
ROZVAHA
k 30.září 2013

ING pojišťovna, a.s.
IČO: 25703838 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše

Sídlo společnosti: Nádražní 25, 150 00 Praha 5 (údaje v tis. CZK) (údaje v tis. CZK) (údaje v tis. CZK) (údaje v tis. CZK)

Gross Treatment Net Net
(data in ths ofCZK) (data in ths ofCZK) (data in ths ofCZK) (data in ths ofCZK)

AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 1                                   -                                    -                                    -                                    -  

B. Dlouhodobý nehmotný majetek 2                                   -                                    -                                    -                                    -  

a) zřizovací výdaje 3

b) goodwill 4                                   -                                    -                                    -  

C. Finanční umístění (investice) 5 117,777                                   -  117,777 116,805

I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 6                                   -                                    -                                    -                                    -  

a) provozní nemovitosti 7

II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 8                                   -                                    -                                    -                                    -  

1. Podíly v ovládaných osobách 9

2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 10

3. Podíly s podstatným vlivem 11

4. Dluhopisy vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný 
vliv  a půjčky těmto osobám

12

III.
Jiná finanční umístění, z toho: 13

117,777                                   -  117,777 116,805

1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 14 1,301 1,301 1,319

2.
Dluhové cenné papíry 15

93,762 93,762 102,282

3. Finanční umístění v investičních sdruženích 16                                   -                                    -  

4.
Ostatní půjčky 17

                                  -                                    -                                    -  

5. Depozita u finančních institucí 18 22,715 22,715 13,204

6. Ostatní finanční umístění 19                                   -                                    -                                    -  

IV. Depozita při aktivním zajištění 20                                   -                                    -                                    -                                    -  

D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika 
pojistník

21                                   -                                    -  

E. Dlužníci 22 1,763 1,745 ,019 1,572

I. Pohledávky z operací přímého pojištění 23 1,763 1,745 ,019 ,019

1.
Pohledávky za pojistníky 24

1,750 1,731 ,019 ,018

2. zprostředkovatelé 25 ,014 ,014                                   -                                    -  

II. Pohledávky z operací zajištění 26                                   -                                    -                                    -  

III. Ostatní pohledávky 27                                   -                                    -                                    -  1,559

F. Ostatní aktiva 28 3,272                                   -  3,272 3,433

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

29                                   -                                    -                                    -  -

II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 30 3,272 3,272 3,433

III. Jiná aktiva 31                                   -                                    -  

G.
Přechodné účty aktiv 32

,007                                   -  ,007 ,026

I.
Naběhlé úroky a nájemné 33

                                  -                                    -                                    -  

II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: 34 ,002                                   -  ,002 ,019

a) v životním pojištění 35                                   -                                    -                                    -  

b) v neživotním pojištění 36 ,002 ,002 ,019

III.
Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 37

,005                                   -  ,005 ,007

a) dohadné položky aktivní 38                                   -                                    -                                    -  
AKTIVA  CELKEM 39 122,819 1,745 121,075 121,837

Číslo 
řadku

Běžné účetní období (2013) Minulé účetní 
období (2012)

Row No.
Current fiscal year (2013) Previous fiscal 

year (2012)



Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše Čistá výše
(údaje v tis. CZK) (údaje v tis. CZK) (údaje v tis. CZK) (údaje v tis. CZK)

Gross Treatment Net Net Net
(data in ths ofCZK) (data in ths ofCZK) (data in ths ofCZK) (data in ths ofCZK)

PASIVA
A. Vlastní kapitál 40 107,128 104,721

I. Základní kapitál, z toho: 41                     -  65,000 65,000

a) změny základního kapitálu 42

b) vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly 43

II. Emisní ážio 44                     -                                         -                                         -  

III. Rezervní fond na nové ocenění 45

IV.
Ostatní kapitálové fondy 46

                    -  33,422 33,422

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 47                     -  1,222 1,222

VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta 
minulých účetních období

48                     -  5,077 6,920

VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 49 2,407 (1,844)

B. Podřízená pasiva 50                                        -  

C.
Technické rezervy 51

9,868                                     -  9,868 12,271

1. Rezerva na nezasloužené pojistné 52                                     -  4,278 4,943

a) hrubá výše 53 4,278

b) podíl zajišťovatelů (-) 54                                     -  

2. Rezerva pojistného životních pojištění 55

3. Rezerva na pojistná plnění 56                                     -  2,917 3,481

a) hrubá výše 57 2,917

b) podíl zajišťovatelů (-) 58                                     -  

4. Rezerva na prémie a slevy 59                                     -  1,918 2,266

a) hrubá výše 60 1,918

b) podíl zajišťovatelů (-) 61

5. Vyrovnávací rezerva 62                                        -  

6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry 63

7. Rezerva pojistného neživotních pojištění 64                                     -                                         -                                         -  

a) hrubá výše 65

b) 
podíl zajišťovatelů (-) 66

8. Rezerva na závazky Kanceláře 67                                        -                                      -                      -                                         -                                         -  

9. Jiné technické rezervy 68                                     -  ,756 1,580

a) hrubá výše 69 ,756

b) 
podíl zajišťovatelů (-) 70

D. Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika 
pojistník

71

E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty 72 ,234 ,331

1. Rezerva na důchody a podobné závazky 73

2.
Rezerva na daně 74

                    -                                         -                                         -  

3. Ostatní rezervy 75                     -  ,234 ,331

F. Depozita při pasivním zajištění 76

G. Věřitelé 77 3,185 3,845

I. Závazky z operací přímého pojištění 78                     -  2,505 2,924

II. Závazky z operací zajištění 79                     -                                         -                                         -  

III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho: 80                     -                                         -                                         -  

a) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky 81                     -                                         -                                         -  

IV. Závazky vůči finančním institucím, z toho: 82                     -                                         -                                         -  

V. Ostatní závazky, z toho: 83                     -  ,680 ,922

a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 84                     -  ,099 ,066

VI. Garanční fond Kanceláře 85

H. Přechodné účty pasiv 86 ,660 ,668

I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 87                     -                                         -                                         -  

II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 88 ,660 ,668

a) dohadné položky pasivní 89                     -  ,660 ,688
PASIVA  CELKEM 90 121,075 121,837

Row No.
Current fiscal year (2013) Previous fiscal year 

(2012)

Číslo řadku
Běžné účetní období (2013) Minulé účetní 

období (2012)
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