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Ú V OD NÍ S LOVO
Milí partneři, klienti a kolegové,
rok 2007 je tu a já bych se rád v krátkosti ohlédl za rokem 2006. Mám radost, že mohu říci: „Rok 2006 byl pro ING velmi
úspěšný“. Podařilo se nám totiž naplnit cíle, které jsme si na jeho začátku určili:





Rozšířili jsme distribuci – k vynikajícím výsledkům významně přispěli nezávislí makléři.
Obohatili jsme produktové portfolio o nové produkty životního pojištění.
V zájmu klientů a akcionářů jsme investovali do vylepšení procesů, které nám pomáhají udržet nízké náklady.
Na globální i místní úrovni jsme pomáhali charitativními aktivitami v rámci programu ING Šance pro děti (ING Chances for Children).

Prostřednictvím nejlepších produktů i služeb (oceněných nezávislými výzkumy a cenami) jsme v roce 2006 pomáhali našim
klientům zacházet s jejich úsporami. Zároveň jsme vyvinuli nové inovativní produkty a podporovali produkty již existující.
Jsme velmi šťastní, že všechny patří k nejlepším ve svých třídách. Zároveň jsme rozvíjeli profesionální poradenství poskytované jak naši vlastní Obchodní službou, tak i nezávislými makléři a dalšími našimi distribučními kanály.
ING nabízí klientům spoření v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Pro krátkodobé spoření je určen
účet ING Konto, střednědobé investice pokrývají podílové fondy ING a dlouhodobému dominují životní pojištění a penzijní
připojištění. Všechny tyto formy investic „made by ING“ si standardně udržují velice vysokou kvalitu, kterou potvrzují i opakovaná ocenění.
Jsme hrdí, že v roce 2006 získala ING několik ocenění ve dvou nezávislých soutěžích. V soutěži Zlatá koruna 2006 získaly
již potřetí nejvyšší ocenění Životní pojištění Investor Plus a podílový fond ING Český akciový fond. Stříbro si odneslo
ING Penzijní připojištění (které se v historii soutěže nikdy neumístilo hůře než na druhém místě). Ani v soutěži MasterCard Banka Roku 2006 se ING neztratila. Životní pojištění Investor Plus získalo již podruhé titul Životní pojištění roku
2006 a ING Penzijní fond obsadil druhou příčku v kategorii Penzijní fond roku 2006.
Všechna tato ocenění jsou vlastně především vítězstvím klientů. Potvrzují, že klienti ING si vybrali dobře. Zároveň je lze
považovat i za vítězství ING. Potvrzuji, že způsob, jakým se produkty vyvíjí, je správný.

Obchodní výsledky roku 2006
Rok 2006 byl velmi úspěšný pro ING i její klienty. Retailová část společnosti ING zaznamenala růst všech hlavních ukazatelů
- počtu klientů, uzavřených smluv, objemu předepsaného pojistného i spravovaných aktiv. Růst těchto ukazatelů odpovídá
celosvětovým výsledkům ﬁnanční skupiny ING.
Retailová část ING ČR (životní a zdravotní pojištění, penzijní fond, podílové fondy, spořicí účet a hypotéky) zaznamenala
17% nárůst aktiv ve správě na 65,57 miliard korun. Také čistý zisk se zvedl o 16 % a na konci roku dosáhl hodnoty 1,63
mld. Kč. K 31. prosinci 2006 mělo s ING sjednanou smlouvu 754 873 klientů, což je o 7 % více než v roce 2005. Hlavní
objem uskutečněných obchodů připadá na životní pojištění.
ING Penzijní fond potvrdil svoji pozici dlouhodobě nejlépe zhodnocujícího penzijního fondu na českém trhu, svým klientům připsal 3,6% zhodnocení.
Životní pojištění od ING hrálo v roce 2006 významnou roli. Investiční životní pojištění Investor Plus zaznamenalo v loňském roce nárůst prodejů o 56 % a objem ročního pojistného vzrostl o 72 %. K 31. prosinci 2006 si životní pojištění Investor
Plus sjednalo 150 000 klientů, což odpovídá 1,42 miliardě korun objemu ročního pojistného.
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Zároveň jsme představili i nové Životní pojištění RODINA, které znamenal inovaci na českém trhu. Jako jediný produkt
životního pojištění umožňoval pojistit v rámci jediné smlouvy hned dvě dospělé osoby (manžele, partnery, otce a dceru,
apod.) a několik dětí. Každému pojištěnému lze přitom pojištění upravit přímo na míru díky dvanácti připojištěním, ze kterých si může vybrat.
Spořicí účet ING Konto, který ING nabízí už od roku 2001, od nás získal v roce 2006 poprvé výraznou komunikační podporu. Díky ní se stále víc a více lidí dozvědělo o výhodách spořicího účtu s vysokým úrokem, žádnými poplatky a s nulovou
výpovědní lhůtou. To ale není vše. ING Konto se stalo naší marketingovou prioritou pro rok 2007. V tomto roce plánujeme
rozvinout plnou podporu přímé distribuce tak, jak ji už po léta úspěšně používají naši kolegové z ING Direct.

Plány ING
Jsem velmi hrdý na to, že Střední Evropa – region, ve kterém hraje Česká republika významnou roli – se stala růstovým
motorem celé globální ING. Generální ředitel ING Michel Tilmant řekl, že právě Střední Evropa a region Asie-Paciﬁk jsou
oblastmi, ve kterých vidí ING obrovský potenciál růstu. A věřte mi, že Česká republika a Slovensko jsou „motory tohoto
motoru“.
Současný stav nám ale rozhodně nestačí. Naše plány jsou mnohem ambicióznější. Rádi bychom do roku 2009 zdvojnásobili
náš stávající business v České republice a Slovensku. Vyčísleno konkrétně toto předsevzetí znamená, že bychom chtěli mít
2 milionů klientů a 6 miliard EUR aktiv ve správě.

Věřím, že v roce 2007 uděláme velký krok k naplnění našich velkolepých plánů.

Dick Okhuijsen
Předseda výkonné rady a generální ředitel ING ČR a SR
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F IN AN Č NÍ S KUPINA ING
Historie společnosti ING sahá až do roku 1845, kdy se dva podnikaví pojišťovací agenti rozhodli osamostatnit a založili
malou pojišťovnu De Nederlanden van 1845. V té době hrálo pojišťovnictví a bankovnictví prvořadou roli při budování
pověstné nizozemské ekonomiky. Malá pojišťovna se postupně rozrůstala, nabírala sílu a výsledkem je současná mezinárodní ﬁnanční skupina ING.
Dnešní struktura ING vznikala v letech 1989 až 1991 prostřednictvím dvou fúzí. Ty spojily tři přední holandské ﬁnanční instituce: NMB Bank, Postbank a největší holandskou pojišťovnu Nationale-Nederlanden. Rok 1991 je tedy možno považovat
za rok zrodu ING Group.
V roce 1989 došlo v České republice (tehdy ještě Československu) ke změně režimu a zahájení ekonomické reformy. Byl
mimo jiné umožněn vstup zahraničních ﬁnančních společností na trh.
Jednou z prvních institucí, které na tento nový trh vstoupily, byla společnost ING, která zde začala v roce 1991 působit
v oblasti bankovnictví. S následujícím vývojem českého trhu se otevíraly i další možnosti, kterých ﬁnanční skupina ING
využila a postupně tak uvedla na český trh v roce 1992 pojišťovnu ING (tehdy pod značkou Nationale-Nederlanden) a v roce
1995 penzijní fond ING (tehdy Průmyslový penzijní fond).
V roce 2001 vstoupila ﬁnanční skupina ING na trh s další novinkou, byl jí ucelený program zaměstnaneckých výhod ING
Employee Beneﬁts. ING Employee Beneﬁts nabízí komplexní nabídku ﬁnančních beneﬁtů „šitou na míru“ každé konkrétní
společnosti. ING má v této oblasti dlouholeté mezinárodní zkušenosti, které zužitkovala k tomu, aby se stala jedničkou mezi
poskytovateli zaměstnaneckých výhod a zaujala výrazně největší část trhu.
Dnes působí ﬁnanční skupina ING v České republice v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví, správy aktiv a v neposlední řadě
i penzijního připojištění. 3. ledna 2007 došlo ke změně označení ﬁrmy. Zjednodušením původního názvu vznikly ING Životní
pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku a ING pojišťovna, a.s.
Jedním ze špičkových produktů ﬁnanční skupiny ING je ING Konto. Tento depozitní bankovní produkt se zaměřením na
spoření je určen především fyzickým osobám a těší se již několikátým rokem velké oblibě. Kromě nadstandardně vysokého
úročení je účet ING Konto charakteristický možností okamžitého výběru peněz bez výpovědní lhůty nebo nulovými poplatky
za zřízení a vedení účtu či realizaci transakcí.
ING poskytuje svým klientům také kvalitní pojištění. ING Investor Plus pokrývá kromě životního pojištění také rozmanitá
pojistná rizika a nabízí investici do interních fondů ING podle vlastního výběru. Tento ﬂexibilní produkt tak umožňuje klientům reagovat na aktuální potřeby a pružně měnit rozsah pojistné smlouvy.
Nadstandardně vysoké zhodnocení nabízí ING také těm, kteří chtějí spořit na stáří. ING Penzijní fond je ideálním řešením
pro všechny, kteří chtějí využít státního příspěvku a zároveň nechat své úspory růst tak, aby i po odchodu do důchodu měli
zajištěnu solidní životní úroveň.
ING, globální ﬁnanční instituce holandského původu, dnes nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv
ve více než 50 zemích světa. Podle nejnovějšího žebříčku časopisu Fortune je ING z hlediska tržeb největší ﬁnanční institucí
na světě. ING je v České republice vnímána jako stabilní a důvěryhodná společnost, což podporuje celá řada domácích
i mezinárodních ocenění, která ﬁnanční skupina ING získala a získává prakticky ve všech oblastech svého působení.
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I N G A SP ONZORING
Finanční skupina ING věnuje v České republice, stejně jako v ostatních zemích, ve kterých působí, pozornost aktivitám,
které mají vliv na její vnímání v daném regionu.
ING spojuje celosvětově své reklamní aktivity se sportem. Příkladem může být ING Amsterdam Marathon v Holandsku, ING
Europe Marathón v Lucembursku nebo ING Georgia Marathon v Americe.
V České republice ﬁnanční skupina ING v průběhu roku 2006 ukončila smluvní vztah s Českomoravským fotbalovým svazem, s nímž byla spojována několik předchozích let. Toto rozhodnutí vyplynulo ze skutečnosti, že ING zahájila pro sezonu
počínající rokem 2007 tříletou kampaň ve spolupráci s úspěšným týmem F1 Renault. Nově vzniklý tým ING Renault se
představí již od prvního závodu nového ročníku mistrovství světa 2007. Vozy stáje ING Renault budou v tomto ročníku pilotovat jak zkušený Giancarlo Fisichella, působící u stáje Renault již tři roky, tak vycházející hvězda závodů Formule 1 Heikki
Kovalainen, který se v barvách nově vzniklého týmu objeví vůbec poprvé.
Portfolio marketingových aktivit zahrnuje nejen sportovní oblast, ale zastřešuje i řadu kulturních a společenských projektů. V souladu s vlastními hodnotami a v rámci existující mezinárodní platformy ING Group podpořila v roce 2006 Národní
galerii v Praze. Spolupráce přinesla vytvoření soupisového katalogu všech obrazů nizozemské provenience, náležejících do
sbírky starého umění. Kolekce více než 600 obrazů nizozemských mistrů z období 17. a 18. století tvoří nejrozsáhlejší soubor sbírky starého umění Národní galerie v Praze a může se měřit s největšími obdobnými sbírkami na celém světě. Vzniklý
soupisový katalog bude sloužit nejen badatelům z řad odborné veřejnosti, ale bude též základním zdrojem informací pro
širokou návštěvnickou obec.
V charitativní oblasti se ING Group zaměřila na pomoc dětem. Ve spolupráci s dětským fondem UNICEF se v roce 2006 podílela a nadále podílí na mezinárodním projektu „ING Chances for Children“, jehož cílem je podpora vzdělání dětí různých
kontinentů, v Brazílii, Etiopii a Indii.
V České republice spolupracuje ING Group s obecně prospěšnou společností Klub interaktivního domu. Tato spolupráce
přináší povzbuzení a podporu dětským pacientům ve Fakultní nemocnici v Praze – Motole na oddělení onkologie a hematologie.
Tradicí se již stal tzv. „Tulipánový den“, který ING Group podporuje spolu s dalšími významnými nizozemskými společnostmi
již od roku 2001. V rámci „Tulipánového dne“ je představen a šířen dlouhodobý dobrovolnický program, který pomáhá
zvládnout malým i větším pacientům motolské nemocnice těžké období jejich života. Záměrem je proměnit největší českou
nemocnici alespoň na jeden den v Tulipánovou zahradu. Projektu se vždy účastní nejen návštěvníci , ale i samotní pacienti.
Tulipánový den je pravidelně netradiční oslavou „Dne královny“ (nizozemského státního svátku) a v roce 2006 nad ním
převzalo záštitu Velvyslanectví Nizozemského království v České republice.
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Z ÁK LAD NÍ INFORMACE O SPO L EČNO STI
Obchodní jméno
ING pojišťovna, a.s..
Právní forma
Akciová společnost
Sídlo
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov (zapsáno do OR 27.12.2006)
IČO
25703838
Základní kapitál
59 000 000,- Kč
Zakladatel a akcionář
ING Continental Europe Holdings, B. V. se sídlem v Haagu, Nizozemské království
Auditor
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Statutární orgány
Představenstvo
Ing. Jiří Pik CSc – jmenován 14.3.2006
Miluše Matějková – den vzniku funkce 21.3.2006
Mgr. Martin Hurt- odstoupil 31.10.2006
Dozorčí rada
Marcela Medková – po uplynutí funkčního období 6.2.2006 opět jmenována 14.3.2006
Mgr. Jana Rollerová – jmenována 14.3.2006
Mgr. Aleš Král – jmenován 14.3.2006
Významné události po datu účetní závěrky
Představenstvo
Ing. Miroslav Červenka – jmenován 3.5.2007, zapsán do OR 11.5.2007
Dozorčí rada
Mgr. Aleš Král – odvolán 16.4.2007
Mgr. Jiří Běták – jmenován 18.4.2007

Dne 3.1.2007 byla zapsána změna obchodní ﬁrmy společnosti – ING pojišťovna, a.s.
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Ú Č E T N Í Z ÁV ĚRKA
ING pojišťovna, a.s.
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R O Z VA HA
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč)
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2 006

2 006

2 006

2 005

Hrubá výše

Úprava

Čistá výše

Čistá výše

I. AKTIVA
C. Finanční umístění (investice)

90 206

90 206

54 352

III. Jiná ﬁnanční umístění

90 206

90 206

54 352

1 146

1 146

1 131

1.

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly

2.

Dluhové cenné papíry

44 649

44 649

45 560

5.

Depozita u ﬁnančních institucí

44 411

44 411

7 661

E. Dlužníci
I. Pohledávky z operací přímého pojištění
1.

Pohledávky za pojistníky, z toho:

2.

Pohledávky za pojišťovacími zprostředkovateli, z toho:

II. Pohledávky z operací zajištění, z toho:
III. Ostatní pohledávky, z toho:

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

G. Přechodné účty aktiv
II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně:
b)

v neživotním pojištění

III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:
a)

dohadné položky aktivní

AKTIVA CELKEM

3 720

1 535

2 185

3 000

1 602

1 535

67

33

1 593

1 526

67

33

787

787

1 604

1 331

1 331

1 363

4 821

4 821

1 271

4 821

4 821

1 271

1 205

1 205

11 836

9

9

184

184

191

184

184

191

1 021

1 021

11 645

1 016

1 016

11 640

98 417

70 459

99 952

1 535
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2006

2005

75 958

47 973

Základní kapitál, z toho:

59 000

59 000

IV. Ostatní kapitálové fondy

15 690

12 952

659

316

-659

-31 150

1 268

6 855

9 287

8 738

II. PASIVA
A. Vlastní kapitál
I.

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

C. Technické rezervy
1.

3.

Rezerva na nezasloužené pojistné
a) hrubá výše

7 294

b) podíl zajišťovatelů (-)

2 188

2 229

5 203

Rezerva na pojistná plnění
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)

4.

7 432
5 106

2 240
672

1 647
1 568

494

1 153

Rezerva na prémie a slevy
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)

G. Věřitelé

2 613

2 382
2 613

2 382

9 482

8 954

I.

Závazky z operací přímého pojištění, z toho:

4 652

4 146

II.

Závazky z operací zajištění, z toho:

1 549

3 052

Ostatní závazky, z toho:

3 281

1 756

717

397

3 690

4 794

V.

a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení

H. Přechodné účty pasiv
II.

Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:

3 690

4 794

a)

dohadné položky pasívní

2 980

4 794

98 417

70 459

PASIVA CELKEM
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V Ý K A Z Z I S K U A Z T RÁTY
za rok 2006 (v tisících Kč)
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I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ

2 006

2 006

2 006

2 005

Základna

Mezisoučet

Výsledek

Výsledek

x

x

x

x

x

x

x

x

22 617

x

x

x

6 121

16 496

x

x

-138

x

x

x

-41

-97

16 593

16 904

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

x

x

301

296

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění

x

x

1 580

885

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
a) předepsané hrubé pojistné
b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-)
d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)

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

x

x

x

x

x

x

x

x

aa) hrubá výše

4 545

x

x

x

bb) podíl zajišťovatelů (-)

1 296

3 249

x

x

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:

x

x

x

x

aa) hrubá výše

592

x

x

x

bb) podíl zajišťovatelů (-)

178

414

3 663

2 790

x

x

5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-)
6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění

x

x

1 985

2 356

7. Čistá výše provozních nákladů:

x

x

x

x

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy

x

1 624

x

x

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

x

7

x

x

c) správní režie

x

16 811

x

x

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

x

4 060

14 382

14 433

513

8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění

x

x

9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)

x

x

x

x

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

592
-2 735

-2 069

649
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iI. NETECHNICKÝ ÚČET
1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.)

2 006

2 006

2 006

2 005

Základna

Mezisoučet

Výsledek

Výsledek

x

x

x

x

x

x

-2 069

649

x

x

x

x

x

x

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

x

x

3. Výnosy z ﬁnančního umístění (investic):

x

x

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

x

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

x

aa) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí)

x

x

x

x

2 567

2 567

x

c) změny hodnoty ﬁnančního umístění (investic)

x

15

x

x

d) výnosy z realizace ﬁnančního umístění (investic)

x

2 582

1 978

x

x

bb) výnosy z ostatních investic

x

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

x

x

5. Náklady na ﬁnanční umístění (investice):

x

x

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

x

69

x

x

b) změny hodnoty ﬁnančního umístění (investic)

x

x

x

c) náklady spojené s realizací ﬁnančního umístění (investic)

x

69

39

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

x

x

301

296

7. Ostatní výnosy

x

x

19 216

12 479

8. Ostatní náklady

x

x

18 081

7 907

9. Daň z příjmů z běžné činnosti

x

x

10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění

x

x

1 278

6 864

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

10

9

16. Zisk nebo ztráta za účetní období

x

x

1 268

6 855
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P Ř E H L E D O Z M Ě NÁCH
V L A S T N Í H O K A P I TÁLU
za rok 2006 (v tisících Kč)
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Základní
kapitál

ZŮSTATEK K 1. 1. 2005

59 000

Vlastní Emisní
akcie
ážio

Rezervní Kapitálové Oceňovací
Zisk
fondy
fondy
rozdíly
(ztráta)

310

10 000

1 537

-31 144

Celkem

39 703

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

1 415

Čistý zisk/ztráta za účetní období *)

1 415
6 855

6 855

Dividendy
Převody do fondů

6

-6

Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
ZŮSTATEK K 31. 12. 2005

59 000

316

10 000

2 952

-24 295

47 973

ZŮSTATEK K 1. 1. 2006

59 000

316

10 000

2 952

-24 295

47 973

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

-1 243

Čistý zisk/ztráta za účetní období *)

-1 243
1 268

1 268

27 960

-343

27 960

-23 979

23 979

Dividendy
Převody do fondů

343

Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
ZŮSTATEK K 31. 12. 2006

59 000

659

13 981

1 709

609

75 958
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P ŘÍ L O H A Ú Č E T N Í Z ÁV Ě RKY
za rok končící 31. prosincem 2006 (v tisících Kč)

ING pojišťovna, a.s.
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I . OB EC NÝ OBS AH
I.1. Charakteristika a hlavní aktivity
Pojišťovna ING pojišťovna, a.s. („společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 21. října 1998 (IČO 25703838).
Dne 3. ledna 2007 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodního jména společnosti z Nationale-Nederlanden
pojišťovna, a.s. na ING pojišťovna, a.s.
Jediným akcionářem pojišťovny je nizozemská společnost ING Continental Europe Holdings, B.V. se sídlem v Haagu, Nizozemské království.
Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 13. října 1998. Společnost se zabývá pojišťovací činností
od roku 1998.
Společnost provozuje následující odvětví neživotního pojištění:
 pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti,
 pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici.
Společnost dále provozuje i vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí.
Sídlo společnosti
ING pojišťovna, a.s.
Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov
Představenstvo
Miluše Matějková, Betlémská 261/12, Praha 1, Staré Město 110 00
Ing. Jiří Pik, K Betáni 1096, Praha 4, Kunratice 148 00
Mgr. Martin Hurt*), U staré plynárny 47/10, Praha 7
Každý člen představenstva jedná samostatně za společnost a podepisuje tak, že připojí svůj podpis k natištěnému nebo
jinak uvedenému obchodnímu jménu společnosti.
Dozorčí rada
Mgr. Jana Rollerová, Tvardkova 979, Ústí nad Orlicí, 562 01
Mgr. Aleš Král, Nám. Osvoboditelů 1363, Praha 5, Radotín, 153 00
Marcela Medková, Smrková 241, Mukařov, 251 62

*)

Dne 31. října 2006 byl Mgr. Martin Hurt na základě rozhodnutí valné hromady společnosti odvolán z funkce člena představenstva. Tato změna byla ke
konci roku zapsána v obchodním rejstříku.
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I.2. Právní poměry
Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem č. 363/1999 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, 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.
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) 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.
(b) 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.
(c) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv.
(d) 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.
Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v neživotním pojištění vychází z celkové výše nákladů
na pořízení pojistných smluv vzniklých v běžném období a je vypočtena „čtyřiadvacetinovou metodou“.
(e) Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsaného pojistného, které se vztahuje k budoucím účetním
obdobím, očištěného o poskytnuté slevy za způsob placení pojistného. Výše rezervy je stanovena jako souhrn všech těchto
částek vypočtených dle jednotlivých pojistných smluv (za použití metody „pro rata temporis“).
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(f) Rezerva na pojistná plnění
Rezervy na pojistná plnění jsou tvořeny ve výši předpokládaných nákladů na pojistné události:
a) nahlášené 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 matematicko-statistickou metodou založenou na průměrné výši škody a délce zpoždění hlášení události.
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
(g) Rezerva na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy je tvořena v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami. Rezerva je tvořena především v případech, kdy pojišťovně vzniká vzhledem k příznivému škodnímu průběhu povinnost pojištovny vyplatit pojistníkovi zpět část
pojistného vztahujícího se k běžnému účetnímu období.
Změnu stavu rezervy na prémie a slevy společnost vykazuje v položce „Prémie a slevy“.
(h) 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.
(i) Finanční umístění
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 alikvótního úrokového
výnosu a přímých nákladů souvisejících s jeho pořízením.
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 sestavení účetní závěrky, 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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Veškeré dluhové cenné papíry jsou pořizovány se záměrem jejich držení do splatnosti a přecenění těchto cenných papírů
se účtuje rozvahově.
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 jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně.
Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byly akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem pořízeny, včetně přímých
nákladů souvisejících s jejich pořízením.
K rozvahovému dni jsou akcie a jiné 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.
Přecenění cenných papírů s proměnlivým výnosem se účtuje výsledkově.
Pokud jsou akcie a jiné 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.
Dividendy jsou účtovány v okamžiku jejich výplaty.

Depozita u ﬁnančních institucí
Depozita u ﬁnančních institucí jsou k okamžiku pořízení účtovány v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou
tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. U krátkodobých depozit u ﬁnančních institucí je reálná hodnota představována nominální hodnotou 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.
(j) Náklady a výnosy z ﬁnančního umístění
Způsob účtování o nákladech a výnosech z ﬁnančního umístění
Náklady a výnosy z ﬁnančního umístění jsou prvotně zaúčtovány na netechnický účet a jejich poměrná část je následně převedena na technický účet neživotního pojištění. Jako klíč k přerozdělení nákladů a výnosů z ﬁnančního umístění se používá
poměr průměrné výše technických rezerv k průměrné výši jednotlivých složek ﬁnančního umístění a nákladů a výnosů z nich
tak, aby rozdělení ﬁnančního umístění prostředků technických rezerv bylo v souladu s vyhláškou Ministerstva ﬁnancí. Takto
spočítané výnosy z ﬁnančního umístění prostředků technických rezerv se převádí na technický účet neživotního pojištění,
ostatní výnosy z ﬁnančního umístění volných prostředků zůstávají na netechnickém účtu.
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Způsob účtování realizace ﬁnančního umístění
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 instrumentů a o nákladech ve výši jejich účetní
hodnoty.
(k) 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.
(l) Opravné položky
Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním aktivům s výjimkou ﬁnančního umístění. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles hodnoty jednotlivých aktiv stanovený na základě posouzení rizik provedeného vedením společnosti.
Opravné položky k pohledávkám
Opravné položky k pohledávkám za pojistníky stanoví společnost na základě analýzy jejich návratnosti. Opravné položky
jsou tvořeny jednak paušálně na základě věkové struktury pohledávek a dále zohledňují riziko neplacení pro některé individuální případy.
(m) Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv
Společnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodobého snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňována
na reálnou hodnotu nebo u aktiv, která přeceňována jsou, ale přeceňovací rozdíly jsou zachycovány rozvahově. Snížení
hodnoty daného aktiva je promítnuto výsledkově.
(n) Rozdělení nákladů a výnosů mezi technický a netechnický účet
Náklady a výnosy z ﬁnančního umístění
Náklady a výnosy z ﬁnančního umístění jsou rozděleny způsobem uvedeným v bodě I.4. písm. (k).
Ostatní náklady a výnosy
Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na technický účet neživotního
pojištění nebo netechnický účet. Náklady a výnosy, které není možno jednoznačně přiřadit, jsou primárně zaúčtovány na
netechnický účet a následně převedeny na technický účet neživotního pojištění.
Tímto způsobem nejsou převedeny daně a poplatky a ostatní náklady přímo nesouvisející s pojištěním a zajištěním.
(o) 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 dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv s použitím sazby daně z příjmů platné
v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím uplatnění v následujících
účetních obdobích.
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(p) Změny účetních metod
Společnost v průběhu roku 2006 nezměnila žádné účetní postupy a metody oceňování používané v minulém účetním
období.

I I . ZV LÁ ŠTNÍ OBSAH
II.1. Neživotní pojištění
Přehled o neživotním pojištění v letech 2006 a 2005 je členěn do následujících skupin:
Předepsané

Zasloužené

Hrubé náklady

Hrubé

pojistné

pojistné

na pojistná

provozní

Výsledek

v hrubé výši

v hrubé výši

plnění

náklady

zajištění

2006

15 715

15 811

4 534

12 778

-259

2005

15 802

16 141

3 136

19 493

303

2006

6 902

6 944

603

5 665

-369

2005

7 007

7 157

840

8 643

355

2006

22 617

22 755

5 137

18 443

-628

2005

22 809

23 298

3 976

28 136

658

(odvětví č.2)

Přímé pojištění
Denních dávek při pracovní neschopnosti

Denních dávek při pobytu v nemocnici

Celkem

II. 2. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí
Všechny smlouvy byly uzavřeny na území České republiky.

II. 3. Přehled provizí
Celková výše provizí v rámci přímého pojištění dosáhla částky 2 297 tis. Kč (2005: 2 094 tis. Kč) a člení se následovně:
Neživotní pojištění
Druh provize

2006

2005

Získatelská

1 374

1242

923

852

2 297

2 094

Následná
Celkem

ING pojišťovna, a.s.

[24]
I I I. OSTATNÍ ÚDAJ E
III.1. Finanční umístění
Reálná hodnota a pořizovací cena ﬁnančního umístění (investic)
Druh ﬁnančního umístění

Reálná hodnota
2006

Pořizovací cena

2005

2006

2005

Akcie a ostatní cenné papíry
s proměnlivým výnosem

1 146

1 131

900

900

Dluhové cenné papíry

44 649

45 560

42 509

45 209

Depozita u ﬁnančních institucí

44 411

7 661

44 400

7 660

Celkem

90 206

54 352

87 809

53 769

Dluhové cenné papíry
Druh ﬁnančního umístění

Reálná hodnota
2006

Oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů
a výnosů nebo realizovatelné

Pořizovací cena

2005

2006

2005

--

--

--

--

Držené do splatnosti

44 649

45 560

42 509

42 509

Celkem

44 649

45 560

42 509

42 509

III.2. Pohledávky a závazky
(a) Opravné položky k pohledávkám z přímého pojištění
K 31. prosinci 2006 byly stanoveny opravné položky k pohledávkám z přímého pojištění ve výši 1 535 tis. Kč (2005: 1 584
tis. Kč).
(b) Ostatní pohledávky
2006
Pohledávky za podniky ve skupině
Ostatní pohledávky
Opravné položky k ostatním pohledávkám
Ostatní pohledávky celkem

2005

–

16

1 331

1 347

–

–

1 331

1 363

Ostatní pohledávky zahrnují pohledávku z ex-kupónů dluhových cenných papírů ve výši 1 251 tis. Kč (2005: 1 251 tis. Kč).
(c) Dlouhodobé závazky a pohledávky (doba splatnosti nad pět let)
Společnost neeviduje dlouhodobé pohledávky a závazky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let.
(d) Závazky a pohledávky z pasivního zajištění
Společnost vykazuje pasivní saldo závazků a pohledávek vůči zajistitelům ve výši 762 tis. Kč (2005: 1 448 tis. Kč).
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III.3. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině
Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině
Název

Pohledávky
2006

Závazky

2005

2006

2005

1 621

Krátkodobé *)
ING Management Services, s.r.o.

--

--

2 120

ING Facilities, s.r.o.

--

--

66

23

91

11 707

1 070

889

ING Penzijní fond, a.s.

--

--

--

--

ING Bank N.V.

--

--

--

--

91

11 707

3 256

2 533

ING Životní pojišťovna N. V.

Celkem

*) Závazky a pohledávky se zbytkovou dobou splatnosti nepřesahující pět let.
Součástí uvedených pohledávek a závazků jsou i dohadné položky vůči podnikům ve skupině vytvořené ke konci účetního
období.

III.4. Přechodné účty aktiv a pasiv
(a) Ostatní přechodné účty aktiv
2006

2005

Náklady příštích období
Předplacené dodávky a služby

5

5

Dohadné účty aktivní
Služby poskytované „HR konzultanty“
Zajistná provize
Nevyúčtované úroky z běžných účtů
Přechodné účty aktiv celkem

--

11 636

1 009

--

7

4

1 021

11 645

V souladu s §269 odst. 2 a §289 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů uzavřela společnost s ING Životní
pojišťovnou N.V., pobočkou pro Českou republiku „Smlouvu o spolupráci“, na jejímž základě poskytuje společnost za stanovenou odměnu ING životní pojišťovně N.V., pobočce pro Českou republiku vzdělávací služby (příprava na složení odborné
zkoušky nezbytné pro registraci pojišťovacího zprostředkovatele).
Společnost vyfakturovala služby poskytované HR konzultanty v průběhu roku 2005 na počátku následujícího účetního
období. Z tohoto důvodu vykázala k 31. prosinci 2005 vykázala dohadné položky aktivní ve výši 11 636 tis. Kč.
(b) Ostatní přechodné účty pasiv
2006
Stanovené odměny členům statutárních orgánů
Nevyúčtované dodávky a služby
Nevyčerpaná dovolená a odměny zaměstnanců
Nevyúčtované poplatky za bankovní služby
Přechodné účty pasiv celkem

2005

--

414

3 140

3 442

544

933

6

5

3 690

4 794
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III.5. Vlastní kapitál
(a) Základní kapitál
Registrovaný základní kapitál se skládá z 59 tis. kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, v nominální hodnotě
1 tis. Kč. K 31. prosinci 2003 bylo splaceno 100 % základního kapitálu, tj. 59 000 tis. Kč.
Výše základního kapitálu společnosti je v souladu s požadavky zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, s ohledem na
pojistná odvětví, ve kterých společnost oprávněně podniká.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost získala povolení k provozování činnosti před 1. dubnem 2004, tj. před dnem
účinnosti zákona č. 39/2004 Sb., kterým se novelizuje zákon o pojišťovnictví, není povinna navýšit základní kapitál podle
ustanovení § 9 zákona o pojišťovnictví v platném znění.
(b) Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Celkem

2006

2005

13 981

10 000

1 709

2 952

15 690

12 952

Dne 18. února 2003 byla ve smyslu ustanovení § 42 odst. 6 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem ﬁnancí uvolněna kauce ve výši
10 000 tis. Kč k volné dispozici pojišťovny.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře navýšila společnost ostatní kapitálové fondy o 27 960 tis. Kč na 37 960 tis. Kč
a následně o úhradě ztráty minulých let ve výši 23 979 tis. Kč.
(c) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Zůstatek k 1.1.2006
Saldo nerealizovaných oceňovacích rozdílů z přecenění ﬁnančního umístění
Změna odložené daně
Zůstatek k 31.12.2006

2006

2005

2 952

1 537

–703

1 415

540

--

2 789

2 952

(d) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období
Zisk běžného období

1 268

Příděl do zákonného rezervního fondu

63

Úhrada neuhrazené ztráty minulých let

1 205

Nerozdělený zisk

--
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III.6. Technické rezervy
(a) Přehled technických rezerv
Hrubá výše
Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na prémie a slevy

Podíl zajistitelů

Čistá výše

2006

7 294

2 188

5 106

2005

7 432

2 229

5 203

2006

2 240

672

1 568

2005

1 647

494

1 153

2006

2 613

--

2 613

2005

2 382

--

2 382

Celkem

2006

12 147

2 860

9 287

Celkem

2005

11 461

2 723

8 738

(b) Rezerva na pojistná plnění
Výsledek likvidace pojistných událostí
Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 1. lednu 2006, platbami (které se týkaly pojistných událostí zohledněných v této rezervě) a stavem této rezervy k 31. prosinci 2006 představuje výsledek likvidace pojistných událostí.
Jeho čistá výše je uvedena v následujícím přehledu:

Neživotní pojištění

2006

2005

442

710

III.7. Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát
(a) Pojistné prémie a slevy
Společnost poskytla na základě pojistných podmínek a pojistných smluv následující pojistné prémie a slevy:

Neživotní pojištění

2006

2005

1 754

1 985

V souladu s postupy uvedenými v bodu I.4. písm. (g) přílohy společnost dále zaúčtovala následující změny stavu rezervy na
prémie a slevy:
2006

2005

Tvorba rezervy

1 351

1 262

Použití rezervy

1 120

891

231

371

Neživotní pojištění

Změna stavu rezervy na prémie a slevy (celkem)
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(b) Správní režie
2006

2005

Osobní náklady

2 722

2 438

Služby administrativní, provozní, tiskové apod.

6 764

7 520

Náklady na propagaci a reprezentaci

4 023

2 468

Nájemné, energie, telefony, úklid, opravy apod.

2 419

1 583

Služby výpočetní techniky

1 403

1 547

Ostatní provozní náklady

778

692

Spotřeba materiálu

173

1 087

Následné provize

923

852

Služby poradenské, překladatelské apod.

405

322

Poštovné
Bankovní služby
Odpisy hmotného majetku, zůstatková cena

63

61

108

55

--

2

Převod na netechnický účet

-2,970

--

Celkem

16 811

18 627

Část správních nákladů ve výši 2 970 tis. Kč je vykazována na netechnickém účtu.
(c) Zaměstnanci
Průměrný počet zaměstnanců a přijaté odměny za rok 2006 a 2005
2006

Počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Náklady na sociální
zabezpečení

Sociální
náklady

Zaměstnanci

30

11 340

3 837

829

Vedoucí pracovníci

--

--

--

--

Celkem

30

11 340

3 837

829

Počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Náklady na sociální
zabezpečení

Sociální
náklady

Zaměstnanci

28

6 227

2 100

403

Vedoucí pracovníci

--

--

--

--

Celkem

28

6 227

2 100

403

2005

(d) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 295 tis. Kč (2005: 370 tis. Kč), ze kterých 209 tis. Kč (2005:
265 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 86 tis. Kč (2005: 105 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního
pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.
(e) Stát – daňové závazky a dotace
Daňové závazky činí 422 tis. Kč (2005: 132 tis. Kč).
(f) Odměňování členů správních, řídících a dozorčích orgánů
Za účetní období 2006 a 2005 byly stanoveny následující peněžní a nepeněžní odměny členům statutárních, řídících
a dozorčích orgánů:
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Členové představenstva
Členové dozorčí rady
Odměny celkem

2006

2005

432

735

--

--

432

735

(g) Půjčky a zálohy poskytnuté současným členům správních, řídích a dozorčích orgánů
V roce 2006 ani v roce 2005 společnost nevykazovala žádné pohledávky vůči členům představenstva a dozorčí rady z titulu
poskytnutých půjček nebo záloh.
(h) Faktický koncern
Společnost nemá s většinovým akcionářem ING Continental Europe Holdings, B.V. se sídlem v Haagu, Nizozemské království, uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích je součástí výroční zprávy.
(i) Ostatní netechnické náklady

Osobní náklady

2006

2005

13 284

6 707

Ostatní provozní náklady související

205

834

Náklady na propagaci a reprezentaci

193

252

Nájemné, energie, telefony, úklid, opravy a ostatní netechnické náklady

1 429

114

Převod z technického účtu

2 970

--

18 081

7 907

Celkem

Ostatní netechnické náklady za rok 2006 ve výši 18 081 tis. Kč (2005: 7 907 tis. Kč) zahrnují náklady související s HR konzultanty.
(j) Ostatní netechnické výnosy
Ostatní netechnické výnosy za rok 2006 ve výši 19 216 tis. Kč (2005: 12 479 tis. Kč) zahrnují především výnosy ze služeb
poskytnutých HR konzultanty ve výši 18 688 tis. Kč (2005: 11 636 tis. Kč).
(k) Výsledek netechnického účtu
Výsledek netechnického účtu činil ke dni 31. prosinci 2006 zisk 3 347 tis. Kč (2005: 6 215 tis. Kč).
(l) Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření před zdaněním činil k 31. prosinci 2006 zisk 1 268 tis. Kč (2005: 6 855 tis. Kč).

III.8. Daně
Daň splatná
Společnost neměla v roce 2006 ani v roce 2005 daňovou povinnost z titulu daně z příjmů.
Odložené daňové pohledávky nevykázané v rozvaze
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě I.4. písm. (q), společnost neúčtovala o následujících odložených daňových
pohledávkách:

Daňové ztráty minulých let
Pohledávky

2006

2005

6 669

4 065

351

380
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III.10. Následné události
Dne 3. ledna 2007 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodního jména společnosti z Nationale-Nederlanden
pojišťovna, a.s. na ING pojišťovna, a.s.
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Z P R ÁVA P Ř E D S TAV E N STVA
O V Z TA Z Í C H MEZI
P R O P O J E N Ý M I O S O B AMI
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Z p rá v a p ře d sta v e n stv a IN G p o jiš ťovna, a.s . ( “Pojiš ťovna”) o vztazíc h m ez i
po j i š to v n o u a p ro p o je n ými o sobami za rok 2006; dle § 66a ods t. ( 9) z .č .
5 1 3 /1 9 9 1 S b ., o b ch o d n íh o zák oníku, v platném znění
1. Úvod
Osobami propojenými s Pojišťovnou jsou:
1. ING Continental Europe Holdings, B.V. se sídlem Strawinskylaan 2631, 1077 ZZ Amsterdam, zapsaná v obchodním
rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam pod spisovou značkou 33002024, jenž je jediným zakladatelem a akcionářem Pojišťovny („Ovládající osoba“).
2. ING Management Services, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00, IČO 64 57 37 29,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41678 („IMS“), jejímž jediným
zakladatelem a společníkem je Ovládající osoba.
3. ING Penzijní fond, a.s., se sídlem Praha 5, Nádražní 344/25, IČO 63 07 80 74, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019, („PF“), jejímž jediným zakladatelem a akcionářem je Ovládající
osoba.
4. ING Facilities, s.r.o. (do 30.10.2004 ING Interinvest, s.r.o.), se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ
150 00, IČO 26 20 32 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79398
(„Facilities“), jejímž jediným zakladatelem a společníkem je Ovládající osoba.
5. ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00,
IČO 40 76 35 87, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305 („ŽP ČR“),
jejímž jediným zakladatelem a společníkem je Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V..
6. ING Životná poisťovňa a.s. se sídlem Jesenského ul. č. 4/C, Bratislava, PSČ 811 02 , Slovenská republika zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v Bratislavě, oddíl Sa, vložka č. 1095/B („ŽP“), jejímž
jediným zakladatelem a akcionářem je Ovládající osoba.
7. ING Nederlanden Asigurari de Viata S.A: headquarters in Bucharest, 1-5 Costache Negri Street, district 5, Romania,
IČO 9100488 („NN Rumunsko“), jejímž jediným zakladatelem a akcionářem je Ovládající osoba.
8. ING Management Services Slovensko spol. s r.o. se sídlem Jesenského ul. č. 4/C, Bratislava, PSČ 811 02 , Slovenská republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v Bratislavě, oddíl Sro, vložka
č. 10480/B („IMS SR“), jejímiž společníky jsou Ovládající osoba a ŽP.
9. ING doplnková dôchodková poisťovňa se sídlem Jesenského ul. č. 4/C, Bratislava, PSČ 811 02 , Slovenská republika zapsaná v rejstříku doplnkových dôchodkových poisťovní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenské
republiky pod registračním číslem 006/04-RDDP, ZČ-100/2004 („DDP“), jejímiž zřizovateli jsou ŽP a IMS SR. DDP
ukončila svoji činnost k 30.6.2006 a dle zákona vstoupila od 1.7.2006 do likvidace a byla ukončena k 31.12.2006.
10.ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. se sídlem Jesenského ul. č. 4/C, Bratislava, PSČ 811 02 , Slovenská republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v Bratislavě, oddíl Sa, vložka
č. 3434/B („DSS“), jejímž jediným zakladatelem a akcionářem je ŽP.
11.ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s. se sídlem Trnavská cesta 50B, Bratislava, PSČ 821 02 Slovenská republika zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v Bratislavě, oddíl Sa, vložka č. 3799/B („DDS“), jejímž
jediným zakladatelem a akcionářem je Ovládající osoba.

2. Vztahy mezi Pojišťovnou a Ovládající osobou
Ovládající osoba poskytovala Pojišťovně v účetním období 2006 organizačně-poradenské a administrativní služby, za které
Pojišťovna platila Ovládající osobě čtvrtletně částky kalkulované na základě rozpočtovaných a skutečných nákladů vynaložených Ovládající osobou.
Kromě výše uvedeného nedošlo v účetním období 2006 mezi Pojišťovnou a Ovládající osobou k žádným vzájemným plněním, nebyly rovněž učiněny žádné jiné právní úkony v zájmu Ovládající osoby. Pojišťovna a Ovládající osoba nepřijaly v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud Ovládající osoby.
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3. Vztahy mezi Pojišťovnou a IMS
IMS zajišťovala pro Pojišťovnu v účetním období 2006 následující služby na smluvním základě:
a) Dle Smlouvy o poskytování služeb (s účinností počínaje 1.9.2002) a jejích dodatků poskytovala IMS pro Pojišťovnu
služby související s kontaktním centrem a klientským centrem Oranžový dům, dále služby v oblasti IT, marketingu,
vedení mzdové a personální agendy, účetnictví, controllingu, pojistné matematiky, interního auditu, školení, zpracování a správy pojistných produktů a smluv, tisku a archivace, přičemž za tyto služby pojišťovna platila IMS sjednanou
částku.
b) Dle Smlouvy o poskytování manažerských služeb (s účinností počínaje 1.9.2002) a jejích dodatků poskytovala IMS
pro Pojišťovnu asistenci a poradenství v oblasti řízení a v oblasti organizačních, administrativních a ostatních souvisejících služeb, přičemž za tyto služby pojišťovna platila IMS sjednanou částku.
c) Dle Smlouvy o podnájmu a o službách s tím spojených (podepsané 30.12.2000) ve znění jejích dodatků IMS poskytovala do 30.4.2004 pro Pojišťovnu podnájem kancelářských prostor, pronájem majetku souvisejícího s využívaným
prostorem a související služby, přičemž za tento podnájem a související služby platila Pojišťovna sjednanou částku
IMS. Od 1.5.2004 byla část smlouvy týkající se podnájmu kancelářských prostor a souvisejících služeb ukončena
a dále byl poskytován pouze pronájem majetku souvisejícího s využíváním administrativních budov, přičemž za tento
pronájem majetku Pojišťovna platila IMS sjednanou částku.
d) Na základě dohody o spolupráci – Management Trainee Program (s účinností počínaje 1.9.2001) a jejích dodatků se
Pojišťovna účastnila programu Management Trainees organizovaného IMS. Pojišťovna se podílela na úhradě nákladů
vzniklých IMS v souvislosti s tímto programem v souladu s pravidly stanovenými v této dohodě.
IMS dále fakturovala Pojišťovně v účetním období 2006 částky odpovídající nákladům za materiál a služby poskytované
externími dodavateli. Šlo o případy, kdy IMS byla příjemcem služby resp. materiálu od externího dodavatele, ale tato služba
nebo materiál byly určeny pro Pojišťovnu.
Kromě výše uvedených nedošlo mezi IMS a Pojišťovnou k žádným jiným vzájemným plněním. Ze strany IMS nebyly rovněž
učiněny žádné právní úkony v zájmu Pojišťovny a naopak. IMS a Pojišťovna nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období
2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud IMS:

4. Vztahy mezi Pojišťovnou a PF
Pojišťovna a PF nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze
strany Pojišťovny nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu PF a naopak. PF a Pojišťovna nepřijaly ani neuskutečnily
v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud PF.

5. Vztahy mezi Pojišťovnou a Facilities
Facilities poskytovala Pojišťovně dle Smlouvy o podnájmu a o službách s tím spojených (podepsané 30.4.2004) a jejích
dodatků podnájem kancelářských prostor a související služby, přičemž za tento podnájem a související služby platila Pojišťovna sjednanou částku Facilities.
Kromě výše uvedeného nedošlo mezi Facilities a Pojišťovnou k žádným jiným vzájemným plněním. Ze strany Pojišťovny
nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu Facilities a naopak. Facilities a Pojišťovna nepřijaly ani neuskutečnily
v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud Facilities.

6. Vztahy mezi Pojišťovnou a ŽP ČR
ŽP ČR zajišťovala pro Pojišťovnu v účetním období 2006 následující služby na smluvním základě:
a) Dle Smlouvy o spolupráci (s účinností počínaje 1.1.2005) poskytovala ŽP ČR pro Pojišťovnu služby týkající se zajištění výkonu zprostředkovatelské činnosti, přičemž za tyto služby Pojišťovna platila ŽP ČR sjednanou částku.
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b)
c)

Dle Smlouvy o spolupráci (s účinností počínaje 1.1.2005) poskytovala ŽP ČR pro Pojišťovnu služby týkající se výplaty
ﬁxních a motivačních provizí poradcům, přičemž za tyto služby Pojišťovna platila ŽP ČR sjednanou částku
Dle Smlouvy o spolupráci (s účinností počínaje 25.1.2005) a jejích dodatků poskytovala Pojišťovna pro ŽP ČR služby
týkající se vzdělávací činnosti pro pojištovací zprostředkovatele ŽP ČR, přičemž za tyto služby ŽP ČR platila Pojišťovně sjednanou částku.

Kromě výše uvedeného nedošlo mezi ŽP ČR a Pojišťovnou k žádným jiným vzájemným plněním. Ze strany Pojišťovny nebyly
rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu ŽP ČR a naopak. ŽP ČR a Pojišťovna nepřijaly ani neuskutečnily v účetním
období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud ŽP ČR.

7. Vztahy mezi Pojišťovnou a ŽP
Pojišťovna a ŽP nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze
strany Pojišťovny nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu ŽP a naopak. ŽP a Pojišťovna nepřijaly ani neuskutečnily
v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud ŽP.

8. Vztahy mezi Pojišťovnou a NN Rumunsko
Pojišťovna a NN Rumunsko nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným
plněním. Ze strany Pojišťovny nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu NN Rumunsko a naopak. Pojišťovna a NN
Rumunsko nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud NN Rumunsko.

9. Vztahy mezi Pojišťovnou a IMS SR
Pojišťovna a IMS SR nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním.
Ze strany Pojišťovny nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu IMS SR a naopak. Pojišťovna a IMS SR nepřijaly ani
neuskutečnily v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud IMS SR.

10. Vztahy mezi Pojišťovnou a DDP
Pojišťovna a DDP nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze
strany Pojišťovny nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu DDP a naopak. Pojišťovna a DDP nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud DDP.

11. Vztahy mezi Pojišťovnou a DSS
Pojišťovna a DSS nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze
strany Pojišťovny nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu DSS a naopak. Pojišťovna a DSS nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud DSS.

12. Vztahy mezi Pojišťovnou a DDS
Pojišťovna a DDS nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze
strany Pojišťovny nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu DDS a naopak. Pojišťovna a DDS nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud DDS.
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Ceny za plnění uvedená v předchozích článcích 2 – 12 odpovídaly běžným obchodním cenám v době jejich sjednání.
Závěrečné prohlášení ING pojišťovna, a.s.
Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ING pojišťovna, a.s. vyhotovované dle
§66a, odst. 9, Obchodního zákoníku pro účetní období 1.1.2006 končící 31.12.2006 uvedli veškeré, v tomto účetním
období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu této zprávy známé:
 smlouvy mezi propojenými osobami,
 plnění a proti plnění poskytnuté propojeným osobám,
 jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob,
 veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob
.
Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by z výše uvedených smluv nebo opatření vznikla společnosti ING
pojišťovna, a.s. majetková újma.

Ing Miroslav Červenka
předseda představenstva
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