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Vážení akcionáři,
členové Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., a klienti pojišťovny,

I.

dovoluji si vás oslovit s výroční zprávou HaLaLI, všeobecná pojišťov-

ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA
HALALI,
všeobecná
pojišťovna, a. s.

na, a. s., za rok 2011. ve výroční zprávě jsou shrnuty výsledky celoroční
práce představenstva pojišťovny, jejích zaměstnanců a obchodní služby,
které vyvíjí svou činnost přes okresní myslivecké spolky českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
I v roce 2011 jsme museli řešit úbytek členů čMMJ, o. s., který
zásadně ovlivňuje náš hlavní pojistný kmen. Společně s Mysliveckou
radou čMMJ, o. s., a oMS čMMJ, o. s., byla zkvalitněna evidence členů na úseku provozu pojištění pojišťovny. pokles členské základny musí
být nadále středem pozornosti pojišťovny, zejména pak hledání prodejních cest pro produkty pojišťovny do mysliveckých sdružení a honebních společenstev. zde je třeba doslova bojovat s konkurencí o naše členy prostřednictvím výhod pro členy čMMJ, o. s., a kvalitních produktů
pro myslivce. Jen například v této souvislosti zmiňuji rozšíření pojištění
loveckých psů při lovech na černou a norování, které určitě pozitivně
ovlivňuje členskou základnu čMMJ, o. s.
při hodnocení hospodaření v roce 2011 se nechci podrobně zabývat
konkrétními čísly, která jsou uvedena v této výroční zprávě. za komentář
stojí to, že HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., nesplnila
svůj obchodní plán pro rok 2011. Skutečnost je ovlivněna snížením počtu členů čMMJ, o. s., vícenáklady spojenými se změnou ve funkci ředitele HaLaLI,
všeobecná pojišťovna, a. s., a stěhováním pojišťovny.
přesto však pojišťovna pokračuje s aktivním ziskovým
saldem, které trvá po celou dobu její existence.
K 1. 10. 2011 došlo ke změně ve funkci ředitele pojišťovny, kde odstoupil dosavadní ředitel Ing. antonín
Stibůrek a ve funkci ho nahradila Ing. Lenka zumrová.
Byly provedeny změny v představenstvu pojišťovny.
Dozorčí rada pracovala pod vedením Ing. Ivy Dvořákové
a důkladně prověřovala celoroční hospodaření pojišťovny. oba orgány sledovaly také legislativní vývoj
v souvislosti s nástupem účinnosti nového zákona
o pojišťovnictví. Trvá dostatečná kapitálová jistota,
která je více než sto milionů korun. výše základního
kapitálu a zajištění u Münchener rückversicherungs-Gesellschaft, aG, v Mnichově dává našim klientům
jistotu pro splnění závazků pojišťovny ze škodných
událostí.
pracoviště pojišťovny se v roce 2011 přestěhovalo do nových prostor centrálního sídla čMMJ, o. s.,
v Lešanské ulici. za to bych chtěl poděkovat všem pracovníkům pojišťovny. původní objekt v Jungmannově
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ulici je ve výhradním majetku pojišťovny HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s.,
a bylo rozhodnuto ho výhodně ekonomicky pronajmout.
závěrem chci poděkovat pracovníkům pojišťovny za jejich práci
a zvlášť chci poděkovat nové ředitelce za to, že velmi dobře zvládla převzetí funkce a zajistila další bezproblémový chod pojišťovny. poděkování si zaslouží i naši aktivní pojišťovací agenti na jednotlivých oMS. přeji
našim klientům, aby byli spokojeni se službami pojišťovny a akcionářům
pojišťovny splnění očekávání od jejich ﬁnanční investice do HaLaLI,
všeobecná pojišťovna, a. s.

v praze dne 30. dubna 2012

Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
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Obchodní jméno:

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s.

II.

Sídlo společnosti:

praha 1, Jungmannova 32/25, pSč 115 25

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI

Identifikační číslo:

60192402

Vznik pojišťovny:
povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne
11. 10. 1993, zápis do obchodního rejstříku byl proveden 11. 11. 1993
u Krajského soudu v praze oddíl B, vložka 2224.

Základní kapitál společnosti:

106 000 000,- Kč

Akcie celkem:
89 500 ks akcií zaknihované v nominální hodnotě 1000,- Kč
15 000 ks akcií zaknihované v nominální hodnotě 1100,- Kč

Akcionáři:
českomoravská myslivecká jednota, o. s., drží více než 10 % akcií,
celkem 53,30 %.
InTErLov praHa, s.r.o., drží více než 10 % akcií, celkem 46,70 %.

Zastupování společnosti:
Jménem pojišťovny ve všech věcech jednají společně předseda
představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva
pojišťovny.
podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva
pojišťovny.

Internetové stránky pojišťovny:

www.halali-pojistovna.cz

Kontaktní e-mail:

info@halali-pojistovna.cz

Klientská linka:
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III.
PŘEDMĚT
PODNIKÁNÍ

na základě povolení společnost provozuje následující pojistná odvětví
neživotního pojištění - příloha 1, část B zákona o pojišťovnictví, v platném
znění, (dále jen „Příloha 1“):
1. Úrazové pojištění
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy náhrady škody,
c) s kombinovaným plněním.
8. pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7
(Přílohy 1) způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí, f) sesuvem nebo poklesem půdy.
9. pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7
(Přílohy 1) vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží anebo škody způsobené lesní
zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě odvětví 8 (Přílohy 1) včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo
jinými pojistnými nebezpečími.
13. všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 (Přílohy 1) ad a), c) a d) ostatní.
16. pojištění různých ﬁnančních ztrát vyplývajících ad a) z výkonu povolání.
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Složení představenstva:

Složení dozorčí rady:

Ing. Miroslav Kraus

Ing. Iva Dvořáková

předseda představenstva

předsedkyně dozorčí rady

zastupuje akcionáře čMMJ, o.s.

za akcionáře čMMJ, o.s.

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph. D.

Vlastislav Lexa

člen představenstva

člen dozorčí rady

zastupuje akcionáře

za akcionáře čMMJ, o.s.

InTErLov praHa, s.r.o.

IV.
ÚDAJE
O ORGÁNECH
SPOLEČNOSTI

Ing. Roman Urbanec, Ph. D.

Ing. Antonín Stibůrek

člen dozorčí rady

člen představenstva

za akcionáře čMMJ, o.s.

zastupuje akcionáře čMMJ, o.s.

Ing. Vladimír Zelina

JUDr. Jiří Vaněk

člen dozorčí rady

člen představenstva

za akcionáře čMMJ, o.s.

zastupuje akcionáře čMMJ, o.s.
Ing. Josef Vlášek
člen představenstva
zastupuje akcionáře čMMJ, o.s.
JUDr. Jiří Kšica
člen představenstva
zastupuje akcionáře čMMJ, o.s.
Ing. Petr Černík
člen představenstva
zastupuje akcionáře
InTErLov praHa, s.r.o.
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Obchodní služba

Agenti v terénu

Call centrum

4 operátorky

Likvidátorka O/Ú

Likvidátorka M

Pracovníci

Pracovník

Pracovníci

Vedoucí provozu
pojištění

Vedoucí
obchodního oddělení

Sekretářka / pokladní

Oddělení sekretariátu

Oddělení hlášení
a likvidace
pojistných událostí

Právník

Oddělení provozu
pojištění a inkasa
pojistného

Pojistný matematik

Obchodní
oddělení

Poradce pro myslivost

ŘEDITEL

DOZORČÍ RADA

PŘEDSTAVENSTVO

VALNÁ HROMADA

Supervizor

Pracovníci

Oddělení supervize
pojišťovny

Finanční účetní

Pracovníci

Ekonomické
oddělení
a správa majetku

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
POJIŠŤOVNY
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akcionář českomoravská myslivecká jednota, o. s., je občanské sdružení se sídlem v praze 1, jehož členové mají rozhodující podíl na výkonu
práva myslivosti a myslivecké činnosti v celé české republice.
Sdružuje na podkladě dobrovolného členství v myslivecké organizaci
více jak 75 tis. myslivců z celého území české republiky. organizuje od-

V.
NAŠI
AKCIONÁŘI

borná školení pro své členy, pro jejich způsobilost k získání lovecké licence
nebo zbrojního průkazu pro myslivce, zkušební střelby a praktické zachá-

Č ESKOMORAVSKÁ

zení se střelnými zbraněmi. pro HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., má

MYSLIVECKÁ

tato činnost majoritního akcionáře a gestora, i když její rozměr přesahuje
běžnou zábrannou činnost v pojišťovně, velký význam ve vztahu k bezpečnějšímu provádění myslivecké, lovecké a střelecké činnosti pojištěnců.

JEDNOTA , O . S .

českomoravská myslivecká jednota, o. s., se rovněž podílí na vytváření

I NTERLOV P RAHA ,

podmínek pro výkon práva myslivosti na celém území republiky, na tvorbě

S. R. O.

legislativních norem pro mysliveckou činnost nebo podle reálného vývoje
myslivosti v praxi předkládá návrhy na potřebnou právní úpravu. Myslivost a provádění výkonu práva myslivosti je vždy spojena s určitými riziky.
Jde například o důsledky nesprávné manipulace s loveckými zbraněmi
a střelivem, o úrazy myslivců při myslivecké činnosti a péči o zvěř v honitbách. HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., pokrývá výše uvedená rizika
a spolu s majoritním akcionářem má mimořádný zájem na odpovídajícím
servisu pro pojištěné myslivce v české republice, kteří jsou z převážné
části pojištěni právě u pojišťovny HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s.
Druhým akcionářem pojišťovny je InTErLov praHa, s. r. o., se sídlem
v praze 1. v předmětu podnikání má výrobu, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Společnost posílila v posledních dvou letech svoji kapitálovou účast
v pojišťovně téměř na polovinu kapitálové účasti.
Stoprocentním vlastníkem InTErLov praHa, s. r. o., je českomoravská
myslivecká jednota, o. s.
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VI.
INFORMACE
O ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI
HALALI,
všeobecná
pojišťovna, a. s.,
V ROCE 2011

1. Obchodní činnost
HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., nabízela své pojišťovací služby
v oblasti mysliveckého pojištění pro výkon práva myslivosti. v pojištění
úrazu byla nabízena možnost připojištění úrazového rizika až na pětinásobek pojistných částek. v oblasti odpovědnostního pojištění byl pojišťovací servis provozován ke spokojenosti tuzemských i zahraničních lovců. na
všechny členy z titulu jejich členství v čMMJ, o.s., se vztahovalo pojištění
odpovědnosti při výkonu práva myslivosti ve všech státech EU a EHp. v odvětví pojištění majetku byla nadále rozvíjena nabídka pojištění psů. pojistné
krytí bylo rozšířeno na krytí úrazů loveckých psů při naháňkách na černou
zvěř a při norování.

2. Podíl jednotlivých odvětví pojištění
na předepsaném pojistném v roce 2011:
PODÍL JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ POJIŠTĚNÍ
8%
17 %

75 %

pojištění odpovědnosti

pojištění úrazu

pojištění majetku

Zhodnocení jednotlivých odvětví pojištění:
Pojištění odpovědnosti
v roce 2011 vzrostl zájem o pojištění do států EU a EHp, které mají
členové českomoravské myslivecké jednoty, o. s., uzavřené v rámci Skupinové pojistné smlouvy.
Snížil se však počet uzavřených pojistných smluv na pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti zahraničních lovců z důvodu platnosti
jejich pojištění na celém území EU, tedy i v české republice. Meziročně
představuje tento úbytek 14 %.
Pojištění úrazové
Úrazové pojištění, které mají sjednáno pouze členové českomoravské
myslivecké jednoty, o. s., má nejvyšší počet pojistných událostí ze všech
ostatních uzavíraných pojistných smluv.
členové českomoravské myslivecké jednoty, o. s., mohou uzavřít připojištění úrazu až do výše pětinásobku pojistných částek.
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Úrazy vznikají nejčastěji při výstavbě krmelců, posedů, zásypů a hlavně při
výškových pracích, kdy se negativně podepisuje na těchto zařízeních vliv počasí a nesprávně prováděná údržba. Smrtelné úrazy u myslivců ve vyšších věkových skupinách nejsou žádnou výjimkou. podstatné zvýšení pojistných částek
a zavedení úrazového připojištění zvyšují nároky na zdroje plnění pojišťovny
HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s. pojištění kryje i úrazy osob, které nejsou
členy českomoravské myslivecké jednoty, o.s., na lovech a akcích pořádaných
českomoravskou mysliveckou jednotou, o.s., nebo mysliveckými sdruženími
s podstatným podílem členů českomoravské myslivecké jednoty, o.s.
Pojištění majetku
v nabídce majetkového pojištění je nabízeno pojištění domácností,
nemovitostí, střelnic, chat a jejich vybavení.
v roce 2010 došlo k rozšíření pojistného krytí z titulu členství
v čMMJ, o. s., na rizika poranění nebo smrti loveckého psa při společném
lovu na černou zvěř a při norování.
pojištění loveckých psů je nabízeno i individuálně, a to na riziko odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, úrazu, nemoci, uhynutí
nebo utracení.
prodej pojištění majetku se vzhledem k vysoké konkurenci značně
zpomalil.

Předpokládaný výhled podnikatelské činnosti v následujícím období
HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., se bude v následujícím období
zaměřovat na dvě hlavní oblasti:
Zkvalitňování služeb pro členy Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., je zaměřena převážně na pojistné
produkty související s výkonem práva myslivosti, zejména pro členy českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
v této stěžejní oblasti se bude pojišťovna zaměřovat na kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb, a na rozšiřování služeb pro členy českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
příkladem je uzavření spolupráce s HMI česká republika, spol. s r. o.,
a vICTorIa voLKSBanKEn pojišťovna, a. s., u pojistného produktu úrazového pojištění HUBErT exkluzivně pro členy českomoravské myslivecké
jednoty, o. s., a jejich rodinné příslušníky.
Akvizice nových klientů mimo členskou základnu Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Trvalý trend úbytku členů českomoravské myslivecké jednoty, o. s.,
znamená pro pojišťovnu z pohledu jejího rozvoje jasný signál nutnosti
aktivního rozšiřování pojistného kmene o nové skupiny klientů.
Tato činnost představuje:
• tvorbu nových atraktivních pojistných produktů,
• tvorbu atraktivního provizního systému,
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• výstavbu kvalitní produktivní obchodní sítě,
• spolupráci s externími obchodními sítěmi,
• spolupráci s jinými pojišťovnami či jinými ﬁnančními institucemi na
pojistných či jiných ﬁnančních produktech.
příkladem činnosti v této oblasti je změna pojistného produktu - pojištění psů s průkazem původu, kde kromě loveckých plemen budeme nově
pojišťovat i plemena společenská.

3. Likvidace pojistných událostí
v roce 2011 pojišťovna i nadále věnovala mimořádnou pozornost
plnění úkolu zrychlení kvaliﬁkovaného vyřizování pojistných událostí.
na počátku roku 2011 zůstalo z předešlých let celkem 165 nevyřízených
pojistných událostí z objektivních důvodů nezaviněných pojišťovnou.
v průběhu roku bylo nahlášeno celkem 449 nových pojistných událostí. Bylo zlikvidováno celkem 393 pojistných událostí, a to 27 pojistných
událostí z roku 2009, 61 pojistných událostí z roku 2010 a 305 pojistných událostí z roku 2011. z uvedeného vyplývá, že k úplné likvidaci
a odškodnění zůstává nevyřízeno 77 pojistných událostí z doby před
rokem 2011 a 144 z roku 2011, tj. celkem 221 nevyřízených pojistných událostí z objektivních důvodů nezaviněných pojišťovnou. na
krytí předpokládaných nákladů na tyto škody byly vytvořeny odpovídající technické rezervy, a to včetně případných externích nákladů na
likvidaci.
v pojištění majetku značně vzrostl oproti minulému roku počet hlášení škod loveckých psů členů českomoravské myslivecké jednoty, o.s.,
při škodách způsobených při společném lovu na černou zvěř a při
norování.

4. Vývoj nákladů na pojistná plnění dle skupin pojištění:
(v tis. Kč)

rok 2010
rok 2011

2 241

1 266

2 548

1 194

673
1 036

odpovědnost
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5. Pojistně-technické rezervy
Technické rezervy byly vytvořeny k 31. 12. 2011 na vrub nákladů pojišťovny na nahlášené a nezlikvidované pojistné události ve výši 11 753 tis. Kč,
na vzniklé a dosud nenahlášené pojistné události ve výši 2 016 tis. Kč, tj. celkem
na pojistná plnění 13 769 tis. Kč.

Přehled o výši a vývoji technických rezerv podává následující tabulka:
(v tis. Kč)
Druh pojistně technické rezervy

Stav k 31. 12. 2010

Stav k 31. 12. 2011

rezerva na nezasloužené pojistné

1 338

1 279

rezerva na pojistná plnění

16 751

13 769

Celkem

18 089

15 048

pojistně-technické rezervy vytvořené v roce 2011 spolehlivě prokazují
schopnost pojišťovny pohotově vypořádat své závazky z provozovaného pojištění vůči pojištěncům. pojistně-technické rezervy jsou umístěny jednak jako
depozita u bank na termínovaných vkladech a dále jsou kryty nákupem
cenných papírů, pokladničních poukázek MF čr. Finanční umístění a jejich
diverziﬁkace je prováděna v souladu s vyhláškou MF čr č. 434/2009 Sb.,
v platném znění, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví,
v platném znění, s přihlédnutím k jejich bezpečnému umístění a výnosnosti.
Finanční umístění
(v tis. Kč)

k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 Výnos 2010 Výnos 2011

pozemky a stavby

148 000

148 000

2 382

1 970

pokladnič. poukázky
MF čr

33 757

42 813

484

493

Depozita u ﬁn. institucí

15 072

15 961

124

75

196 829

206 774

2 990

2 538

Celkem

6. Zajištění
zajištění pro rok 2011 bylo sjednáno nadále jako excess of loss. vlastní
vrub pojišťovny je ve výši 3 000 tis. Kč. HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s.,
má zajištění sjednáno smlouvou s Műnchener rűckversicherungs-Gesellschaft, aG, která je jedním z nejsilnějších a velmi prestižních zajistitelů na
trhu.
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7. Solventnost
Schopnost pojišťovny uhrazovat ve stanoveném čase všechny závazky
vyplývající z uzavřených pojistných smluv byla následující:

SOLVENTNOST

180 477

175 921
139 146
4 453

3 413
2009

potřebná míra solventnosti

4 252
2010

2011
Skutečná míra solventnosti

Skutečná míra solventnosti HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., se
v průběhu celého roku 2011 pohybovala ve výši nad stanovenou potřebnou mírou solventnosti.
veškeré pojistné výpočty a údaje byly ověřeny odpovědným pojistným
matematikem pojišťovny.

8. Základní kapitál
základní kapitál HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., je ke dni 31. 12. 2011
ve výši 106 000 tis. Kč s ohledem na provozovaná pojistná odvětví, je v souladu se zákonem číslo 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění.

9. Rezervní fond
rezervní fond akciové společnosti je naplňován podle ustanovení
§ 217 obchodního zákoníku, v platném znění (v tis. Kč).
Stav k 01. 01. 2010
Stav k 31. 12. 2010

2 266
2 386

Stav k 01. 01. 2011
Stav k 31. 12. 2011

2 386
2 676

10. Zisk a jeho rozdělení
Výsledek hospodaření pojišťovny byl vykázán ve výši 3 015 tis. Kč, který
s ohledem na daňové povinnosti představuje čistý zisk ve výši 2 322 tis. Kč.
z této částky bude proveden příděl do rezervního fondu pojišťovny ve
výši 5 %, což představuje částku 116 tis. Kč. zůstatek čistého zisku bude
rozdělen mezi akcionáře v poměru jejich kapitálové účasti v pojišťovně ke
dni 31. 12. 2011. Majoritní akcionář českomoravská myslivecká jednota, o.s., obdrží, po 15 % zdanění dividend, dividendy ve výši 1 000 tis. Kč
a InTErLov praHa , s.r.o., obdrží dividendy ve výši 1 030 tis. Kč.
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Dle § 66a, odst. 9, zák. č. 513/1991Sb, obchodního zákoníku, v platném znění, byla vypracována zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ze dne 24. dubna 2012 a přezkoumána dozorčí radou
HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s. zpráva o vztazích je přílohou této
výroční zprávy.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ
PROPOJENÝCH OSOB

VII.
ZPRÁVA
O VZTAZÍCH
MEZI OVLÁDAJÍCÍ
A OVLÁDANOU
OSOBOU
PRO ROK 2011

Ovládající osoba
Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

Propojené osoby
Služby
myslivosti s.r.o.

Ovládaná osoba
HALALI, všeobecná
pojišťovna, a. s.

Propojené osoby
INTERLOV PRAHA,
s.r.o.

Propojené osoby
Myslivost, s.r.o.

VIII.
v praze dne 30. dubna 2012

Ing. Miroslav Kraus

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph. D.

předseda představenstva

ÚČETNÍ VÝKAZY
ZA ROK 2011
JSOU PŘÍLOHOU
TÉTO VÝROČNÍ
ZPRÁVY

člen představenstva

Ing. Lenka Zumrová
ředitelka pojišťovny

výroční zpráva 2011
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IX. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY HALALI, všeobecná pojišťovna , a.s.,
ZA ROK 2011

výroční zpráva 2011
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PŘÍLOHY
X. ROZVAHA K 31. PROSINCI 2011 (v tisících Kč)
Legenda

2011
Hrubá výše

2011
Úprava

2011
Čistá výše

2010

I. AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:
a) zřizovací výdaje
b) goodwill
C. Finanční umístění (investice)
I. pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:
a) provozní nemovitosti

3 576

1 035

2 541

3 216

53

53

206 774

206 774

196 829

148 000
148 000

148 000
148 000

148 000
148 000

58 774

58 774

48 829

42 813

42 813

33 757

15 961

15 961

15 072

II. Finanční umístění
v podnikatelských seskupeních
1. podíly v ovládaných osobách
2. Dluhové cenné papíry
vydané ovládanými osobami
a půjčky těmto osobám
3. podíly s podstatným vlivem
4. Dluhové cenné papíry vydané osobami,
ve kterých má účetní jednotka
podstatný vliv,
a půjčky těmto osobám
III. Jiná ﬁnanční umístění
1. akcie a ostatní cenné papíry
s proměnlivým výnosem,
ostatní podíly
2. Dluhové cenné papíry
3. Finanční umístění
v investičních sdruženích
4. ostatní půjčky
5. Depozita u ﬁnančních institucí
6. ostatní ﬁnanční umístění
Iv. Depozita při aktivním zajištění
D. Finanční umístění životního pojištění,
je-li nositelem investičního rizika pojistník
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2011
Hrubá výše

Legenda
E. Dlužníci

2011
Úprava

2011
Čistá výše

2010

2 784

504

2 280

17 834

1 970

416

1 554

1 587

1 970

416

1 554

1 587

814

88

726

16 247

8 953

4 836

4 117

4 360

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

7 389

4 836

2 553

2 369

II. Hotovost na účtech u ﬁnančních institucí
a hotovost v pokladně

1 563

1 563

1 987

1

1

4

1 108

1 108

1 504

343

343

359

343

343

359

765

765

1 145

216 820

223 743

I. pohledávky z operací přímého pojištění
1. pohledávky za pojistníky, z toho:
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami, ve kterých
má účetní jednotka podstatný vliv
2. pohledávky za makléři, z toho:
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami,
ve kterých má účetní jednotka
podstatný vliv
II. pohledávky z operací zajištění, z toho:
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami,
ve kterých má účetní jednotka
podstatný vliv
III. ostatní pohledávky, z toho:
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami,
ve kterých má účetní jednotka
podstatný vliv
F. Ostatní aktiva

III. Jiná aktiva
G. Přechodné účty aktiv
I. naběhlé úroky a nájemné
II. odložené pořizovací náklady
na pojistné smlouvy,
v tom odděleně:
a) v životním pojištění
b) v neživotním pojištění
III. ostatní přechodné účty aktiv, z toho:
a) dohadné položky aktivní
AKTIVA CELKEM

výroční zpráva 2011

223 195
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Legenda

2011

2010

180 477

183 921

106 000

106 000
16 000

69 479

69 722

2 676

2 386

2 322

5 813

15 048

18 089

1 279

1 338

13 769

16 751

II. PASIVA
A. Vlastní kapitál
I.

základní kapitál, z toho:
a) změny základního kapitálu
b) vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy,
vlastní obchodní podíly
s uvedením jejich jmenovité hodnoty,
nebo nemají-li ji, s uvedením
jejich účetní hodnoty

II. Emisní ážio
III. rezervní fond na nové ocenění
Iv. ostatní kapitálové fondy
v. rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
vI. nerozdělený zisk minulých účetních období
nebo neuhrazená ztráta
minulých účetních období
vII. zisk nebo ztráta běžného účetního období
B. Podřízená pasiva
C. Technické rezervy
1. rezerva na nezasloužené pojistné
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)
2. rezerva pojistného životních pojištění
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)
3. rezerva na pojistná plnění
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)
4. rezerva na prémie a slevy
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)
5. vyrovnávací rezerva
6. rezerva pojistného neživotních pojištění
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)
7. Jiné technické rezervy
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)

20

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s.

výroční zpráva 2011

Legenda

2011

2010

21 249

21 636

1 164

950

208

48

19 877

20 638

19 295

19 672

46

97

46

97

216 820

223 743

D. Technická rezerva životního pojištění,
je-li nositelem investičního rizika pojistník
E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty
1. rezerva na důchody a podobné závazky
2. rezerva na daně
3. ostatní rezervy
F. Depozita při pasivním zajištění
G. Věřitelé
I. závazky z operací přímého pojištění, z toho:
a) závazky vůči ovládaným osobám
b) závazky vůči osobám, ve kterých
má účetní jednotka podstatný vliv
II. závazky z operací zajištění, z toho:
a) závazky vůči ovládaným osobám
b) závazky vůči osobám, ve kterých
má účetní jednotka podstatný vliv
III. výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho:
a) závazky vůči ovládaným osobám, z toho
aa) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky
b) závazky vůči osobám, ve kterých
má účetní jednotka podst. vliv
ba) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky
Iv. závazky vůči ﬁnančním institucím, z toho:
a) závazky vůči osobám
b) závazky vůči osobám, ve kterých
má účetní jednotka podst. vliv
v. ostatní závazky, z toho:
a) daňové závazky a závazky
ze sociálního zabezpečení
b) závazky vůči ovládaným osobám
c) závazky vůči osobám, ve kterých
má účetní jednotka podstatný vliv
vI. Garanční fond Kanceláře
H. Přechodné účty pasiv
I. výdaje příštích období a výnosy příštích období
II. ostatní přechodné účty pasiv, z toho:
a) dohadné položky pasivní
PASIVA CELKEM

Odesláno dne:

Razítko a podpis statutárního orgánu
pojišťovny

24. 4. 2012

výroční zpráva 2011

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis)

Ing. Lenka Zumrová

Lucie Stejskalová, DiS.

tel.: 224 948 474

tel.: 224 947 433
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XI. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. PROSINCI 2011
(v tisících Kč)
2011
Základna

2011
Mezisoučet

2011
Výsledek

2010
Výsledek

I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ

x

x

x

x

1. zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:

x

x

x

x

23 621

x

x

x

1 392

22 229

x

x

x

x

x

22 288

22 723

Legenda

a) předepsané hrubé pojistné
b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
c) změna stavu hrubé výše rezervy
na nezasloužené pojistné (+/-)

-59

d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné,
podíl zajišťovatelů (+/-)
2. převedené výnosy z ﬁnančního umístění
(investic) z netechnického účtu
(položka III.6.)

x

x

568

608

3. ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění

x

x

153

608

4. náklady na pojistná plnění,
očištěné od zajištění:

x

x

x

x

a) náklady na pojistná plnění:
aa) hrubá výše
bb) podíl zajišťovatelů (-)

x
5 825

x
5 825

x
x
x

x
x
3 133

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
aa) hrubá výše
bb) podíl zajišťovatelů (-)

x
-2 982

x
x
-2 982

x
x
2 843

x
x
2 407

5. změna stavu ostatních technických rezerv,
očištěné od zajištění (+/-)

x

x

6. prémie a slevy, očištěné od zajištění

x

x

7. čistá výše provozních nákladů:

x

x

x

x

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy

x

904

x

x

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

x

-16

x

x

c) správní režie

x

12 286

x

x

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

x

13 174

10 726

8. ostatní technické náklady,
očištěné od zajištění

x

x

274

1 807

9. změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)

x

x

x

x

6 718

8 999

10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického
účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.)
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2011
Základna

2011
Mezisoučet

2011
Výsledek

2010
Výsledek

x

x

x

x

1. zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
a) předepsané hrubé pojistné
b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné,
očištěná od zajištění (+/-)

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

2. výnosy z ﬁnančního umístění (investic):
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch,
které pocházejí z ovládaných osob
b) výnosy z ostatního ﬁnančního umístění
(investic), se zvláštním uvedením těch,
které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
aa) výnosy z pozemků a staveb - nemovitostí
bb) výnosy z ostatních investic
c) změny hodnoty ﬁnančního umístění (investic)
d) výnosy z realizace ﬁnančního umístění (investic)

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

Legenda
II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ

x

x

x

x
x

x
x

3. přírůstky hodnoty ﬁnančního umístění (investic)

x

x

4. ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění

x

x

5. náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
a) náklady na pojistná plnění:
aa) hrubá výše
bb) podíl zajišťovatelů (-)
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
aa) hrubá výše
bb) podíl zajišťovatelů (-)

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

6. změna stavu ostatních technických rezerv,
očištěná od zajištění (+/-):
a) rezervy v životním pojištění:
aa) hrubá výše
bb) podíl zajišťovatelů (-)
b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění

x

7. prémie a slevy, očištěné od zajištění

x

x

8. čistá výše provozních nákladů:
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
b) změna stavu časově rozlišených
pořizovacích nákladů (+/-)
c) správní režie
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)

x
x

x

9. náklady na ﬁnanční umístění (investice):
a) náklady na správu ﬁnančního umístění (investic),
včetně úroků
b) změna hodnoty ﬁnančního umístění (investic)
c) náklady spojené s realizací ﬁn. umístění (investic)

x

x
x
x
x

x
x
x

10. Úbytky hodnoty ﬁnančního umístění (investic)

x

x

11. ostatní technické náklady, očištěné od zajištění

x

x

12. převod výnosů z ﬁnanč. umístění (investic)
na netechnický účet (pol. III.4.)

x

x

13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického
účtu k život. pojištění (pol. III.2.)

x

x
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2011
Základna

2011
Mezisoučet

2011
Výsledek

2010
Výsledek

x

x

x

x

1. výsledek Technického účtu
k neživotnímu pojištění (položka I.10.)

x

x

6 718

8 999

2. výsledek Technického účtu
k životnímu pojištění (položka II.13.)

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
2 538

x
x
x
x
2 990

Legenda
III. NETECHNICKÝ ÚČET

3. výnosy z ﬁnančního umístění (investic):
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch,
které pocházejí z ovládaných osob
b) výnosy z ostatního ﬁnančního umístění (investic),
se zvláštním uvedením těch, které pocházejí
z ovládaných osob, v tom:
aa) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí)
bb) výnosy z ostatních investic
c) změny hodnoty ﬁnančního umístění (investic)
d) výnosy z realizace ﬁn. umístění (investic)

x
1 970
568
x
x

x
x
2 538

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

x

x

x

x

x

x

x
x

194

x
x

x
x

x

17

211

126

5. náklady na ﬁnanční umístění (investice):
a) náklady na správu ﬁn. umístění (investic),
včetně úroků
b) změny hodnoty ﬁnančního umístění (investic)
c) náklady spojené s realizací
ﬁnančního umístění (investic)

x

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

x

x

568

608

7. ostatní výnosy

x

x

290

132

8. ostatní náklady

x

x

5 739

4 147

9. Daň z příjmů z běžné činnosti

x

x

693

1 414

10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění

x

x

2 335

5 826

11. Mimořádné náklady

x

x

12. Mimořádné výnosy

x

x

13. Mimořádný zisk nebo ztráta

x

x

14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti

x

x

15. ostatní daně neuvedené v předcházejících
položkách

x

x

13

13

16. Zisk nebo ztráta za účetní období

x

x

2 322

5 813

Odesláno dne:

24. 4. 2012
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Razítko a podpis statutárního orgánu
pojišťovny

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis)

Ing. Lenka Zumrová

Lucie Stejskalová, DiS.

tel.: 224 948 474

tel.: 224 947 433
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XII. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2011
(v tisících Kč)
Základní
kapitál

Legenda
ZŮSTATEK K 1. 1. 2010

Vlastní
akcie

Emisní
ážio

90 000

Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk
fondy
fondy
rozdíly (ztráta)
2 266

44 490

2 390

Celkem
139 146

opravy významných nesprávností

0

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly
nezahrnuté do hospod. výsledku

0

čistý zisk/ztráta za účetní období *)

5 813

5 813

Dividendy

-2 390

-2 390

převody do fondů

120

120

použití fondů

0

Emise akcií

16 000

16 000

Snížení základního kapitálu

0

nákupy vlastních akcií

0

ostatní změny

0

ZŮSTATEK K 31. 12. 2010

106 000

25 232
0

0

2 386

0

69 722

25 232
5 813

183 921
0

ZŮSTATEK K 1. 1. 2011

106 000

0

0

2 386

69 722

5 813

183 921

opravy významných nesprávností

0

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly
nezahrnuté do hospod. výsledku

0

čistý zisk/ztráta za účetní období

2 322

2 322

Dividendy

-5 813

-5 813

převody do fondů

290

290

použití fondů

0

Emise akcií

0

Snížení základního kapitálu

0

nákupy vlastních akcií

0

ostatní změny
ZŮSTATEK K 31. 12. 2011

-243
106 000

0

0

2 676

0

69 479

-243
2 322

180 477

*) Čistým ziskem / ztrátou se rozumí zisk nebo ztráta z operací s finančním umístěním (investicemi) uváděnými
v položkách C.III.1 a C.III.2 aktiv.
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XIII.
PŘÍLOHA
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY
k 31. prosinci
2011

I.

OBECNÝ OBSAH

I.1. Charakteristika a hlavní aktivity
HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., (dále jen „společnost“), byla zapsána do obchodního rejstříku dne 11. listopadu 1993, Ič: 60192402.
Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2011 jsou:
českomoravská myslivecká jednota, o.s., se sídlem Jungmannova 32/25,
115 25 praha 1, obchodní podíl 53,30 %.
InTErLov praHa, s.r.o., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 praha 1,
obchodní podíl 46,70 %.
povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne
11. 10. 1993.

Předmět podnikání
Společnost na základě povolení provozuje pojišťovací činnost a činnosti
související s pojišťovací činností, tj. dle přílohy 1, část B zákona o pojišťovnictví
v platném znění (Přílohy 1), následující pojistná odvětví neživotního pojištění:
1. Úrazové pojištění
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy náhrady škody,
c) s kombinovaným plněním.
8. pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7
(přílohy 1) způsobených
a)
b)
c)
d)
f)

požárem,
výbuchem,
vichřicí,
přírodními živly jinými než vichřicí,
sesuvem nebo poklesem půdy.

9. pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7
(Přílohy 1) vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými
nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří),
nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8 (Přílohy 1), včetně pojištění škod na
hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými
nebezpečími.
13. všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou
v odvětvích č. 10 až 12 (Přílohy 1)
a) odpovědnost za škodu na životním prostředí,
c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku,
d) ostatní.
16. pojištění různých ﬁnančních ztrát vyplývajících
a) z výkonu povolání.
Sídlo společnosti:

28

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Jungmannova 32/25
115 25 praha 1

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s.

výroční zpráva 2011

Statutární orgány k 31. prosinci 2011
Členové představenstva
Předseda:

Ing. Miroslav Kraus

členové:

Ing. Josef vlášek
Ing. Jaroslav Kostečka, ph. D.
Ing. antonín Stibůrek
JUDr. Jiří vaněk
Ing. petr černík
JUDr. Jiří Kšica

Dle obchodního rejstříku jménem společnosti ve všech věcech jednají společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů
představenstva pojišťovny HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s. podepisování
za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodním
jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda představenstva
pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny.
K 30. 9. 2011 ukončil svoji činnost ředitel pojišťovny Ing. antonín
Stibůrek a s platností od 1. 10. 2011 byla jmenovaná nová ředitelka
pojišťovny Ing. Lenka zumrová. představenstvo společnosti udělilo dne
3. 10. 2011 Ing. Lence zumrové, ředitelce pojišťovny, podle čl. 6, odst. 2,
písm. a) stanov společnosti, plnou moc, aby jménem pojišťovny jednala
a podepisovala samostatně s výjimkou zcizování či zatěžování nemovitostí
pojišťovny.
Členové dozorčí rady
Předsedkyně:

Ing. Iva Dvořáková

členové:

Ing. vladimír zelina
vlastislav Lexa
Ing. roman Urbanec, ph. D.

v roce 2011 zahájil ve společnosti svoji činnost výbor pro audit.

I.2. Právní poměry
Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti
v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění
(dále jen „zákon o pojišťovnictví“), se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné
smlouvě, v platném znění, se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, v platném
znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek a v souladu s 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
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jednotky, které jsou pojišťovnami (dále jen „vyhláška 502/2002 Sb.“), českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky
502/2002 Sb. a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy.
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 dlouhodobý nehmotný majetek je evidován
v pořizovací (nebo reprodukční pořizovací) ceně.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován do
nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen.
roční odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpokládané doby
používání hmotného a nehmotného majetku.

(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.

Dluhové cenné papíry
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.
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Společnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u veškerých dluhových cenných papírů. prémie či diskont jsou rozpouštěny do výkazu zisku
a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou efektivní
úrokové míry.
amortizované dluhové cenné papíry jsou k rozvahovému dni 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.
naběhlou (amortizovanou) hodnotou se rozumí cena použitá při prvotním zachycení v účetnictví (pořizovací cena) zvýšená o naběhlé příslušenství
a upravená o amortizaci diskontu / prémie a snížená o opravné položky.
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.

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.

(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,
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a hodnoty 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. Ke
konci účetního období společnost posuzuje přiměřenost výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na základě testu postačitelnosti pojistného.

Neživotní pojištění
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. částky časového
rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy jsou stanoveny pro jednotlivá odvětví neživotních pojištění.

(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
bude daňový závazek nebo pohledávka uplatněna.
o odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění v následujících účetních
obdobích.

(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 životním i 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).
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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 Chain-Ladder.
rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž odhad veškerých souvisejících externích a interních nákladů na likvidaci pojistných událostí.
rezerva se snižuje o reálnou hodnotu návratných regresů uplatněných
vůči viníkům pojistných událostí, případně vůči jiným pojišťovnám z titulu
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví.
poskytuje-li se u jednotlivých druhů pojištění pojistné plnění formou
důchodu, tvoří se rezerva na pojistná plnění na základě pojistně matematických metod.
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) Podíl zajišťovatelů na pojistně technických rezervách
Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v hrubé výši.
zajistná smlouva je uzavřena jen pro odvětví pojištění odpovědnosti u německé zajišťovny Münchener rückversicherungs-Gesellschaft, aG, pro případ pojistného plnění vyšší než 3 mil. Kč. zajištění je sjednáno jako excess
of loss, tedy zajištění škodného nadměrku vyšší než 3 mil. Kč.

(j) Rezervy na ostatní rizika a ztráty
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.

(k) 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.

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

(n) Náklady a výnosy
- z finančního umístění
Způsob účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění
a jejich rozdělení mezi technickou a netechnickou část
náklady a výnosy ze složek ﬁnančního umístění jsou prvotně zaúčtovány
na netechnický účet a ke konci účetního období je jejich poměrná část
následně převedena na technický účet neživotního pojištění.
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.

- ostatní
Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na technický účet neživotního pojištění. 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. převedeny nejsou pouze položky, které přímo nesouvisejí s pojištění a zajištěním.

(o) Přepočty cizích měn
Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kurzem devizového
trhu vyhlašovaným čnB, 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 čnB, platného k danému dni. pokud nebylo výše uvedeno jinak, účtují se kurzové zisky a ztráty výsledkově.

(p) Konsolidace
Tato účetní závěrka je společností sestavena jako nekonsolidovaná.
Údaje účetní závěrky společnosti se nezahrnují do žádné konsolidované
účetní závěrky jiné společnosti.

I.5. Změny a odchylky od účetních metod a postupů
v roce 2011 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.
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I.6. Řízení rizik
Společnost je vystavena pojistnému riziku přirozeně vyplývajícímu
z upsaných pojistných smluv a dalším rizikům, zejména tržnímu, úvěrovému, operačnímu, likvidity a koncentrace.
v souladu s vyhláškou č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o pojišťovnictví, společnost pracuje na novém nastavení
řídicího a kontrolního systému tak, aby pokrýval veškeré činnosti společnosti a umožňoval jejich systematické řízení.

(a) Pojistné riziko
pojistné riziko vyplývá z nejistoty, týkající se období, frekvence a výše
škod krytých pojistnými smlouvami. K nejvýznamnějším patří riziko z nedostatečné výše technických rezerv a riziko plynoucí z nepřiměřené výše
pojistného.
výše pojistného se stanovuje a upravuje na základě pojistně historických
předpokladů, matematických metod, konkurenčního prostředí a dosavadního škodného průběhu.
na rezervy a stanovení jejich výše se mohou podílet zejména rizika trendu, odhadu, změny předpokladů apod. K minimalizaci těchto rizik při stanovení dostatečné výše rezerv jsou využívány analýzy citlivosti na změny
předpokladů a testy přiměřenosti rezerv.
K řízení pojistného rizika společnost využívá interní směrnice, stanovení
výše technických rezerv a přiměřenou strategii zajištění.
- Koncentrace pojistného rizika
Koncentrace pojistného rizika může existovat v případě, že určitá událost nebo série událostí může významně ovlivnit závazky 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. Koncentrace pojistného rizika může nastat v případě
vzniku málo frekventovaných událostí velkého rozsahu (např. živelní pohromy), nebo v případě vedení závažných soudních sporů, či v případě změny
legislativy.
vzhledem k zaměření společnosti převážně na pojištění odpovědnosti
za škody způsobené při výkonu práva myslivosti není společnost významně
vystavena koncentraci pojistného rizika.
U úrazového pojištění je, z důvodu vyššího zastoupení klientů ve starší
věkové kategorii, společnost vystavena riziku vyšší pravděpodobnosti vzniku
pojistných událostí u těchto klientů.
- Koncentrace z územního hlediska
Upisovaná rizika se nachází převážně na území české republiky. riziko,
kterému je společnost vystavena, není z geograﬁckého hlediska významně
koncentrované.
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(b) Tržní riziko
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 krátkodobých depozit u ﬁnančních institucí
a likvidních dluhových cenných papírů vydaných českou republikou.
- Úrokové riziko
vzhledem k tomu, že společnost umísťuje svá aktiva do ﬁnančních nástrojů s pevnou úrokovou sazbou, není společnost přímo vystavena riziku
z výkyvů úrokových sazeb.
Společnost je však vystavena nepřímo úrokovému riziku, a to v důsledku
dlouhodobě nízkých tržních úrokových sazeb. Společnost na základě analýzy peněžních toků sestavuje portfolia ﬁnančních investic s cílem maximalizace výnosů s podmínkou maximální bezpečnosti investic.
- Riziko volatility cen
Jedná se o riziko, kdy se hodnota ﬁnančního nástroje mění v důsledku
změn tržních cen. vzhledem k charakteru ﬁnančních nástrojů, užívaných
společností k ﬁnančnímu umístění, není společnost tomuto riziku vystavena.
- Měnové riziko
Společnost usměrňuje svá měnová rizika prostřednictvím ﬁnančního umístění do ﬁnančních nástrojů v české měně. riziko negativního
vývoje kursu české měny vůči světovým měnám je průběžně vyhodnocováno.

(c) Úvěrové riziko
Společnost je vystavena úvěrovému riziku, které vyplývá z neschopnosti
protistrany uhradit splatné částky v plné výši.
Úvěrové riziko je omezené externími limity pro skladbu ﬁnančního umístění (Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví).

(d) Riziko pohledávek
riziko pohledávek vyplývá z neschopnosti druhé strany uhradit společnosti splatné částky v plné výši.
vymáhání pohledávek z pojištění vykonává společnost převážně ve spolupráci s externími právníky.
Dlužné pojistné se průběžně sleduje a způsob tvorby opravných položek
je popsaný v bodě I.4(c).
riziko nesplacení jistiny nebo výnosů z ﬁnančních investic je minimalizováno limity pro skladbu ﬁnančního umístění dle platných právních
předpisů.
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(e) 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.

(f) 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 k 31. prosinci 2011
následující položky:
Software

Průmyslová
a podobná práva

Zřizovací
výdaje

Celkem

3 523

–

53

3 576

přírůstky

–

–

–

–

Úbytky

–

–

–

–

3 523

–

53

3 576

Oprávky k 1. 1. 2011

307

–

53

360

odpisy

675

–

–

675

–

–

–

–

982

–

53

1 035

3 216

–

–

3 216

2 541

–

–

2 541

Položka
Pořizovací cena
k 1. 1. 2011

Pořizovací cena
k 31. 12. 2011

Úbytky oprávek
Oprávky k 31. 12. 2011
zůstatková cena
k 1. 1. 2011
Zůstatková cena
k 31. 12. 2011

průmyslová práva představují licenční práva k provoznímu systému.

II.2. Finanční umístění (investice)
(a) Pozemky a stavby (nemovitosti)
Provozní

2011

2010

pozemky

7 057

7 057

oceňovací rozdíly

31 646

31 646

Stavby

38 003

38 003

oceňovací rozdíly

71 294

71 294

148 000

148 000

Celkem provozní pozemky
a stavby v reálné hodnotě

poslední ocenění pozemků a staveb (nemovitostí) posudkem znalce
č. 026/4637/11 bylo provedeno ke dni 31. prosinci 2010. vedení společnosti předpokládá, že toto ocenění nemovitostí odpovídá reálné hodnotě
nemovitostí k rozvahovému dni účetní závěrky.
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(b) Dluhové cenné papíry – pokladniční poukázky
Reálná hodnota

Položka

Pořizovací cena

2011

2010

2011

2010

Vydané Ministerstvem financí

42 813

33 757

42 576

33 588

Celkem

42 813

33 757

42 576

33 588

Ostatní
pohledávky

Celkem

(c) Depozita u finančních institucí
Položka

2011

2010

Splatné do 1 roku

15 961

15 072

Celkem

15 961

15 072

II.3. Pohledávky
Pohledávky
za pojistníky

Pohledávky
za pojišťovacími
zprostř.

ve splatnosti

1 543

–

–

814

2 357

po splatnosti

427

–

–

–

427

1 970

–

–

814

2 784

416

–

–

88

504

1 554

–

–

726

2 280

Pohledávky
za pojistníky

Pohledávky
za pojišťovacími
zprostř.

Ostatní
pohledávky

Celkem

ve splatnosti

1 492

–

–

16 351

17 843

po splatnosti

453

–

–

–

453

1 945

–

–

16 351

18 296

358

–

–

104

462

1 587

–

–

16 247

17 834

K 31. 12. 2011

Celkem
výše opravné položky
Čistá výše celkem

K 31. 12. 2010

Celkem
výše opravné položky
Čistá výše celkem
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z operací
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II.4. Ostatní aktiva
(a) Dlouhodobý hmotný majetek
Stroje, přístroje
a zařízení

Inventář

6 827

–

–

6 827

přírůstky

894

–

–

894

Úbytky

332

–

–

332

k 31. 12. 2011

7 389

–

–

7 389

Oprávky k 1. 1. 2011

4 458

–

–

4 458

378

–

–

378

0

–

–

–

4 836

–

–

4 836

2 369

–

–

2 369

2 553

–

–

2 553

2011

2010

náklady příštích období - leasing

0

214

náklady příštích období - ostatní

765

931

provize

343

359

1 108

1 504

Položka

Drobný
majetek

Celkem

Pořizovací cena
k 1. 1. 2011

Pořizovací cena

odpisy
Úbytky oprávek
Oprávky k 31. 12. 2011
zůstatková cena
k 1. 1. 2011
Zůstatková cena
k 31. 12. 2011

II.5. Přechodné účty aktiv
(a) Ostatní přechodné účty aktiv
Položka

Celkem

II.6. Vlastní kapitál
(a) Základní kapitál
registrovaný základní kapitál se skládá z 104 500 kmenových akcií
na jméno v zaknihované podobě v nominální hodnotě 106 000 tis. Kč.
K 31. prosinci 2011 bylo splaceno 100 % základního kapitálu, tj. 106 000 tis. Kč
(r. 2010: 88 500 kusů kmenových akcií na jméno v celkové nominální hodnotě 90 000 tis. Kč).
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Druh CP

Forma

Podoba

Počet
kusů

Celkový
objem

Údaje o veřejné
obchodovatelnosti

I.

akcie

na jméno

zaknihovaná

15 000

16 500

neobchodovatelné

II.

akcie

na jméno

zaknihovaná

29 500

29 500

neobchodovatelné

III.

akcie

na jméno

zaknihovaná

14 000

14 000

neobchodovatelné

Iv.

akcie

na jméno

zaknihovaná

8 545

8 545

neobchodovatelné

v.

akcie

na jméno

zaknihovaná

21 455

21 455

neobchodovatelné

vI.

akcie

na jméno

zaknihovaná

16 000

16 000

neobchodovatelné

Celkem

Akcie

Na jméno

Zaknihovaná

104 500

106 000

Neobchodovatelné

Emise

výše základního kapitálu společnosti je v souladu s požadavky zákona
o pojišťovnictví, s ohledem na pojistná odvětví, ve kterých společnost oprávněně podniká.

(b) Ostatní kapitálové fondy
Položka

2011

2010

oceňovací rozdíly
z přecenění nemovitostí

69 479

69 722

Celkem

69 479

69 722

Položka

2011

2010

zákonný rezervní fond

2 676

2 386

Celkem

2 676

2 386

(c) Zákonný rezervní fond

valná hromada společnosti dne 2. června 2011 rozhodla na základě
§ 217 obchodního zákoníku o navýšení 5 % rezervního fondu z čistého
zisku pojišťovny.
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II.7. Technické rezervy
(a) Rezerva na pojistná plnění
Výsledek likvidace pojistných událostí
rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 31. prosinci 2010, platbami v průběhu roku 2011 (které se týkaly pojistných událostí
zohledněných v této rezervě) a zbytkovou výší této rezervy k 31. prosinci 2011 představuje výsledek likvidace pojistných událostí.
Jeho hrubá výše je uvedena v následujícím přehledu:
Pojistné odvětví
pojištění požáru a jiných majet. škod
pojištění odpovědnosti
Úrazové pojištění
Celkem

2011

2010

506

1 015

10 321

11 146

2 942

4 590

13 769

16 751

II.8. Závazky
Závazky
vůči pojištěným

Závazky
vůči
zprostř.

Závazky
z operací
zajištění

Ostatní
závazky

Celkem

ve splatnosti

740

424

208

19 877

21 249

po splatnosti

–

–

–

–

–

740

424

208

19 877

21 249

Závazky
vůči pojištěným

Závazky
vůči
zprostř.

Závazky
z operací
zajištění

Ostatní
závazky

Celkem

ve splatnosti

453

497

48

20 638

21 636

po splatnosti

–

–

–

–

–

453

497

48

20 638

21 636

K 31. 12. 2011

Celkem

K 31. 12. 2010

Celkem

(a) Závazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění
závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 135 tis. Kč
(2010: 140 tis. Kč), ze kterých 91 tis. Kč (r. 2010: 96 tis. Kč) představují
závazky ze sociálního zabezpečení a 44 tis. Kč (r. 2010: 44 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po
splatnosti.

(b) Stát – daňové závazky
Daňové závazky činí 19 160 tis. Kč (r. 2010: 19 532 tis. Kč), z nichž
19 115 tis. Kč (r. 2010: 18 871 tis. Kč) představují závazky z titulu odložené
daně.
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(c) Dlouhodobé závazky (doba splatnosti nad pět let)
K datu účetní závěrky roku 2011 a 2010 společnost neevidovala žádné
dlouhodobé pohledávky ani závazky se zbytkovou dobou splatností přesahující pět let.

(d) Závazky z pasivního zajištění
Společnost vykazuje závazky z pasivního zajištění ve výši 208 tis. Kč
(r. 2010: 48 tis. Kč).

II.9. Přechodné účty pasiv
Položka

2011

2010

výdaje příštích období

46

97

Celkem

46

97

výdaje příštích období představují nevyčerpané dovolené zaměstnanců
za rok 2011.

II.10. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině
(a) Pohledávky a závazky
vůči ostatním podnikům ve skupině
Společnost uzavřela jako ovládaná osoba s českomoravskou mysliveckou jednotou, o.s., tři skupinové pojistné smlouvy pro pojištění jejich členů
a to na pojištění úrazu, odpovědnosti a majetku. na základě této smlouvy
je pohledávka pojistného z úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti
k 31. 12. běžného roku splatná do 28. 2. následujícího roku a je ve výši
1 341 tis. Kč. pohledávka pojistného ze skupinového pojištění majetku členů čMMJ, o.s., 10 tis. Kč na kalendářní rok je splatná do 31. 12. předcházejícího roku.
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III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
III.1. Neživotní pojištění
přehled o neživotním pojištění v letech 2011 a 2010 je členěn podle
následujících skupin pojištění:
Pojistná
odvětví

položka
Úrazové pojištění

Pojištění požáru
a ostatních škod
na majetku
Pojištění
odpovědnosti

2011
2010

Zasloužené Hrubé náklady
pojistné
na pojistná
v hrubé výši
plnění

Hrubé
provozní
náklady

Zajištění
na excedent

4 100
4 290

4 027
4 211

2 548
1 266

2 295
2 419

–
–

1 780
1 818

960
985

1 036
1 194

570
2 335

–
–

17 730
18 617

17 345
18 193

2 241
673

10 296
5 917

1 392
1 349

11
14

10
12

23 621
24 739

22 342
23 401

8,9
2011
2010
2011
2010

Pojištění různých
finančních ztrát 2011
2010
Celkem

1

Předepsané
pojistné
v hrubé výši

2011
2010

13

16

–
–

13
55

5 825
3 133

–
–

13 174
10 726

1 392
1 349

III.2. Celková výše hrubého předepsaného pojistného
podle zemí
Položka
česká republika
ostatní státy
Celkem

2011

2010

23 621

24 739

–

–

23 621

24 739

Celková výše hrubého předepsaného pojistného v členění podle
zemí, kde byla uzavřena pojistná smlouva.

III.3. Provize a pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Neživotní pojištění

Položka

2011

2010

PROVIZE
pořizovací

1 125

1 276

Celkem

1 125

1 276

106

11

ostatní pořizovací náklady

Součástí ostatních pořizovacích nákladů jsou náklady na tisk
smluv a ostatní provozní náklady související s uzavřením pojistných
smluv.
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III.4. Správní režie
Položka

2011

2010

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

6 290

4 538

7

4

ostatní správní náklady

3 815

3 672

Spotřeba drobného majetku a odpisy

1 052

474

37

42

793

832

49

24

Bankovní poplatky

115

112

Spotřeba energie

128

101

12 286

9 799

následné provize

Spotřeba materiálu
poradenství
nájemné

Správní náklady celkem

ve správní režii jsou nejvyšší položkou osobní náklady. Ty se oproti minulému roku zvýšily z důvodu změny ve funkci ředitele. Další položkou správní
režie jsou odpisy hmotného majetku – v nejvyšší míře odpisy nového provozního systému vEriS. Dále pak náklady související s reklamou a propagací
pojišťovny.

III.5. Ostatní technické náklady a výnosy
2011

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

ostatní technické náklady

274

–

274

ostatní technické výnosy

153

–

153

Saldo - neživotní pojištění

-121

–

-121

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

ostatní technické náklady

1 807

–

1 807

ostatní technické výnosy

608

–

608

Saldo - neživotní pojištění

-1 199

–

-1 199

NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

2010
NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
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III.6. Ostatní náklady a výnosy
2011

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

5 739

–

5 739

290

–

290

-5 449

–

-5 449

Hrubá výše

Podíl zajišťovatelů

Čistá výše

4 147

–

4 147

132

–

132

-4 015

–

-4 015

NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ostatní náklady
ostatní výnosy
Saldo - neživotní pojištění
2010
NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ostatní náklady
ostatní výnosy
Saldo - neživotní pojištění

III.7. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
průměrný přepočtený počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků
a odměny za rok 2011 a 2010:
2011

Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců

Mzdové
náklady

Sociální a zdrav.
pojištění

Ostatní
náklady

10

2 315

773

–

1

2 537

665

–

11

4 852

1 438

–

Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců

Mzdové
náklady

Sociální a zdrav.
pojištění

Ostatní
náklady

zaměstnanci
vedoucí pracovníci
Celkem
2010
zaměstnanci
vedoucí pracovníci
Celkem

11

2 164

726

–

1

1 197

448

–

12

3 364

1 174

–

(a) Odměňování členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů
za účetní období 2011 a 2010 byly vyplaceny následující peněžní a nepeněžní odměny členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů:
Položka

2011

2010

členové představenstva

241

252

členové dozorčí rady

298

257

Odměny celkem

539

509

(b) Půjčky, ostatní pohledávky a zálohy poskytnuté členům
správních, řídících a dozorčích orgánů
v roce 2011 ani v roce 2010 společnost nevykazovala žádné pohledávky vůči členům představenstva a dozorčí rady z titulu poskytnutých půjček
nebo záloh.
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III.8. Převody výnosů mezi technickým a netechnickým účtem
Celková výše výnosů převedených mezi technickým a netechnickým
účtem je ve výši 568 tis. Kč.

III.9. Výsledek netechnického účtu
K 31. prosinci 2011 činil výsledek netechnického účtu ztrátu 3 703 tis. Kč
(r. 2010: ztráta 1 772 tis. Kč).

III.10. Zisk před zdaněním
K 31. prosinci 2011 činil hospodářský výsledek před zdaněním 3 015 tis. Kč
(r. 2010: 7 227 tis. Kč).

III.11. Daně
(a) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty
Daň z příjmu právnických osob byla vypočtena ve výši 693 tis. Kč.

IV.

OSTATNÍ ÚDAJE

IV.1. Možné budoucí závazky
(a) Soudní spory
Společnost vede celkem pět soudních sporů v souvislosti s nepřiznáním
pojistného plnění v celkové výši 5 507 tis. Kč, na které je vytvořena odpovídající technická rezerva v souladu s platnými předpisy.

IV.2. Následné události
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky
společnosti.
v praze dne 24. dubna 2012

Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph. D.
člen představenstva

Ing. Lenka Zumrová
ředitelka pojišťovny
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XIV.
ZPRÁVA
O VZTAZÍCH
MEZI OVLÁDAJÍCÍ
A OVLÁDANOU
OSOBOU
PRO ROK
2011

vypracovaná podle § 66a, odst. 9, obchodního zákoníku, v platném znění

Ovládaná osoba:
HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.
Ič 60192402
se sídlem Jungmannova 25, 115 25 praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v praze,
oddíl B, vložka 2224

Ovládající osoba:
Českomoravská myslivecká jednota, o. s.
Ič 00443174
se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 praha 1

Propojené osoby:
Služby myslivosti s. r. o.
Ič 27142884
se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 praha 1

INTERLOV PRAHA, s. r. o.
Ič 45807990
se sídlem Jugmannova 32/25, 115 25 praha 1

Myslivost, s. r. o.
Ič 48587109
se sídlem Seifertova 81, 130 00 praha 3

1. Mezi ovládající a ovládanou osobou
byly uzavřeny následující smlouvy:
1.1 Skupinová pojistná smlouva č. 100007212 o pojištění odpovědnosti členů českomoravské myslivecké jednoty, o. s., vyplývající
ze zákona o myslivosti, ze dne 30. června 2010.
1.2 Skupinová pojistná smlouva č. 100007319 pro pojištění úrazu
členů českomoravské myslivecké jednoty, o. s., při myslivecké činnosti ze dne 30. června 2010.
1.3 Skupinová pojistná smlouva č. 100007110 o pojištění majetku
členů českomoravské myslivecké jednoty, o. s., loveckých psů, ze
dne 18. května 2010.
1.4 Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 20. prosince 2005
uzavřená mezi HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., a českomoravskou mysliveckou jednotou, o. s. nájemní smlouva byla ukončena
dne 1. dubna 2011.
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2. Mezi ovládající a propojenými osobami byly v r. 2011
(účetním období r. 2011) uzavřeny, resp. trvaly následující
smlouvy:
2.1 Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 20. prosince 2005
uzavřená mezi HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., a Služby myslivosti s. r. o. nájemní smlouva byla ukončena dne 1. dubna 2011.
2.2 Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1. dubna 2011
uzavřená mezi HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., a InTErLov
praHa, s.r.o.
2.3 Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 28. února 2001 uzavřená mezi HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., a Myslivost, s.r.o.
Jiné právní úkony nebyly v zájmu ovládající osoby, ani propojených
osob, ze strany ovládané osoby učiněny, stejně jako jiná opatření, která
byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata, nebo uskutečněna
ovládanou osobou.
Tato zpráva bude připojena k výroční zprávě HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s.

v praze dne 24. dubna 2012

Představenstvo HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Ing. Miroslav Kraus

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph. D.

předseda představenstva

člen představenstva

přezkoumáno bez výhrad Dozorčí radou HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s.

za dozorčí radu:

Ing. Iva Dvořáková
předsedkyně Dozorčí rady
HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s.
v praze dne: 24. dubna 2012
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XV.

Zpráva nezávislého auditora
pro akcionáře společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO
AUDITORA
PRO AKCIONÁŘE
SPOLEČNOSTI
HALALI,
všeobecná
pojišťovna, a. s.,

Zpráva o účetní závěrce

ZA ROK
2011

na základě provedeného auditu jsme dne 24. dubna 2012 vydali
k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy jako příloha, zprávu
následujícího znění:
„ověřili jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti HaLaLI, všeobecná
pojišťovna, a. s., k datu 31. prosince 2011 tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
a přílohu této účetní závěrky včetně popisu použitých významných účetních
metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti HaLaLI, všeobecná
pojišťovna, a.s., jsou uvedeny v úvodních bodech přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy a takový kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
odpovědností auditora je vyjádřit na základě provedeného auditu
výrok k této účetní závěrce.
audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů české republiky k provádění auditu.
v souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy, naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. výběr
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že
účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. při posuzování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém,
který je relevantní pro sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenost účetních
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace tvoří dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření výroku.
Výrok auditora
podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv,
pasiv společnosti HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., k 31. prosinci 2011
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu
s českými účetními předpisy.“
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Zpráva o vztazích
prověřili jsme rovněž věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě
o vztazích mezi propojenými osobami společnosti HaLaLI, všeobecná
pojišťovna, a. s., k 31. prosinci 2011. za sestavení této zprávy o vztazích
mezi propojenými osobami společnosti HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s.,
je zodpovědný statutární orgán společnosti. naši odpovědností je vydat na
základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
české republiky. Tyto standardy vyžadují, plánovat a provést prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné
věcné nesprávnosti. prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. prověrka poskytuje proto nižší
stupeň jistoty než audit. audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto
nevyjadřujeme ani výrok auditora.
na základě provedené prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné
nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., k 31. prosinci 2011.

Výroční zpráva
ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., k 31.12. 2011 s účetní závěrkou, která je obsažena v příloze této výroční zprávy. za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s. naším úkolem auditora je vydat na
základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů české republiky.
Tyto standardy požadují, aby ověření bylo naplánováno a provedeno tak,
aby auditor získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje
přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a. s., ve všech významných ohledech
v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

v praze 15. května 2012

Ing. Petr Ambrož, auditor
oprávnění Kačr číslo 1005

Ing. Jana Hornigová, auditor
oprávnění Kačr číslo 1044

výroční zpráva 2011
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