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Běžné účetní období (2011)
 I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ

Základna Mezisou čet Výsledek Výsledek
(údaje v tis. CZK) (údaje v tis. CZK) (údaje v tis. C ZK) (údaje v tis. CZK)

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
a) předepsané hrubé pojistné 4 192
b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)                               -  4 192
c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné 140

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

                              -  140 4 053 5 232

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

129 129 423

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 47 47 10
4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:

a) náklady na pojistná plnění:
aa) hrubá výše 1 294
bb) podíl zajišťovatelů (-)                               -  1 294

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
aa) hrubá výše 1 315
bb) podíl zajišťovatelů (-)                               -  1 315 2 609 1 660

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

                              -                                -                                -  

6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění (62) (62) 47
7. Čistá výše provozních nákladů:

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 125
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 1
c) správní režie 3 982
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)                               -  4 109 3 570

8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 38 10
9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)                               -                                -  

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

(2 465) 378

Běžné účetní období (2011)
 III. NETECHNICKÝ ÚČET

Základna Mezisou čet Výsledek Výsledek
(údaje v tis. CZK) (údaje v tis. CZK) (údaje v tis. C ZK) (údaje v tis. CZK)

1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka (2 465) 378
2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka 
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 

aa) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí)                               -  
bb) výnosy z ostatních investic 852 852

c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 2
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic)                               -  855 565

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

                              -                                -  

5. Náklady na finanční umístění (investice):

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

10

b) změny hodnoty finančního umístění (investic)                               -  

c) 
náklady spojené s realizací finančního umístění (investic)

                              -  10 10

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

129 423

7. Ostatní výnosy 49 62
8. Ostatní náklady 20 (135)
9. Daň z příjmů z běžné činnosti                               -  (314)
10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění (1 591) 1 444
11. Mimořádné náklady                               -  ()
12. Mimořádné výnosy                               -                                -  
13. Mimořádný zisk nebo ztráta                               -  
14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                               -                                -  
15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách                               -                                -  
16. Zisk nebo ztráta za účetní období (1 591) 1 444
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Minulé ú četní 
období (2010)
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