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Naše hodnoty

D
efinice základních hodnot společ-

nosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je 

klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme 

dosáhnout a současně ukazuje naše stan-

dardy obchodního jednání a chování. 

Je současně kriteriem posuzování naší 

činnosti a výsledků.

V
 tradičně složitém oboru pojištění 

usilujeme o jasnější a srozumitelnější 

přístup k našim zákazníkům a klientům a je-

jich potřebám  produktů a služeb. Kvalitní 

servis vyžaduje srozumitelnost, jednodu-

chost a relevantnost pro naplnění potřeb 

klienta.

S
ystematicky hledáme lepší způsoby 

klientského servisu podle měnících se 

potřeb našich zákazníků a partnerů.

S
tojíme si za svými sliby a závazky 

integrity. Náš růst přirozeně vychází 

z disciplinovaného přístupu, týmové práce, 

zkušeností a schopnosti reagovat na po-

třeby podnikání.

J
sme vždy tam, kde nás klienti potřebují. 

Náš osobní přístup podtrhuje vše, co dě-

láme pro klienty a vysvětluje každý produkt, 

který MAXIMA pojišťovna, a. s. nabízí.
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Úvodní slovo generálního ředitele

Vá žení  akcionář i ,  k l ient i 
a  obchodní  par tneř i ,

Rok 2006 přinesl pro Maxima pojišťovnu, a.s. celou 
řadu změn,  nejen v nastavení strategických plánů 
dalšího rozvoje, ale především v upevňování vnitřní 
struktury a personálního obsazení společnosti, 
pokračujícího nastavení vnitřních procesů, vyjed-
nání kvalitních podmínek zajistného programu 
a upevnění vztahů s obchodními partnery. 

Úspěšně pokračoval ve spolupráci se společností 
Cargarant prodej našich speciálních produktů z ob-
lasti finančních rizik, pojištění pořizovací ceny vozidel 
MAXIGEP a také pojištění prodloužené záruky voz-
idel MAXGARANT. Připočteme-li začínající prode-
je těchto produktů na Slovensku, celkový nárůst 
produkce činí více než 54% oproti roku 2005. To 
představuje velmi kvalitní výsledek, porovnáme-li jej 
s celkovým růstem pojistného trhu v hodnoceném 
období. Na druhé straně se nám nepodařilo dosáh-
nout uvažovaného objemu pojištění v oblasti ma-
jetku a odpovědnosti – jednou z příčin, vedle znatel-
ného poklesu sazeb, je nepochybně nenaplnění 
obchodních dohod  některými našimi spolupracu-
jícími partnery. Nicméně věřím, že tyto obchody 
se budou realizovat v roce následujícím, protože 
v průběhu roku jsme svým partnerům ukázali ser-
ióznost našeho přístupu k úpisu rizik a vyjednali ce-
lou řadu podmínek pro kvalitní spolupráci. Značný 
význam hraje  kvalitní zajistný program a dostatečná 
kapacita pro jednotlivé druhy nabízeného pojist-
ného krytí. Kromě znatelného zkvalitnění participu-
jících zajistitelů, v čele s Partner Re, jsme dosáhli 
ještě v průběhu roku navýšení limitů pro úpis. V pro-
gramu pro rok 2007 tento proces dále pokračoval 
a dnes Maxima pojišťovna, a.s. nabízí svým klientům 
solidní jistotu s podporou kvalitních zajistitelů. 

Značná část úsilí všech pracovníků pojišťovny byla 

věnována úpravě a novému nastavení vnitřních 
procesů, které budou dokončeny v roce 2007 
spuštěním provozního systému. Personální obsa-
zení společnosti bylo významně posíleno jak novým 
generálním ředitelem, tak i manažerem neživotního 
pojištění a dalšími provozními pracovníky. Část 
finančních prostředků byla využita ke zviditelnění 
jména společnosti mezi širokou veřejností a na 
propagaci nových produktů. Těm jsme v roce 2006 
věnovali značnou pozornost a můžeme konstato-
vat, že v současné době jsou vytvořeny dostatečné 
podmínky k dalšímu růstu obchodních aktivit. 
Servis klientům je dále podpořen kvalitní asistenční 
službou, poskytovanou silným mezinárodním part-
nerem, a operátoři call centra jsou připraveni řešit 
dotazy a požadavky klientů podle jejich potřeb. 

Naším cílem v nadcházejících letech je poskytnout 
kvalitní produkty pojistné ochrany svým klientům a 
připravit pro ně řešení, která jsou připravena přesně 
podle jejich potřeb. Prodáváme jim vědomí, že 
pokud nastane problém, pojistná událost, Maxima 
pojišťovna je zde připravena ji řešit. Chceme být 
kompaktní organizací s kvalitními vnitřními procesy 
a dobře řízeným přístupem k riziku. Naše rozhod-
nutí jsou činěna ku prospěchu všech „stakeholderů“. 
Rok 2007 určitě nebude jednoduchý a pro splnění 
plánovaných cílů musí celý tým pojišťovny i spo-
lupracující partneři vyvíjet maximální úsilí. Od 
počátku roku 2007 se opětovně stáváme členy 
Českého jaderného poolu, naším auditorem již pro 
rok 2006 je společnost KPMG a současně probíhá 
navýšení základního kapitálu společnosti. To vše 
nám dává kvalitní startovací pozici být úspěšní 
a dokázat svým akcionářům, klientům i obchodním 
partnerům, že si zasloužíme jejich důvěru. 

Ing. Vladimír Pulchart, MBA
Generální ředitel
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Základní údaje o společnosti

Maxima pojišťovna, a.s. je univerzální pojišťovnou. 
V současné době vedle klasických produktů 
pojištění majetku a odpovědnosti občanů 
i průmyslu a podnikatelů, se profiluje v segmentu 
zvláštních finančních rizik v oblasti doplňkových 
pojištění motorových vozidel. V menší míře 
provozuje životní pojištění, kapitálové i rizikové. 

V roce 2004 obdržela společnost povolení k pod-
nikání na Slovensku prostřednictvím svobody 
poskytování služeb v rámci EU, v roce 2006 bylo 
podnikání rozšířeno na území pobaltských republik. 
V lednu 2007 rozhodla valná hromada o navýšení 
základního kapitálu společnosti na celkových 
250 mil. Kč. 
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Základní údaje o společnosti

 n á z e v  s p o l e č n o s t i  MAXIMA pojišťovna, a. s.

 I Č  6132 8464

 d a t u m  z a l o ž e n í  1. července 1994

 o b c h o d n í  r e j s t ř í k  Městský soud v Praze, oddíl B, vl. 3314

 t e l e f o n  +420 224 305 403

 f a x  +420 224 305 412

 C a l l  c e n t r u m  +420 272 099 900

 e - m a i l  info@maxima-as.cz

 w w w . s t r á n k y  www.maxima-as.cz

Licence

1) pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu

• pojistných odvětví 1 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví

• pojistných odvětví 1a),b),c);3a);8;9;13;16; neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o 
pojišťovnictví

 A u d i t o r :  K P M G  Č e s k á  r e p u b l i k a  A u d i t ,  s . r . o .
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Představitelé společnosti

a /  P ř e d s t a v e n s t v o

 I n g .  R u d o l f  B u b l a  předseda představenstva

 I n g .  P e t r  K r e j c a r  člen 

b /  D o z o r č í  r a d a

 P r o f .  I n g .  M i r o s l a v  K a v k a ,  D r S c .  předseda dozorčí rady

 P r o f .  I n g .  J i ř í  T v r d o ň ,  C S c .  místopředseda dozorčí rady

 I n g .  M i r o s l a v  K i m m n i c h  člen  

c /  V ý k o n n ý  m a n a g e m e n t  s p o l e č n o s t i

 I n g .  V l a d i m í r  P u l c h a r t ,  M B A  generální ředitel

 I n g .  J a n  L e g n e r  manažer neživotního pojištění

 J a n  S c h m i e d h a m e r  ředitel divize pojištění vozidel

 I n g .  P e t r  K r e j c a r  ekonomický úsek
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Zpráva vedení společnosti o obchodní činnosti

Český pojistný trh podle předběžných výsledků 
ČNB v roce 2006 dále rostl, celkové hrubé 
předepsané pojistné dosáhlo výše 122 121 mil. Kč 
a zvýšilo se o 4,3%, podíl neživotního pojištění 
činil 61,3%. Více než 98% tohoto výsledku je vyka-
zováno pojišťovnami, které jsou členy ČAP. Maxima 
pojišťovna s předpisem pojistného představuje pro-
zatím podíl menší než desetinu procenta. 

I přes skutečnost, že rok 2006 byl především 
rokem budování a zdokonalování vnitřních procesů 
ve společnosti, personálního posílení a přípravy 
nových produktů,  podařilo se vyrovnat úroveň 
produkce z období předchozího a pokud by došlo k 
naplnění všech dohod a příslibů některých obchod-
ních partnerů, určitě by se celkový výsledek dostal 
na výrazně vyšší úroveň. Věříme, že tyto obchody 
budeme moci realizovat v roce 2007. 

Druh pojištění 2004 2005 2006 2007-P

Majetek podnikatelů 3 281 20 739 29 987 52 000

Odpovědnost podn. 25 456 6 155 7 583 13 000

Finanční záruky 21 200 57 992 47 282 39 000

Havarijní pojištění 10  29 5 000

Pojištění úrazu   1 1 500

Jaderný pool    2 000

Životní pojištění 45 45 66 160

Celkem tis. Kč 49 992 84 931 84 948 112 660

Podíl jednotlivých druhů pojištění na celkovém výsledku v průběhu posledních let ukazuje následující tabulka:

V grafickém vyjádření se celkový objem předepsaného pojistného vyvíjel následovně:

Obchodní předpis pojistného (tis. Kč)
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Zpráva vedení společnosti o obchodní činnosti

Distribuce pojistných produktů Maxima pojišťovny 
je realizována především prostřednictvím 
makléřských společností a také nezávislých agentů. 
Pojišťovna nedisponuje vlastní sítí poboček.  
V průběhu roku 2006 se podařilo vyjednat podmínky 
spolupráce s celou řadou předních makléřů a také i 
menších regionálních, kde plánujeme další rozvoj 
spolupráce a regionální zastoupení naší společnosti. 
Produkty finančních záruk MAXIGEP – pojištění 
pořizovací ceny vozidla a MAXGARANT – pojištění 
prodloužené záruky, byly distribuovány sítí naší spo-
lupracující společností CARGARANT s více než 400 
prodejními místy po celém území ČR i na Sloven-
sku. V průběhu roku byly aktivovány pod značkou 
MAXASISTENCE asistenční služby a také klientský 
servis call centra, které přinášejí klientům i dalším 
spolupracujícím subjektům komfort dosažitelnosti 
a dalších služeb. Průběžně jsme realizovali několik 
menších kampaní na zviditelnění pojišťovny na trhu 
a především propagaci nových produktů. 

V průběhu druhé poloviny roku jsme připravili 
celou řadu nových produktů, které doplňují nabídku 
pojišťovny na trhu. Patří mezi ně především:

– MAXAUTO – havarijní pojištění motorových voz-
idel, které spolu s doplňkovými pojištěními, kvalitní 
technickou asistencí a také možnosti připojištění 
MAXIGEP představuje velmi kvalitní pojistnou 
ochranu pro všechny klienty,

– MAXHOME – nový produkt pro občanské 
pojištění domů, jejich vybavení a odpovědnosti za 
škodu, opět podporován velmi kvalitní asistencí,

– Pojištění úrazu a nákladů léčebných výloh fyz-
ických osob – cizinců, je určen především pro 
osoby, které nejsou součástí veřejného zdravotního 
pojištění,

– Pojištění pro členy zastupitelstva – představuje 
zajímavou ochranu pro představitele jednotlivých 
obcí,

– MAXLIFE – kapitálové životní pojištění,

– MAXJISTOTA – rizikové životní pojištění.
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Zajistný program

Kvalitní zajistný program poskytuje nejen potřebnou 
jistotu klientům pojišťovny, ale současně i společnosti 
samé v případě výskytu mimořádných, nestan-
dardních událostí a samozřejmě také dostatečnou 
kapacitu pro úpis pojistných rizik. Tu se ještě 
v průběhu roku podařilo navýšit o násobek stáva-
jícího proporčního zajištění a tak vytvořit dostatečný 
prostor pro přijímání dalších klientů. Zajistný pro-
gram společnosti je nastaven s ohledem na její ve-
likost a kapitálové vybavení. Vedoucím zajistitelem 
je celosvětová zajišťovna Partner Re (rating S&P 
AA-) se zárukou stability a finanční jistoty. 

Významným okamžikem pro další rozvoj 
společnosti, i když definitivně odsouhlaseným 
až v lednu 2007, bylo rozhodnutí valné hromady 
o navýšení základního kapitálu na celkovou částku 
250 mil. Kč. 

Výše upsaného kapitálu
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Přehled produktů

Pojištění průmyslu a podnikatelů
Pojištění podnikatelů pro živelní pojištění
Pojištění podnikatelů pro případ odcizení
Pojištění podnikatelů - pojištění skla
Pojištění podnikatelů - pojištění strojů
Pojištění podnikatelů - pojištění elektroniky
Pojištění podnikatelů pro případ přerušení provozu
Pojištění podnikatelů - stavebně montážní pojištění
Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti za škodu managementu
Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu činnosti zastupitele obce
Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou poskytováním odborné pomoci 
– advokáti, notáři, patentoví zástupci a soudní znalci
Pojištění odpovědnosti za škodu auditorů, daňových poradců a samostatných účetních
Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
Pojištění odpovědnosti pojišťovacích zprostřekovatelů

Pojištění občanů - MAXHOME
Pojištění nemovitosti - domů
Pojištění vnitřního vybavení - domácnosti
Pojištění odpvoědnosti za škodu

Havarijní pojištění (MAXAUTO)
Havarijní pojištění individuální
Havarijní pojištění flotilová

Pojištění finančních záruk - motorová vozidla
Pojištění pořizovací ceny vozidla MAXIGEP - ČR
Pojištění pořizovací ceny vozidla MAXIGEP - SR
Pojištění prodloužené záruky motorových vozidel - nových (ČR i SR)
Pojištění prodloužené záruky motorových vozidel - ojetých ČR i SR)
Pojištění prodloužené záruky motorových vozidel ojetých - N2, N3
Pojištění prodloužené záruky motorových vozidel nových - N2, N4

ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÁ POJIŠTĚNÍ
Kapitálové životní pojištění MAXLIFE
Rizikové životní pojištění MAXJISTOTA
Pojištění úrazu a nákladů léčení fyzických osob - cizinců
Skupinová pojištění 
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Řízení rizik ve společnosti

Společnost se v kontextu připravovaného projektu 
Solventnosti II v pojišťovnictví zabývá přípravou 
procesu firemního řízení rizik. Postupně jsou 
připravovány podklady a podmínky k nastavení 
firemního prostředí a další fáze uceleného procesu 
rizik managementu společnosti tak, aby vedle iden-
tifikace jednotlivých rizik a jejich ošetření, uměla 
společnost využít i související příležitosti. Maxi-
ma pojišťovna člení rizika na následující základní 
skupiny.

P O J I S T N Á  R I Z I K A 
– tj. rizika převzatá od dalších subjektů. Tuto 
 kategorii dále členíme na:

                 •  Riziko úpisu 

                 •  Riziko akumulace / katastrof

                 • Riziko odchylky rezerv

F I N A N Č N Í  R I Z I K A 
– s členěním na:

                 • Úvěrové riziko

                 • Tržní riziko

                 • Riziko likvidity

O P E R A Č N Í  R I Z I K A 
– zahrnující základní provozní prvky společnosti: 

                 • Lidé, procesy, systémy

                 • Externí události

                 • Obchodní strategie

                 • Reputační riziko

Pro jednotlivé prvky procesu bylo v průběhu roku 
zpracováno podrobnější členění, zaveden základní 
registr rizik a jejich prvotní hodnocení z hlediska 
ukazatelů dopadu a frekvence. Tento proces dále 
pokračuje v roce 2007 tak, aby byly nejen splněny 
požadavky Solventnosti II, ale především došlo ke 
zkvalitnění řídících procesů ve společnosti. 
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Finanční výkazy
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Rozvaha k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

pokračování na straně 14

Legenda
řá

de
k 2006 2006 2006 2005

Hrubá 
výše

Úprava Čistá 
výše

Čistá 
výše

I. AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:

a) zřizovací výdaje
b) goodwill

C. Finanční umístění (investice) 240 750 240 750 217 607
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 8 069 8 069 8 069

a) provozní nemovitosti
II. Finanční umístění v podnikatelských 

seskupeních
148 733 148 733 140 509

1. Podíly v ovládaných osobách 138
2. Dluhové cenné papíry vydané 

ovládanými osobami a půjčky těmto 
osobám

3. Podíly s podstatným vlivem 148 733 148 733 140 371
4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve 

kterých má účetní jednotka podstatný vliv, 
a půjčky těmto osobám

III. Jiná finanční umístění 83 948 83 948 69 029
1. Akcie a ostatní cenné papíry s 

proměnlivým výnosem, ostatní podíly
51 705 51 705 57 526

2. Dluhové cenné papíry 22 922 22 922 8 879
3. Finanční umístění v investičních sdruženích
4. Ostatní půjčky
5. Depozita u finančních institucí 9 321 9 321 2 624
6. Ostatní finanční umístění

IV. Depozita při aktivním zajištění
D. Finanční umístění životního pojištění, 

je-li nositelem investičního rizika pojistník
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pokračování ze strany 13

Legenda

řá
de

k 2006 2006 2006 2005
Hrubá 

výše
Úprava Čistá 

výše
Čistá 
výše

E. Dlužníci 10 902 57 10 845 7 803
 I. Pohledávky z operací přímého pojištění 2 530 57 2 473 1 523

 1. Pohledávky za pojistníky, z toho: 2 530 57 2 473 1 523
 a) pohledávky za ovládanými osobami
 b) pohledávky za osobami, ve kterých 

má účetní jednotka podstatný vliv
 2. Pohledávky za pojišťovacími 

zprostředkovateli, 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: 4 097 4 097 1 396

 a) pohledávky za ovládanými osobami
 b) pohledávky za osobami, ve kterých 

má účetní jednotka podstatný vliv
 III. Ostatní pohledávky, z toho: 4 275 4 275 4 884

 a) pohledávky za ovládanými osobami 895 895 3 712
 b) pohledávky za osobami, ve kterých má 

účetní jednotka podstatný vliv
F. Ostatní aktiva 1 138 131 1 007 2 103

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

686 131 555 35

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

452 452 2 068

IV. Jiná aktiva
G. Přechodné účty aktiv 11 911 11 911 5 498

I. Naběhlé úroky a nájemné
II. Odložené pořizovací náklady na pojistné 

smlouvy, v tom odděleně:
11 057 11 057 4 774

a) v životním pojištění
b) v neživotním pojištění 11 057 11 057 4 774

III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 854 854 724
a) dohadné položky aktivní

AKTIVA CELKEM 264 701 188 264 513 233 011
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pokračování na straně 16

Legenda

řá
de

k 2006 2006 2006 2005
Hrubá 
výše

Úprava Čistá 
výše

Čistá 
výše

II. PASIVA
A. Vlastní kapitál 204 386 208 169

I. Základní kapitál, z toho: 144 000 144 000
a) změny základního kapitálu
b) Vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, 

vlastní obchodní podíly
II. Emisní ážio
III. Rezervní fond na nové ocenění
IV. Ostatní kapitálové fondy 49 316 49 929
V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 3 936 3 426
VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období 

nebo neuhrazená ztráta minulých účetních 
období

10 304 718

VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období -3 170 10 096
B. Podřízená pasiva
C. Technické rezervy 24 905 14 708

1. Rezerva na nezasloužené pojistné
a) hrubá výše 44 769 19 149
b) podíl zajišťovatelů (-) 22 345 22 424 7 873 11 276

2. Rezerva pojistného životních pojištění
a) hrubá výše 100 80
b) podíl zajišťovatelů (-) 100 80

3. Rezerva na pojistná plnění
a) hrubá výše 8 000 8 694
b) podíl zajišťovatelů (-) 5 619 2 381 6 101 2 593

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

5. Vyrovnávací rezerva 759
6. Rezerva na splnění závazků 

z použité technické úrokové míry
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)

7. Rezerva pojistného neživotních pojištění
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)

8. Jiné technické rezervy
a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)
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pokračování ze strany 15

řá
de

k

2006 2005

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

a) hrubá výše
b) podíl zajišťovatelů (-)

E. Ostatní rezervy
1. Rezerva na důchody a podobné závazky
2. Rezerva na daně
3. Ostatní rezervy

F. Depozita při pasivním zajištění
G. Věřitelé 33 900 9 079

I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho: 1 620 1 416
a) závazky vůči ovládaným osobám 25
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv

II. Závazky z operací zajištění, z toho: 7 901 5 202
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 podstatný 

vliv, z toho:
ba) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky

IV. Závazky vůči finančním institucím, z toho:
a) závazky vůči ovládaným osobám
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv

V. Ostatní závazky, z toho: 24 379 2 461
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 15 274 418
b) závazky vůči ovládaným osobám 54
c) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv

VI. Garanční fond Kanceláře
H. Přechodné účty pasiv 1 322 1 055

I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 1 055
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 1 322

a) dohadné položky pasívní 1 322
PASIVA CELKEM 264 513 233 011
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Výkaz zisku a ztráty za rok 2006 (v tis. Kč)

řá
de

k 2006 2006 2006 2005

Základna
Mezisou-

čet
Výsledek Výsledek

I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU
   POJIŠŤĚNÍ

x x x x

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x x
a) předepsané hrubé pojistné 84 882 x x x
b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 64 915 19 967 x x
c) změna stavu hrubé výše rezervy na 

nezasloužené pojistné (+/-)
25 620 x x x

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

14 472 11 148 8 819 14 704

2. Převedené výnosy z finančního umístění (inves-
tic) z Netechnického účtu (položka III.6.)

x x -1 875

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x 556 1
4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od 

zajištění:
x x x x

a) náklady na pojistná plnění: x x x x
aa) hrubá výše 8 184 x x x
bb) podíl zajišťovatelů (-) 4 733 3 451 x x

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x x
aa) hrubá výše -694 x x x
bb) podíl zajišťovatelů (-) -482 -212 3 239 3 029

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 11 175 x x
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích 

nákladů (+/-)
x -6 283 x x

c) správní režie x 15 865 x x
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x 10 468 10 289 -2 203

8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x 57
9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) x x -759 609
10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického 

účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.)
x x -5 326 13 270
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řá
de

k 2006 2006 2006 2005

Základna
Mezisou-

čet
Výsledek Výsledek

II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU                    
POJIŠTĚNÍ

x x x x

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x x
a) předepsané hrubé pojistné x 66 x x
b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) x x x
c) změna stavu rezervy na nezasloužené po-

jistné, očištěná od zajištění (+/-)
x 66 45

2. Výnosy z finančního umístění (investic): x x x x
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, 

které pocházejí z ovládaných osob
x x x

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

x x x x

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

c) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x x
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x

3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) x x 1
4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x
5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: x x x x

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

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

6. Změna stavu ostatních technických rezerv, 
očištěná od zajištění (+/-):

x x x x

a) rezervy v životním pojištění: x x x x
aa) hrubá výše 20 x x x
bb) podíl zajišťovatelů (-) 20 x x

b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění x 20 40
7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x
8. Čistá výše provozních nákladů: x x x x

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x 18 x x
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích 

nákladů (+/-)
x x x

c) správní režie x 35 x x
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x 53

9. Náklady na finanční umístění (investice): x x x x
a) náklady na správu finančního umístění (inves-

tic), včetně úroků
x x x

b) změna hodnoty finančního umístění (investic) x x x
c) náklady spojené s realizací finančního 

umístění (investic)
x

10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) x x
11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x
12. Převod výnosů z finančního umístění (investic) 

na Netechnický účet (položka III.4.)
x x

13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického 
účtu k životnímu pojištění (položka III.2.)

x x -6 5
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řá
de

k 2006 2006 2006 2005

Základna
Mezisou-

čet
Výsledek Výsledek

 III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x x
1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu 

pojištění (položka I.10.)
x x -5 326 13 270

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

x x -6 5

3. Výnosy z finančního umístění (investic): x x x x
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, 

které pocházejí z ovládaných osob
x x x

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

x x x x

aa) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) x x x
bb) výnosy z ostatních investic -40 -40 x x

c) změny hodnoty finančního umístění (investic) x -11 x x
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x 7 408 7 357 30 406

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

x x

5. Náklady na finanční umístění (investice): x x x x
a) náklady na správu finančního umístění (inves-

tic), včetně úroků
x 100 x x

b) změny hodnoty finančního umístění (investic) x 2 918 x x
c) náklady spojené s realizací finančního 

umístění (investic)
x 6 214 9 232 31 165

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

x x -1 875

7. Ostatní výnosy x x 2 074 1 153
8. Ostatní náklady x x 199 2 666
9. Daň z příjmů z běžné činnosti x x -360 349
10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x -3 097 10 654
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 73 558

16. Zisk nebo ztráta za účetní období x x -3 170 10 096
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ZŮSTATEK K 1. 1. 2005 144 000 6 282 4 138 148 426
Opravy významných ne-
správností
Kurzové rozdíly a oceňovací 
rozdíly nezahrnuté do 
hospodářského výsledku

49 647 49 647

Čistý zisk/ztráta za účetní 
období

10 096 10 096

Dividendy
Převody do fondů 3 420 -3 420
Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
ZŮSTATEK K 31. 12. 2005 144 000 3 426 282 49 647 10 814 208 169
ZŮSTATEK K 1. 1. 2006 144 000 3 426 282 49 647 10 814 208 169
Opravy významných ne-
správností

-11 915* -11 915

Kurzové rozdíly a oceňovací 
rozdíly nezahrnuté do 
hospodářského výsledku

11 302 11 302

Čistý zisk/ztráta za účetní 
období

-3 170 -3 170

Dividendy
Převody do fondů 510 -510
Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
ZŮSTATEK K 31. 12. 2006 144 000 3 936 282 49 034 7 134 204 386

*Společnost k 31. 12. 2005 nezohlednila ve vlast-
ním kapitálu vliv odloženého daňového závazku 
z oceňovacích rozdílů účtovaných rozvahově. 

Tento závazek (11 915 tis. Kč) byl v účetní závěrce 
k 31. 12. 2006 vykázán v rámci oprav významných 
nesprávností. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2006 (v tis. Kč)
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Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2006

I. Obecný obsah

I. 1. Charakteristika a hlavní aktivity 
(a) Obchodní firma: MAXIMA pojišťovna, a.s. 

(b) Sídlo: Praha 6, Na Dlouhém lánu č.p.508, PSČ 160 00

(c) IČ: 613 28 464

(d) Právní forma: Akciová společnost 

(e) Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 3314

(f) Datum zápisu: 1. července 1994

(g) Předmět podnikání:  

1) • pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu

 • pojistných odvětví 1 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví

 • pojistných odvětví 1a),b),c);3a);8;9;13;16; neživotních pojištění uvedených v části B přílohy 
k zákonu o pojišťovnictví

2) • činnosti související s pojišťovací činnosti dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví

 • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činnosti dle zákona 
o pojišťovnictví

 • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona 
o pojišťovnictví

 • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona 
o pojišťovnictví

 • provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního 
připojištění

(h) Statutární orgán: představenstvo k 31. prosinci 2006: 

• předseda: I n g .  M i l a n  T o č i n a ,  r.č. 570821/1969
 Libochovice, Fugnerova 674, PSČ 411 17 
• člen: I n g .  R u d o l f  B u b l a , r.č. 591102/0511

Praha, Střímelická 2499, PSČ 141 00
• člen: I n g .  P e t r  K r e j c a r , r.č. 620111/1345

Pardubice, Jiránkova 2283, PSČ 530 02

 Dne 30. března 2007 byl na mimořádném jednání představenstva v souvislosti s ukončením 
funkčního období předsedy představenstva Ing. Milana Točiny ke dni 31. března 2007 zvolen 
novým předsedou představenstva Ing. Rudolf Bubla. Tato změna byla zapsána do obchodního 
rejstříku dne 16. dubna 2007. Představenstvo Společnosti tak má na přechodnou dobu pouze dva 
členy. Záměrem akcionářů je zvolit třetího člena představenstva v nejbližším možném termínu. 
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Za společnost jedná (a podepisuje) předseda představenstva samostatně nebo společně další 2 členové 
představenstva.

(i) Dozorčí rada:   

• Předseda: P r o f .  I n g .  M i r o s l a v  K a v k a ,  D r S c ., r.č. 440925/118
Praha 6, U 5. baterie 780/2

• Místopředseda: P r o f .  I n g .  J i ř í  T v r d o ň ,  C S c ., r.č. 420918/437
Praha 4, Kotorská 34, PSČ 140 00

• Člen: I n g .  M i r o s l a v  K i m m i n i c h , r.č. 671123/0548
Praha 4, Jílovská 1153, PSČ 140 00

(j) Akcionáři s obchodním podílem větším než 20%:

  Pojišťovna nemá v současné době žádné akcionáře s obchodním podílem větším než 20%. 
Pojišťovna není obeznámena s tím, že by mezi jednotlivými akcionáři byly uzavřeny ovládací sm-
louvy a že by mohly jednat ve shodě.

(k) Organizační struktura:

  Pojišťovna je ve smyslu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení tzv. „malou 
organizací“. Má 8 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a je členěna na úsek vedení (generální 
ředitel a asistentka), obchodní úsek (3 zaměstnanci), provozní úsek (2 zaměstnanci) a ekonomický 
úsek (1 zaměstnanec).

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 souvise-
jícími předpisy.

 Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.
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I. 4. Důležité účetní metody
(a) Předepsané pojistné

 Hrubé předepsané 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 obdo-
bím.

(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 veškeré náklady pojišťovny spojené s likvidací po-
jistných 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 stano-
vení výše plnění.

(c) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

 Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvis-
losti 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 tzv. „výnosům následu-
jících“ účetních období. Ke konci účetního období společnost posuzuje přiměřenost výše časově 
rozlišených pořizovacích nákladů, a to v neživotním pojištění na základě testu postačitelnosti pojist-
ného. 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.

 Výše časově rozlišených pořizovacích nákladů v životním pojištění je stanovena na základě metod 
používaných pro výpočet rezervy pojistného životních pojištění, viz bod I.4.(f).

(e) Rezerva na nezasloužené pojistné

 Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsaného pojistného, které se vzta-
huje k budoucím účetním obdobím, a její výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných podle 
jednotlivých pojistných smluv za použití metody "pro rata temporis".

(f) Rezerva pojistného životních pojištění 

 Výše rezervy pojistného životních pojištění představuje souhrn rezerv vypočítaných podle jednot-
livých smluv životních pojištění. Rezerva pojistného životních pojištění představuje očekávané hod-
noty budoucích závazků pojišťovny, vypočtené pojistně technickými metodami, a to po odpočtu 
očekávané hodnoty budoucího pojistného. Při této aktivaci je dodržován princip opatrnosti.

(g) 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),
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 b) do konce běžného účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR).

 Výše rezervy na pojistná plnění vyplývající z pojistných událostí hlášených do konce účetního ob-
dobí 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 očekávaného škodního průběhu, neboť velikost kmene neumožňuje použití 
dostatečně robustních trojúhelníkových metod.

 Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž odhad veškerých souvisejících externích a interních 
nákladů na likvidaci pojistných událostí.

 Rezerva se snižuje o odhad hodnoty návratných regresů, které byly nebo budou uplatněny 
vůči dlužníkům (viníkům pojistných událostí), případně vůči jiným pojišťovnám z titulu pojištění 
odpovědnosti za škodu.

 Při tvorbě rezervy na pojistná plnění v případě pojistných událostí, kde pojišťovna vystupuje jako 
vedoucí soupojistitel, společnost postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o pojistné 
smlouvě.

 Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na pojistná plnění za věrně zobrazenou 
na základě informací, které jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, konečná výše závazků 
se může lišit v důsledku následných událostí nebo nově zjištěných skutečností, které mohou mít 
za následek významné změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují v účetní 
závěrce toho období, ve kterém jsou zjištěny. Použité postupy a metody odhadů jsou pravidelně 
prověřovány.

 (h) Vyrovnávací rezerva

 Tvorba a čerpání této rezervy je prováděna na základě platné vyhlášky č. 303/2004 Sb., která stano-
vuje metodu a kritéria pro zjištění výše vyrovnávací rezervy, částek její tvorby a čerpání a dále 
maximální hranici rezervy.  

 (i) Další technické rezervy

 Pojišťovna nevytváří žádné další technické rezervy, kterými jsou:

• rezerva na prémie a slevy;

• rezerva pojistného neživotních pojištění;

• rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník;

• rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry;

• jiné technické rezervy, 
neboť nenabízí produkty, které by vyžadovaly jejich tvorbu, není indikována nedostatečnost 
úrokového zhodnocení ani potřeba jiných technických rezerv.

 (j) Podíl zajistitelů na pojistně technických rezervách

 Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v jejich čisté výši, tj. po zohlednění podí-
lu zajistitelů. Výše tohoto podílu je stanovena na základě ustanovení příslušných zajistných smluv, 
způsobů zúčtování se zajistiteli a dále s přihlédnutím k principu opatrnosti.

 Společnost vykazuje podíl zajistitelů na rezervě na nezasloužené pojistné a na rezervě na pojistná 
plnění. Zajistitelé se nepodílejí na dalších pojistně technických rezervách.
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 (k) 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.

 Rezerva na daně

 Rezerva na daně se vytváří k rozvahovému dni ve výši odhadu daňové povinnosti ze splatné daně 
z příjmů právnických osob. O jejím použití se účtuje v okamžiku podání daňového přiznání. 
Zůstatek rezervy na daň se k datu účetní závěrky rozvahově zúčtuje se zálohami na daň z příjmů 
zaplacenými v průběhu účetního období.

 (l) Finanční umístění (investice)

 Pozemky a stavby (nemovitosti)

 Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pozemky 
a stavby (nemovitosti) se neodepisují. 

 Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reál-
nou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo posud-
kem 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.

 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 
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 lineárně. 

 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, a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-
li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota 
stanovena metodou kvalifikovaného odhadu. Společnost má dluhové cenné papíry, které klasi-
fikuje jako realizovatelné. Změna reálné hodnoty dluhových realizovatelných cenných papírů se 
účtuje výsledkově. Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota 
přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí 
přecenění reálnou hodnotou.

  Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

 Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem jsou účtovány k okamžiku pořízení 
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v pořizovací ceně. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byly akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem pořízeny, včetně přímých nákladů souvisejících s jejich pořízením. K ro-
zvahovému dni jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem přeceněny na reálnou 
hodnotu. Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční 
burze nebo na jiném veřejném (organizovaném) trhu. Společnost používá tržní hodnotu, která je 
vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky (rozvahový den), a nejvíce se 
blížícímu tomuto datu. Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou 
hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu.

 Změna reálné hodnoty akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem se účtuje 
výsledkově. Pokud jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem denominovány v cizí 
měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový 
rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

  Finanční umístění v podnikatelských seskupeních (Podíly)

 Podílem v ovládaných osobách se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve kterém má pojišťovna podíl 
na základním kapitálu větší než 50 %. Podílem s podstatným vlivem se rozumí účast na podniku třetí 
osoby, ve které má pojišťovna nejméně 20 % a nejvíce 50 % podíl na základním kapitálu. Podíly 
jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pořizovací cenou se rozumí cena, za níž byl 
podíl pořízen, včetně přímých nákladů souvisejících s jeho pořízením. Reálná hodnota finančního 
umístění v podnikatelských seskupeních je stanovena na základě kvalifikovaného odhadu nebo po-
sudku znalce. K rozvahovému dni jsou podíly přeceněny na reálnou hodnotu. Změna reálné hod-
noty podílů se účtuje rozvahově.

 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.

 Repo operace

 Operace, ve kterých se cenné papíry prodávají se závazkem ke zpětnému odkupu (repo oper-
ace) za předem stanovenou cenu nebo se nakupují se závazkem ke zpětnému prodeji (reverzní 
repo operace), jsou účtovány jako zajištěné přijaté nebo poskytnuté úvěry. Vlastnické právo k cen-
ným papírům se převádí na subjekt poskytující úvěr. Cenné papíry převedené v rámci repo oper-
ací jsou nadále zahrnuty v příslušných položkách cenných papírů v rozvaze Společnosti a částka 
získaná převodem cenných papírů v rámci repo operací je účtována do „Ostatních závazků – repo 
operace”.

 Cenné papíry přijaté v rámci reverzních repo operací jsou evidovány pouze v podrozvaze. Úvěr 
poskytnutý v rámci reverzních repo operací je zařazen v položce „Ostatní pohledávky – poskytnuté 
úvěry”. U dluhopisů převedených v rámci repo operací se úrok časově rozlišuje, v případě dluhopisů 
přijatých v rámci reverzních repo operací se úrok časově nerozlišuje.

 Výnosy a náklady vzniklé v rámci repo resp. reverzních repo operací jako rozdíl mezi prodejní 
a nákupní cenou jsou časově rozlišovány po dobu transakce a vykázány ve výkazu zisku a ztráty 
jako “Výnosy z ostatních investic - úrokové” nebo “Náklady finanční umístění – úrokové náklady”.
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(m) Náklady a výnosy z finančního umístění

 Způsob účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění a jejich rozdělení mezi účty 
životního a neživotního pojištění.

 Náklady a výnosy ze složek finančního umístění náležejících pojistným odvětvím životního pojištění 
jsou zaúčtovány na technický účet životního pojištění.

 Ostatní náklady a výnosy z finančního umístění, které nesouvisí s životním pojištěním, jsou 
zaúčtovány na netechnický účet. Náklady a výnosy z finančního umístění související s neživotním 
pojištěním jsou následně převedeny z netechnického účtu na technický účet neživotního pojištění. 

 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 
nástrojů a zvlášť o nákladech ve výši jejich účetní hodnoty. 

(n) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v 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 (konkrétní údaje – viz bod III.5.).

(o) Přepočty cizích měn

 Transakce prováděné během roku týkající se oblasti pojištění a zajištění jsou přepočteny pevným 
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, který je platný k prvnímu dni v roce.

 Ostatní 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 reali-
zována.

 Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána dle oficiálního kurzu ČNB, 
platného k danému dni. Kurzové zisky a ztráty se účtují výsledkově.

(p) Opravné položky

 Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním aktivům. Opravné položky vyjadřují 
přechodný pokles hodnoty jednotlivých aktiv. Jeho výše je stanovena na základě odborného po-
souzení rizik provedeného vedením společnosti.

 Opravné položky k pohledávkám za pojistníky stanoví společnost na základě analýzy jejich návrat-
nosti. Opravné položky jsou tvořeny jednak paušálně na základě věkové struktury pohledávek 
a dále zohledňují riziko neplacení pro některé individuální případy (konkrétní údaje – viz bod III.3.).

(q) Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv

 Společnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodobého snížení hodnoty aktiv, 
která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu, a aktiv, která přeceňována jsou, ale změna reálné 
hodnoty je účtována rozvahově. Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty daného aktiva je promít-
nuto výsledkově.
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(r) Rozdělení společných položek mezi životní a neživotní pojištění

 Společnost účtuje o společných položkách životního a neživotního pojištění metodou schválenou 
Ministerstvem financí ČR. Tato metoda spočívá v členění jednotlivých položek podle toho, ke které-
mu pojistnému odvětví se vztahují. 

(s) 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 a pasiv 
s použitím sazby daně z příjmů platné v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledáv-
ka uplatněny.

 O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím 
dalším daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích.

(t) 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 účetních metod a postupů
 Dohadné položky pasivní

 Společnost přistoupila vzhledem k nárůstu významnosti částek fakturovaných po konci účetního 
období k jejich účtování podle období, ke kterému se vztahují, na rozdíl od dřívějšího postupu, kdy 
bylo účtováno dle data fakturace.
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II. Zvláštní obsah

II. 1. Neživotní pojištění 
 Přehled o neživotním pojištění v letech 2006 a 2005 je členěn podle následujících odvětví:
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Přímé pojištění
úrazové a nemoci 1

2006 1 1 0 20 - 1
2005 0 0 0 0 0

mot. vozidel – ostatní druhy 3
2006 29 9 0 9 - 12
2005 0 0 0 0 0

požáru a jiných majetkových 
škod 8,9

2006 29 987 29 928 203 6 330 - 12 621
2005 20 739 19 756 1 297 2 853 - 11 037

odpovědnosti za škodu 13
2006 7 583 4 669 237 2 254 - 3 191
2005 6 155 5 863 388 853 - 3 275

jiných ztrát 16
2006 47 282 24 655 7 744 12 144 - 19 899
2005 57 992 55 245 3 631 7 985  - 30 861

Celkem
2006 84 882 59 262 8 184 20 757 -35 724
2005 84 886 80 864 5 316 11 691 - 45 173

II. 2. Životní pojištění
 Hrubá výše předepsaného pojistného v oblasti životního pojištění:

2006 2005
Individuální pojistné 66 45
Pojistné ze smluv kolektivního pojištění 0 0
Celkem 66 45
Běžné pojistné 66 45
Jednorázové pojistné 0 0
Celkem 66 45
Pojistné ze smluv bez prémií 66 45
Pojistné ze smluv s prémiemi 0 0
Pojistné ze smluv, u nichž je nositelem investičního rizika pojistník 0 0
Celkem 66 45
Výsledek ze zajištění 0 0
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II. 3. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí
 Celková výše hrubého předepsaného pojistného v členění podle zemí:

2006 2005
Česká republika 84 075 84 745
Slovenská republika 807 141
Celkem 84 882 84 886

II. 4. Přehled provizí
 Celková výše provizí v rámci přímého pojištění činila v roce 2006: 10 468 tis. Kč
 (2005: 2 630 tis. Kč).

III. Ostatní údaje

III. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek
 Společnost nevlastní k 31. prosinci 2006 (stejně jako k 31. prosinci 2005) žádný dlouhodobý neh-

motný majetek.

III. 2. Finanční umístění (investice)
 (a) Reálná hodnota a pořizovací cena finančního umístění (investic)

Druh finančního umístění 
(investic)

 Reálná hodnota  Pořizovací cena
2006 2005 2006 2005

Nemovitosti 8 069 8 069 5 649 5 649
Podíly v ovládaných os. 0 138 1 350 1 252
Podíly s podst. vlivem 148 733 140 371 108 189 114 200
Akcie a ostatní cenné papíry s 
proměnlivým výnosem

51 705 57 526 31 829 35 575

Dluhové cenné papíry 22 922 8 879 22 973 8 769
Depozita u finančních 
institucí

9 321 2 624 9 321 2 624

Deriváty 0 0 X X
Celkem 240 750 217 607 179 311 168 069
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 (b) Podíly

 2006:2006:

Obchodní jméno, sídlo
Podíl 

v %

Podíl 
(pořizovací 

cena)

Celková výše 
základního 

kapitálu

Celková výše 
vlastního 
kapitálu

Hospodářský 
výsledek 
za účetní 

období
Podíly v ovládaných osobách
EGIDA, a.s. 100 1 000 1 000 182 44
MAXIMA LEASING, s.r.o. 100 200 200 - 433 11
MAXIMA Slovakia, s.r.o. 100 150 160 - 119 30
Podíly s podstatným vlivem
ZEVETA Bojkovice, a.s. 26 108 189 497 426 593 466 31 900
Celkem N/A       109 539 498 786 593 096 31 985

 2005:

Obchodní jméno, sídlo
Podíl 

v %

Podíl 
(pořizovací 

cena)

Celková výše 
základního 

kapitálu

Celková výše 
vlastního 
kapitálu

Hospodářský 
výsledek 
za účetní 

období
Podíly v ovládaných osobách
EGIDA, a.s. 100 1 000 1 000 138 81
MAXIMA LEASING, s.r.o. 51 102 200 - 444 10
MAXIMA Slovakia, s.r.o. 100 150 153 -140 -42
Podíly s podstatným vlivem
ZEVETA Bojkovice, a.s. 27 114 200 497 426 517 598 -99 805
Celkem N/A       115 452 498 779 517 152 -99 756

  (c) Pozemky a stavby (nemovitosti)

 Poslední ocenění pozemků a staveb (nemovitostí) posudkem znalce bylo provedeno ke dni 
27. listopadu 2005.

 Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce takové ocenění nebylo provedeno, posoudilo 
představenstvo společnosti přiměřenost hodnoty vykázané v účetnictví v porovnání s aktuální tržní 
cenou. V roce 2006 nedošlo na základě tohoto posouzení ke změně vykázané hodnoty nemovitosti.

  (d) Ostatní půjčky

 Společnost neposkytla pojistníkům žádné půjčky.

  (e) Dluhové cenné papíry

Dluhové cenné papíry
 Reálná hodnota  Pořizovací cena

2006 2005 2006 2005
Oceňované reálnou hodnotou 
proti účtům nákladů a výnosů 
nebo realizovatelné

22 922 8 879 22 973 8 769

Celkem 22 922 8 879 22 973 8 769
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  (f) Repo a reverzní repo transakce

 Společnost získala v rámci reverzních repo transakcí akcie v tržní hodnotě 1 999 tis. Kč 
(2005: 0 tis. Kč), které jsou evidovány v podrozvaze.

 V hodnotě akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem, ostatních podílů jsou zahrnuty 
cenné papíry v hodnotě 8 531 tis. Kč (2005: 0 tis. Kč), které jsou převedeny v rámci repo transakcí. 

III. 3. Pohledávky a závazky
  (a) Opravné položky k pohledávkám

 K 31. prosinci 2006 byly stanoveny opravné položky k pohledávkám za pojistníky ve výši    57 tis. Kč 
(2005: 0 tis. Kč).

   (b) Ostatní pohledávky

  (c) Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti

 Celkový objem závazků po lhůtě splatnosti dosáhl k datu účetní závěrky výše 52 tis. Kč 
(2005: 52 tis. Kč), ke stejnému datu evidovala společnost pohledávky po lhůtě splatnosti v celkové 
výši 3 530 tis. Kč (2005: 1 523 tis. Kč).

   (d) Dlouhodobé závazky a pohledávky (doba splatnosti nad pět let)

 Dlouhodobé závazky ani pohledávky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let společnost 
ke konci roku 2006 neeviduje (2005: 0 tis. Kč).

  (e) Závazky a pohledávky ze zajištění

 Společnost vykazuje pasivní saldo závazků a pohledávek vůči zajistitelům ve výši 
3 804 tis. Kč (2005: 3 806 tis. Kč).

III. 4. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině
  (a) Pohledávky a závazky vůči ovládaným podnikům

Název společnosti
Pohledávky Závazky
2006 2005 2006 2005

Dlouhodobé * 0 0 0 0
Krátkodobé
EGIDA, a.s. 0 0 21 0
MAXIMA LEASING, s.r.o. 539 3 362 54 0
MAXIMA Slovakia, s.r.o. 356 350 4 0
Celkem 895 3 712 79 0

* Pohledávky a závazky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let.

(c) Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti

2006 2005
Pohledávky za podniky ve skupině 895 3 712
Poskytnuté úvěry v rámci repo operací 1 576 0
Ostatní pohledávky 1 804 1 172
Ostatní pohledávky celkem 4 275 4 884
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  (b) Pohledávky a závazky vůči podnikům, v nichž má společnost podstatný vliv

 Společnost ke konci roku 2006 ani 2005 neevidovala žádné pohledávky a závazky vůči podnikům, 
v nichž má podstatný vliv.

III. 5. Dlouhodobý hmotný majetek
Inventář Celkem

Pořizovací cena k 1.1.2006 53 53
Přírůstky 301 301
Úbytky 0 0
Pořizovací cena k 31.12.2006 354 354
Oprávky k 1.1.2006 18 18
Odpisy 113 113
Úbytky oprávek 0 0
Oprávky k 31.12.2006 131 131
Zůstatková cena k 1.1.2006 35 35
Zůstatková cena k 31.12.2006 223 223

  Společnost ke konci roku 2006 evidovala zásoby v hodnotě 332 tis. Kč (2005: 0 tis. Kč), které jsou v 
rozvaze vykázány společně s dlouhodobým hmotným majetkem. 

III. 6. Přechodné účty aktiv a pasiv
  (a) Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy

2006 2005
Životní pojištění 0 0
Neživotní pojištění 11 057 4 774
Celkem 11 057 4 774

  (b) Dohadné položky pasivní

2006 2005
Auditorské a poradenské služby 964 0
Dohadné získatelské provize 213 0
Ostatní 145 0
Celkem 1 322 0

 Společnost v roce 2006 změnila přístup k účtování dohadných položek v souladu s postupy 
uvedenými v bodě I.5.
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III. 7. Vlastní kapitál
  (a) Základní kapitál

 Registrovaný základní kapitál se skládá z 250 000 akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 
576 Kč. K 31. prosinci 2006 bylo splaceno 100 % základního kapitálu, tj. 144 000 tis. Kč.

 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

2006 2005
Dotace od mateřské společnosti 0 0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků reálnou hodnotou 49 034 49 647
Ostatní kapitálové fondy 282 282
Celkem 49 316 49 929

  (c) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků reálnou hodnotou

2006 2005
Zůstatek k 1.1. 49 647 0

Změna reálné hodnoty finančního umístění (bez zajišťovacích derivátů) 17 840 49 647

Změna reálné hodnoty zajišťovacích derivátů 0 0
Odúčtování salda oceňovacích rozdílů z přecenění finančního umístění do 
výkazu zisku a ztráty při realizaci nebo trvalém snížení hodnoty nebo při splat-
nosti - 2 969 0

Odúčtování salda oceňovacích rozdílů z přecenění zajišťovacích derivátů při 
ukončení zajišťovacího účetnictví 0 0

Změna odložené daně -15 484* 0
Zůstatek k 31.12. 49 034 49 647

* Součástí změny odložené daně je i částka -11 915 tis. Kč, která měla být zohledněna již v roce 2005, viz 
bod III. 11. b).

  (d) Plánované rozdělení zisku/úhrada ztráty za běžné účetní období

 V běžném účetním období vznikla ztráta ve výši – 3 170 tis. Kč. O úhradě ztráty bude rozhodnuto 
na nejbližší valné hromadě.
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III. 8. Technické rezervy
  (a) Přehled technických rezerv

Hrubá výše
Podíl

zajistitelů Čistá výše

Rezerva na nezasloužené 2006 44 769 22 345 22 424
pojistné 2005 19 149 7 873 11 276
Rezerva pojistného životních 2006 100 0 100
pojištění 2005 80 0 80
Rezerva na pojistná plnění 2006 8 000 5 619 2 381

2005 8 694 6 101 2 593
Vyrovnávací rezerva 2006 0 0 0

2005 759 0 759

Celkem 2006 52 869 27 964 24 905
Celkem 2005 28 682 13 974 14 708

  (b) Rezerva na pojistná plnění

 Výsledek likvidace pojistných událostí

 Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 31. prosinci 2005, platbami v průběhu roku 
2006 (které se týkaly pojistných událostí zohledněných v této rezervě) a zbytkovou výší této rezervy 
k 31. prosinci 2006 představuje výsledek likvidace pojistných událostí. 

 Jeho hrubá výše dosáhla k 31. prosinci 2006 výše 944 tis. Kč (2005: 1 732 tis. Kč). 

  (c) Vyrovnávací rezerva

 Společnost při analýze škodních průběhů provozovaných odvětví neživotního pojištění dospěla 
k závěru, že v rámci těchto odvětví nedochází k výkyvům, a proto v roce 2006 rozpustila 
celý zůstatek vyrovnávací rezervy. Stav vyrovnávací rezervy k 31. prosinci 2006 je 0 tis. Kč 
(2005: 759 tis. Kč).

 III. 9. Možné budoucí závazky
   (a) Soudní spory

 Společnost vede aktivní spor pro neoprávněně poskytnuté plnění (zjištěn pojistný podvod), 
předmětem žaloby je částka ve výši 521 tis. Kč.

 Pojišťovna vede ve věci MORAVA pojišťovna, a.s. soudní spory: aktivní (ve výši  cca 252 mil. Kč) 
a pasivní (ve výši cca 23 mil. Kč). V současné době se vedou intenzivní jednání o dohodě o narovnání 
mezi pojišťovnou a správcem konkurzní podstaty úpadce s cílem uzavřít mezi stranami smír a za-
stavit veškeré vzájemné spory s tím, že žádné straně nevznikne povinnost vůči straně druhé.
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III. 10. Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát
  (a) Správní režie

2006 2005
Osobní náklady 4 388 1 857
Nájemné 1 160 782
Poradenství a služby 4 665 5 774
Materiál a energie 368 135
Marketing a propagace 3 176 222
Ostatní 714 163
Cestovné 597 128
Car garant 832 0
Správní náklady celkem 15 900 9 061

2006 Hrubá výše Podíl zajistitelů Čistá výše
Neživotní pojištění
Ostatní technické náklady 57 0 57
Ostatní technické výnosy 556 0 556
Životní pojištění
Ostatní technické náklady 0 0 0
Ostatní technické výnosy 0 0 0

2005 Hrubá výše Podíl zajistitelů Čistá výše
Neživotní pojištění
Ostatní technické náklady 0 0 0
Ostatní technické výnosy 1 0 1
Životní pojištění
Ostatní technické náklady 0 0 0
Ostatní technické výnosy 0 0 0

  (b) Ostatní technické náklady a výnosy

  (c) Zaměstnanci

 Průměrný počet zaměstnanců za rok 2006 a 2005:

2006 Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové
Náklady

Soc. a zdrav. 
pojištění

Ostatní
náklady

Celkem 8 2 442 831 45

2005 Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové
náklady

Soc. a zdrav. 
pojištění

Ostatní
náklady

Celkem 3 830 290 37
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  (d) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 96 tis. Kč (2005: 33 tis. Kč), ze 
kterých 68 tis. Kč (2005: 24 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 28 tis. Kč 
(2005: 9 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po 
splatnosti.

  (e) Stát – daňové závazky a dotace

 Daňové závazky činí 54 tis. Kč (2005: 385 tis. Kč) a jsou v roce 2006 tvořeny nedoplatky daně ze 
závislé činnosti. 

 Daňové pohledávky činí 176 tis. Kč (2005: 0 tis. Kč) z titulu přeplatků na zálohách na dani z příjmů 
a na dani silniční a jsou vykázány v rámci ostatních pohledávek. 

  (f) Odměňování členů statutárních a dozorčích orgánů

 Za účetní období 2006 a 2005 byly stanoveny následující peněžní odměny členům statutárních 
a dozorčích orgánů.

2006 2005
Členové představenstva 890 520
Členové dozorčí rady 180 180
Odměny celkem 1 070 700

  (g) Půjčky a zálohy poskytnuté současným členům statutárních  a dozorčích orgánů

 V roce 2006 ani v roce 2005 společnost nevykazovala žádné pohledávky vůči členům představenstva 
a dozorčí rady z titulu poskytnutých půjček. K rozvahovému dni vykazuje společnost za členem 
představenstva poskytnutou zálohu ve výši 5 tis. Kč (2005: 0 tis. Kč).

  (h) Faktický koncern

 Společnost nemá většinového akcionáře. Akcionáři nemají uzavřeny ovládací smlouvy. 

  (i) Převody nákladů a výnosů mezi technickými účty a netechnickým účtem

 Společnost ke konci roku 2006 převedla ztrátu z finančního umístění ve výši 1 875 tis. Kč z netech-
nického účtu na technický účet neživotního pojištění.

  (j) Podíly na ziscích

 Společnost neobdržela v roce 2006 ani 2005 žádné podíly na ziscích.

  (k) Výsledek netechnického účtu

 Výsledek netechnického účtu činil k 31. prosinci 2006 celkem 2 162 tis. Kč
(2005: - 3 179 tis. Kč).

   (l) Zisk/ztráta před zdaněním

 K 31. prosinci 2006 byla za účetní období vykázána ztráta před zdaněním ve výši: 
-3 530 tis. Kč (2005: zisk 9 747 tis. Kč). 
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 III. 11. Daně
  (a) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty

2006 2005
Daň z příjmů za běžné období 0 -349
Rozdíl mezi splatnou daní za minulé období a rozpuštěním 
rezervy na daň z příjmů za minulé období 0 0
Splatná daň z příjmů vztahující se k minulým obdobím 0 0
Změna stavu odložené daňové pohledávky 360 0
Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty 360 -349

  (b) Odložené daňové pohledávky / Odložené daňové závazky

 Odložené daňové pohledávky a závazky účtované proti účtům vlastního kapitálu

 Společnost v roce 2006 vykázala odložený daňový závazek z oceňovacích rozdílů účtovaných 
rozvahově ve výši 15 484 tis. Kč. V předchozích letech Společnost o odloženém daňovém závazku 
z oceňovacích rozdílů účtovaných rozvahově neúčtovala. Výše odloženého daňového závazku by 
na konci roku 2005 činila 11 915 tis. Kč a bez vlivu na hospodářský výsledek by přímo snižovala hod-
notu vlastního kapitálu Společnosti. Tato skutečnost byla v přehledu o změnách vlastního kapitálu 
za rok 2006 vykázána v rámci Oprav významných nesprávností.

  Odložené daňové pohl0edávky a závazky účtované do výkazu zisku a ztráty

 Společnost v roce 2006 vykázala odloženou daňovou pohledávku ve výši 360 tis. Kč vyplývající 
z daňové ztráty běžného účetního období (2005: 0 tis. Kč). 

III. 12. Následné události
 Dne 30. ledna 2007 valná hromada Společnosti rozhodla o navýšení základního kapitálu 

o 106 000 tis. Kč formou úpisu nových kmenových akcií s tím, že bude upsáno 250 tis. ks 
akcií na majitele o jmenovité hodnotě 424 Kč na akcii. Na úpis akcií mají přednostní právo stávající 
akcionáři.

 Přednostního práva na úpis akcií využili stávající akcionáři v celkovém objemu 81,6 % upisovaného 
základního kapitálu. Ve druhém kole úpisu bude postupováno dle rozhodnutí valné hromady 
a zbývající část bude nabídnuta společnosti Ironside Limited se sídlem Maltská republika.

V Praze dne 13. června 2007

 Zpracovatel: Statutární orgán:
 Ing. M i r o s l a v  F e l d m a n  I n g .  R u d o l f  B u b l a
 jednatel předseda představenstva
 A + H E L P  s . r.o .  M A X I M A  p o j i š ť o v n a ,  a . s .
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Zpráva o vztazích

Žádný z akcionářů společnosti ani jiné osoby nejsou 
vůči Společnosti v postavení ovládající osoby defi-
nované v §66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, v platném znění. Společnost proto nemá 
povinnost sestavit zprávu o vztazích.
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Zpráva dozorčí rady společnosti Maxima pojišťovna, a.s. 
k výsledkům roku 2006

Dozorčí rada společnosti Maxima pojišťovna, a.s. 
v průběhu roku 2006 vykonávala úkoly, které pro ni 
vyplývají ze zákona a stanov společnosti. Dozorčí 
rada dohlížela na výkon působnosti představenstva 
společnosti a na uskutečňování podnikatelské 
činnosti společnosti. 

Dozorčí rada na základě poznatků ze své vlastní 
kontrolní činnosti a s přihlédnutím k závěrům audito-
ra konstatuje, že v činnosti společnosti a při výkonu 
působnosti představenstva se vycházelo z usnesení 
valné hromady a byly dodržovány právní předpisy 
a stanovy společnosti. 

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku 
společnosti za účetní období roku 2006, návrh 
představenstva společnosti na vypořádání ztráty 
společnosti za účetní období roku 2006 a neshleda-
la žádné skutečnosti, které by byly důvodem k vys-
lovení negativního stanoviska dozorčí rady k ob-
sahu uvedených dokumentů. V rámci přezkoumání 
dozorčí rada dále shledala, že navržené vypořádání 
ztráty společnosti za rok 2006 nebude mít nega-
tivní dopad na hospodářskou situaci společnosti. 
Dozorčí rada dále sděluje akcionářům společnosti, 

že roční účetní závěrka 2006 byla ověřena auditor-
skou firmou KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
dozorčí rada zprávu auditora obdržela, prohlédla 
a projednala se závěrem, že výsledek nedává 
podnět k připomínkám. Dozorčí rada prohlašuje, že 
ke zprávě auditora nemá žádné doplnění. 

Dále dozorčí rada konstatuje, že ve svém funkčním 
období neobdržela žádnou stížnost na porušení 
stanov společnosti.

S ohledem na tyto skutečnosti dozorčí rada 
doporučuje akcionářům společnosti, aby v rámci 
výkonu působnosti valné hromady společnosti sch-
válili řádnou účetní závěrku společnosti za účetní 
období roku 2006.

 

V Praze dne 20. června 2007   

 

Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Předseda dozorčí rady
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Výrok auditora
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Cíle společnosti
pro rok 2007

S
tabilizace vnitřních procesů a perso-

nálního obsazení, prezentace MAXIMA 

pojišťovny, a. s. na českém pojistném trhu 

(ve spolupráci s dalšími pojišťovnami, mak-

léři a cílenými marketingovými aktivitami).

Z
výšení podílu předepsaného pojistného 

v oblasti pojištění průmyslu a podnika-

telů nejméně o 50% oproti předcházejícímu 

období.

Z
dvojnásobení podílu předepsaného po-

jistného v oblasti finančních produktů 

(u produktů MAXIGEP a MAXGARANT a jejich 

modifikací).

R
ozvinutí aktivní obchodní činnosti ve 

Slovenské republice prostřednictvím 

společnosti MAXIMA Slovakia, s.r.o. a dal-

ších makléřů.



www.maxima-as.cz

Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 305 403, fax: +420 224 305 412
e.mail: info@maxima-as.cz

X




