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EVROPSKÁ v roce 2007 oslavila narozeniny mateřské mezinárodní skupiny 
specializovaných cestovních pojišťoven, které již celé století naplňují 
potřeby milionů klientů při cestách do všech koutů světa.

In 2007 the EVROPSKÁ International Group of specialist travel insurers celebrated 
its birthday. Who for over a century have been assisting millions of customers 
on their travels throughout the world.
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Mezinárodní skupina

6 * VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Naše společnost byla založena v roce 1993 dánskou pojišťovnou Europaeiske
Rejseforsikring A/S, která se věnuje cestovnímu pojištění více než 80 let. Společnost
Europaeiske vlastní 75 % podíl a dalšími akcionáři jsou německá (15 %) a rakouská (10 %) 
Europäische Reiseversicherung AG. Německá pojišťovna v roce 1995 vytvořila svými 
akvizicemi jednu z největších skupin cestovních pojišťoven na světě, do níž dnes patří  
i naše sesterské pojišťovny v Dánsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Polsku, Rakousku,  
Slovensku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Prostřednictvím svých akcionářů patří naše 
společnost do skupiny Munich Re – největšího světového zajišťovacího ústavu.

V roce 1994 se Evropská stala členem Mezinárodní asociace evropských cestovních 
pojišťoven (IAE) sdružující specializované pojišťovny stejného jména po celé Evropě.
Členství v této organizaci, dnes zvané European Travel Insurance Group (ETI Group),
nám umožňuje úzce spolupracovat s podobně zaměřenými ústavy z celého světa.
Významnou předností pro klienty je aktivní asistence řízená naší vlastní pražskou centrálou 
EUROALARM. 
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International Group
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A Danish Europaeiske Rejseforsikring A/S that has been dealing with travel insurance
for already more than 80 years founded our Company in 1993. Europaeiske holds 75 %
of our shares and the other shareholders are Europäische Reiseversicherung AG from
Germany (15 %) and Austria (10 %). In 1995 the German company started to form one of 
the largest international travel insurance groups that includes nowadays also our sister 
companies in Austria, Denmark, France, Hungary, Italy, Poland, Slovakia, Spain, Sweden 
and United Kingdom. Via our shareholders we belong to the Group of Munich Re - the 
international reinsurance leader.

In 1994 Evropská became a member of the International Association of European Travel
Insurers (IAE) uniting specialised insurers bearing similar name from all around Europe. Via 
this association, today called European Travel Insurance Group (ETI Group), we can closely 
co-operate with many travel insurers on an international level. Our clients enjoy an impor-
tant advantage of active assistance provided world-wide by our daughter EUROALARM
Assistance Prague.
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Zpráva představenstva
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Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s., v roce 2007 poprvé ve své patnáctileté historii 
překročila hranici čtvrt miliardy korun obratu a pojistila více než půl milionu klientů. 
Dosažením takového výsledku jsme nejen významně překonali plán, ale současně 
jsme vykázali nárůst ve výši 22 %. Tím jsme vysoce překročili celkové tempo růstu 
v pojišťovnictví, které v oboru neživotního pojištění zaznamenalo zejména díky větší 
konkurenci pouze zhruba čtyřprocentní nárůst.

Česká ekonomika dosáhla v roce 2007 velmi dobrého ročního růstu přes 6 %. 
Tento příznivý vývoj byl provázen nízkou inflací, snižující se mírou nezaměstnanosti 
a posilováním místní měny vůči euru i dolaru. Souběžně s tím se rozvíjel vývoz a domácí 
firmy aktivněji investovaly na zahraničních trzích, především ve východní Evropě.

Cestovní ruch se těšil příznivému vývoji ve všech oblastech. To umožnilo místním majitelům 
významných cestovních kanceláří získat lepší pozici při jednání se zahraničními investory. 
V létě byl prodán hlavní charterový letecký dopravce spolu se svou nízkonákladovou odnoží 
společnosti Icelandair a koncem roku převzal největšího místního touroperátora americko-
turecký investor. Obecně se celé odvětví posouvalo k větší koncentraci a lepší finanční 
stabilitě.

Vyšší výdaje domácností umožnily dosáhnout další rekordní výsledky v oboru cestovního 
ruchu. České cestovní kanceláře prodaly 2,2 milionu zájezdů do zahraničí a jejich obrat 
dosáhl 32 miliard korun, což představuje pětiprocentní navýšení oproti předchozímu roku. 
Zákazníci utratili více za exotické dovolené a jejich spotřebitelské návyky se pomalu měnily 
k rezervacím s větším předstihem, což je pro pořadatele zájezdů ekonomicky výhodnější. 
Průměrná cena zahraniční dovolené se zvýšila na 14,2 tisíce korun. Přestože se prodalo 
pouze okolo 10 % zájezdů přes internet, tento způsob distribuce zaznamenal, stejně jako 
v ostatních evropských zemích, nejrychlejší růst.

Spolupráce s cestovními kancelářemi patří mezi nejvýznamnější pilíře našich speciaizova-
ných aktivit. Přináší nám větší část tržeb z privátního pojištění, díky čemuž jsme v roce 
2007 zaznamenali dvacetiprocentní nárůst příjmů z těchto zdrojů. Vzhledem k tomu, 
že cestovní pojištění je pouze fakultativním doplňkem služeb touroperátorů, potěšilo nás, 
že více než polovina jejich klientů si při cestách do zahraničí sjednala naše pojištění, 
a to dokonce s nadstandardním rozsahem pojistné ochrany. Náš přístup k profesionální 
a otevřené spolupráci byl znovu zástupci cestovního ruchu vysoce oceněn, když jsme 
byli v průzkumu každoročně organizovaném prestižním odborným časopisem TTG Czech 
Republic zvoleni nejlepším pojistitelem cestovního pojištění. 

Sjednávání cestovního pojištění prostřednictvím elektronické distribuce vykazuje 
každoroční významný nárůst. Díky rozsáhlé spolupráci mezi evropskými cestovními 
pojišťovnami jsme připraveni poskytnout našim partnerům v oblasti elektronického 
obchodování různorodá mezinárodně uznávaná řešení. Tento přístup nám pomohl 
v rozšíření spolupráce s hlavními místními portály prodávajícími letenky a pojištění sjednané 
jejich prostřednictvím představuje významný podíl na našem obratu pojistného získaného 
prostřednictvím nezávislých zprostředkovatelů. Pojistné generované prostřednictvím CRS 
řešení, které bylo vyvinuto v úzké spolupráci s firmou Amadeus, se v loňském roce více 
než zdvojnásobilo.

Mnoho úsilí jsme věnovali zdokonalení nabídky služeb našim klientům prostřednictvím 
internetových stránek. Přímý prodej pojištění on-line se meziročně zvýšil o více než 30 % 
a na konci roku 2007 jsme poprvé zahájili internetový prodej zcela nového celoročního 
pojištění pro opakované cesty. Internetové stránky také umožnily našim korporátním 
klientům registrovat své obchodní cesty on-line a získat přístup k aktualizovaným a vysoce 
spolehlivým informacím o cestovních rizicích ve světě.

Korporátní pojištění vykázalo v roce 2007 růst ve výši 18 %. Obnovili jsme roční smlouvy 
a podepsali nové s více než 2 500 společnostmi a institucemi a poskytli jsme rozšířenou 
pojistnou ochranu jejich zaměstnancům pro přibližně 140 000 zahraničních cest. V této 
oblasti jsme úzce spolupracovali s hlavními makléřskými společnostmi na trhu. Jsme hrdí, 
že náš důraz na kvalitu služeb přesvědčil Asociaci českých pojišťovacích makléřů udělit 
nám v dubnu 2007 cenu “Pojišťovna roku”.
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Ve fiskálním roce 2007 získala Evropská Cestovní Pojišťovna hrubé předepsané pojistné  
ve výši 253,1 milionů korun. Ke konci roku 2006 to bylo 207,4 milionů korun. 
Nejvýznamnější částí tohoto obratu představovalo pojištění léčebných výloh následované 
pojištěním zrušení zájezdu a pojištěním zavazadel. Technický výsledek dosáhl 33 milionů 
korun a netechnický výsledek se zvýšil na 6 milionů korun. Investiční příjmy se zlepšily  
o 8 % a dosáhly 6 milionů korun.

Rok 2007 se vyznačoval dramatickým nárůstem škodního průběhu, a to v celkovém 
objemu i v hodnotě škod. Hrubé náklady na pojistná plnění dosáhly 96,7 milionů korun. 
Tento vývoj byl způsoben rychlým nárůstem četnosti pojistných událostí zvláště v některých 
středomořských destinacích. Průměrné náklady na pojistnou událost zůstaly téměř  
na stejné úrovni jako v předchozím roce. Česká měna posilující vůči americkému dolaru  
a euru však výsledek silně ovlivnila. Množství velkých pojistných událostí přesahujících hod-
notu 100 000 korun, z nichž se většina stala v zámořských destinacích, se zvýšilo o 24 %. 
Následkem toho jsme čelili významnému devatenáctiprocentnímu zvýšení škodního průběhu.

Ostatní výdaje společnosti nerostly rychleji než příjmy. Náklady na provize zprostředkova-
telům, především cestovním kancelářím a makléřům, činily 47 miliónů korun. Současně se 
nám podařilo snížit podíl provozních nákladů, a to navzdory rozsáhlým investicím do infor-
mačních technologií a rozvoje zaměstnanců. Díky tomu jsme zakončili rok velmi dobrým 
výsledkem 38,7 milionů korun před zdaněním. Vlastní kapitál dosáhl 166,7 milionů korun  
a ukazatel solventnosti společnosti vysoce převyšoval zákonné požadavky pro naše odvětví.

Také naše dceřiné společnosti v daném roce vykázaly dobré výsledky. Především 
asistenční služba EUROALARM Assistance Prague, s.r.o., ukončila hospodaření kladným 
výsledkem, a to navzdory mnoha výzvám, s nimiž se musela během roku vypořádat. 
Pojišťovací makléřská společnost Etics ITP, s. r. o., která začala působit na trhu v roce 
2007 s cílem nabídnout subjektům v cestovním ruchu kompletní spektrum pojištění,  
vstoupila na trh také úspěšně. Ke konci roku Etics zprostředkoval pojištění odpovědnosti  
a insolvence pro více než 50 cestovních kanceláří.

Těchto výsledků bychom nedosáhli bez oddaných a profesionálně jednajících zaměstnanců. 
Našim spolupracovníkům proto patří za jejich práci v roce 2007 velký dík.

Letošní obchodní rok je již od počátku plný očekávání. Česká ekonomika je stále  
na růstové trajektorii a nová daňová reforma by měla přinést další zvýšení soukromé 
spotřeby. Tato skutečnost je důležitá i pro cestovní ruch, který si stanovil za cíl růst tržeb 
znovu mezi 3 a 5 %. Pokračující pozitivní vývoj v oblasti exportu posiluje rovněž obchodní 
cesty do zahraničí. Očekáváme proto, že naše výsledky porostou v souladu s obecným 
vývojem na trhu.

Evropská Cestovní Pojišťovna udělala dobrý krok, když využila zkušeností  
naší mezinárodní akcionářské struktury a přijala flexibilní přístup k novým technologiím 
hned v začátcích. V tomto procesu budeme pokračovat a prohlubovat naše vedoucí  
postavení na trhu. S pomocí naší mezinárodní sítě jsme připraveni stále zlepšovat svou 
pozici v konkurenčním prostředí. Naše společnost má vybudovány vazby jak v cestovním 
ruchu tak i v pojišťovnictví a rozvoj těchto vztahů je pro naše podnikání klíčový.  
Jsme přesvědčeni, že prohlubování odbornosti, zlepšování spolupráce se všemi partnery  
a další rozvoj služeb zákazníkům nám umožní dokázat i v příštích letech, že bezstarostné 
cestování je opravdu možné a že v této oblasti je naše společnost schopna nabídnout  
ještě mnohem více.

Praha, únor 2008

JUDr. Vladimír Krajíček
předseda představenstva a generální ředitel
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First time in its 15 years history Evropská surpassed a quarter billion CZK turnover and 
insured over half-million travellers in 2007. Having reached this threshold we not only quite 
significantly exceeded our original budget for the year, but we also showed a 22% growth 
rate. That was far surpassing a general growth of the whole insurance industry, which due 
to an increasing competition recorded only about 4% higher premium in non-life segment. 

Czech economy saw a good yearly growth over 6% in 2007. This positive development 
was accompanied by a low inflation rate, declining unemployment rate and strengthening 
of the local currency both towards Euro and Dollar. At the same time the exports went  
on growing and major local companies were more active in investing to other markets, 
primarily in Eastern Europe.

Travel trade enjoyed a good year nearly in all its segments. This allowed local owners  
of the major tour-operating groups to obtain a better position in negotiations with foreign 
investors. In summer a leading charter airline carrier together with its low-cost branch was 
sold to Icelandair and by the end of the year an American/Turkish investor took over the 
biggest local tour-operator. In general the whole market continued moving towards higher 
concentration and better financial performance. 

Higher households spending allowed another record results in the travel industry. Czech 
tour-operators sold 2,2m travel packages for holidays abroad and their turnover reached 
32 billion CZK, i.e. 5% higher than in the year before. Customers spent more on exotic 
holidays and their habits slowly changed to earlier bookings providing the operators with 
better economy. The average price for foreign holiday trip increased as well up to 14,2 
thousand CZK. Still only about 10% of travel packages were sold via Internet, but as 
in the other European countries this segment showed the fastest growth.

Our partnership with tour-operators belonged to the most important pillars of our  
specialised business. They brought a larger part of our private insurance turnover  
and we saw these schemes premium income growing by 20% in 2007. As the travel  
insurance was an optional supplement to tour-operators services, we were pleased  
that majority of their customers took our policies for even extended scope of cover when 
travelling abroad. Our commitment to a professional and fair co-operation got once again  
a high appreciation from the travel trade when we were voted the Best Travel Insurer  
in a poll organised annually by a prestigious trade magazine TTG Czech Republic. 

Travel insurance sales via electronic tools show a dramatic growth each year. Due to an 
extensive co-operation amongst European Travel Insurance Companies we are ready to 
provide our partners with various internationally recognised e-commerce solutions that work 
over borders. This approach helped us in extending co-operation with major local airline 
ticket portals, so their sales of our policies started to represent a much bigger part of our 
turnover made on insurance sold by independent agents. Premium generated via CRS  
solutions developed in a close collaboration with Amadeus more than doubled last year. 

We put a lot of efforts into providing most advanced services to our customers on our 
Internet website. Direct sale of policies via our on-line tool grew by more than 30% over 
the previous year and in the end of 2007 we first time launched a sale of completely new 
multi-trip policies on Internet. Our website services also allowed our corporate customers 
to register business trips on-line and to receive most updated and reliable information on 
travel risks worldwide.

Corporate insurance showed an 18% growth in 2007. We renewed annual contracts  
and signed new ones with more than 2 500 companies and institutions and provided 
extended insurance cover to their employees on about 140 000 business trips abroad.  
In this area we closely collaborated with all major insurance brokers on the market.  
We are proud that our dedication to quality of service convinced the Association of the 
Czech Insurance Brokers to award us with a title of the Insurer of the Year in April 2007.

In the fiscal year 2007, Evropská generated gross premiums written amounting  
to 253,1 million CZK. The equivalent year-end figure for 2006 was 207,4 million CZK. 
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Major part of this turnover was represented by medical travel insurance followed by trip 
cancellation and baggage insurance. Our technical result amounted to 33 million  
and the non-technical result increased to 6 million CZK. Our investment income improved  
by 8% up to 6 million CZK. 

The year was marked with a dramatic increase of claims both in volume and value.  
Our gross claims incurred reached 96,7 million CZK. This development was caused by  
a fast growth in claims frequency, especially in some Mediterranean destinations. Average 
claim cost remained nearly on the same level as in the year before but a strengthening  
of Czech currency towards US dollar and Euro mainly influenced this. A quantity of big 
claims exceeding 100 000 CZK went up by 24% and majority of them occurred in  
overseas destinations. As a result we faced a significant 19% increase of the loss ratio. 

Other expenses of the company did not grow faster than the income. We paid out  
47 million CZK on commissions to intermediaries, mainly to tour-operators and brokers. 
At the same time we managed to decrease a proportion of our operational costs despite 
heavy investments into information technologies and staff development. As a result we 
closed the year with a very good result before tax amounting to 38,7 million CZK.  
The shareholders equity reached 166,7 million CZK and the company solvency margin  
far exceeded legal requirements for our kind of business. 

Our subsidiaries also showed a good performance in the year under review. Especially,  
our daughter assistance centre EuroAlarm Assistance Prague, s.r.o., ended the fiscal year 
with a positive result despite a lot of challenges it had to address. An insurance broker,  
Etics ITP, s.r.o., that started its real operation in 2007 with a task to provide travel trade 
with all spectrums of insurance solutions, entered the market successfully. By the end  
of the year the Etics mediated liability and insolvency insurance for more than  
50 tour-operators.

We would not reach these results without a dedicated and professional staff members.  
Our people deserve a big thank you and the highest praise for their commitment 
during 2007.

The new business year begins full of expectations. The country economy is still on  
a growth track and the newly introduced tax reform is expected to bring another increase 
of private consumption. This is important for the tourist industry, which has set a target  
of increasing sales figures once again by between 3 and 5%. Continuous positive 
development of exports boosts business travel abroad. Therefore, we expect that our  
business will grow in correspondence with a general market development. 

Evropská made a good move when it adopted a flexible approach towards  
new technologies at an early stage utilising the experience of our international sharehold-
ers. We will continue to drive this process forward and expand our market leadership. 
Through our international network we are committed to improve the quality of our  
competitive position. Our company has many diversified links both with the travel trade  
and the insurance industry and the extent to which these activities are successful  
is crucially important to our business. We are sure that expanding our expertise, improving 
our co-operation with all kind of partners and further development of our services to  
customers will enable us to prove also in the years to come that a carefree travel  
is possible and that in this area our company has even more to offer.

Prague, February 2008

Vladimír Krajíček
Chairman of the Board of Directors and Managing Director
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V průběhu roku 2007 se dozorčí rada Evropské Cestovní Pojišťovny, a.s., sešla pětkrát  
a svoji funkci vykonávala v souladu se stanovami společnosti. 

Ve sledovaném období došlo ke změně ve složení dozorčí rady. Po valné hromadě 
akcionářů konané v dubnu 2007 nahradil ve funkci předsedy dozorčí rady pan Richard 
Bader pana Franze Josefa Biesela. Po celé sledované období byly členy dozorčí rady  
Dr. Martin Sturzlbaum (místopředseda) a pan Stefan Holzhauser. Všichni členové měli 
kdykoli na požádání přístup ke všem písemnostem společnosti.

Spolupráce s představenstvem byla na dobré úrovni a veškeré podklady nám byly  
na požádání předkládány. Představenstvo nás během předmětného roku informovalo 
jak písemně, tak i ústně o vývoji podnikání a finanční situaci společnosti.
 
Dozorčí rada prostudovala účetní závěrku za příslušný rok, zprávu představenstva  
a návrh představenstva na rozdělení bilančního zisku roku 2007. Po prostudování těchto 
dokumentů souhlasíme s návrhem na rozdělení bilančního zisku a k výroční zprávě 
nemáme potřebu cokoli doplnit.

Zpráva o auditu roční účetní závěrky předložená společností KPMG Česká republika, s.r.o., 
prokázala, že účetní a finanční výkazy odpovídají právním předpisům České republiky. 
Výsledek auditu jsme shledali jako uspokojující a nemáme k němu žádných dalších 
připomínek.

Konečný výsledek našeho šetření nezakládá důvod ke vznesení jakýchkoli námitek 
a doporučujeme valné hromadě akcionářů schválit veškeré dokumenty předložené 
představenstvem společnosti.

Praha, únor 2008

Za dozorčí radu

Richard Bader, předseda

Rozdělení bilančního zisku 

Valná hromada akcionářů na svém jednání dne 19. února 2008 schválila návrh představenstva použít zisk z hospodaření 
ve finančním roce 2007 ve výši 28 876 tis. Kč následujícím způsobem: 

• částku 1 444 tis. Kč použít k navýšení zákonného rezervního fondu v souladu se stanovami společnosti,
• částku 10 000 tis. Kč použít na výplatu dividend akcionářům podle jejich podílu na základním kapitálu společnosti a
• částku 17 432 tis. Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.
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The Supervisory Board of the Evropská Cestovní Pojišťovna a.s. held five meetings
during the year 2007 carrying out its duties in accordance with the Company’s Articles 
of Association. 

In the year under review one change occurred in the composition of the Supervisory Board.  
After the General Meeting of Shareholders held in April 2007 Mr. Richard Bader became  
a new Chairman of the Supervisory Board replacing Mr. Franz Josef Biesel. Throughout all  
the year Dr Martin Sturzlbaum (Vice-Chairman) and Mr Stefan Holzhauser were members 
of the Board. The members had access to all Company documents when required. 

Co-operation with the Board of Directors was on a good level and all the support  
materials were delivered on request. By means of written and personal reports the Board  
of Directors kept us informed of the development of business and the financial position  
of the Company during the year under review.

The Supervisory Board examined the financial statements for the year, the Board  
of Directors report, and the Board of Directors proposal for the distribution of the balance  
sheet profit for the year 2007. Having studied these documents, we agree to the proposal  
for the distribution of the balance sheet profit and have nothing to add to the annual report.

The auditor’s report on the year’s financial statements presented 
by KPMG Česká republika, s. r.o., showed that the accounting and the financial statements  
comply with the legal regulations of the Czech Republic. We find the result of the audit  
satisfactory and have no further comments to it. 

According to the final result of our examination, we have no objection to raise and we are  
going to recommend the General Meeting of Shareholders to approve all documents  
submitted by the Board of Directors.

Prague, February 2008

For the Supervisory Board

Richard Bader, Chairman

Supervisory Board Report on Activities in 2007

Balance sheet profit distribution

The General Meeting of Shareholders held on 19 February 2008 approved the proposal of the Board of Directors
to distribute the profit of the financial year 2007 in the amount of TCZK 28 876 as follows: 

• to allocate TCZK 1 444 to the statutory reserve fund in accordance with the Articles of Association,
• to use TCZK 10 000 to pay out dividends to the shareholders in accordance with their share in the Company’s share capital and
• to transfer the remaining TCZK 17 432 to retained earnings.
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Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s., je dceřinou společností přední dánské cestovní 
pojišťovny Europaeiske Rejseforsikring A/S se sídlem v Kodani, která drží 75 % akcií. 
Německá pojišťovna Europäische Reiseversicherung AG se sídlem v Mnichově vlastní 
15 % akcií a zbývající 10% podíl je v rukou rakouské Europäische Reiseversicherung AG 
se sídlem ve Vídni. Prostřednictvím akcionářů je naše společnost z více než 90 % 
vlastněna německou zajišťovnou Munich Re. Všechny tyto společnosti jsou osobami 
ovládajícími ve smyslu § 66a obchodního zákoníku.

Zajištění pojišťovny je provozováno na základě zajistných smluv uzavřených s německou 
Europäische Reiseversicherung AG a rakouskou Europäische Reiseversicherung AG.

Naše pojišťovna používala v roce 2007 služeb celosvětově rozšířených úřadoven 
dánské Euro-Center A/S, a hradila jim poplatky za likvidaci pojistných událostí našich 
klientů v zahraničí. V roce 2007 jsme hradili německé Europäische Reiseversicherung AG 
příslušný podíl nákladů na používání účetního systému používaného celou skupinou 
(35 tis. EUR bez DPH).

Pojišťovna má 100% podíl ve společnosti EUROALARM Assistance Prague, s.r.o. S touto 
společností má pojišťovna uzavřenu smlouvu o spolupráci spočívající v poskytování 
asistenčních služeb klientům pojišťovny, smlouvu o poskytování administrativních služeb, 
smlouvu o pronájmu movitých věcí a smlouvu o podnájmu. Pojišťovna poskytla společnosti 
EUROALARM Assistance Prague provozní úvěr za obvyklý úrok. Tento úvěr byl splacen 
k 31.12.2007.

Pojišťovna drží také 100% podíl ve společnosti Etics ITP, s.r.o.S touto makléřskou 
společností má pojišťovna uzavřenu smlouvu o podnájmu a společnost Etics ITP poskytla 
pojišťovně služby spočívající v analýzách pojistného rizika. Pojišťovna je i nadále 10% 
podílníkem mnichovské European Assistance Holding GmbH, jejímž úkolem je koordinovat 
činnost asistenčních služeb ve skupině.

Přehled transakcí s dceřinnými společnostmi:

V uplynulém roce pojišťovna neuzavřela žádné jiné smlouvy se společnostmi patřícími 
do skupiny Munich Re na českém trhu ani v zahraničí.

Evropská Cestovní Pojišťovna nemá uzavřeny žádné ovládací smlouvy se svými akcionáři 
a v roce 2007 nečinila žádné právní úkony v jejich zájmu, ani nepřijímala jakákoli opatření 
na jejich popud. Ze smluv o poskytování služeb mezi podniky propojenými ve skupině  
naší společnosti nevznikla jakákoli újma. Výše vzájemných pohledávek a závazků 
ke dni účetní závěrky je uvedena v příloze.

Praha, leden 2008

JUDr. Vladimír Krajíček
předseda představenstva a generální ředitel
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Evropská Cestovní Pojišťovna a.s. (“the Company”) is a subsidiary company of the Danish 
travel insurance leader Europaeiske Rejseforsikring A/S, Copenhagen, which holds 75% 
of the shares. A German insurer, Europäische Reiseversicherung AG, Munich, holds 
another 15% of the shares while the Austrian company Europäische Reiseversicherung AG, 
Vienna, holds the remaining 10%. Through the shareholders the German reinsurer Munich 
Re controls more than 90% of the Company. All of the above companies can be 
considered as controlling persons in accordance with art. 66a of the Commercial Code.

The Company carries out reinsurance activities in accordance with reinsurance 
agreements concluded with the German company Europäische Reiseversicherung AG 
and the Austrian company Europäische Reiseversicherung AG.

In 2007 the Company used handling services of worl-wide spread offices of the Danish 
company Euro-Center A/S and paid them fees for handling our customers’ claims abroad. 
The Company paid to Europäische Reiseversicherung AG the appropriate part of the cost 
of using the Group Accounting System in 2007 (TEUR 35 excluding VAT).

The Company owns a 100% share in EUROALARM Assistance Prague, s.r.o. 
(“EUROALARM”). We have a co-operation contract with EUROALARM on providing 
assistance services to our customers, as well as a contract on administration services, 
a lease contract for moveable property and a sub-lease contract for office space. We 
provided EUROALARM with an operational loan at a standard interest rate and the loan was 
fully paid up as at 31.12.2007.

The Company also owns a 100% share in Etics ITP, s.r.o. With this broker company we 
signed a sub-lease contract for office space and the Etics provided us with an insurance 
risk analysis. Our Company continues to be a 10% shareholder of European Assistance 
Holding GmbH, whose task is to co-ordinate the assistance services within our Group.

Summary of transactions with subsidiaries:

We did not enter into any other agreements with companies owned by Munich Re, neither 
in the Czech Republic nor abroad. 

Evropská Cestovní Pojišťovna does not have any controlling agreement with its sharehold-
ers. In 2007 the Company did not undertake any legal steps in their interest, nor did it 
adopt any measures on their instruction. The Company did not suffer any loss or harm as 
a result of any contracts on services concluded with related companies within the Group. 
The exact amount of mutual receivables and payables as at the date of closing the books 
is shown in the notes to the financial statements.

Prague, January 2008

Vladimír Krajíček
Chairman of the Board of Directors and Managing Director
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Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 18. ledna 2008 vydali o účetní závěrce,
která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

“Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Evropská Cestovní Pojišťovna, 
a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2007, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního
kapitálu za rok 2007 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných
účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti Evropská Cestovní
Pojišťovna, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy
odpovídá statutární orgán společnosti Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Součástí této 
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené
účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými  
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.  
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést 
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů 
závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní 
závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení  
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením  
i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ  
pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný  
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Evropská Cestovní Pojišťovna, 
a.s. k 31. prosinci 2007 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2007 
v souladu s českými účetními předpisy.”
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Zpráva o vztazích

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými 
osobami společnosti Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. k 31. prosinci 2007. Za tuto
zprávu o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat
na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se  
k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto
standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru 
jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je 
omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy 
a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka 
poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto 
nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů 
uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Evropská Cestovní
Pojišťovna, a.s. k 31. prosinci 2007.

Výroční zpráva

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost
výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat
na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti,
jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje
přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných 
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 6. března 2008

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení číslo 71
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Ing. Romana Benešová
Partner

Osvědčení číslo 1834
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Auditor’s Report
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Auditor’s report to the shareholders of Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.

Financial statements

On the basis of our audit, on 18 January 2008 we issued an auditor’s report on
the Company’s statutory financial statements, which are included in this annual report,
and our report was as follows:

“We have audited the accompanying financial statements of Evropská Cestovní Pojišťovna, 
a.s., which comprise the balance sheet as of 31 December 2007, the income statement
and the statement of changes in equity for the year then ended, and the notes to these
financial statements including a summary of significant accounting policies and other
explanatory notes. Information about the company is stated in point 1 of the notes
to these financial statements.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. in accordance with the Czech accounting 
legislation. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal
controls relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying
appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable
in the circumstances.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our
audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International  
Standards on Auditing and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the Czech  
Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan  
and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements  
are from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s 
judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal controls relevant to the entity’s preparation and fair presentation
of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effective-  
ness of the entity’s internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness  
of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate 
to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly in all material respects the assets,  
liabilities and the financial position of Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s., 
as of 31 December 2007, and of its expenses, revenues and financial performance 
for the year then ended in accordance with the Czech accounting legislation.”
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Report on relations between related parties

We have also reviewed the factual accuracy of the information disclosed in the report
on relations between related parties of Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. for the 2007
ended 31 December 2007. This report on relations between the related parties is the
responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express our view
on the report on relations based on our review.

We conducted our review in accordance with International Standards on Auditing  
and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those
standards require that we plan and perform the review to obtain moderate assurance that 
the report on relations is free of material factual misstatement. A review is limited primarily 
to inquiries of Company personnel and analytical procedures and examination, on a test 
basis, of the factual accuracy of information, and thus provides less assurance than 
an audit. We have not conducted an audit of the report on relations and, accordingly,
we do not express an audit opinion.
Nothing has come to our attention based on our review that indicates that the information 
disclosed in the report on relations between related parties of Evropská Cestovní
Pojišťovna, a.s. for the 2007 ended 31 December 2007 contains material factual
misstatements.

Annual report

We have audited the consistency of the annual report with the audited financial statements.
This annual report is the responsibility of Company’s management. Our responsibility is to
express our opinion on the consistency of the annual report with the audited financial
statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards
on Auditing and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic.
Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 
that the information disclosed in the annual report describing matters that all also
presented in the financial statements is, in all material respects, consistent with the audited
financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for 
the auditor’s opinion.

In our opinion, the information disclosed in annual report is, in all material respects, 
consistent with the audited financial statements.

Prague, 6 March 2008

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Licence number 71
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Ing. Romana Benešová
Partner

Licence number 1834
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – PROFIT AND LOSS ACCOUNT (v tis. Kč/TCZK)
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PŘEHLED KAPITÁLU – STATEMENT ON EQUITY (v tis. Kč/TCZK)
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Příloha k účetní závěrce
Rok končící 31. prosincem 2007 ( v tis. Kč)
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1. CHARAKTERISTIKA
 A HLAVNÍ AKTIVITY

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23. 4. 1993
(IČ 49240196).

Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 16. 9. 1993. Dne 28. 11. 
2001 společnost požádala Ministerstvo financí o vydání povolení pojišťovací činnosti v souladu 
se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví (dále jen „zákon“). Ministerstvo financí vydalo 
dne 23. 1. 2002 rozhodnutí č. 322/2732/2002, ve kterém uvedlo rozsah povolené pojišťovací 
činnosti. Společnost se zabývá pojišťovací činností od října 1993 a poskytuje komplexní 
cestovní pojištění do zahraničí zahrnující úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění 
majetku, odpovědnosti za škodu, pojištění zrušení zájezdu a pojištění dalších rizik, která mohou 
vzniknout v souvislosti s cestováním. Všechny smlouvy jsou uzavírány na území České republiky. 
Toto pojištění spadá do neživotního pojištění odvětví pojištění pomoci osobám v nouzi během 
cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště.

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8

Představenstvo:
JUDr. Vladimír Krajíček, Praha - předseda
Ing. Hana Axmannová, Praha - členka
Mgr. Ondřej Rušikvas, Miřejovice - člen

Dozorčí rada:
Richard Bader, Německo – předseda (od 27. 4. 2007)
Dr. Martin Sturzlbaum, Rakousko – místopředseda
Stefan Uwe Holzhauser, Německo – člen
Franz Josef Biesel, Německo – předseda (do 27. 4. 2007)

Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva. 
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu 
jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem, 
dále se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, a se zákonem  
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 
událostí, v platném znění.

Společnost vlastní dceřinou společnost EUROALARM Assistance Prague, s.r.o., zabývající se 
poskytováním asistenčních služeb v oblasti cestovního pojištění. Společnost EUROALARM 
Assistance Prague, s.r.o., byla založena v roce 2002 vkladem 200 tis. Kč. Obchodní 
podíl společnosti na EUROALARM Assistance Prague, s.r.o., je 100 %. Společnost založila 
v roce 2005 vkladem 2 000 tis. Kč dceřinou společnost Etics ITP, s.r.o., zabývající se 
zprostředkováním pojištění a likvidací pojistných událostí. Společnost Etics ITP, s.r.o., byla 
zapsána do obchodního rejstříku dne 1.2.2006. Obchodní podíl společnosti na Etics ITP, s.r.o., 
je 100 %. Společnost dále vlastní podíl ve společnosti European Assistance Holding GmbH  
ve výši 10 %.

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena 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“), 
českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 502, 
a dalšími souvisejícími předpisy. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu 
oceňování majetku reálnou hodnotou a historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat v činnosti  
v dohledné budoucnosti.

2. SÍDLO SPOLEČNOSTI

3. STATUTÁRNÍ ORGÁNY
 K 31. 12. 2007

4. PRÁVNÍ POMĚRY

5. PRÁVNÍ POMĚRY

6. ZÁSADNÍ POSTUPY ÚČTOVÁNÍ
 A OCEŇOVÁNÍ POUŽÍVANÉ
 SPOLEČNOSTÍ

6.1. Předepsané pojistné
 a hlavní aktivity

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.

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 přijaté regresy a jiné  
obdobné nároky pojišťovny. O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení  
likvidace pojistné události a stanovení výše plnění.

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé  
v souvislosti s uzavřením pojistných smluv. 

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. Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné 
smlouvy v neživotním pojištění vychází z celkové výše nákladů na provize vzniklých v běžném 
období a je vypočtena na základě poměru hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné k datu 
účetní závěrky k předepsanému hrubému pojistnému za účetní období.

Během účetního období jsou administrativní náklady účtovány na netechnický účet.  
Náklady jsou následně rozděleny mezi náklady na likvidaci pojistných událostí, pořizovací 
náklady na pojistné smlouvy, správní režii (technický účet), náklady na správu investic a ostatní 
netechnické náklady (netechnický účet). Klíčem k rozdělení nákladů je jejich přiřazení  
k jednotlivým nákladovým střediskům společnosti, u kterých je kvalifikovaným odhadem  
definován v souladu s obsahovou náplní nákladového střediska poměr nákladů připadající  
na náklady na likvidaci pojistných událostí, pořizovací náklady na pojistné smlouvy, správní režii, 
náklady na správu investic a netechnických nákladů. Tímto způsobem nejsou převedeny daně  
a poplatky a ostatní náklady nesouvisející s pojištěním a zajištěním.

Během účetního období jsou výnosy z realizace finačního umístění účtovány na netechnický 
účet. Na konci účetního období jsou výnosy z finačního umístění kryjícího prostředky technických 
rezerv přeúčtovány na technický účet.

Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsaného pojistného, které se 
vztahuje k budoucím účetním obdobím, a její výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných 
podle jednotlivých pojistných smluv za použití metody “pro rata temporis”. U vybraných smluv 
dlouhodobého pojištění se do rezervy zahrnuje neprocestované předepsané pojistné.

Rezervy na pojistná plnění jsou tvořeny ve výši předpokládaných nákladů na pojistné události:
• hlášené do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období nezlikvidované
  (RBNS),
• 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 běžného účetního období vznikly, ale nebyly pojišťovně 
hlášeny (IBNR), je výše rezervy na pojistná plnění stanovena na základě matematicko-statistické 
analýzy ve výši 2,2 % ze zaslouženého hrubého pojistného. Rezerva na pojistná plnění zahrnuje 
rovněž hodnotu veškerých odhadnutých externích nákladů spojených s likvidací 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. 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.

Rezerva na prémie a slevy je tvořena v souladu s pojistnými smlouvami. Rezerva je tvořena 
v případech, kdy pojišťovně vzniká vzhledem k dosaženému objemu pojistného povinnost vyplatit 
pojistníkovi zpět část pojistného vztahujícího se k běžnému účetnímu období. Změny stavu 
rezervy na prémie a slevy společnost vykazuje v položce „Prémia a slevy“ výkazu zisků a ztrát.

Na základě novely vyhlášky č. 303/2004 Sb., byla vyrovnávací rezerva v roce 2006 rozpuštěna.

Společnost netvoří jiné technické rezervy.
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1. CHARAKTERISTIKA
 A HLAVNÍ AKTIVITY

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23. 4. 1993
(IČ 49240196).

Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 16. 9. 1993. Dne 28. 11. 
2001 společnost požádala Ministerstvo financí o vydání povolení pojišťovací činnosti v souladu 
se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví (dále jen „zákon“). Ministerstvo financí vydalo 
dne 23. 1. 2002 rozhodnutí č. 322/2732/2002, ve kterém uvedlo rozsah povolené pojišťovací 
činnosti. Společnost se zabývá pojišťovací činností od října 1993 a poskytuje komplexní 
cestovní pojištění do zahraničí zahrnující úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění 
majetku, odpovědnosti za škodu, pojištění zrušení zájezdu a pojištění dalších rizik, která mohou 
vzniknout v souvislosti s cestováním. Všechny smlouvy jsou uzavírány na území České republiky. 
Toto pojištění spadá do neživotního pojištění odvětví pojištění pomoci osobám v nouzi během 
cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště.

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8

Představenstvo:
JUDr. Vladimír Krajíček, Praha - předseda
Ing. Hana Axmannová, Praha - členka
Mgr. Ondřej Rušikvas, Miřejovice - člen

Dozorčí rada:
Richard Bader, Německo – předseda (od 27. 4. 2007)
Dr. Martin Sturzlbaum, Rakousko – místopředseda
Stefan Uwe Holzhauser, Německo – člen
Franz Josef Biesel, Německo – předseda (do 27. 4. 2007)

Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva. 
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu 
jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem, 
dále se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, a se zákonem  
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 
událostí, v platném znění.

Společnost vlastní dceřinou společnost EUROALARM Assistance Prague, s.r.o., zabývající se 
poskytováním asistenčních služeb v oblasti cestovního pojištění. Společnost EUROALARM 
Assistance Prague, s.r.o., byla založena v roce 2002 vkladem 200 tis. Kč. Obchodní 
podíl společnosti na EUROALARM Assistance Prague, s.r.o., je 100 %. Společnost založila 
v roce 2005 vkladem 2 000 tis. Kč dceřinou společnost Etics ITP, s.r.o., zabývající se 
zprostředkováním pojištění a likvidací pojistných událostí. Společnost Etics ITP, s.r.o., byla 
zapsána do obchodního rejstříku dne 1.2.2006. Obchodní podíl společnosti na Etics ITP, s.r.o., 
je 100 %. Společnost dále vlastní podíl ve společnosti European Assistance Holding GmbH  
ve výši 10 %.

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena 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“), 
českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 502, 
a dalšími souvisejícími předpisy. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu 
oceňování majetku reálnou hodnotou a historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat v činnosti  
v dohledné budoucnosti.

2. SÍDLO SPOLEČNOSTI

3. STATUTÁRNÍ ORGÁNY
 K 31. 12. 2007

4. PRÁVNÍ POMĚRY

5. PRÁVNÍ POMĚRY

6. ZÁSADNÍ POSTUPY ÚČTOVÁNÍ
 A OCEŇOVÁNÍ POUŽÍVANÉ
 SPOLEČNOSTÍ

6.1. Předepsané pojistné
 a hlavní aktivity

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.

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 přijaté regresy a jiné  
obdobné nároky pojišťovny. O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení  
likvidace pojistné události a stanovení výše plnění.

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé  
v souvislosti s uzavřením pojistných smluv. 

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. Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné 
smlouvy v neživotním pojištění vychází z celkové výše nákladů na provize vzniklých v běžném 
období a je vypočtena na základě poměru hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné k datu 
účetní závěrky k předepsanému hrubému pojistnému za účetní období.

Během účetního období jsou administrativní náklady účtovány na netechnický účet.  
Náklady jsou následně rozděleny mezi náklady na likvidaci pojistných událostí, pořizovací 
náklady na pojistné smlouvy, správní režii (technický účet), náklady na správu investic a ostatní 
netechnické náklady (netechnický účet). Klíčem k rozdělení nákladů je jejich přiřazení  
k jednotlivým nákladovým střediskům společnosti, u kterých je kvalifikovaným odhadem  
definován v souladu s obsahovou náplní nákladového střediska poměr nákladů připadající  
na náklady na likvidaci pojistných událostí, pořizovací náklady na pojistné smlouvy, správní režii, 
náklady na správu investic a netechnických nákladů. Tímto způsobem nejsou převedeny daně  
a poplatky a ostatní náklady nesouvisející s pojištěním a zajištěním.

Během účetního období jsou výnosy z realizace finačního umístění účtovány na netechnický 
účet. Na konci účetního období jsou výnosy z finačního umístění kryjícího prostředky technických 
rezerv přeúčtovány na technický účet.

Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsaného pojistného, které se 
vztahuje k budoucím účetním obdobím, a její výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných 
podle jednotlivých pojistných smluv za použití metody “pro rata temporis”. U vybraných smluv 
dlouhodobého pojištění se do rezervy zahrnuje neprocestované předepsané pojistné.

Rezervy na pojistná plnění jsou tvořeny ve výši předpokládaných nákladů na pojistné události:
• hlášené do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období nezlikvidované
  (RBNS),
• 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 běžného účetního období vznikly, ale nebyly pojišťovně 
hlášeny (IBNR), je výše rezervy na pojistná plnění stanovena na základě matematicko-statistické 
analýzy ve výši 2,2 % ze zaslouženého hrubého pojistného. Rezerva na pojistná plnění zahrnuje 
rovněž hodnotu veškerých odhadnutých externích nákladů spojených s likvidací 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. 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.

Rezerva na prémie a slevy je tvořena v souladu s pojistnými smlouvami. Rezerva je tvořena 
v případech, kdy pojišťovně vzniká vzhledem k dosaženému objemu pojistného povinnost vyplatit 
pojistníkovi zpět část pojistného vztahujícího se k běžnému účetnímu období. Změny stavu 
rezervy na prémie a slevy společnost vykazuje v položce „Prémia a slevy“ výkazu zisků a ztrát.

Na základě novely vyhlášky č. 303/2004 Sb., byla vyrovnávací rezerva v roce 2006 rozpuštěna.

Společnost netvoří jiné technické rezervy.
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6.8. Rezerva na pojistná plnění

6.9. Rezerva na prémie a slevy

6.10. Vyrovnávací rezerva

6.11. Jiné rezervy
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Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v jejich čisté výši, tj. po zohlednění 
podílu zajistitelů. Výše tohoto podílu je stanovena na základě ustanovení příslušných zajistných 
smluv a způsobů zúčtování se zajistiteli. Společnost vykazuje podíl zajistitelů na rezervě na 
nezasloužené pojistné a na rezervě na pojistná plnění. Zajistitel se nepodílí na dalších pojistně 
technických rezervách.

Podíly
Podílem v ovládaných osobách se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve které 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 % na základním  
kapitálu. Podíly jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pořizovací cenou se 
rozumí cena, za niž byl podíl pořízen, včetně přímých nákladů s jeho pořízením souvisejících. 
Podíly jsou přeceněny k rozvahovému dni dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na reálnou 
hodnotu. Reálná hodnota finančního umístění v podnikatelských seskupeních je stanovena 
odborným odhadem např. jako podíl na čistých aktivech společnosti. Oceňovací rozdíly jsou 
vykázány ve vlastním kapitálu.

Dluhopisy jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně. Společnost provádí amortizaci 
prémie nebo diskontu u veškerých dluhopisů držených k datu účetní závěrky. Prémie či diskont 
jsou rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou 
efektivní úrokové míry. Amortizované dluhopisy jsou k rozvahovému dni přeceněny na reálnou 
hodnotu. V souladu s vyhláškou MF č. 502/2002 Sb., ve znění vyhlášky MF č. 474/2003 Sb., 
jsou oceňovací rozdíly vykázány ve vlastním kapitálu. 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. Veškeré dluhopisy držené společností jsou klasifikovány jako cenné 
papíry držené do splatnosti.

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem jsou účtovány k okamžiku pořízení  
v pořizovací ceně. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byly akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem pořízeny, včetně přímých nákladů s jejich pořízením souvisejících.  
K rozvahovému dni jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem přeceňovány  
na reálnou hodnotu. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto 
hodnotu ocenění pořizovací cenou.

Depozita u bank 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.

Půjčky jsou k okamžiku poskytnutí účtovány v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období 
jsou tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. U krátkodobých půjček je reálná hodnota 
představována nominální hodnotou včetně časového rozlišení úroků.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný 
majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně  
do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen. Roční odpisová 
sazba účetních odpisů vychází z předpokládané doby používání dlouhodobého hmotného  
a nehmotného majetku. Společnost si stanovila následující plán účetních odpisů  
podle skupin majetku:

Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kursem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, 
který je platný ke dni vzniku účetního případu. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou 
k rozvahovému dni přepočítána dle oficiálního kursu ČNB, platného k danému dni.  
Kursové zisky a ztráty se účtují ve prospěch výnosů, popř. na vrub nákladů.

Opravné položky jsou vytvářeny k  pohledávkám. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles 
hodnoty jednotlivých pohledávek stanovený na základě posouzení rizik vedením společnosti. 
Společnost tvoří opravné položky netto způsobem, tj. do nákladů nebo výnosů se účtuje částka 
ve výši rozdílu stavu opravných položek na počátku a konci účetního období.

6.12. Podíl zajistitelů na pojistně
 technických rezervách

6.13. Finanční umístění
6.13.1. Podnikatelská seskupení

6.13.2. Dluhopisy

6.13.3. Akcie a ostatní cenné papíry 
 s proměnlivým výnosem

6.13.4. Depozita u finančních institucí

6.13.5. Půjčky

6.14. Dlouhodobý hmotný
 a nehmotný majetek

6.15. Přepočty cizích měn

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.

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. 
Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné  
v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň vychází z veškerých 
rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané sazby platné  
pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy  
neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích.

Rezerva na daň z příjmů 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.

Tato účetní závěrka je sestavena jako nekonsolidovaná. Údaje účetní závěrky společnosti 
se zahrnují do konsolidované účetní závěrky sestavené společností jako konsolidující účetní 
jednotkou. Do konsolidačního celku jsou dále zahrnuty společnosti EUROALARM Assistance 
Prague, s.r.o. a Etics ITP, s.r.o. Současně se údaje této účetní závěrky zahrnují  
do konsolidované účetní závěrky společnosti Europaeiske Rejseforsikring A/S, se sídlem  
v Dánsku a Europäische Reiseversicherung AG, se sídlem v Německu.

Pro rok 2007 byla na základě vypracované matematicko-statistické analýzy zpřesněna metoda 
stanovení výše rezervy pojistných událostí, které do konce běžného účetního období vznikly,
ale nebyly pojišťovně hlášeny (IBNR), na 2,2 % (2006: 2,5%) ze zaslouženého hrubého  
pojistného (tato změna je popsána v odst. 6.8.). Tato skutečnost měla vliv na zvýšení výsledku 
technického účtu o 616 tis. Kč před zdaněním.

Protože od 20. 3. 2002 společnost vlastní podíl na společnosti EUROALARM Assistance Prague, 
s.r.o., bylo na základě §4  zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, upuštěno 
od účtování odložené daně z přecenění tohoto podílu na reálnou hodnotu. Tato skutečnost měla 
dopad na zvýšení oceňovacích rozdílů z přecenění majetku o 2 628 tis. Kč a součastně 
na pokles daňových závazků o tuto částku.

Na základě dohod o ukončení spolupráce ze dne 31.10.2007 ukončila společnost spolupráci 
při administrativě a sjednávání pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře s pojišťovnou 
Generali. Tato situace bude mít vliv na snížení  ostatních netechnických výnosů v roce 2008.

Celková výše vyplacených získatelských provizí v rámci přímého pojištění dosáhla částky  
47 314 tis. Kč (2006: 38 620 tis. Kč; 2005: 30 295 tis. Kč), z toho: brutto částka 48 185 tis. Kč 
(2006: 39 136 tis. Kč; 2005: 30 788 tis. Kč), časové rozlišení - 871 tis. Kč (2006: - 516 tis. Kč; 
2005:  - 493 tis. Kč).

Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti k 31. 12. 2007 představoval software, jehož 
zůstatková účetní hodnota činila 1 896 tis. Kč (2006: 1 764 tis. Kč; 2005: 1 074 tis. Kč), 
a zůstatek účtu pořízení software ve výši 0 Kč (2006: 0 Kč; 2005: 0 Kč).

Společnost v roce 2007 neobdržela žádné podíly na ziscích plynoucí z podílů v jiných 
společnostech.

6.16. Stanovení opravných položek

6.16.1. Opravné položky k pohledávkám
 za pojistníky

6.17. Daň z příjmů

6.17.1. Rezerva na daň z příjmů

6.18. Konsolidace

7. ZMĚNA ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ
7.1. Zpřesnění metody stanovení rezervy
 na pojistné události, které do konce
 běžného účetního období vznikly,
 ale nebyly pojišťovně hlášeny (IBNR)

7.2. Účtování odložené daně z přecenění
 podílu drženého ve společnosti
 EUROALARM Asistance Prague, s.r.o. 

8. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
8.1. Ukončení spolupráce v oblasti pojištění
 insolvence s pojišťovnou Generali

9. PŘEHLED POJIŠTĚNÍ

10. PŘEHLED VYPLACENÝCH PROVIZÍ

11. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

12. FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ 
12.1. Pořizovací cena a reálná hodnota
 finančního umístění
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Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v jejich čisté výši, tj. po zohlednění 
podílu zajistitelů. Výše tohoto podílu je stanovena na základě ustanovení příslušných zajistných 
smluv a způsobů zúčtování se zajistiteli. Společnost vykazuje podíl zajistitelů na rezervě na 
nezasloužené pojistné a na rezervě na pojistná plnění. Zajistitel se nepodílí na dalších pojistně 
technických rezervách.

Podíly
Podílem v ovládaných osobách se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve které 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 % na základním  
kapitálu. Podíly jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pořizovací cenou se 
rozumí cena, za niž byl podíl pořízen, včetně přímých nákladů s jeho pořízením souvisejících. 
Podíly jsou přeceněny k rozvahovému dni dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na reálnou 
hodnotu. Reálná hodnota finančního umístění v podnikatelských seskupeních je stanovena 
odborným odhadem např. jako podíl na čistých aktivech společnosti. Oceňovací rozdíly jsou 
vykázány ve vlastním kapitálu.

Dluhopisy jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně. Společnost provádí amortizaci 
prémie nebo diskontu u veškerých dluhopisů držených k datu účetní závěrky. Prémie či diskont 
jsou rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou 
efektivní úrokové míry. Amortizované dluhopisy jsou k rozvahovému dni přeceněny na reálnou 
hodnotu. V souladu s vyhláškou MF č. 502/2002 Sb., ve znění vyhlášky MF č. 474/2003 Sb., 
jsou oceňovací rozdíly vykázány ve vlastním kapitálu. 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. Veškeré dluhopisy držené společností jsou klasifikovány jako cenné 
papíry držené do splatnosti.

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem jsou účtovány k okamžiku pořízení  
v pořizovací ceně. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byly akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem pořízeny, včetně přímých nákladů s jejich pořízením souvisejících.  
K rozvahovému dni jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem přeceňovány  
na reálnou hodnotu. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto 
hodnotu ocenění pořizovací cenou.

Depozita u bank 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.

Půjčky jsou k okamžiku poskytnutí účtovány v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období 
jsou tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. U krátkodobých půjček je reálná hodnota 
představována nominální hodnotou včetně časového rozlišení úroků.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný 
majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně  
do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen. Roční odpisová 
sazba účetních odpisů vychází z předpokládané doby používání dlouhodobého hmotného  
a nehmotného majetku. Společnost si stanovila následující plán účetních odpisů  
podle skupin majetku:

Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kursem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, 
který je platný ke dni vzniku účetního případu. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou 
k rozvahovému dni přepočítána dle oficiálního kursu ČNB, platného k danému dni.  
Kursové zisky a ztráty se účtují ve prospěch výnosů, popř. na vrub nákladů.

Opravné položky jsou vytvářeny k  pohledávkám. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles 
hodnoty jednotlivých pohledávek stanovený na základě posouzení rizik vedením společnosti. 
Společnost tvoří opravné položky netto způsobem, tj. do nákladů nebo výnosů se účtuje částka 
ve výši rozdílu stavu opravných položek na počátku a konci účetního období.
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 a nehmotný majetek

6.15. Přepočty cizích měn

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.

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. 
Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné  
v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň vychází z veškerých 
rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané sazby platné  
pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy  
neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích.

Rezerva na daň z příjmů 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.

Tato účetní závěrka je sestavena jako nekonsolidovaná. Údaje účetní závěrky společnosti 
se zahrnují do konsolidované účetní závěrky sestavené společností jako konsolidující účetní 
jednotkou. Do konsolidačního celku jsou dále zahrnuty společnosti EUROALARM Assistance 
Prague, s.r.o. a Etics ITP, s.r.o. Současně se údaje této účetní závěrky zahrnují  
do konsolidované účetní závěrky společnosti Europaeiske Rejseforsikring A/S, se sídlem  
v Dánsku a Europäische Reiseversicherung AG, se sídlem v Německu.

Pro rok 2007 byla na základě vypracované matematicko-statistické analýzy zpřesněna metoda 
stanovení výše rezervy pojistných událostí, které do konce běžného účetního období vznikly,
ale nebyly pojišťovně hlášeny (IBNR), na 2,2 % (2006: 2,5%) ze zaslouženého hrubého  
pojistného (tato změna je popsána v odst. 6.8.). Tato skutečnost měla vliv na zvýšení výsledku 
technického účtu o 616 tis. Kč před zdaněním.

Protože od 20. 3. 2002 společnost vlastní podíl na společnosti EUROALARM Assistance Prague, 
s.r.o., bylo na základě §4  zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, upuštěno 
od účtování odložené daně z přecenění tohoto podílu na reálnou hodnotu. Tato skutečnost měla 
dopad na zvýšení oceňovacích rozdílů z přecenění majetku o 2 628 tis. Kč a součastně 
na pokles daňových závazků o tuto částku.

Na základě dohod o ukončení spolupráce ze dne 31.10.2007 ukončila společnost spolupráci 
při administrativě a sjednávání pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře s pojišťovnou 
Generali. Tato situace bude mít vliv na snížení  ostatních netechnických výnosů v roce 2008.

Celková výše vyplacených získatelských provizí v rámci přímého pojištění dosáhla částky  
47 314 tis. Kč (2006: 38 620 tis. Kč; 2005: 30 295 tis. Kč), z toho: brutto částka 48 185 tis. Kč 
(2006: 39 136 tis. Kč; 2005: 30 788 tis. Kč), časové rozlišení - 871 tis. Kč (2006: - 516 tis. Kč; 
2005:  - 493 tis. Kč).

Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti k 31. 12. 2007 představoval software, jehož 
zůstatková účetní hodnota činila 1 896 tis. Kč (2006: 1 764 tis. Kč; 2005: 1 074 tis. Kč), 
a zůstatek účtu pořízení software ve výši 0 Kč (2006: 0 Kč; 2005: 0 Kč).

Společnost v roce 2007 neobdržela žádné podíly na ziscích plynoucí z podílů v jiných 
společnostech.

6.16. Stanovení opravných položek

6.16.1. Opravné položky k pohledávkám
 za pojistníky

6.17. Daň z příjmů

6.17.1. Rezerva na daň z příjmů

6.18. Konsolidace

7. ZMĚNA ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ
7.1. Zpřesnění metody stanovení rezervy
 na pojistné události, které do konce
 běžného účetního období vznikly,
 ale nebyly pojišťovně hlášeny (IBNR)

7.2. Účtování odložené daně z přecenění
 podílu drženého ve společnosti
 EUROALARM Asistance Prague, s.r.o. 

8. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
8.1. Ukončení spolupráce v oblasti pojištění
 insolvence s pojišťovnou Generali

9. PŘEHLED POJIŠTĚNÍ

10. PŘEHLED VYPLACENÝCH PROVIZÍ

11. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

12. FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ 
12.1. Pořizovací cena a reálná hodnota
 finančního umístění
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Společnost neeviduje k 31. 12. 2007 žádné krátkodobé půjčky poskytnuté dceřiné společnosti 
EUROALARM Assistance Prague, s.r.o., (2006: 3 085 tis. Kč; z toho jistina 3 000 tis. Kč; 
2005: 2 385 tis. Kč; z toho jistina 2 000 tis. Kč).

K 31. 12. 2007 byly stanoveny opravné položky ve výši 925 tis. Kč (2006: 829 tis. Kč; 
2005: 1 151 tis. Kč).

Společnost vykazuje pasivní saldo závazků vůči zajistitelům ve výši 24 276 tis. Kč 
(2006: 19 787 tis. Kč; 2005: 17 904 tis. Kč), z toho vůči podnikům ve skupině 21 848 tis. Kč 
(2006: 17 808 tis. Kč; 2005:  16 114 tis. Kč). Společnost eviduje depositum, 
které je poskytnuto zajistiteli ve výši 24 276 tis. Kč (2006: 19 787 tis. Kč; 2005: 17 904 tis. Kč), 
z toho deposita od podniků ve skupině 21 848 tis. Kč (2006: 17 808 tis. Kč; 2005: 16 114 tis Kč. 
Toto depositum kryje podíl zajistitelů na technických rezervách kvótového zajištění.

12.2. Majetkové účasti v ovládaných osobách

13. POSKYTNUTÉ PŮJČKY

14. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
14.1. Opravné položky k pohledávkám

14.2. Ostatní pohledávky

14.3. Pohledávky a závazky 
 z pasivního zajištění

Společnost neeviduje k 31. 12. 2007 žádné dlouhodobé pohledávky (2006: 0 Kč; 2005: 0 Kč) 
ani závazky (2006: 0 Kč; 2005: 0 Kč).

Společnost vykazuje k 31. 12. 2007 zůstatek účtu časového rozlišení pořizovacích nákladů 
na pojistné smlouvy ve výši 4 473 tis. Kč (2006: 3 603 tis. Kč; 2005: 3 087 tis. Kč).

Společnost vykazuje k 31. 12. 2007 zůstatek účtu dohadných položek aktivních ve výši 3 441 
tis. Kč (2006: 2 190 tis. Kč; 2005: 2 739 tis. Kč). Na tomto účtu se vykazuje zejména dohad 
výnosů vyplývajících z vyúčtování zajištění a ze zúčtování provize za správu pojištění záruky pro 
případ úpadku cestovní kanceláře.

Společnost vykazuje k 31. 12. 2007 zůstatek účtu dohadných položek pasivních ve výši 
11 171 tis. Kč (2006: 6 636 tis. Kč; 2005: 6 211 tis. Kč). Na účtu dohadných položek 
pasivních společnost vykazuje dohad nákladů za služby spotřebované v účetním období, 
ale v tomto období nevyfakturované, a dohad nákladů na odměny zaměstnanců společnosti 
spojených se splněním plánu roku 2007, které budou vyplaceny v příštím účetním období, 
dohad nákladů na superprovize vztahující se k období roku 2007 a dohad kvótového zajištění.

Registrovaný základní kapitál se skládá ze zaknihovaných akcií na jméno. Jedná se o 140 akcií 
v nominální hodnotě 500 tis. Kč, 20 akcií v nominální hodnotě 100 tis. Kč a 40 akcií v nominální 
hodnotě 50 tis. Kč. Všechny akcie jsou v zaknihované podobě. K 31. 12. 2002 bylo splaceno 
100 % základního kapitálu, tj. 74 000 tis. Kč. Výše základního kapitálu společnosti je v souladu 
s požadavky zákona s ohledem na pojistné odvětví, ve kterém společnost oprávněně podniká.

Zisk běžného období   28 876
Příděl do zákonného rezervního fondu - 1 444
Nerozdělený zisk   27 432

O způsobu využití nerozděleného zisku rozhodne valná hromada.

14.5. Dlouhodobé pohledávky a závazky
 (doba splatnosti nad pět let)

15. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

16. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV A AKTIV
16.1. Časově rozlišené pořizovací náklady
 na pojistné smlouvy

16.2. Dohadné položky aktivní

16.3. Dohadné položky pasivní

17. VLASTNÍ KAPITÁL
17.1. Základní kapitál

17.2. Přehled pohybů vlastního kapitálu

17.3. Plánované rozdělení zisku vytvořeného
 v běžném období

14.4. Krátkodobé pohledávky a závazky
 vůči ostatním podnikům ve skupině
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Společnost neeviduje k 31. 12. 2007 žádné krátkodobé půjčky poskytnuté dceřiné společnosti 
EUROALARM Assistance Prague, s.r.o., (2006: 3 085 tis. Kč; z toho jistina 3 000 tis. Kč; 
2005: 2 385 tis. Kč; z toho jistina 2 000 tis. Kč).

K 31. 12. 2007 byly stanoveny opravné položky ve výši 925 tis. Kč (2006: 829 tis. Kč; 
2005: 1 151 tis. Kč).

Společnost vykazuje pasivní saldo závazků vůči zajistitelům ve výši 24 276 tis. Kč 
(2006: 19 787 tis. Kč; 2005: 17 904 tis. Kč), z toho vůči podnikům ve skupině 21 848 tis. Kč 
(2006: 17 808 tis. Kč; 2005:  16 114 tis. Kč). Společnost eviduje depositum, 
které je poskytnuto zajistiteli ve výši 24 276 tis. Kč (2006: 19 787 tis. Kč; 2005: 17 904 tis. Kč), 
z toho deposita od podniků ve skupině 21 848 tis. Kč (2006: 17 808 tis. Kč; 2005: 16 114 tis Kč. 
Toto depositum kryje podíl zajistitelů na technických rezervách kvótového zajištění.

12.2. Majetkové účasti v ovládaných osobách

13. POSKYTNUTÉ PŮJČKY

14. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
14.1. Opravné položky k pohledávkám

14.2. Ostatní pohledávky

14.3. Pohledávky a závazky 
 z pasivního zajištění

Společnost neeviduje k 31. 12. 2007 žádné dlouhodobé pohledávky (2006: 0 Kč; 2005: 0 Kč) 
ani závazky (2006: 0 Kč; 2005: 0 Kč).

Společnost vykazuje k 31. 12. 2007 zůstatek účtu časového rozlišení pořizovacích nákladů 
na pojistné smlouvy ve výši 4 473 tis. Kč (2006: 3 603 tis. Kč; 2005: 3 087 tis. Kč).

Společnost vykazuje k 31. 12. 2007 zůstatek účtu dohadných položek aktivních ve výši 3 441 
tis. Kč (2006: 2 190 tis. Kč; 2005: 2 739 tis. Kč). Na tomto účtu se vykazuje zejména dohad 
výnosů vyplývajících z vyúčtování zajištění a ze zúčtování provize za správu pojištění záruky pro 
případ úpadku cestovní kanceláře.

Společnost vykazuje k 31. 12. 2007 zůstatek účtu dohadných položek pasivních ve výši 
11 171 tis. Kč (2006: 6 636 tis. Kč; 2005: 6 211 tis. Kč). Na účtu dohadných položek 
pasivních společnost vykazuje dohad nákladů za služby spotřebované v účetním období, 
ale v tomto období nevyfakturované, a dohad nákladů na odměny zaměstnanců společnosti 
spojených se splněním plánu roku 2007, které budou vyplaceny v příštím účetním období, 
dohad nákladů na superprovize vztahující se k období roku 2007 a dohad kvótového zajištění.

Registrovaný základní kapitál se skládá ze zaknihovaných akcií na jméno. Jedná se o 140 akcií 
v nominální hodnotě 500 tis. Kč, 20 akcií v nominální hodnotě 100 tis. Kč a 40 akcií v nominální 
hodnotě 50 tis. Kč. Všechny akcie jsou v zaknihované podobě. K 31. 12. 2002 bylo splaceno 
100 % základního kapitálu, tj. 74 000 tis. Kč. Výše základního kapitálu společnosti je v souladu 
s požadavky zákona s ohledem na pojistné odvětví, ve kterém společnost oprávněně podniká.

Zisk běžného období   28 876
Příděl do zákonného rezervního fondu - 1 444
Nerozdělený zisk   27 432

O způsobu využití nerozděleného zisku rozhodne valná hromada.

14.5. Dlouhodobé pohledávky a závazky
 (doba splatnosti nad pět let)

15. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

16. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV A AKTIV
16.1. Časově rozlišené pořizovací náklady
 na pojistné smlouvy

16.2. Dohadné položky aktivní

16.3. Dohadné položky pasivní

17. VLASTNÍ KAPITÁL
17.1. Základní kapitál

17.2. Přehled pohybů vlastního kapitálu

17.3. Plánované rozdělení zisku vytvořeného
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Rozdíl mezi  hrubou výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 1. 1. 2007, platbami 
(které se týkaly pojistných událostí zohledněných v této rezervě) a stavem této rezervy 
k 31. 12. 2007 představuje výsledek likvidace pojistných událostí.

Tato rezerva byla v roce 2007 vytvořena ve výši 1 439 tis. Kč (2006: 1 191 tis. Kč; 
2005: 1 179 tis. Kč).

Společnost nevytváří žádné fondy vykazované v položce A.IV nebo A.V pasiv ke stejnému účelu 
jako použití vyrovnávací rezervy.

V roce 2007 činila výše poskytnutých pojistných prémií a slev 3 529 tis. Kč (2006: 2 887 tis Kč; 
2005: 2 518 tis. Kč). Z toho výše objemových bonusů činila 3 021 tis. Kč (2006: 2 408 tis. Kč;
2005: 2 109 tis. Kč) a výše bezeškodních bonusů 508 tis. Kč (2006: 479 tis. Kč; 
2005: 409 tis. Kč). V souladu s postupem uvedeným v odst. 6.9. přílohy společnost dále 
zaúčtovala následující změny stavu rezervy na prémie a slevy:

Podíl zajistitele na ostatních technických nákladech společnosti činil v roce 2007 0 Kč 
(2006: 0 Kč; 2005: 0  Kč).

V položce osobních nákladů jsou uvedeny pouze osobní náklady zaměstnanců administrativy. 
Osobní náklady zaměstnanců sjednávajících pojištění jsou vykázány v pořizovacích nákladech  
na pojistné smlouvy a v roce 2007 činily 19 079 tis. Kč (2006: 16 522 tis.Kč; 2005: 14 288 tis Kč).
Osobní náklady zaměstnanců zabezpečujících likvidaci pojistných událostí jsou vykázány  
v nákladech na pojistná plnění a v roce 2007 činily 3 862 tis. Kč (2006: 3 595 tis. Kč; 2005: 
2 764 tis. Kč). Osobní náklady zaměstnanců zabezpečujících správu investic jsou vykázány 
v nákladech na správu finančního umístění a v roce 2007 činily 86 tis. Kč (2006: 76 tis. Kč; 
2005: 52 tis. Kč).

17.4. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
 a závazků na reálnou hodnotu

18. TECHNICKÉ REZERVY
18.1. Rezerva na pojistná plnění

18.2. Rezerva na prémie a slevy 

18.3. Vyrovnávací rezerva

19. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU
 A ZTRÁTY
19.1. Pojistné prémie a slevy

19.2. Podíl zajistitele na ostatních technických
 nákladech

19.3. Správní náklady

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a přijaté odměny za roky 2005, 
2006 a 2007:

Členům statutárních orgánů nebyly v roce 2007 vyplaceny žádné odměny spojené s členstvím 
v těchto orgánech.

Společnost vykazuje k 31. 12 .2007 závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
ve výši 842 tis. Kč (2006: 883 tis. Kč; 2005: 758 tis. Kč), ze kterých 598 tis. Kč 
(2006: 632 tis. Kč; 2005: 543 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení 
a 244 tis. Kč (2006: 251 tis. Kč; 2005: 216 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního 
pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.

Společnost vykazuje k 31. 12. 2007 daňové závazky ve výši 1 177 tis. Kč 
(2006: 4 516 tis. Kč; 2005: 3 877 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.

Společnost nemá s většinovým akcionářem Europaeiske Rejseforsikring A/S, Dánsko, 
uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

V roce 2007 byly převedeny náklady z netechnického účtu v celkové výši 70 790 tis. Kč 
(2006: 69 234 tis. Kč; 2005: 66 219 tis. Kč), z toho 8 070 tis. Kč (2006: 8 245 tis. Kč; 
2005: 5 296 tis Kč) na technický účet nákladů na pojistná plnění, 40 650 tis. Kč 
(2006: 37 886 tis. Kč; 2005: 31 742 tis. Kč) na technický účet pořizovacích nákladů 
na pojistné smlouvy a 22 070 tis. Kč (2006: 23 103 tis. Kč; 2005: 29 181 tis. Kč) 
na technický účet správní režie.

V roce 2007 byly převedeny výnosy z finačního umístění z netechnického účtu na technický účet 
ve výši 1 904 tis. Kč (2006: 1 836 tis. Kč; 2005: 1 824 tis. Kč).

K 31. 12. 2007 činil výsledek netechnického účtu 6 091 tis. Kč (2006: 5 984 tis. Kč; 
2005: 7 645 tis. Kč).

K 31. 12. 2007 činil hospodářský výsledek před zdaněním 38 703 tis. Kč (2006: 46 038 tis. Kč; 
2005: 24 033 tis. Kč).

Splatná daň z příjmu za zdaňovací období 2007 činí 10 017 tis. Kč (2006: 11 562 tis. Kč; 
2005: 6 700 tis. Kč).

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky:

Vedení společnosti nejsou známy žádné události, které nastaly po rozvahovém dni a které by si 
vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti.

19.4. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

19.5. Závazky ze sociálního zabezpečení
 a zdravotního pojištění

19.6. Stát – daňové závazky a dotace

19.7. Faktický koncern

19.8. Převody nákladů mezi technickými účty  
 a netechnickým účtem

19.9. Převod výnosů z finačního umístění 
 mezi technickým a netechnickým účtem

19.10. Výsledek netechnického účtu

19.11. Hospodářský výsledek před zdaněním

20. DANĚ
20.1. Daň splatná

20.2. Daň odložená

21. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
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Rozdíl mezi  hrubou výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 1. 1. 2007, platbami 
(které se týkaly pojistných událostí zohledněných v této rezervě) a stavem této rezervy 
k 31. 12. 2007 představuje výsledek likvidace pojistných událostí.

Tato rezerva byla v roce 2007 vytvořena ve výši 1 439 tis. Kč (2006: 1 191 tis. Kč; 
2005: 1 179 tis. Kč).

Společnost nevytváří žádné fondy vykazované v položce A.IV nebo A.V pasiv ke stejnému účelu 
jako použití vyrovnávací rezervy.

V roce 2007 činila výše poskytnutých pojistných prémií a slev 3 529 tis. Kč (2006: 2 887 tis Kč; 
2005: 2 518 tis. Kč). Z toho výše objemových bonusů činila 3 021 tis. Kč (2006: 2 408 tis. Kč;
2005: 2 109 tis. Kč) a výše bezeškodních bonusů 508 tis. Kč (2006: 479 tis. Kč; 
2005: 409 tis. Kč). V souladu s postupem uvedeným v odst. 6.9. přílohy společnost dále 
zaúčtovala následující změny stavu rezervy na prémie a slevy:

Podíl zajistitele na ostatních technických nákladech společnosti činil v roce 2007 0 Kč 
(2006: 0 Kč; 2005: 0  Kč).

V položce osobních nákladů jsou uvedeny pouze osobní náklady zaměstnanců administrativy. 
Osobní náklady zaměstnanců sjednávajících pojištění jsou vykázány v pořizovacích nákladech  
na pojistné smlouvy a v roce 2007 činily 19 079 tis. Kč (2006: 16 522 tis.Kč; 2005: 14 288 tis Kč).
Osobní náklady zaměstnanců zabezpečujících likvidaci pojistných událostí jsou vykázány  
v nákladech na pojistná plnění a v roce 2007 činily 3 862 tis. Kč (2006: 3 595 tis. Kč; 2005: 
2 764 tis. Kč). Osobní náklady zaměstnanců zabezpečujících správu investic jsou vykázány 
v nákladech na správu finančního umístění a v roce 2007 činily 86 tis. Kč (2006: 76 tis. Kč; 
2005: 52 tis. Kč).
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 a závazků na reálnou hodnotu

18. TECHNICKÉ REZERVY
18.1. Rezerva na pojistná plnění

18.2. Rezerva na prémie a slevy 

18.3. Vyrovnávací rezerva

19. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU
 A ZTRÁTY
19.1. Pojistné prémie a slevy

19.2. Podíl zajistitele na ostatních technických
 nákladech

19.3. Správní náklady

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a přijaté odměny za roky 2005, 
2006 a 2007:

Členům statutárních orgánů nebyly v roce 2007 vyplaceny žádné odměny spojené s členstvím 
v těchto orgánech.

Společnost vykazuje k 31. 12 .2007 závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
ve výši 842 tis. Kč (2006: 883 tis. Kč; 2005: 758 tis. Kč), ze kterých 598 tis. Kč 
(2006: 632 tis. Kč; 2005: 543 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení 
a 244 tis. Kč (2006: 251 tis. Kč; 2005: 216 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního 
pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.

Společnost vykazuje k 31. 12. 2007 daňové závazky ve výši 1 177 tis. Kč 
(2006: 4 516 tis. Kč; 2005: 3 877 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.

Společnost nemá s většinovým akcionářem Europaeiske Rejseforsikring A/S, Dánsko, 
uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

V roce 2007 byly převedeny náklady z netechnického účtu v celkové výši 70 790 tis. Kč 
(2006: 69 234 tis. Kč; 2005: 66 219 tis. Kč), z toho 8 070 tis. Kč (2006: 8 245 tis. Kč; 
2005: 5 296 tis Kč) na technický účet nákladů na pojistná plnění, 40 650 tis. Kč 
(2006: 37 886 tis. Kč; 2005: 31 742 tis. Kč) na technický účet pořizovacích nákladů 
na pojistné smlouvy a 22 070 tis. Kč (2006: 23 103 tis. Kč; 2005: 29 181 tis. Kč) 
na technický účet správní režie.

V roce 2007 byly převedeny výnosy z finačního umístění z netechnického účtu na technický účet 
ve výši 1 904 tis. Kč (2006: 1 836 tis. Kč; 2005: 1 824 tis. Kč).

K 31. 12. 2007 činil výsledek netechnického účtu 6 091 tis. Kč (2006: 5 984 tis. Kč; 
2005: 7 645 tis. Kč).

K 31. 12. 2007 činil hospodářský výsledek před zdaněním 38 703 tis. Kč (2006: 46 038 tis. Kč; 
2005: 24 033 tis. Kč).

Splatná daň z příjmu za zdaňovací období 2007 činí 10 017 tis. Kč (2006: 11 562 tis. Kč; 
2005: 6 700 tis. Kč).

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky:

Vedení společnosti nejsou známy žádné události, které nastaly po rozvahovém dni a které by si 
vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti.

19.4. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

19.5. Závazky ze sociálního zabezpečení
 a zdravotního pojištění

19.6. Stát – daňové závazky a dotace

19.7. Faktický koncern

19.8. Převody nákladů mezi technickými účty  
 a netechnickým účtem

19.9. Převod výnosů z finačního umístění 
 mezi technickým a netechnickým účtem

19.10. Výsledek netechnického účtu

19.11. Hospodářský výsledek před zdaněním

20. DANĚ
20.1. Daň splatná

20.2. Daň odložená

21. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
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34 * VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

1. DESCRIPTION AND MAIN ACTIVITIES Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. was entered into the Commercial Register on 23.4. 1993 
(IČ 49240196).

The Company obtained its insurance licence on 16.9. 1993. On 28. 11. 2001 the Company 
applied to the Ministry of Finance for renewal of its licence to carry on insurance activities in 
accordance with Insurance Act No. 363/1999 Coll. ( “the Law”). The Ministry of Finance issued 
decision no. 322/2732/2002, setting out the scope of licensed insurance activities  
on 23. 1. 2002. Since October 1993 the Company has been running its insurance business 
providing comprehensive international travel insurance covering in particular medical  
expenses, travel accidents, property loss, personal liability and trip cancellation. All contracts 
are concluded in the Czech Republic. This business is considered to be part of a special branch 
of insurance providing emergency assistance to persons while travelling or staying outside  
of their permanent residence and covering related losses.

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Prague 8, Czech Republic

Board of Directors:
JUDr. Vladimír Krajíček, Praha - Chairman
Ing. Hana Axmannová, Praha - Member
Mgr. Ondřej Rušikvas, Miřejovice - Member

Supervisory Board:
Richard Bader, Germany – Chairman (since 24 April 2007)
Dr. Martin Sturzlbaum, Austria – Vice-Chairman
Stefan Uwe Holzhauser, Germany – Member
Franz Josef Biesel, Germany – Chairman (until 24 April 2007)

The Company shall be represented by at least two members of the Board of Directors.
When signing on behalf of the Company, the printed or written name of the Company must 
always be accompanied by the signature of at least two members of the Board of Directors.

As at the day of closing the accounts all legal conditions of the Company are in accordance with 
the Law, as amended, with the Insurance Contract Act No. 37/2004 Coll., as amended, and with 
the Act on Intermediaries and Loss Adjusters No. 38/2004 Coll., as amended.

In 2002, the Company set up a 100% subsidiary company EUROALARM Assistance Prague, 
s.r.o., providing assistance services related to the travel insurance business with share capital 
of TCZK 200. EUROALARM Assistance Prague, s.r.o., was entered into the Commercial  
Register on 20. 3. 2002. In 2005, the Company set up another 100% subsidiary company  
Etics ITP, s.r.o., providing brokerage services and services of an independent loss adjuster. 
Etics ITP, s.r.o. was entered into the Commercial Register on 1. 2. 2006 and its share capital 
is TCZK 2 000. The Company also holds a 10% share in the company European Assistance 
Holding GmbH.

The Company kept and closed its books in accordance with the Act on Accounting No. 
563/1991 Coll., as amended, with the Ministry of Finance Directive No. 502/2002 from 6 
November 2003, implementing certain provisions of the Act on Accounting No. 563/1991 Coll., 
as amended, for insurance companies, with the Czech Accounting Standards for insurance  
companies and with other related regulations. The accounting books respect all general  
accounting principles, in particular the fair value principle, the historic cost principle,  
the matching principle, the prudence principle and the going concern principle.

Gross premium written includes all amounts due according to the insurance contracts written 
during the accounting period, irrespective of whether these amounts are fully or partially related 
to future accounting periods.

2. REGISTERED ADDRESS

3. 3. STATUTORY BODIES AS 
 AT 31 DECEMBER 2007

4. LEGAL CONDITIONS

5. AFFILIATED UNDERTAKINGS 
 AND PARTICIPATING INTERESTS

6. MAIN ACCOUNTING 
 AND VALUATION PRINCIPLES

Claims paid comprise the amount assessed for payment based on the claims investigation 
process, external and internal claims handling costs and a deduction for the salvage value  
and other recoveries. Claims paid are recorded upon completion of the investigation of the 
claim and in the amount of the assessed settlement.

Acquisition costs include all direct and indirect expenses incurred in connection with concluding 
insurance contracts 

Deferred acquisition costs include the part of expenses arising from the conclusion of insurance 
contracts during the current accounting period, which relates to income in future accounting  
periods. In respect of non-life insurance, deferred acquisition costs are based on total  
commission costs incurred in the current period and the ratio of the gross provision  
for unearned premiums at the balance sheet date to the total gross premiums written 
for the financial year.

During the accounting period all administrative costs are posted to the non-technical accounts. 
Costs are distributed between claims handling costs, acquisition costs and administrative 
expenses (the technical account), and costs of investment management and other non-technical 
costs (the non-technical account). Costs are first allocated to the individual cost centres,  
and then further distributed to the appropriate non-technical accounts based on the defined  
ratios for each cost centre. This procedure is not applied for taxes and fees or for other  
expenses not related to insurance or reinsurance activities.

During the accounting period all investment returns are posted to the non-technical account. 
At the end of the accounting period returns from that part of the investment, covering 
the technical provisions, are transferred to the technical account.

The unearned premium provision is created from the part of the gross premium written related 
to future accounting periods. It represents the sum of all provisions calculated for each  
individual insurance contract using the “pro rata temporis” method. In respect of some  
long-term policies, the provision includes the gross premium written but not yet used for travel.

Claims provisions are created in the amount of the expected costs for:
• claims reported but not settled in the current accounting period (RBNS),
• claims incurred but not reported by the end of the current accounting period (IBNR).
The provision for claims reported but not settled by the end of the accounting period (RBNS)  
is set as the total sum of provisions calculated for each and every claim. The provision for  
the incurred but not reported claims (IBNR) is set based on statistical analysis, in the amount  
of 2.2% of the gross premium earned. Claims provisions also include all expected external costs 
connected with claims handling. The claims provision is reduced by an estimate of repayable 
recourses that were or are in the process of being recovered from debtors (liable parties)  
or from other insurance companies based on liability insurance. Although the Management 
board considers that the provision for outstanding claims is fairly stated on the basis of  
the information currently available to them, the ultimate liability may vary as a result  
of subsequent events or new information, which may result in significant adjustments to  
the amounts provided for. Adjustments to the amounts of the provisions are reflected in  
the financial statements for the period in which the adjustments are made. The procedures  
and methods used in making estimates are reviewed regularly.

A provision for bonuses and rebates is created in accordance with the insurance contract  
conditions. The provision is created for cases where the Company is liable to refund  
to policyholders a portion of the premiums relating to the current financial year due.  
Changes in this provision are presented under “Bonuses and Rebates” in the profit and loss 
account.

In 2006 the equalisation provision was released in accordance with the amendment  
to Notice No. 303/2004 Coll.

The Company does not create any other technical provisions.

The Company shows technical provisions in the net amount on the liabilities side of balance 
sheet, i.e. after consideration of the reinsurers’ share. The calculation of the reinsurers’ share  
of the technical provisions is based on the provisions of the particular reinsurance agreements 
and the reinsurance settlement method. The Company reports the reinsurers’ share of the 
unearned premium provision and the claims provision. Reinsurers do not participate in the other 
technical provisions. 

6.2. Claims Paid

6.3. Acquisition Costs

6.4. Deferred Acquisition Costs

6.5. Transfer of Expenses 
 between Technical Accounts 
 and the Non-Technical Account

6.6. Transfer of Investment Returns  
 between Technical Accounts 
 and the Non-Technical Account

6.7. Unearned Premium Provision

6.8. Claims Provisions

6.9. Provision for Bonuses and Rebates

6.10. Equalisation Provision

6.11. Other Provisions

6.1. Gross Premium Written 

6.12. Reinsurers Share 
 of Technical Provisions
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1. DESCRIPTION AND MAIN ACTIVITIES Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. was entered into the Commercial Register on 23.4. 1993 
(IČ 49240196).

The Company obtained its insurance licence on 16.9. 1993. On 28. 11. 2001 the Company 
applied to the Ministry of Finance for renewal of its licence to carry on insurance activities in 
accordance with Insurance Act No. 363/1999 Coll. ( “the Law”). The Ministry of Finance issued 
decision no. 322/2732/2002, setting out the scope of licensed insurance activities  
on 23. 1. 2002. Since October 1993 the Company has been running its insurance business 
providing comprehensive international travel insurance covering in particular medical  
expenses, travel accidents, property loss, personal liability and trip cancellation. All contracts 
are concluded in the Czech Republic. This business is considered to be part of a special branch 
of insurance providing emergency assistance to persons while travelling or staying outside  
of their permanent residence and covering related losses.

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Prague 8, Czech Republic

Board of Directors:
JUDr. Vladimír Krajíček, Praha - Chairman
Ing. Hana Axmannová, Praha - Member
Mgr. Ondřej Rušikvas, Miřejovice - Member

Supervisory Board:
Richard Bader, Germany – Chairman (since 24 April 2007)
Dr. Martin Sturzlbaum, Austria – Vice-Chairman
Stefan Uwe Holzhauser, Germany – Member
Franz Josef Biesel, Germany – Chairman (until 24 April 2007)

The Company shall be represented by at least two members of the Board of Directors.
When signing on behalf of the Company, the printed or written name of the Company must 
always be accompanied by the signature of at least two members of the Board of Directors.

As at the day of closing the accounts all legal conditions of the Company are in accordance with 
the Law, as amended, with the Insurance Contract Act No. 37/2004 Coll., as amended, and with 
the Act on Intermediaries and Loss Adjusters No. 38/2004 Coll., as amended.

In 2002, the Company set up a 100% subsidiary company EUROALARM Assistance Prague, 
s.r.o., providing assistance services related to the travel insurance business with share capital 
of TCZK 200. EUROALARM Assistance Prague, s.r.o., was entered into the Commercial  
Register on 20. 3. 2002. In 2005, the Company set up another 100% subsidiary company  
Etics ITP, s.r.o., providing brokerage services and services of an independent loss adjuster. 
Etics ITP, s.r.o. was entered into the Commercial Register on 1. 2. 2006 and its share capital 
is TCZK 2 000. The Company also holds a 10% share in the company European Assistance 
Holding GmbH.

The Company kept and closed its books in accordance with the Act on Accounting No. 
563/1991 Coll., as amended, with the Ministry of Finance Directive No. 502/2002 from 6 
November 2003, implementing certain provisions of the Act on Accounting No. 563/1991 Coll., 
as amended, for insurance companies, with the Czech Accounting Standards for insurance  
companies and with other related regulations. The accounting books respect all general  
accounting principles, in particular the fair value principle, the historic cost principle,  
the matching principle, the prudence principle and the going concern principle.

Gross premium written includes all amounts due according to the insurance contracts written 
during the accounting period, irrespective of whether these amounts are fully or partially related 
to future accounting periods.

2. REGISTERED ADDRESS

3. 3. STATUTORY BODIES AS 
 AT 31 DECEMBER 2007

4. LEGAL CONDITIONS

5. AFFILIATED UNDERTAKINGS 
 AND PARTICIPATING INTERESTS

6. MAIN ACCOUNTING 
 AND VALUATION PRINCIPLES

Claims paid comprise the amount assessed for payment based on the claims investigation 
process, external and internal claims handling costs and a deduction for the salvage value  
and other recoveries. Claims paid are recorded upon completion of the investigation of the 
claim and in the amount of the assessed settlement.

Acquisition costs include all direct and indirect expenses incurred in connection with concluding 
insurance contracts 

Deferred acquisition costs include the part of expenses arising from the conclusion of insurance 
contracts during the current accounting period, which relates to income in future accounting  
periods. In respect of non-life insurance, deferred acquisition costs are based on total  
commission costs incurred in the current period and the ratio of the gross provision  
for unearned premiums at the balance sheet date to the total gross premiums written 
for the financial year.

During the accounting period all administrative costs are posted to the non-technical accounts. 
Costs are distributed between claims handling costs, acquisition costs and administrative 
expenses (the technical account), and costs of investment management and other non-technical 
costs (the non-technical account). Costs are first allocated to the individual cost centres,  
and then further distributed to the appropriate non-technical accounts based on the defined  
ratios for each cost centre. This procedure is not applied for taxes and fees or for other  
expenses not related to insurance or reinsurance activities.

During the accounting period all investment returns are posted to the non-technical account. 
At the end of the accounting period returns from that part of the investment, covering 
the technical provisions, are transferred to the technical account.

The unearned premium provision is created from the part of the gross premium written related 
to future accounting periods. It represents the sum of all provisions calculated for each  
individual insurance contract using the “pro rata temporis” method. In respect of some  
long-term policies, the provision includes the gross premium written but not yet used for travel.

Claims provisions are created in the amount of the expected costs for:
• claims reported but not settled in the current accounting period (RBNS),
• claims incurred but not reported by the end of the current accounting period (IBNR).
The provision for claims reported but not settled by the end of the accounting period (RBNS)  
is set as the total sum of provisions calculated for each and every claim. The provision for  
the incurred but not reported claims (IBNR) is set based on statistical analysis, in the amount  
of 2.2% of the gross premium earned. Claims provisions also include all expected external costs 
connected with claims handling. The claims provision is reduced by an estimate of repayable 
recourses that were or are in the process of being recovered from debtors (liable parties)  
or from other insurance companies based on liability insurance. Although the Management 
board considers that the provision for outstanding claims is fairly stated on the basis of  
the information currently available to them, the ultimate liability may vary as a result  
of subsequent events or new information, which may result in significant adjustments to  
the amounts provided for. Adjustments to the amounts of the provisions are reflected in  
the financial statements for the period in which the adjustments are made. The procedures  
and methods used in making estimates are reviewed regularly.

A provision for bonuses and rebates is created in accordance with the insurance contract  
conditions. The provision is created for cases where the Company is liable to refund  
to policyholders a portion of the premiums relating to the current financial year due.  
Changes in this provision are presented under “Bonuses and Rebates” in the profit and loss 
account.

In 2006 the equalisation provision was released in accordance with the amendment  
to Notice No. 303/2004 Coll.

The Company does not create any other technical provisions.

The Company shows technical provisions in the net amount on the liabilities side of balance 
sheet, i.e. after consideration of the reinsurers’ share. The calculation of the reinsurers’ share  
of the technical provisions is based on the provisions of the particular reinsurance agreements 
and the reinsurance settlement method. The Company reports the reinsurers’ share of the 
unearned premium provision and the claims provision. Reinsurers do not participate in the other 
technical provisions. 

6.2. Claims Paid

6.3. Acquisition Costs

6.4. Deferred Acquisition Costs

6.5. Transfer of Expenses 
 between Technical Accounts 
 and the Non-Technical Account

6.6. Transfer of Investment Returns  
 between Technical Accounts 
 and the Non-Technical Account

6.7. Unearned Premium Provision

6.8. Claims Provisions

6.9. Provision for Bonuses and Rebates

6.10. Equalisation Provision

6.11. Other Provisions

6.1. Gross Premium Written 

6.12. Reinsurers Share 
 of Technical Provisions
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Participating interests 
A participating interest with controlling influence is understood to be a participation of more  
than 50% in an enterprise of a third party. A participating interest with signification influence is 
understood to be a participation in of more than 20%, but less than 50%, in an enterprise of  
a third party. Participating interests are booked at their acquisition cost, which includes  
the purchase price and other direct costs connected with the acquisition. At the balance sheet 
date participating interests are revalued to fair value in accordance with the Act on Accounting 
No. 563/1991 Coll.. The fair value of participating interests is determined based on an expert 
estimate, e.g. as a share of the net assets of the company. Revaluation differences are shown 
in shareholder equity.

Debt securities are booked at their purchase price on the day they are purchased.  
The Company carries out amortisation of any premium or discount for all debt securities in  
the portfolio as at the date of closing the accounts. Premiums and discounts are amortised 
to the profit and loss account on the basis of the effective interest rate method from the date 
of acquisition to the date of their maturity.. In accordance with the amendment to the Act on 
Accounting No. 563/1991 Coll., valid from 1. 1. 2002, securities are revalued to fair value as 
at the date of closing the accounts. Differences arising from revaluation are shown in equity. 
The fair value is taken as the market price announced by home or foreign Stock Exchange or 
presented on alternative public (organized) market. The Company applies the market value 
announced as at the moment no later than the day of closing the accounts and closest to this 
date. If the market value had not been available or insufficiently represented the fair value, 
the market value would have determined by the method of an expert estimate. All securities,  
held by the Company are classified as held to maturity.

Shares and other variable-yield securities are booked on the day they are purchased at their 
acquisition cost. The acquisition cost of a share or other variable-yield security includes the 
purchase price and other direct costs connected with the acquisition. As at the balance sheet 
date, shares and other variable-yield securities are revalued to fair value. If there is no objective 
way of measuring the fair value, the securities are valued at the purchase price.

Bank deposits are initially recognised at their nominal value. As at the date of closing  
the accounts these assets are revalued to fair value. For short-term deposits with financial 
institutions fair value means the nominal value increased by accrued interest.

Loans are booked at their nominal value on the lending date. As at the date of closing  
the accounts, these assets are revalued to fair value. The fair value of short-term loans  
is represented by the nominal value increased by accrued interest.

Tangible and intangible fixed assets are stated at their purchase price. Tangible fixed 
assets costing less than TCZK 40 and intangible fixed assets costing less than TCZK 60 
are booked as expenses in the accounting period in which they are purchased. 
The annual rate of accounting depreciation reflects the expected useful lifetime of the assets. 
The Company calculates depreciation using the methods and over the periods shown in 
the following table:

Transactions during the year are translated at the ČNB rate effective on the transaction date.  
At the balance sheet date, foreign currency assets and liabilities are translated at the ČNB  
official rate on that date. Foreign currency gains and losses are recorded in the Company’s 
profit and loss account.

Adjustments are created for receivables. The adjustments represent a temporary reduction  
in the value of individual receivables as evaluated by the Management of the Company.  
The Company creates the adjustments using the net method, i.e. the net release or net  
creation of adjustments in the current accounting period is charged to the profit  
or loss account. 

Adjustments for receivables from policyholders are created based on an analysis of their  
recoverability. The adjustments are created in accordance with the age of the receivables  
and reflect the risk of non payment in some individual cases.

6.13. Financial Placements
6.13.1. Affiliated Undertakings and participating 
 interests

6.13.2. Debt securities

6.13.3. Shares and other variable-yield  
 securities

6.13.4. Deposits with financial institutions

6.13.5. Loans

6.14. Tangible and Intangible 
 Fixed Assets

6.15. Foreign Currency Translation

6.16. Adjustments 

6.16.1. Adjustments for Receivables
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Corporate income tax on the profit for the year comprises current income tax and the change 
in deferred tax. Current income tax comprises the tax payable calculated on the basis of the 
expected taxable income for the year, using the tax rate valid as at the balance sheet date  
and any adjustment to the tax payable for previous years.
Deferred tax is provided on all temporary differences between the carrying amounts of assets 
and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes  
multiplied by the income tax rate prescribed by the Income Tax Act for the next period.
A deferred tax asset is recognised only to the extent that it is probable that future taxable  
profits will be available against which this asset can be utilised.

An income tax provision is created in the amount of the estimated corporate income tax liability 
as at the balance sheet date. This provision is accounted for at the moment the corporate 
income tax return is filed.

These financial statements have been prepared on a non-consolidated basis. The financial 
statements of the Company are included into the consolidated financial statements prepared by 
the Company as a consolidating accounting unit. Also included in the consolidation unit are the 
companies EUROALARM Assistance Prague, s.r.o. and Etics ITP, s.r.o. The financial statements 
will also be included into the consolidated financial statements of Europaeiske Rejseforsikring 
A/S registered in Denmark and Europäische Reiseversicherung AG, registered in Germany.

In 2007 was specified the method of the provision for the incurred but not reported claims 
(IBNR) determination, following elaborated statistical analysis, on 2,2% (2006: 2,5%) of  
the Gross Premium Earned (the change is described in article 6.8.). This fact had an impact  
on increase of technical account result by TCZK 616 before tax.

The company holds the share in EUROALARM Assistance Prague, s.r.o. since 20 March 2002.  
In accordance with the Law of income tax Act No. 586/1992 Coll., as amended, §4,  
the Company desisted from posting the deferred tax from the fair value revaluation of its share. 
This fact resulted into increase of differences from assets revaluation by TCZK 2 628  
and simultaneously into decrease of tax liabilities in the same amount.

The company ended off the collaboration in the insolvency insurance administration  
and conclusion with Generali insurance company following the agreement on the termination  
of contract from 31.10.2007. This fact will have an impact on decrease of  
the other non-technical income in 2008.

The total amount of commission for direct insurance amounted to TCZK 47 314  
(2006: TCZK 38 620; 2005: TCZK 30 295), which derives from the gross commission  
of TCZK 48 185 (2006: TCZK 39 136; 2005: TCZK 30 788), and deferred commission  
of – TCZK 871 (2006: - TCZK 516; 2005: - TCZK 493).

As at 31. 12. 2007 intangible assets of the Company comprised software with a net book  
value of TCZK 1 896 (2006: TCZK 1 764; 2005: TCZK 1 074). The software acquisition  
account balance amounted to TCZK 0 (2006: TCZK 0; 2005: TCZK 0).

In 2007 the Company did not receive any dividends from its participations in other enterprises.

6.17. Corporate Tax 

6.17.1. Income Tax Provision

6.18. Consolidation

7. CHANGES IN ACCOUNTING PRINCIPLES
  AND PROCEDURES
7.1. Improvement the method of 
 the provision for the incurred but not  
 reported claims (IBNR) determination

7.2. Posting of the deferred tax originated
 from revaluation the Company share 
 in EUROALARM Assistance Prague, s.r.o.

8. OTHER REMARKABLE FACTS
8.1. Termination the cooperation 
 with Generali insurance company 
 in the field of the insolvency insurance

9. INSURANCE OVERVIEW

10. COMMISSION

11. INTANGIBLE ASSETS 

12. FINANCIAL PLACEMENTS
12.1. Purchase price and fair value 
 of financial placements
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As at 31. 12. 2007 the Company shows no loans to EuroAlarm Assistance Prague, s.r.o. 
(2006: TCZK 3 085, thereof principal TCZK 3 000; 2005: TCZK 2 385, 
thereof principal TCZK 2 000).

As at 31. 12. 2007, adjustments were created in the amount of TCZK 925 
(2006: TCZK 829; 2005: TCZK 1 151).

The Company presents a net payable to reinsurers in the amount of TCZK 24 276 
(2006: TCZK 19 787; 2005: TCZK 17 904), of which the inter-company balance is TCZK 21 848 
(2006: TCZK 17 808; 2005: TCZK 16 114). The Company shows a deposit from reinsurers
in the amount of TCZK 24 276 (2006: TCZK 19 787; 2005: TCZK 17 904),of which 
the inter-company amount is TCZK 21 848 (2006: TCZK 17 808; 2005: TCZK 16 114). 
The deposit covers the reinsurers’ share of the technical provisions.

12.2. Equity participations 
 with controlling influence

13. LOANS

14. RECEIVABLES AND PAYABLES
14.1. Adjustments for Doubtful Receivables

14.2. Other Receivables 

14.3. Receivables and Payables 
 on Reinsurance

As at 31. 12. 2007 the Company has neither long-term receivables 
(2006: TCZK 0; 2005: TCZK 0) nor long-term payables (2006: TCZK 0; 2005: TCZK 0).

As at 31.12.2007 the balance of deferred acquisition costs amounts 
to TCZK 4 473 (2006: TCZK 3 603; 2005: TCZK 3 087).

As at 31.12.2007 the balance of estimated receivables amounts to TCZK 3 441 
(2006: TCZK 2 190; 2005: TCZK 2 739), which includes the estimated income 
from reinsurance settlement and fees for insolvency insurance servicing.

As at 31.12.2007 estimated payables amount to TCZK 11 171 (2006: TCZK 6 636; 2005: 
TCZK 6 211), which includes the estimated costs of services used but not invoiced in  
the accounting period, employee bonus payments for achieving the budget for 2007,  
which will be paid out in the next accounting period, the estimated costs of non-proportional 
commissions related to the year 2007 and the estimate of quota share reinsurance.

The share capital consists of common registered shares in booked form. The share capital 
consists of 140 shares with a booked value of TCZK 500, 20 shares with a booked value  
of TCZK 100, and 40 shares with a booked value of TCZK 50. All shares are in booked form.  
As at 31.12.2002, 100% of the registered capital was fully paid up, i.e. TCZK 74 000.  
The level of the registered equity is in accordance with the requirements of the Insurance Law 
No. 39/2004 Coll., taking into account the branch of insurance in which the Company  
is licensed to do business.

Profit of the current year   28 876
Transfer to the legal reserve fund     -1 444
Profit to be transferred to retained earnings 27 432

The Annual General Meeting will decide on the distribution of the profit for the year 2007.

14.5. Long-term Receivables and Payables  
 (due in more than 5 years)

15. TANGIBLE FIXED ASSETS

16. TEMPORARY ASSET AND LIABILITY
 ACCOUNTS
16.1. Deferred Acquisition Costs

16.2. Estimated Receivables

16.3. Estimated  Payables

17. EQUITY
17.1. Share Capital

17.2. Movements in Equity  

17.3. Expected Distribution of Profit 

14.4. Inter-company Receivables
 and Payables
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As at 31. 12. 2007 the Company shows no loans to EuroAlarm Assistance Prague, s.r.o. 
(2006: TCZK 3 085, thereof principal TCZK 3 000; 2005: TCZK 2 385, 
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(2006: TCZK 829; 2005: TCZK 1 151).

The Company presents a net payable to reinsurers in the amount of TCZK 24 276 
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commissions related to the year 2007 and the estimate of quota share reinsurance.

The share capital consists of common registered shares in booked form. The share capital 
consists of 140 shares with a booked value of TCZK 500, 20 shares with a booked value  
of TCZK 100, and 40 shares with a booked value of TCZK 50. All shares are in booked form.  
As at 31.12.2002, 100% of the registered capital was fully paid up, i.e. TCZK 74 000.  
The level of the registered equity is in accordance with the requirements of the Insurance Law 
No. 39/2004 Coll., taking into account the branch of insurance in which the Company  
is licensed to do business.

Profit of the current year   28 876
Transfer to the legal reserve fund     -1 444
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The claims run-off result is given by the difference between the balance of the claims provision 
as at 1. 1. 2007, less payments made (of claims included in the provision) and the balance 
of the provision as at 31. 12. 2007.

In 2007 the provision amounted to TCZK 1 439 (2006: TCZK 1 191; 2005: TCZK 1 179). 

The Company has not created any new reserves in equity with the same reason for which 
the equalisation provision existed. 

In 2007 bonuses and rebates totalled TCZK 3 529 (2005: TCZK 2 887; 2005: TCZK 2 518). 
Bonuses based on the amount of premium amounted to TCZK 3 021 (2006: TCZK 2 408; 2005: 
TCZK 2 109) and no-claims bonuses amounted to TCZK 508 (2006: TCZK 479; 2005: TCZK 409). 
In accordance with the principle mentioned in paragraph 6.9. in the notes to the financial state-
ments, the Company accounted for the following changes in the provision for bonuses and rebates:

In 2007 the reinsurers´ share of other technical expenses amounted 
to TCZK 0 (2006: TCZK 0; 2005: TCZK 0).

The above mentioned personnel costs represent only administration staff costs. 
Sales staff costs are included in acquisition costs and amounted to TCZK 19 079 in 2007 
(2006: TCZK 16 522; 2005: TCZK 14 288). The costs related to claims handling staff 
are included in claims costs and amounted to TCZK 3 862 in 2007 
(2006: TCZK 3 595; 2005: TCZK 2 764). The personnel costs related to investment 
management staff are included in financial placement expenses and amounted 
to TCZK 86 in 2007 (2006: TCZK 76; 2005: TCZK 52).

17.4. Valuation Differences arising 
 from Revaluation of Assets to Fair Value

18. TECHNICAL PROVISIONS
18.1. Claims Provision

18.2. Provision for Bonuses and Rebates 
 

18.3. Equalisation Provision

19. ADDITIONAL INFORMATION TO 
 THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
19.1. Bonuses and Rebates

19.2. Reinsurers´ Share of Other Technical
 Expenses

19.3. Overheads

The average number of employees and executives and payroll expenses 
for 2005, 2006 and 2007:

In 2007 no remuneration was paid to members of the statutory bodies connected with their 
membership of these bodies.

As at 31.12.2007 social security and health insurance payables amounted to TCZK 842 
(2006: TCZK 883; 2005: TCZK 758), of which TCZK 598 represents social security payables 
(2006: TCZK 632; 2005: TCZK 543) and TCZK 244 represents health insurance payables 
(2006: TCZK 251; 2005: TCZK 216). None of these payables are overdue.

As at 31. 12. 2007 the Company shows tax liabilities in the total amount of TCZK 1 177 
(2006: TCZK 4 516; 2005: TCZK 3 877). None of these payables are overdue.

The Company has not concluded a controlling agreement with the majority shareholder  
Europaeiske Rejseforsikring A/S, Denmark. A report on relations between related parties  
is a part of the Annual Report.

In 2007 expenses were transferred from the non-technical account in the total amount 
of TCZK 70 790 (2006: TCZK 69 234; 2005: TCZK 66 219), of which TCZK 8 070 
(2006: TCZK 8 245; 2005: TCZK 5 296) was transferred to claims costs, TCZK 40 650 
(2006: TCZK 37 886; 2005: TCZK 31 742) was transferred to acquisition costs and TCZK 22 070
(2006: TCZK 23 103; 2005: TCZK 29 181) was transferred to administrative expenses.

In 2007 investment returns were transferred from the non-technical account to the technical 
account in the amount of TCZK 1 904 (2006: TCZK 1 836; 2005: TCZK 1 824).

In 2007, the non-technical account result was TCZK 6 091
(2006: TCZK 5 984; 2005: TCZK 7 645).

In 2007, the result before tax was TCZK 38 703 
(2006: TCZK 46 038; 2005: TCZK 24 033).

The tax charge for the given period is TCZK 10 017 
(2006: TCZK 11 562; 2005: TCZK 6 700).

Reported deferred tax receivables and payables.

The management of the Company is not aware of any events that have occurred since  
the balance sheet date that would have a material impact on the Company’s 
financial statements as at 31.12.2007.

19.4. Employees and Executives

19.5. Payables in respect of social security  
 and health insurance

19.6. State – tax liabilities and grants

19.7. Group relations

19.8. Transfers of Expenses between 
 the Technical Accounts 
 and the Non-Technical Account

19.9. Transfers of Investment Returns 
 between the Technical Account 
 and the Non-Technical Account

19.10. Non-Technical Account result 

19.11. Result Before Tax

20. TAXATION
20.1. Tax Charge 

20.2. Deferred Tax

21. EVENTS SUBSEQUENT TO 
 THE BALANCE SHEET DATE

ECP_VZ7_f.indd   42 12.6.2008   19:58:44



ANNUAL REPORT 2007 * 41

The claims run-off result is given by the difference between the balance of the claims provision 
as at 1. 1. 2007, less payments made (of claims included in the provision) and the balance 
of the provision as at 31. 12. 2007.

In 2007 the provision amounted to TCZK 1 439 (2006: TCZK 1 191; 2005: TCZK 1 179). 

The Company has not created any new reserves in equity with the same reason for which 
the equalisation provision existed. 

In 2007 bonuses and rebates totalled TCZK 3 529 (2005: TCZK 2 887; 2005: TCZK 2 518). 
Bonuses based on the amount of premium amounted to TCZK 3 021 (2006: TCZK 2 408; 2005: 
TCZK 2 109) and no-claims bonuses amounted to TCZK 508 (2006: TCZK 479; 2005: TCZK 409). 
In accordance with the principle mentioned in paragraph 6.9. in the notes to the financial state-
ments, the Company accounted for the following changes in the provision for bonuses and rebates:

In 2007 the reinsurers´ share of other technical expenses amounted 
to TCZK 0 (2006: TCZK 0; 2005: TCZK 0).

The above mentioned personnel costs represent only administration staff costs. 
Sales staff costs are included in acquisition costs and amounted to TCZK 19 079 in 2007 
(2006: TCZK 16 522; 2005: TCZK 14 288). The costs related to claims handling staff 
are included in claims costs and amounted to TCZK 3 862 in 2007 
(2006: TCZK 3 595; 2005: TCZK 2 764). The personnel costs related to investment 
management staff are included in financial placement expenses and amounted 
to TCZK 86 in 2007 (2006: TCZK 76; 2005: TCZK 52).
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The average number of employees and executives and payroll expenses 
for 2005, 2006 and 2007:

In 2007 no remuneration was paid to members of the statutory bodies connected with their 
membership of these bodies.

As at 31.12.2007 social security and health insurance payables amounted to TCZK 842 
(2006: TCZK 883; 2005: TCZK 758), of which TCZK 598 represents social security payables 
(2006: TCZK 632; 2005: TCZK 543) and TCZK 244 represents health insurance payables 
(2006: TCZK 251; 2005: TCZK 216). None of these payables are overdue.

As at 31. 12. 2007 the Company shows tax liabilities in the total amount of TCZK 1 177 
(2006: TCZK 4 516; 2005: TCZK 3 877). None of these payables are overdue.

The Company has not concluded a controlling agreement with the majority shareholder  
Europaeiske Rejseforsikring A/S, Denmark. A report on relations between related parties  
is a part of the Annual Report.

In 2007 expenses were transferred from the non-technical account in the total amount 
of TCZK 70 790 (2006: TCZK 69 234; 2005: TCZK 66 219), of which TCZK 8 070 
(2006: TCZK 8 245; 2005: TCZK 5 296) was transferred to claims costs, TCZK 40 650 
(2006: TCZK 37 886; 2005: TCZK 31 742) was transferred to acquisition costs and TCZK 22 070
(2006: TCZK 23 103; 2005: TCZK 29 181) was transferred to administrative expenses.

In 2007 investment returns were transferred from the non-technical account to the technical 
account in the amount of TCZK 1 904 (2006: TCZK 1 836; 2005: TCZK 1 824).

In 2007, the non-technical account result was TCZK 6 091
(2006: TCZK 5 984; 2005: TCZK 7 645).

In 2007, the result before tax was TCZK 38 703 
(2006: TCZK 46 038; 2005: TCZK 24 033).

The tax charge for the given period is TCZK 10 017 
(2006: TCZK 11 562; 2005: TCZK 6 700).

Reported deferred tax receivables and payables.

The management of the Company is not aware of any events that have occurred since  
the balance sheet date that would have a material impact on the Company’s 
financial statements as at 31.12.2007.
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Jedinečná celosvětová síť pomoci na cestách
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Pomoc přímo v místě pobytu získá každý náš klient prostřednictvím sítě Euro-Center, 
vybudované naším koncernem ve všech hlavních světových turistických oblastech. 
Kanceláře Euro-Center poskytnou potřebnou pomoc v nejrůznějších obtížných situacích, 
monitorují kvalitu lékařské péče a úzce spolupracují s místními zástupci touroperátorů.
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Celoroční pojištění

Produkt je určen pro ty, kdo cestují častěji, a to jak soukromé, tak i pracovní cesty. 
MultiTrip nabízí nejširší pojistnou ochranu na trhu a v anketě pojišťovacích makléřů 
Pojišťovna roku 2007 se umístil na 3. místě v kategorii Pojistný produkt roku 2007.

S MultiTripem není počet výjezdů do zahraničí během celého roku nijak omezen 
a jedna cesta může trvat až 45 dní. Pojištění se vztahuje na každou, i neplánovanou 
zahraniční cestu a lze ho sjednat jak pro cesty po Evropě, tak do celého světa 
a to i s výhodným tarifem pro rodiny.

Základní pojištění, které například obsahuje léčebné výlohy, pojištění osobních věcí, 
odpovědnosti za škodu, právní ochranu či zrušení cesty, je možné rozšířit o celou škálu 
připojištění (rizikové sporty, zimní sportování, zrušení cesty, speciální balíček 
pro golfisty či majitele domácích mazlíčků atd.).

Krátkodobé pojištění

Tento produkt je určen pro všechny, kdo cestují na dovolenou v maxilmální délce 90 dnů.

Jeho rozsah a struktura je obdobná jako u pojištění MultiTrip, to znamená, že k základnímu 
pojištění lze sjednat podle charakteru konkrétní cesty celou řadu připojištění.

Dlouhodobé pojištění

LongPass je určen zejména zaměstnancům, kteří jsou vysláni na dlouhodobou pracovní 
cestu do zahraničí. StudentPass je vhodný pro studijní či au-pair pobyty. Délka jedné cesty 
je variabilní - 6, 9 nebo 12 měsíců.

Pojištění obsahuje asistenční služby, pojištění léčebných výloh, úrazu, osobních věcí 
a odpovědnosti za škodu.

Korporátní pojištění

Produkt je určen pro podniky a další instituce a poskytuje komplexní pojistnou ochranu 
zaměstnanců na pracovních cestách. Tento velice variabilní produkt umožňuje zvolit rozsah 
pojistné ochrany podle konkrétních potřeb osob vysílaných na pracovní cesty. Možná je 
varianta s nahlašováním jednotlivých cest a pravidelných vyúčtováním pojistného, nebo 
administrativně nenáročný bezohláškový způsob s jednorázovým pojistným.
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Na konci roku spustila Evropská nové internetové stránky, které by měly lépe vyhovo-
vat zvláště těm klientům, kteří nehledají na internetu pouze informace, ale chtějí si jeho 
prostřednictvím vybrané pojištění také zakoupit.

Kromě již unikátního přístupu k našim klientům, který obsahuje péči o klienty před cestou, 
během cesty a po návratu domů, mohou klienti na našich stránkách využít:

ON-LINE POJIŠTĚNÍ - v šesti jednoduchých krocích si naši klienti mohou sjednat cestovní 
pojištění kamkoliv do světa.

ON-LINE NAHLÁSIT SVOU ŠKODU - nahlásit škodní událost už pro naše klienty nemůže 
být rychlejší. Na webových stránkách stačí vyplnit jednoduchý škodní protokol a nezbytné 
doklady odeslat následně poštou. Díky tomu se klienti mohou dočkat kompenzace  
ve velmi krátké době.

ON-LINE HLÁŠENÍ PRACOVNÍCH CEST - korporátní klienti mohou kdykoliv on-line vkládat  
či měnit informace o pracovních cestách všech svých zaměstnanců, které chtějí  
kvalitně pojistit.

INFORMACE O RIZIKOVÝCH OBLASTECH - na našich stránkách pravidelně informujeme  
o místech, kde je zhoršená bezpečnostní situace a kam naše pojišťovna doporučuje 
svým klientům zvážit nutnost cestování do těchto míst.
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V letech 2003 až 2008 byla naše pojišťovn vyhodnocena 
jako nejlepší partner v oblasti cestovního pojištění 

v soutěži Czech Travel Awards pořádané odborným časopisem
TTG Czech Republic.

During the years 2003 to 2008, our company has been awarded 
‘Best Travel Insurance Partner’ in the Czech Travel Awards, organised by 

the TTG Czech Republic magazine.
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EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠťOVNA, A.S.

Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
tel.:  +420 221 860 860
fax: +420 221 860 800
www.evropska.cz

Pojištění on-line www.evropska.czVy cestujete, my se staráme
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