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1. Vymezení konsolidačního celku
Konsolidační celek skupiny INSIA tvoří následující společnosti:
Mateřská společnost:
Dceřiná společnost:

INSIA a.s.
INSIA SK s.r.o.

Schéma propojení:

Společnost vznikla v roce 1992 jako Portfolio Alfa s.r.o., společníky a jednateli byli Ing. Ivan Špirakus a Ing. Petr
Marek. V souvislosti s novým podnikatelským modelem došlo ke změně názvu společnosti v roce 2004 na INSIA
s.r.o. V roce 2008 byla společnost s ručením omezeným transformována na akciovou společnost a došlo k
navýšení základního kapitálu na 5 mil. Kč. Akcionáři společnosti se ve stejném poměru stali Ing. Ivan Špirakus a
Ing. Petr Marek.
Začátkem roku 2010 byla na Slovensku zřízena organizační složka společnosti - INSIA a.s., organizačná zložka.
V průběhu téhož roku 2010 byla zřízena dceřiná společnost s ručením omezením, založená podle slovenského
práva pod názvem INSIA SK s.r.o. Jejími jednateli byli Ing. Ivan Špirakus a Ing. Petr Marek, v roce 2013 Ing.
Petr Marek odstoupil z funkce jednatele společnosti a jediným jednatelem je Ing. Ivan Špirakus. Jediným
společníkem je INSIA a.s.
V roce 2011 vstoupil do INSIA nový akcionář, společnost Marsh, největší světový pojišťovací makléř. Cílem
strategického partnerství obou společností je rozvoj obchodního modelu INSIA v dalších zemích Evropské Unie. V
roce 2012 INSIA potvrdila svůj záměr a společně s Marsh vstoupila na polský, italský, maďarský a rumunský trh.
Koncem roku 2012 získala INSIA a.s. 100% společnosti KYBERIE s.r.o., dodavatele svého informačního systému
YETI a v roce 2013 proběhl projekt fúze sloučením mezi společností jako nástupnickou společností a společností
KYBERIE s.r.o. jako zanikající společností. Rozhodným dnem fúze je den 1. 1. 2013.
V rámci projektu fúze zanikající společnost zanikla bez likvidace a její veškeré jmění včetně práv a povinností z
pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou společnost.
Společnost přijala rozhodnutí o provedení výše popsané fúze za účelem zjednodušení organizace své práce a
docílení nižších nákladů spojených jak se správou koncernových společností tak při výkonu vlastní podnikatelské
činnosti. Fúze společností byla dokončena k 1. 6. 2013. Ke stejnému datu došlo k navýšení základního kapitálu
na 6 mil. Kč.
V průběhu roku 2014 se Ing. Luděk Menčík rozhodl odstoupit z pozice člena představenstva a valná hromada
dosud nezvolila nového člena. Představenstvo společnosti má čtyři členy a je usnášení schopné.
V prosinci 2015 došlo ke zvolení nového člena představenstva, kterým se stal Ing. Michael Brož. Představenstvo
má tedy od 17. prosince 2015 všech 5 členů.
Na svém zasedání valná hromada odsouhlasila změnu Stanov společnosti konkrétně jejího čl. 18 a rozhodla, že
Dozorčí rada společnosti má 5 členů. Novými členy dozorčí rady byli taktéž dne 17. prosince 2015 zvoleni Ing.
Milan Vlček a Ing. Tomáš Žuffa. Dozorčí rada je tedy plně obsazena.

2. Základní informace o společnostech
konsolidačního celku
Název společnosti:
Sídlo:
Právní forma:
Zápis v OR:

Stupeň závislosti:

INSIA a.s.
Slezská 20, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
akciová společnost
vedeném Městským soudem v Praze
Oddíl B, vložka 14419
48034479
6.000.000,- Kč
200 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč
1992
činnost pojišťovacího zprostředkovatele
podnikání společnosti je regulováno dle zákona
č. 38/2004 Sb. o zprostředkování pojištění
000506PM – pojišťovací makléř
000938PA – pojišťovací agent
Osvědčení o registraci Sp. zn.: Sp/2012/666/571
mateřská společnost

Název společnosti:
Sídlo:
IČ:
Vedoucí organizační složky:
Registrována u NBS pod č:

INSIA a.s., organizačná zložka
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
45337501
Ing. Vladimír Matuščin, bytem Rastislavova 1167/5, Púchov
1270345

Název společnosti:
IČ:
DIČ:
Sídlo:

INSIA SK s.r.o.
45660891
Sk2023092830
Laurinská 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66936/B
Ing. Ivan Špirakus
ODT-12008/2010
zapsaná v seznamu samostatných finančních agentů
registru vedeného Národní bankou Slovensko č. 127035
dceřiná společnost
plná metoda konsolidace

IČ:
Základní kapitál:
Akcie:
Rok založení společnosti:
Hlavní předmět podnikání:
Zákonná regulace:
Registrace ČNB:

Jednatel:
Povolení Národní banky

Stupeň závislosti:
Metoda konsolidace:

Organizační struktura společností konsolidačního celku
Pracovně-právní vztahy mezi společnostmi a zaměstnanci jsou upraveny především zákoníkem práce, pracovním
řádem a pracovními smlouvami.
V roce 2015 nedošlo k žádné podstatné změně organizační struktury v jednotlivých společnostech.
Společnosti konsolidačního celku neměly v roce 2015 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nebo v oblasti
ochrany životního prostředí.

3. Zpráva představenstva o
podnikatelské činnosti
Situace na pojistném trhu
Obecně platí, že v roce 2015 český i slovenský pojistný trh společně s ekonomikou mírně rostl.
Údaje České asociace pojišťoven vykazují růst v segmentu neživotního pojištění (+ 4%), průmyslové pojištění (+
3,6%), havarijní pojištění (+ 6,1%), nejpomalejší byl nárůst v oblasti tzv. „povinného ručení“ (+1,9%)
Naopak v oblasti životního pojištění dochází již třetím rokem k propadu nové produkce běžně placeného pojištění
(- 11,7%) a to nejen v důsledku daňových změn, ale také vzhledem k tlaku veřejnosti a diskusím o vysokých
provizí právě v oblasti životního pojištění.
Česká ekonomika v roce 2015 zaznamenán růst HDP 4,3% (jeden z nejvyšších indexů v EU), což bylo způsobeno
zejména většími výdaji na investice, ovšem výrazně rostla i soukromá spotřeba.
Slovenský trh dle statistiky NBS v roce 2015 vykázal růst v oblasti neživotního pojištění + 2,8%, v čele s
havarijním pojištěním (+ 3,3%), a povinným ručením (+2,7%). Slovenská ekonomika v roce 2015 vzrostla o
2,5%.

Výsledky společnosti INSIA
INSIA dosáhla dle konsolidované účetní závěrky za rok výkony ve výši 612 855 tis. Kč (+20,2%) a vrátila se tak
k dynamickému růstu tržeb.
V roce 2015 se INSIA dařilo zejména na Slovensku, kde došlo k 30 % nárůstu objemu zprostředkovaného
pojistného a 47% u hypoték a spotřebitelských úvěrů.
I v roce 2015 jsme zaznamenali úspěch v získávání nových partnerů a do sítě vstoupila řada nových firem.
V současné době má tak síť INSIA přes 370 kanceláří v Čechách a na Slovensku.
Nárůst počtu nových partnerů je v posledních letech poměrně pozvolný. Kromě zvýšených nároků na odbornost a
pečlivé prověřování potenciálních partnerů při vstupu do sítě, je důvodem i neustálá důsledná kontrola kvality
partnerů. Na členy sítě INSIA jsou kladeny vysoké nároky, jak po profesní, tak po etické stránce. Partneři, kteří
tyto standardy nesplní, musí bohužel INSIA opustit.
Partnerství v síti INSIA je navíc exkluzivní, protože pouze v takovém případě může INSIA nést plnou odpovědnost
a zajišťovat trvale dobré jména společnosti a sítě jejích zprostředkovatelů na finančním trhu.
Během celého roku jsme neustále sledovali vývoj týkající se znění novely zákona o pojišťovacích
zprostředkovatelích, která by mohla ovlivnit obchodní model a vývoj společnosti. Chystaná novela zákona by
měla zavést regulaci provizí v oblasti životního pojištění a do značné míry tak regulovat vztahy mezi komerčními
subjekty. Do dnešního dne však nedošlo ke schválení jejího finálního znění.
V průběhu celého roku jsme usilovně pracovali na zvýšení komfortu práce našich makléřů a vytvářeli obchodní
nástroje pro zefektivnění prodeje a možnosti jejich dalšího růstu.

Počet partnerů sítě INSIA

Významná ocenění
Rok 2015 byl pro INSIA úspěšný
v mnoha ohledech.
Jubilejní 16. ročník prestižní
ankety Pojišťovna roku 2015,
jejíž součástí je i hodnocení
kvality makléřů, přinesl INSIA
znovu
úspěch.
V
kategorii
Pojišťovací makléř roku 2015
jsme stanuli na krásném druhém
místě.

V září jsme se jako skupina INSIA/Marsh umístili na druhém místě v žebříčku Top 30 největších pojišťovacích
makléřů v ČR dle serveru oPojištění.cz. Umístění v TOP 30 pojišťovací makléř 2014, které se stává prestižním
hodnocením, potvrzuje naši silnou pozici na českém trhu.

V dubnu 2015 INSIA slavila dlouholetou spolupráci s členy sítě, kteří se již před 10 lety podíleli na jejím vzniku.

INSIAFEST 2015 – Brno – 7. odborná konference
INSIAFEST, každoroční odborná konference členů sítě INSIA, proběhla ve dnech 8. – 9. října 2015 v hotelu
Bobycentrum v Brně. Dvoudenní konference se zúčastnilo rekordních 258 účastníků.
Partnery sedmého ročníku byla Allianz pojišťovna, a. s. a Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Konference byla oficiálně zahájena generálním ředitelem a zakladatelem společnosti,
Ivanem Špirakusem. Ten shrnul úspěchy celé sítě INSIA, kterých v průběhu roku
dosáhla. Zároveň představil novinky, které se připravují a které partnerům v síti
pomohou zjednodušit jejich práci a přispějí tak k rozvoji obchodu.
Jednou z novinek byla spolupráce se společností VINPRINT s.r.o. a připravený
projekt bezpečnostního značení skel automobilů technologií VINPRINT.
V druhé části zahájení konference vystoupil Pavel Moric – významný kouč věnující se
oblasti rozvoje osobnosti a lidského potenciálu, sedminásobný mistr ČR v karate a
znalec lidské psychologie. Jeho přednáška, ve které nechyběl humor a zábava,
sklidila veliký úspěch.
Po slavnostním zahájení začal odborný program konference. Rozvrh přednášek a
jejich témata si každý účastník mohl zvolit libovolně, dle toho, o co má zájem a
v čem si chce zdokonalit a prohloubit své znalosti.

Po přednáškách a seminářích si účastníci konference mohli odpočinout, pobavit se a zároveň měli prostor pro
neformální výměnu zkušeností se svými kolegy.

V Praze, dne 13. 5. 2016

Mgr. Petra Fenclová
předsedkyně představenstva

Ing. Ivan Špirakus
místopředseda představenstva

4. Významné události po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události.

5. Stručná historie společnosti
Společnost vznikla v roce 1992 jako Portfolio Alfa s.r.o. a stala se jedním z prvních registrovaných pojišťovacích
makléřů v tehdejším Československu. Zpočátku se věnovala především pojištění majetku občanů, postupně si
vybudovala i široké portfolio klientů v pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a dosáhla pevného
postavení mezi významnými makléři na českém trhu.
V roce 2000, v době světového rozmachu internetu, učinila společnost zásadní rozhodnutí a začala vyvíjet
vlastní provozní systém YETI, založený plně na internetových technologiích. Tento unikátní systém se v roce 2004
stal základem pro budování sítě pojišťovacích makléřů. Po vstupu ČR do EU začaly platit nové a přísnější
podmínky regulace činnosti zprostředkovatelů pojištění. V souvislosti s novým podnikatelským modelem došlo
také ke změně názvu společnosti od roku 2004 na INSIA s.r.o.
K několika prvním makléřům, kteří vstoupili do sítě INSIA na počátku, se rychle přidávali další a projekt
vzájemné spolupráce a sdílení společného centra služeb potvrdil během roku 2005 svůj smysl a
životaschopnost. Společnost dosáhla v tomto roce nárůstu výnosů o 112 %.
V roce 2006 se poprvé umístila v prestižním žebříčku Deloitte Technology FAST 50 CE, tedy mezi 50 nejrychleji
rostoucími společnostmi v regionu střední Evropy, které pro svůj růst využívají vlastní unikátní technologii.
V roce 2008 byla společnost s ručením omezeným transformována na akciovou společnost a došlo k navýšení
základního kapitálu na 5 mil. Kč a INSIA si tak vytvořila předpoklady k dalšímu úspěšnému rozvoji.
Významný krok učinila INSIA v roce 2009 v oblasti odborného vzdělávání svých členů. V roce 2009 se v hotelu
Jana v Přerově konala první odborná konference sítě pojišťovacích makléřů INSIA. Více než 200 účastníků, členů
sítě INSIA z Česka i Slovenska a pozvaných hostů, zcela zaplnilo konferenční prostory. Výroční odborná
konference se postupně stala důležitou součástí systému odborného vzdělávání v INSIA.
Začátkem roku 2010 byla na Slovensku zřízena organizační složka společnosti a v průběhu téhož roku ji
následovala dceřiná společnost s ručením omezením, založená podle slovenského práva pod názvem INSIA SK
s.r.o. Založení této společnosti umožnilo další rozvoj a podporu zprostředkovatelské činnosti na Slovensku a od
roku 2011 je hlavní část činnosti INSIA na Slovensku vykonávána prostřednictvím této dceřiné společnosti.
V září 2010 nasadila INSIA do ostrého provozu druhou generaci jedinečného systému pro makléře YETI NG se
zcela novým uživatelským rozhraním a intuitivním ovládáním.
Další nárůst počtu členů sítě si vyžádal přijetí nových zaměstnanců, kteří se věnují jejich podpoře. Proto se
společnost na jaře 2011 přestěhovala do moderních kancelářských prostor v Atriu Flóra v Praze na Vinohradech.
V roce 2011 vstoupil do INSIA nový akcionář, společnost Marsh, největší světový pojišťovací makléř. Cílem
strategického partnerství obou společností je rozvoj obchodního modelu INSIA v dalších zemích Evropské Unie.
Koncem roku 2012 získala INSIA 100% obchodní podíl společnosti KYBERIE s.r.o., dlouholetého dodavatele
informačního systému YETI a stala se technologickou jedničkou mezi makléři.
V roce 2013 byl uskutečněn projekt fúze sloučením mezi společností jako nástupnickou společností a společností
KYBERIE s.r.o. jako zanikající společností. Rozhodným dnem fúze je den 1. 1. 2013. Tým vývojářů se tak začlenil
do společnosti a nadále pracuje na vývoji on-line systému YETI, jedinečného systému pro práci mezinárodní sítě
makléřů.

6. Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada vykonávala svou činnost v souladu se stanovami společnosti. Valnou hromadou jí nebyly uloženy
žádné speciální úkoly pro příští období. Dozorčí rada plnila své úkoly v souladu se zákonem o obchodních
korporacích.
Účetní závěrka společnosti INSIA a.s. byla ověřena firmou Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186
00 Praha 8 – Karlín. Potvrdila, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz
aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
2015 v souladu s českými účetními předpisy.
Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena rovněž firmou Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186
00 Praha 8 – Karlín, která potvrdila, že konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti INSIA a.s. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok
končící 31. 12. 2015 v souladu s českými standardy účetního výkaznictví.
Dozorčí rada žádné připomínky neshledala a souhlasí s výroky auditorů.
Dozorčí rada nemá připomínky ke konsolidované výroční zprávě za rok 2015 a doporučila valné hromadě schválit
účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015.
V Praze, dne 13. 5. 2016

Richard Radford
předseda dozorčí rady

7. Finanční informace
Údaje konsolidované účetní závěrky vycházejí z účetních písemností účetních jednotek zařazených do konsolidace
a z dalších podkladů, které má konsolidující účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v Kč,
pokud není uvedeno jinak.
Konsolidovaná účetní závěrka:
a.
b.
c.
d.
e.

Konsolidovaná rozvaha
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu
Konsolidovaný přehled o peněžních tocích
Příloha ke konsolidované účetní závěrce

KONSOLIDOVANÁ
ROZVAHA
v plném rozsahu

INSIA a.s.
IČO 480 34 479
Slezská 20/778
120 00 Praha 2 Vinohrady

k datu 31.12.2015
(v tisících Kč)

31.12.2015
Brutto

Korekce

31.12.2014
Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

348 855

56 741

292 114

268 803

B.

Dlouhodobý majetek

114 308

44 721

69 587

71 823

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

72 811

28 962

43 849

43 411

B.I.3.

Software

70 767

28 962

41 805

40 396

B.I.7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

2 044

3 015

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.2.

Stavby

B.II.3.

2 044
41 497

15 759

25 738

28 412

1 574

175

1 399

1 452

Samostatné hmotné movité věci
a soubory hmotných movitých věcí

14 544

10 508

4 036

4 965

B.II.9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

25 379

5 076

20 303

21 995

C.

Oběžná aktiva

213 708

12 020

201 688

178 302

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

16 171

16 171

1 780

C.II.8.

Odložená daňová pohledávka

16 171

16 171

1 780

C.III.

Krátkodobé pohledávky

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů

133 425

12 020

121 405

145 649

23 443

12 020

11 423

14 740

C.III.6. Stát - daňové pohledávky

9 477

9 477

9 647

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

2 446

2 446

2 328

97 965

97 965

118 855

94

94

79

64 112

64 112

30 873

64 112

64 112

30 873

20 839

20 839

18 678

158

158

705

20 681

20 681

17 973

C.III.8. Dohadné účty aktivní
C.III.9. Jiné pohledávky
C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

C.IV.2. Účty v bankách
D. I.

Časové rozlišení

D.I.1.

Náklady příštích období

D.I.3.

Příjmy příštích období

31.12.2015
PASIVA CELKEM

31.12.2014

292 114

268 803

64 988

65 665

Základní kapitál

6 000

6 000

Základní kapitál

6 000

6 000

Kapitálové fondy

8 956

9 027

Ostatní kapitálové fondy

9 065

9 065

Rozdíl z kurzových přepočtů

-109

-38

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

1 225

1 214

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

1 200

1 214

Vlastní kapitál

Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let

25
49 535

47 717

78 829

77 292

-29 294

-29 575

-728

1 707

209 248

188 578

Rezervy

931

894

Ostatní rezervy

931

894

Dlouhodobé závazky

8 594

11 182

Jiné závazky

3 135

6 555

Odložený daňový závazek

5 459

4 627

197 880

169 522

46 217

595

1 688

1 572

914

965

14 634

357

Nerozdělený zisk minulých let
Jiný výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )
Cizí zdroje

Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní

93
98 000

136 851

36 334

29 182

1 843

6 980

Bankovní úvěry dlouhodobé

546

1 932

Krátkodobé bankovní úvěry

1 297

5 048

17 878

14 560

17 878

14 560

Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci

Časové rozlišení
Výdaje příštích období

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ
ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění

INSIA a.s.
IČO 480 34 479
Slezská 20/778
120 00 Praha 2 - Vinohrady

období končící k 31.12.2015
(v tisících Kč)

II.
II.1.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
G.
IV.
H.
*
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q 1.
Q 2.
**

Období do

Období do

31.12.2015

31.12.2014

Výkony

612 855

509 992

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

604 831

500 600

8 024

9 392

563 582

459 237

2 209

3 089

Služby

561 373

456 148

Přidaná hodnota

49 273

50 755

Osobní náklady

32 892

34 754

24 039

24 824

7 712

8 638

1 141

1 292

23

23

11 669

10 986

11

489

10

382

1

107

Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie

Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a
materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku
Změna stavu rezerv a opravných položek v
provozní oblasti a komplexních nákladů
příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Výnosové úroky
Nákladové úroky

16
16
2 471

2 706

504

3 304

867

3 919

1 850

2 160

2

2

204

413

Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená

***

Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období
(+/-)

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

1 185
771

313

-973

461

1 605

914

15 210

431

-13 605

483

-728

1 707

-728

1 707

877

2 621

KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

INSIA a.s.
IČO 480 34 479

k datu

Slezská 20/778

31.12.2015

120 00 Praha 2 - Vinohrady

(v tisících Kč)

Základní
kapitál
Stav k 31.12.2013
Rozdělení výsledku
hospodaření
Rozdíly z kurzových
přepočtů

6 000

Kapitálové
fondy
9 079

Rezervní
fondy,
nedělitelný
fond a
ostatní
fondy ze
zisku
1 214

Nerozdělený zisk
minulých
let
59 719

Jiný
výsledek
hospodaření
minulých
let
-29 455

18 482
-52

-909

6 000

9 027

1 214

77 292

-29 575

12 000

VLASTNÍ
KAPITÁL
CELKEM
65 039

-1 081
1 707

1 707

1 707

66 665

-1 707

-71

11

-170

281

8 956

1 225

78 829

-29 294

Výsledek hospodaření
za běžné období
Stav k 31.12.2015

18 482

-120

1707

Rozdíly z kurzových
přepočtů

Výsledek
hospodaření
běžného
účetního
období

-18 482

Výsledek hospodaření
za běžné období
Stav k 31.12.2014
Rozdělení výsledku
hospodaření

Neuhrazená
ztráta
minulých
let

51
-728

-728

-728

64 988

KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O
PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

INSIA a.s.
IČO 480 34 479

období končící k 31.12.2015
(v tisících Kč)

P.

Slezská 20/778
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Období do
31.12.2015
30 873

Období do
31.12.2014
19 541

877

2 621

6 324

5 519

11 669

10 986

2 471

2 706

6

-382

202

400

Z.

Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní
činnost)
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

A.1.2.

Změna stavu opravných položek a rezerv

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

A.1.5.

Nákladové a výnosové úroky

A.1.6.

Opravy o ostatní nepeněžní operace

-8 024

-8 191

A.*

7 201

8 140

A.2.

Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního
kapitálu
Změna stavu pracovního kapitálu

35 182

16 597

A.2.1.

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv

19 649

30 363

A.2.2.

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív

15 533

-13 766

A.**

42 383

24 737

A.3.

Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a
mimořádnými položkami
Vyplacené úroky

-204

-402

A.4.

Přijaté úroky

2

2

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-2 390

-6 902

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

39 791

17 435

-1 425

-1 511

10

382

-1 415

-1 129

-5 137

-4 974

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností

C.1.

Změna stavu závazků z financování

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-5 137

-4 974

F.

Čistá změna peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů
Konečný stav peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů

33 239

11 332

64 112

30 873

R.

8. Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami
Zpráva představenstva společnosti INSIA a.s.
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích)
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2015 DO 31. 12. 2015
I.

Propojené osoby (struktura vztahů):

Ovládaná osoba:
Obchodní firma:

INSIA a.s., IČ: 48034479, se sídlem Slezská 20,
120 00 Praha 2
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddíle B, vložka 14419

Ovládající osoby k rozvahovému dni:

1. MMC UK Group Limited, IČ: 03704258, se sídlem 1 Tower
Place West, Tower Place, Londýn, EC3R 5BU, Velká Británie
60%

Podíl ovládající osoby na ovládané osobě:

Struktura koncernu tvoří přílohu č. 1 k této zprávě o vztazích.
Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou (dále jen „další propojené osoby“):
Společnost má tyto další propojené osoby:
Název společnosti:
IČO:
Sídlo:
Podíl ovládané osoby na dceřiné společnosti:
Název společnosti:
IČO:
Sídlo:
Podíl ovládající osoby na sesterské společnosti:
II.

INSIA SK s.r.o.
45660891
Laurinská 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
zapsaná v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 66936/B
100%
INSIA Europe SE
24313751
Praha 3 - Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl H,
vložka číslo: 663
100%

Úloha ovládané osoby v seskupení

Ovládaná osoba je v rámci seskupení samostatnou společností a je osobou přímo ovládanou ovládající osobou.

III.

Způsob a prostředky ovládání ovládané osoby:

Ovládaná osoba je ovládána prostřednictvím valné hromady, která přijímá rozhodnutí v souladu s akcionářskou
smlouvou a zájmy ovládané osoby.
IV.
Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v
zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který
přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky, včetně
posouzení toho, zda ovládané osobě vznikla jednáním újma a posouzení jejího vyrovnání:
V zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných osob nebyla učiněna žádná jednání, která by se

týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní
závěrky.
V rozhodném účetním období bylo vykonáváno jednání dle běžného obchodního styku. Uvedená jednání proběhla
za standardních obchodních podmínek. V zájmu ani na popud propojených osob nebyla učiněna žádná další
právní jednání ani nebyla přijata žádná ostatní opatření. Z vykonávaných právních jednání nevznikla ovládané
osobě žádná újma.
V.
Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a ovládající osobou, nebo mezi ovládanou osobou a
dalšími propojenými osobami, včetně posouzení toho, zda ovládané osobě vznikla újma a posouzení
jejího vyrovnání:
Mezi ovládanou osobou a propojenou dceřinou společností INSIA SK s.r.o. je uzavřena Smlouva o spolupráci při
zprostředkování pojištění v aktuálním znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 12. 2013.
Prostřednictvím této smlouvy poskytuje ovládaná osoba dceřiné společnosti podporu při výkonu její podnikatelské
činnosti. Existence této smlouvy je pro ovládanou společnost výhodná, neboť napomáhá zvyšování zisku
ovládané osoby prostřednictvím dceřiné společnosti podnikající ve Slovenské republice. Z výše uvedené smlouvy
neplynou pro ovládanou osobu žádná rizika a nevznikla jí z této smlouvy žádná újma.
Mezi ovládanou osobou a propojenou sesterskou společností INSIA Europe SE je uzavřena Podnájemní smlouva o
poskytování prostor pro provoz v aktuálním znění ze dne 21. 12. 2015. Smlouva o poskytování služeb
v aktuálním znění dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2014, Smlouva o spolupráci při zprostředkování pojištění ze dne
1. 3. 2015, Smlouva o spolupráci v oblasti vedení personální agendy ze dne 22. 12. 2014, jejichž prostřednictvím
poskytuje ovládaná osoba propojené sesterské společnosti podporu při výkonu její podnikatelské činnosti.
Prostřednictvím smlouvy o poskytování služeb si ovládaná osoba a sesterská společnost stanovily podmínky pro
vzájemnou spolupráci a obchodní rozvoj. Vzájemná spolupráce se týká zejména marketingu a PR aktivit, rozvoje
informačních technologií a společného využití a sdílení nákladů za služby (pronájem kancelářských prostor atd.).
Ovládaná osoba má rovněž uzavřeny smlouvy s těmito společnostmi v koncernu:
MARSH s.r.o.: Smlouva o spolupráci v oblasti zprostředkování pojištění ze dne 12. 4. 2011
oPojištění. cz s.r.o.: Smlouva o spolupráci v oblasti personální agendy a v oblasti administrativní ze dne
30.12.2013, Smlouva o podnájmu prostor sloužícího k podnikání ze dne 21. 12. 2015, Dohoda o marketingové
spolupráci s portálem oPojištění.cz ze dne 5. 1. 2016.
MARSH EUROPE – organizačná zložka Slovensko: Zmluva o spolupráci ze dne 23. 6. 2011
VI.
Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami podle čl. I, včetně uvedení,
zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká rizika z toho pro ovládanou osobu plynou:
Vztahy mezi osobami uvedenými ve čl. 1 přináší výhody pro činnost a další rozvoj ovládané osoby a poskytují
potřebné výhody pro upevnění pozice na pojistném trhu a zároveň otevírají nové možnosti pro zahraniční rozvoj.
Z tohoto je zřejmé, že výhody převládají nad případnými nevýhodami. Z předmětných vztahů neplynou pro
ovládanou osobu žádná mimořádná rizika.
Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích uvedli veškeré v tomto účetním období uzavřené či uskutečněné a
nám k datu podpisu známé smlouvy a jiné právní úkony učiněné mezi propojenými osobami.
V Praze dne 13. 5. 2016

Mgr. Petra Fenclová
předsedkyně představenstva

Ing. Ivan Špirakus
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

V grafickém znázornění je uvedena podstatná část koncernu týkající se ovládané osoby.

9.

Zpráva auditora o ověření
konsolidované výroční
zprávy za rok 2015

