42,679

213

9 091

nekótované

27. 10. 2000

kmenové akcie

na jméno

42,679

1 120

47 800

nekótované

04. 01. 2005

kmenové akcie

na jméno

42,679

210

8 963

nekótované

24. 10. 2007

kmenové akcie

na jméno

42,679

460

19 632

nekótované

04. 10. 2008

kmenové akcie

na jméno

42,679

1 250

53 349

nekótované

26. 03. 2014

kmenové akcie

na jméno

42,679

685

29 235

nekótované

11. 12. 2014

kmenové akcie

na jméno

42,679

220

9 389

nekótované

20. 01. 2015

kmenové akcie

na jméno

42,679

220

9 389

nekótované

20. 07. 2015

kmenové akcie

na jméno

42,679

185

7 896

nekótované

4 910

209 554

Celkem
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II.8. Technické rezervy
(a) Rezerva na pojistná plnění
2015

2014

RBNS

377 233

494 299

IBNR

129 372

161 249

506 605

655 548

Celkem

Do RBNS byla alokována část rezervy na interní náklady likvidace pojistných událostí ve výši 5 944 tis. Kč (2014: 6 718 tis. Kč) a
do IBNR část rezervy na interní náklady likvidace pojistných událostí ve výši 4 896 tis. Kč (2014: 6 462 tis. Kč).
Výsledek run-offu rezerv na pojistná plnění k 31. 12. 2015 dosáhl 102 520 tis Kč (19% z výše rezerv ke konci 2015), což představuje nárůst o 146% oproti výsledku run-offu k 31. 12. 2014 (41 672 tis Kč, 6% z rezerv). Výsledek run-offu k 31. 12. 2015 pro RBNS je
50 654 tis. Kč a pro IBNR 51 866 tis. Kč.

Rezerva na pojistná plnění vyplácená formou rent
Hrubá výše rezervy na pojistná plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla odpovídající závazkům z rent činila po diskontování 79 983 tis. Kč (2014: 85 194 tis. Kč).
Při výpočtu rezervy na pojistná plnění vyplácená formou rent z povinně smluvního pojištění z provozu motorových vozidel
společnost použila pro budoucí roky do roku 2024 míru valorizace mezd ve výši 5% a míru valorizace invalidního důchodu ve
výši 2% a pro budoucí roky od roku 2024 míry valorizace mezd a invalidního důchodu shodně ve výši 4%. Hodnota výše rent
přepočtená na roční bázi (anualizovaná hodnota) činí 1 586 tis. Kč (2014: 2 928 tis. Kč).
Očekávaná průměrná doba, po kterou je realizována výplata všech škod z rent zahrnutých do výše uvedené rezervy, činí 25 let
(2014: 26 let).

(b) Ostatní technické rezervy
2015

Počáteční zůstatek

Tvorba

Čerpání

Konečný zůstatek

Rezerva na nedostatečnost nezaslouženého pojistného (LAT)

–

–

–

–

Celkem

–

–

–

–

Počáteční zůstatek

Tvorba

Čerpání

Konečný zůstatek

Rezerva na nedostatečnost nezaslouženého pojistného (LAT)

6 213

–

6 213

–

Celkem

6 213

–

6 213

–

2014
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(c) Rezerva na závazky Kanceláře
2015

Počáteční zůstatek

Tvorba

Čerpání

Konečný zůstatek

Rezerva na závazky Kanceláře

95 294

–

40 314

54 980

Celkem

95 294

–

40 314

54 980

Počáteční zůstatek

Tvorba

Čerpání

Konečný zůstatek

Rezerva na závazky Kanceláře

122 272

–

26 978

95 294

Celkem

122 272

–

26 978

95 294

Počáteční zůstatek

Tvorba

Čerpání

Konečný zůstatek

Rezerva na nevybranou dovolenou

698

1 396

698

1 396

Celkem

698

1 396

698

1 396

Počáteční zůstatek

Tvorba

Čerpání

Konečný zůstatek

Rezerva na nevybranou dovolenou

1 649

698

1 649

698

Celkem

1 649

698

1 649

698

2014

II.9. Rezervy ostatní
2015

2014

II.10. Závazky
Závazky
vůči pojistníkům

Závazky
vůči zprostř.

Závazky
z operací zajištění

Ostatní závazky

Celkem

Ve splatnosti

1 405

4 551

6 998

12 958

25 552

Po splatnosti

65 221

1 048

–

–

66 269

66 626

5 599

6 998

12 958

92 181

Závazky
vůči pojistníkům

Závazky
vůči zprostř.

Závazky
z operací zajištění

Ostatní závazky

Celkem

Ve splatnosti

12 470

6 186

36 606

17 004

72 266

Po splatnosti

59 675

1 424

–

–

61 099

Celkem

72 145

7 610

36 606

17 004

133 365

31. prosince 2015

Celkem

31. prosince 2014

Závazky vůči pojistníkům po splatnosti obsahují zejména nepřiřazené platby, které jsou do doby spárování vykazovány jako
závazky po splatnosti.
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(a) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. prosinci 2015 činí 2 335 tis. Kč (2014: 1 712 tis. Kč), ze kterých
1 532 tis. Kč (2014: 1 185 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 803 tis. Kč (2014: 527 tis. Kč) představují
závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.

(b) Stát – daňové závazky a dotace
Daňové závazky činí 973 tis. Kč (2014: 1 139 tis. Kč), ze kterých 302 tis. Kč (2014: 702 tis. Kč) představují závazky z titulu DPH.

(c) Dlouhodobé závazky (doba splatnosti nad pět let)
K datu účetní závěrky roku 2015 a 2014 společnost neevidovala žádné dlouhodobé pohledávky ani závazky se zbytkovou
dobou splatností přesahující pět let.

(d) Závazky a pohledávky ze zajištění
Společnost vykazuje aktivní saldo závazků a pohledávek vůči zajišťovatelům ve výši 1 352 tis. Kč (2014: pasivní saldo -811 tis. Kč).

II.11. Přechodné účty pasiv
(a) Dohadné položky pasivní
2015

2014

Dohad zajistného

17 997

26 571

Dohad na provize

39 176

31 020

–

–

11 385

20 935

68 558

78 526

Dohad mezd a odměn zaměstnancům
Ostatní
Celkem

Dohad na provize
Dohad na provize mimo jiné obsahuje sperativní provizi. V položce sperativní provize společnost vykazuje předpokládanou výši
provizí, které se vztahují k pojistnému předepsanému v běžném účetním období, ale nárok zprostředkovatele závisí na úhradě
pojistného.

Odhad zajistného
V položce odhad zajistného společnost vykazuje vedle odhadu škodního nadměrku, výše klouzavé provize a časového rozlišení provize ze zajištění také odhad příslušného podílu zajišťovatelů na odhadu předpisu pojistného vykázaného v dohadných
položkách aktivních, viz předchozí bod II.6.(a).
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II.12. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině
(a) Pohledávky a závazky vůči ostatním podnikům ve skupině
Pohledávky
Název společnosti

Závazky

2015

2014

2015

2014

Triglav Re, d.d.

–

32 865

–

33 310

Zavarovalnica Triglav, d.d.

–

–

–

762

Triglav osiguranje, d.d.

–

–

–

53

TRIGLAV INT,
holdingová společnost, d.d..

–

–

–

294

Celkem

–

32 865

–

34 419

K 31. 12. 2015 společnost dále vykázala dohadné položky na nevyfakturované služby vůči společnosti VIGO Finance a.s.
(pasivní dohad ve výši 5 177 tis. Kč a aktivní dohad ve výši 5 264 tis. Kč).

(b) Ostatní transakce s podniky ve skupině
K 10. 9. 2015 společnost poskytla půjčku 15 000 tis. Kč společnosti VIGO Investments, a.s. Splatnost této půjčky je 10. 9. 2016.
Součástí finančního umístění je dluhopis emitovaný společností VIGO Project Financing a.s. K 31. 12. 2015 je společnost vlastníkem 290 kusů každý ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč.
Společnosti dále vznikají náklady na využívání značky Direct, která je ve vlastnictví společnosti VIGO Finance a.s. Marketingové
náklady týkající se značky Direct jsou přefakturovány společnosti VIGO Finance a.s.
Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek.
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III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
III.1. Neživotní pojištění
Přehled o neživotním pojištění v letech 2015 a 2014 je členěn podle následujících skupin pojištění:

Předepsané
pojistné
v hrubé výši

Zasloužené
pojistné
v hrubé výši

Náklady na
pojistná plnění
a rezervy
v hrubé výši

Provozní
výdaje
v hrubé výši

Výsledek
ze zajištění

2015

313 281

339 853

169 833

122 841

-21 594

2014

392 868

421 461

325 369

121 816

-25 747

2015

100 979

109 544

54 725

39 595

-9 478

2014

142 469

148 634

103 875

50 262

-14 606

2015

47 894

51 956

25 956

18 780

-19 592

2014

69 716

65 691

59 261

23 973

4 716

2015

18 409

19 971

9 977

7 219

-9 580

2014

32 201

30 335

33 132

11 074

1 296

2015

3 730

4 047

2 022

1 463

298

2014

2 279

3 408

1 065

783

-519

2015

9 476

10 279

5 135

3 715

3 279

2014

4 723

4 403

16

1 624

-101

2015

493 769

535 650

267 648

193 613

-56 667

2014

644 256

673 932

522 718

209 532

-34 961

Pojistná
odvětví
Přímé pojištění
motorových vozidel
– odpovědnosti

motorových vozidel
– ostatní druhy

proti požáru
a jiným majetkovým
škodám

odpovědnosti
za škody

10

3

8, 9

13

úrazu a nemoci

1

jiných ztrát

18

Celkem
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III.2. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí
Celková výše hrubého předepsaného pojistného v členění podle zemí, kde byla uzavřena pojistná smlouva:
2015

2014

490 411

636 254

3 358

8 002

493 769

644 256

2015

2014

Neživotní pojištění

Neživotní pojištění

Pořizovací

15 128

28 574

Obnovovací

55 193

61 283

Celkem provize

70 321

89 857

Ostatní pořizovací náklady

23 724

18 206

612

7 137

94 657

115 200

Česká republika
Slovenská republika
Celkem

III.3. Provize a ostatní pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Provize

Změna odložených pořizovací nákladů
Celkové provize a ostatní pořizovací náklady
Společnost vykazuje obnovovací provize ve správních nákladech.

Ostatní pořizovací náklady obsahují zejména náklady na mzdy, propagaci, reklamu a další administrativní náklady spojené se
vznikem pojistných smluv.
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III.4. Správní režie
2015

2014

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

49 474

38 453

Obnovovací provize

55 193

61 283

Komunikace, pošta

4 382

3 765

Ostatní správní náklady

11 222

10 992

Spotřeba drobného majetku a odpisy

8 403

8 190

Náklady na softwarové a jiné služby

8 586

14 108

Cestovné a vzdělávání

2 073

961

Spotřeba materiálu

2 188

3 618

Poradenství

3 924

6 500

453

1 318

6 850

3 145

Bankovní poplatky

813

1 560

Spotřeba energie

141

962

Opravy a údržba

447

760

154 149

150 029

Marketing a reprezentace
Nájemné

Správní náklady celkem
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III.5. Ostatní technické náklady a výnosy
2015

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

Ostatní technické náklady

47 218

–

47 218

Ostatní technické výnosy

9 015

–

9 015

-38 203

–

-38 203

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

7 089

–

7 089

569

–

569

-6 520

–

-6 520

Neživotní pojištění

Saldo – neživotní pojištění
2014
Neživotní pojištění
Ostatní technické náklady
Ostatní technické výnosy
Saldo – neživotní pojištění

Saldo ostatních technických nákladů a výnosů v neživotním pojištění je tvořeno následujícími položkami:
2015

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

-26 933

–

-26 933

-1 242

–

-1 242

-10 285

–

-10 285

257

–

257

-38 203

–

-38 203

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

3 871

–

3 871

-8

–

-8

Kurzové ztráty (+)/zisky (-)

-2 289

–

-2 289

Příspěvek do GF a FZŠ ČKP

-8 270

–

-8 270

176

–

176

-6 520

–

-6 520

Tvorba (+)/Rozpuštění (-) opravných položek
k pohledávkám
Kurzové ztráty (+)/zisky (-)
Příspěvek do GF a FZŠ ČKP
Ostatní
Saldo ostatních nákladů a výnosů

2014
Tvorba (+)/Rozpuštění (-) opravných položek
k pohledávkám
Náklady a výnosy z postoupení a odpisu
pohledávek

Ostatní
Saldo ostatních nákladů a výnosů
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III.6. Ostatní náklady a výnosy
2015

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

30 253

–

30 253

5 333

–

5 333

-24 920

–

-24 920

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

Ostatní náklady

7 467

–

7 467

Ostatní výnosy

5 373

–

5 373

-2 094

–

-2 094

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

100

–

100

-2 598

–

-2 598

189

–

189

-12 634

–

-12 634

-1 176

–

-1 176

Mimosoudní vyrovnání sporu

-3 000

–

-3 000

Ostatní

-5 801

–

-5 801

Saldo ostatních nákladů a výnosů

-24 920

–

-24 920

Saldo – neživotní pojištění

-38 203

–

-38 203

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

-46

–

-46

-2 182

–

-2 182

145

–

145

-11

–

-11

-2 094

–

-2 094

Netechnický účet
Ostatní náklady
Ostatní výnosy
Saldo ostatních nákladů a výnosů

2014
Netechnický účet

Saldo ostatních nákladů a výnosů
Saldo ostatních nákladů a výnosů je tvořeno následujícími položkami:
2015
Náklady a výnosy ze smluvních pokut a penále
Příspěvek na správní režii ČKP
Náklady a výnosy z prodeje majetku
DPH
Manka a škody

2014
Náklady a výnosy ze smluvních pokut a penále
Příspěvek na správní režii ČKP
Náklady a výnosy z prodeje majetku
Ostatní
Saldo ostatních nákladů a výnosů
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III.7. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a odměny za rok 2015 a 2014:

2015

Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců

Mzdové
náklady

Sociální a zdravotní
pojištění

Ostatní náklady

Celkem

132

57 353

17 890

1 396

76 639

5

4 388

1 206

–

5 594

137

61 741

19 096

1 396

82 233

Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců

Mzdové
náklady

Sociální a zdravotní
pojištění

Ostatní
náklady

Celkem

120

41 825

14 287

660

56 772

3

2 460

836

–

3 296

123

44 285

15 123

660

60 068

Zaměstnanci
Vedoucí
pracovníci
Celkem

2014
Zaměstnanci
Vedoucí
pracovníci
Celkem

Osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní náklady) zaměstnanců administrativy jsou vykázány
společně s odměnami členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů (viz bod (a) níže) ve správní režii a v roce 2015 činily
49 474 tis. Kč (2014: 38 453 tis. Kč).
Osobní náklady zaměstnanců sjednávajících pojištění jsou vykázány v pořizovacích nákladech na pojistné smlouvy a v roce
2015 činily 19 884 tis. Kč (2014: 6 876 tis. Kč).
Osobní náklady zaměstnanců zabezpečujících likvidaci pojistných událostí jsou vykázány v nákladech na pojistná plnění
a v roce 2015 činily 12 875 tis. Kč
(2014: 16 756 tis. Kč).

(a) Odměňování členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů
Za účetní období 2015 a 2014 byly vyplaceny následující peněžní a nepeněžní odměny členům statutárních, řídících a dozorčích
orgánů:
2015
2014
Členové představenstva
Členové dozorčí rady
Odměny celkem

3 632

2 138

486

–

4 118

2 138

(b) Půjčky, ostatní pohledávky a zálohy poskytnuté současným členům správních, řídích a dozorčích orgánů
V roce 2015 ani v roce 2014 společnost nevykazovala žádné pohledávky vůči členům představenstva a dozorčí rady z titulu
poskytnutých půjček nebo záloh.
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(c) Informace o odměnách statutárním auditorům
Odměna statutárnímu auditorovi je obsažená ve správních nákladech společnosti:

Povinný audit

2015

2014

1 104

2 725

–

486

1 104

3 211

Ostatní
Odměna celkem

III.8. Převody nákladů a výnosů mezi technickým a netechnickým účtem
Náklady a výnosy z finančního umístění
Výnosy z finančního umístění ve výši 6 632 tis. Kč (2014: 54 166 tis. Kč) byly převedeny z netechnického účtu na technický účet
neživotního pojištění na základě klíče uvedeného v bodě I.4 písm. (p).

Ostatní náklady a výnosy
Celková výše ostatních nákladů, které byly převedeny mezi netechnickým účtem a technickým účtem neživotního pojištění
na základě klíče, uvedeného v bodě I.4.(q), činila ke dni účetní závěrky 6 141 tis. Kč (2014: 10 442 tis. Kč).

III.9. Výsledek netechnického účtu
K 31. prosinci 2015 činil výsledek netechnického účtu 3 064 tis. Kč (2014: ztráta 2 134 tis. Kč).

III.10. Hospodářský výsledek před zdaněním
K 31. prosinci 2015 činil hospodářský výsledek před zdaněním 1 545 tis. Kč (2014: ztráta 14 576 tis. Kč).
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II.11. Daně
(a) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty
Společnost vykazuje za rok 2015 daňový zisk ve výši 20 674 tis. Kč (2014: daňová ztráta 21 572 tis. Kč).
2015

2014

1 545

-14 576

–

-13 853

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

-5 329

1 434

Neodečitatelné náklady

24 458

5 423

Zdanitelný příjem

20 674

-21 572

Uplatnění daňových ztrát minulých let

-20 674

–

–

–

19 %

19 %

Daň

–

–

Úprava daně minulých let

–

–

Splatná daň

–

–

Zisk / Ztráta (-) před zdaněním
Nezdanitelné výnosy

Základ daně
Sazba daně z příjmu

(b) Odložené daňové pohledávky a závazky
2015

2014

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

560

–

1,606

–

266

–

132

–

Opravné položky nedaňové

16,964

–

–

–

Daňová ztráta z minulých let

10,236

–

20,654

–

Celkem

28,026

–

22,392

–

Čistá daňová pohledávka/závazek

28,026

22,392

–

Název společnosti
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku
Ostatní přechodné rozdíly:
Rezerva na nevybranou dovolenou

Podle zákona o daních z příjmů může společnost použít daňovou ztrátu vzniklou v příštích pěti letech od roku jejího vzniku.
Výše daňové ztráty z let 2011 - 2014, která bude v účetní závěrce roku 2015 uplatněna, činila 20 674 tis. Kč k 31. 12. 2015.
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě I.4.(f), společnost účtovala k 31. 12. 2015 o čisté odložené daňové pohledávce
ve výši 28 026 tis. Kč. V předchozích letech společnost o daňové pohledávce neúčtovala, protože nevytvářela zisk a existovala
výynamná pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění v dalších účetních obdobích. Výše daňové ztráty, která nebyla v účetní
závěrce roku 2015 uplatněna a bude převedena do dalších let, činila 89 284 tis. Kč k 31. prosinci 2015.
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IV. OSTATNÍ ÚDAJE
IV.1. Faktický koncern
Společnost nemá se svým jediným akcionářem VIGO Finance, a.s., se sídlem v Praze, Česká republika uzavřenu ovládací
smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

IV.2. Možné budoucí závazky
(a) Soudní spory
Společnost vedle soudních sporů o pojistná plnění, na které je vytvořena rezerva v souladu s interními předpisy, vede pouze
dva nemateriální pasivní soudní spory s bývalými zaměstnanci. Na tyto spory není vytvořena rezerva, jelikož je společnost
přesvědčena, že žaloby jsou neoprávněné.

(b) Členství v České kanceláři pojistitelů
Jako člen Kanceláře se společnost zavázala dle § 18 odst. 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ručit
za závazky Kanceláře. Za tímto účelem společnost přispívá do garančního fondu a tvoří rezervu na závazky Kanceláře.
Výše příspěvků a rezervy na závazky Kanceláře se určí na základě výpočtu Kanceláře.
V případě, že by některý člen Kanceláře nebyl schopen plnit své závazky vyplývající z povinně smluvního pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla z důvodů nesolventnosti, může společnosti vzniknout povinnost vložit do garančního
fondu dodatečné příspěvky.

IV.3. Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2015.

Brno 29. dubna 2016

Pavel Řehák
předseda představenstva
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Martin Frko
místopředseda představenstva
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