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Vá�ení obchodní pøátelé, klienti, kolegové

dr�íte v rukou výroèní zprávu za rok 2000.

Také v tomto roce jsme s úspìchem splnili naprostou vìt�inu na�ich závazkù, podaøilo
se nám uèinit dal�í krok k upevnìní pozice stabilní spoleènosti na trhu zprostøedkování
poji�tìní.

Vyu�ili jsme øadu legislativních zmìn, zejména v oblasti poji�tìní odpovìdnosti za
�kody zpùsobené provozem motorových vozidel, ale i v oblasti �ivotních poji�tìní
a penzijních pøipoji�tìní. V kvìtnu 2000 nám byla Ministerstvem financí ÈR udìlena
registrace poji��ovacího makléøe.

I to jistì pøispìlo k dal�ímu nárùstu objemu produkce pojistného, roz�íøení øad na�ich
klientù a sítí poboèek, které pod jménem FIXUM a.s. poskytují slu�by na vysoké
profesionální úrovni. Profesionalita  - zamìstnancù i smluvních partnerù - zùstává i nadále
hlavní prioritou spoleènosti.

Rád bych nyní podìkoval pøedev�ím na�im klientùm za vlo�enou dùvìru, smluvním
partnerùm a zamìstnancùm za kvalitní práci. Dìkuji v�em, kteøí se na na�em úspìchu
podíleli.

Petr Malík
pøedseda pøedstavenstva

1. Úvodní slovo pøedstavenstva spoleènosti
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Charakteristika

Spoleènost byla zalo�ena ustavující valnou hromadou konanou dne 8.12.1997
v Olomouci a zapsána do obchodního rejstøíku vedeného u Krajského obchodního soudu
v Ostravì, oddíl B, vlo�ka 1818, dne 14.1.1998.

Obchodní èinnost byla zahájena v únoru 1998, 11. 5.2000 byla spoleènost registrována
Ministerstvem financí ÈR jako poji��ovací makléø.

Základní jmìní spoleènosti èiní 1.020 tis. Kè a tvoøí jej 102 ks akcií na jméno ve
jmenovité hodnotì 10 tis. Kè s pøevoditelností omezenou pøedkupním právem akcionáøù.

Pøedmìtem  podnikání spoleènosti je zprostøedkovatelská èinnost a poradenství
v oblasti poji�tìní, leasingu a realit.

Nejvy��ím orgánem spoleènosti je valná hromada konaná nejménì jednou roènì.

Statutární orgány

Pøedstavenstvo (k 31.12.2000)

Petr Malík, pøedseda pøedstavenstva
Lenka Stratilová, èlen
Ing. Milan Samek, èlen

Dozorèí rada (k 31.12.2000)

Mgr. Monika Klapková
Ing. Rudolf Kmeco
Ing. Michal Miku�

V prùbìhu roku 2000 nedo�lo ke zmìnám ve slo�ení pøedstavenstva spoleènosti ani
její dozorèí rady.

Valná hromada

Øádná valná hromada, svolaná na 25.7.2000, schválila úèetní závìrku za rok 1999
a rozdìlení zisku za toto úèetní období.

V souladu s obchodním zákoníkem byla èást zisku pøevedena do rezervního fondu,
zbytek byl ponechán na pøípadné investice roku 2001.

2. Profil spoleènosti
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FIXUM a.s. nabízí komplexní zprostøedkovatelské a poradenské slu�by v oblasti
poji�tìní, leasingu a realit, dále zaji��uje slu�by v oblasti po�árního zabezpeèení a likvidace
pojistných událostí.

Poji�tìní

Spoleènost nabízí a realizuje pojistné programy dle individuálních po�adavkù svých
klientù, a to ve spolupráci v�ech významných pojistitelù pùsobících na území Èeské
republiky. Zamìøuje se pøedev�ím na oblast poji�tìní prùmyslu a podnikatelù, ani obèanské
produkty jednotlivých poji��ovacích ústavù v�ak nezùstávají stranou jejich zájmù.

V návaznosti na nabídku pojistných produktù poji��oven zprostøedkuje spoleènost
individuální pojistnou ochranu zejména následujících rizik:

Prùmysl a podnikatelé

� �ivelní poji�tìní
� Poji�tìní pro pøípad kráde�e vloupáním nebo loupe�ným pøepadením
� Poji�tìní stavebnì montá�ní
� Poji�tìní pøeru�ení provozu
� Poji�tìní strojù a elektroniky
� Poji�tìní skel, markýz a neonových nápisù
� Poji�tìní pro pøípad havárie, odcizení motorového vozidla
� Poji�tìní odpovìdnosti za �kody z provozu vozidla
� Poji�tìní obecné odpovìdnosti za �kody z podnikatelské èinnosti
� Poji�tìní odpovìdnosti za výrobek
� Povinné poji�tìní profesní odpovìdnosti za �kody
� Poji�tìní odpovìdnosti èlenù pøedstavenstva, dozorèí rady a managementu
� Poji�tìní odpovìdnosti silnièního pøepravce
� Poji�tìní zásilek
� Cestovní poji�tìní
� Poji�tìní v�erizikové
� Poji�tìní letadel a lodí

Obèané

� Poji�tìní dùchodové
� Kapitálové �ivotní poji�tìní
� Úvìrové �ivotní poji�tìní
� Poji�tìní úrazové
� Poji�tìní denního od�kodného
� Poji�tìní léèebných výloh
� Poji�tìní staveb a rekreaèních objektù
� Poji�tìní domácností
� Poji�tìní odpovìdnosti za �kodu zpùsobenou v obèanském �ivotì
� Poji�tìní odpovìdnosti za �kodu zpùsobenou pøi výkonu povolání
� Poji�tìní pro pøípad havárie, odcizení motorového vozidla
� Poji�tìní odpovìdnosti za �kody z provozu vozidla
� Penzijní pøipoji�tìní

3. Poskytované slu�by
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Leasing

Obdobnì jako u zprostøedkování poji�tìní také v oblasti leasingových obchodù
spolupracuje spoleènost FIXUM a.s. pouze s renomovanými leasingovými spoleènostmi
a sna�í se o vytvoøení optimálních leasingových podmínek. Nabízíme zprostøedkování
pøedev�ím:

� Leasing strojù a technologií
� Leasing osobních motorových vozidel
� Leasing nákladních automobilù a autobusù

Reality

Jako obchodní partner realitních kanceláøí a agentur zprostøedkuje spoleènost ve�keré
slu�by související s koupí, prodejem èi pronájmem realit.

Likvidace pojistných událostí

Zde spoleènost vyu�ívá mnohaletých zku�eností svých zamìstnancù a externích
spolupracovníkù a na základì mandátních smluv a zplnomocnìní likviduje pojistné
události pro vybrané poji��ovny.
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Spoleènost FIXUM a.s. poskytuje slu�by prostøednictvím poboèek pùsobících na
území celé Moravy, a to jednak poboèek kmenových, jednak obchodních zastoupení.

Kmenové poboèky (k 31.12.2000)

� Ostrava
� Opava
� Olomouc
� Kopøivnice

Obchodní zastoupení (k 31.12.2000)

� Kromìøí�
� Zábøeh
� Ro�nov pod Radho�tìm

Snaha o maximální efektivnost vynalo�ených prostøedkù v oblasti odmìòování vedla
v roce 2000 ke sní�ení prùmìrného poètu zamìstnancù spoleènosti z 25 na 20. Toto
sní�ení ovlivnilo zejména zru�ení kmenové poboèky v �umperku a pøevod kmenové
poboèky v Kromìøí�i na smluvní vztah - obchodní zastoupení. Zejména nabídka a realizace
obèanských pojistných produktù je zaji��ována pomocí smluvních partnerù.

K 31.12.2000 spravovala spoleènost FIXUM a.s. 7.260 smluv o celkovém objemu
pojistného 96 mil. Kè. Skuteènì pøijaté pojistné èinilo 87,24 mil. Kè. Poèet klientù vzrostl
na 4.563.

Dùle�itá data ve vývoji spoleènosti

leden 2000 zahájila èinnost samostatná poboèka  spravující centrální evidenci smluv
a plateb

duben 2000 definitivní pøechod na práci ve vlastním centrálním informaèním
softwaru

kvìten 2000 udìlení registrace poji��ovacího makléøe Ministerstvem financí ÈR
èerven 2000 zahájení èinnosti obchodního zastoupení v Zábøehu na Moravì
srpen 2000 zahájení èinnosti obchodního zastoupení v Ro�novì pod Radho�tìm
záøí 2000 pøechod poboèky kmenové Kromìøí� na obchodní zastoupení
øíjen 2000 ukonèení èinnosti kmenové poboèky v �umperku

V prùbìhu roku 2000 se spoleènost FIXUM a.s. zaèala intenzivnìji vìnovat rovnì�
oblasti poji�tìní obèanù a v návaznosti na legislativní zmìny zahájila zprostøedkování
penzijního pøipoji�tìní a stavebního spoøení. Ve spolupráci se smluvními partnery -
zku�enými profesionály pùsobících v tìchto oblastech ji� nìkolik let - byl polo�en základ
pro mo�nost vytvoøení samostatného odboru obèanských produktù.

4. Vybrané ukazatele
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V roce 2000 dosáhla spoleènost FIXUM a.s. obratu ve vý�i 87,24 mil. Kè. K nárùstu
èásteènì pøispìla mo�nost sjednávání poji�tìní odpovìdnosti za �kody zpùsobené
provozem motorového vozidla, èásteènì zmínìným roz�íøením èinnosti v oblasti �ivotních,
penzijních a jiných obèanských produktù.

Èisté tr�by pøesáhly 13 mil. Kè a kromì výraznì zvý�eného poètu spravovaných smluv
se na nich podílely i zvý�ené provizní odmìny, které jednotlivé poji��ovny poskytují silným
a stabilním partnerùm.

Portfolio spoleènosti zùstalo nezmìnìno a provize ze zprostøedkování poji�tìní èiní
i nadále naprostou vìt�inu pøíjmù.

5. Ekonomické výsledky

Spravované portfolio

poji�tìní 95 %
leasing 5 %

Struktura rizik

�ivelní poji�tìní 35,5 %
poji�tìní odpovìdnosti 17,1 %
havarijní poji�tìní 26,9 %
poji�tìní odcizení 7,7 %
povinné ruèení 7,0 %
�ivotní poji�tìní 2,5 %
ostatní poji�tìní 3,3 %

Rozlo�ení kmene dle poji��oven

Èeská poji��ovna, a.s. 49,5 %
Poji��ovna IPB, a.s. 19,7 %
ÈS-�ivnostenská poji��ovna, a.s. 19,3 %
Kooperativa 7,2 %
ostatní 4,3 %
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Úèetní závìrka

Rozvaha

Aktiva  (v tis. Kè)

Stálá aktiva 38
- hmotný investièní majetek 38
Obì�ná aktiva 10 347
- krátkodobé pohledávky 102
- finanèní majetek 10 245
Pøechodné úèty aktiv 140

Aktiva celkem 10 525

Pasiva (v tis. Kè)

Vlastní jmìní 1 307
- základní jmìní 1 020
- zákonný rezervní fond 4
- neuhrazená ztráta minulých let - 14
- hospodáøský výsledek bì�ného období 297
Cizí zdroje 7 703
- styku závazky z obchodního 651
- závazky k zamìstnancùm 192
- závazky ze sociálního zabezpeèení 98
- daòové závazky 121
- jiné závazky 6 641
Pøechodné úèty pasiv 1 515

Pasiva celkem 10 525

Výkaz ziskù a ztrát (v tis. Kè)

Tr�by za prodej vlastních výrobkù a slu�eb 13 086
Spotøeba materiálù a energie 502
Slu�by 8 434
Osobní náklady 3 523
Danì a poplatky 45
Odpisy hmotného investièního majetku 473
Ostatní provozní výnosy 274
Ostatní provozní náklady 57
Výnosové úroky 154
Ostatní finanèní náklady 37
Daò z pøíjmù za bì�nou èinnost 146
Hospodáøský výsledek za úèetní období 297
Hospodáøský výsledek pøed zdanìním 443
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Zpráva auditora pro akcionáøe spoleènosti FIXUM a.s.

Ovìøila jsem úèetní informace obsa�ené ve Výroèní zprávì za rok 2000 a jejich
návaznost na úèetní závìrku spoleènosti FIXUM a.s. k 31. prosinci 2000. Rozsah mé
práce byl omezen pouze na potvrzení toho, �e informace obsa�ené ve výroèní zprávì
jsou v souladu s úèetní závìrkou.

Podle mého názoru úèetní informace obsa�ené ve výroèní zprávì odpovídají údajùm
v úèetní závìrce.

Jako�to auditorka spoleènosti jsem pøedala vedení spoleènosti dne 11. èervence 2000
výrok auditora týkající se úèetní závìrky za rok 2000.

Provedli jsme audit pøilo�ené úèetní závìrky spoleènosti FIXUM a.s. k 31. prosinci
2000. Za sestavení úèetní závìrky jsou odpovìdní jednatelé spoleènosti. Na�í úlohou je,
na základì provedeného auditu, vyjádøit názor na tuto úèetní závìrku.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými smìrnicemi
vydanými Komorou auditorù Èeské republiky. Tyto smìrnice po�adují, aby byl audit
naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu, �e úèetní závìrka
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené
ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní závìrce. Audit
rovnì� zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti pou�itých úèetních zásad
a významných odhadù uèinìných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèetní
závìrky. Jsme pøesvìdèeni, �e provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení
výroku.

Podle na�eho názoru, úèetní závìrka ve v�ech významných ohledech vìrnì zobrazuje
majetek, závazky, vlastní jmìní a finanèní situaci spoleènosti FIXUM a.s. k 31. prosinci
2000 a výsledek jejího hospodaøení za rok 2000 v souladu se zákonem o úèetnictví
a pøíslu�nými pøedpisy platnými v Èeské republice.

V Ostravì dne 18. èervence 2000

ING. ALENA ÈECHOVÁ
Ostrava
dekret KA ÈR è. 1723


