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Vážení akcionáři, zaměstnanci, obchodní přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu naší společnosti za rok 2001.

Rok 2001 přinesl do činnosti naší společnosti řadu nových zkušeností a systémových
opatření jejichž dominantním smyslem bylo zvýraznit činnost a dobré jméno naší
společnosti na pojistném a leasingovém trhu a definitivně potvrdit postavení naší
společnosti, jako významné pojišťovací a leasingové makléřské společnosti.

Domníváme se, že také v roce 2001 plnění závazků vůči našim klientům a obchodním
partnerům dokladovalo vždy jednoznačnou důvěryhodnost naší společnosti a snahu
o naplnění systémových požadavků daných Asociací pojišťovacích makléřů a pojistitelů
a zájmem našich akcionářů.

Naše aktivní účast na pojistném trhu se stává stálou progresivní složkou při
rozhodování o vývoji naší společnosti a vytváření kontinuálního obrazu o moderní a svými
službami komplexní makléřské společnosti.

Nárůst objemu spravovaného portfolia předpisu pojistného našich klientů
a zprostředkovaných leasingových obchodů v roce 2001 nám potvrzuje, že správnost
našich kroků, profesionalita našich zaměstnanců a smluvních partnerů, stejně jako
rozvážná ekonomické politika vedení naší společnosti je zárukou úspěšného rozvoje FIXUM
a.s. také v dalších letech.

Dovolte závěrem poděkovat všem, kteří svou loajalitou a dobrou práci se stali oporou
v naší společné práci. Rádi bychom také poděkovali našim klientům, kteří svou důvěrou
v naší práci vytvářejí trvalé konstruktivní prostředí pro společné naplnění spolupráce.

V Ostravě 20. 8. 2002
představenstvo společnosti

1. Úvodní slovo představenstva společnosti
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Údaje o společnosti

Obchodní jméno: FIXUM a.s.

Sídlo společnosti: Novinářská 1113/3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Zápis u Krajského obchodního soudu v Ostravě
dne 14. 1. 1998, oddílu B, vložce 1818

Založení společnosti: ustanovující valná hromada se konala
dne 8. 12. 1997 v Olomouci

Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost

Zahájení obchodní činnosti: únor 1998

Registrace pojišťovacího
makléře vydaná MF ČR: 11. 5. 2000

Základní jmění společnosti: 1.020.000,- Kč

Složení základního jmění: 102 ks akcií v nominální hodnotě 10.000,- Kč

Nejvyšší orgán společnosti, valná hromada akcionářů se konala dne 30. 11. 2001.

Schválila účetní uzávěrku za rok 2000 bez výhrad.

Statutární orgány

Představenstvo

Petr Malík, předseda představenstva
Lenka Stratilová, člen představenstva
Ing. Milan Samek, člen představenstva

Dozorčí rada

Mgr. Monika Klapková
Ing. Rudolf Kmeco
Ing. Michal Mikuš

2. Profil společnosti
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FIXUM a.s. je zprostředkovatelem pojištění a leasingu se zaměřením na komplexní
služby také v oblasti poradenské a organizační činnosti při řízení likvidace pojistných
událostí a posuzování požárního zabezpečení, vyplývajícího z realizovaného pojištění.

• komplexní služby v oblasti realizace a správy pojištění
• řízení likvidace pojistných událostí
• komplexní servis spojený se zprostředkováním finančního leasingu

Zprostředkovatelská a poradenská činnost FIXUM a.s. je poskytována zejména
klientům:

• právnickým a fyzickým subjektům
• státním organizacím
• městům a obcím
• občanům komplexní služby v oblasti realizace a správy pojištění

3. Rozsah činnosti společnosti
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V roce 2001 dochází k potvrzení strategie společnosti, jejímž základem je stálé
zefektivňování poměru příjmů a vynaložených nákladů a zvyšování vlastní odpovědnosti
a zainteresovanosti na ekonomickém výsledku.

Systematicky se v roce 2001 vytváří podmínky pro rozšiřování územního pokrytí
činnosti FIXUM a.s. na bázi smluvních poboček( zastoupení).

Významným krokem roku 2001 se stal vstup společnosti do prestižní Asociace
pojišťovacích makléřů. Tímto krokem byl položen základ úspěšné činnosti naší společnosti
po vstupu ČR do EU a možnost ovlivnění konečné podoby nového zákona o pojišťovacích
zprostředkovatelích a smluvních likvidátorech.

Územní pokrytí ČR k 31. 12. 2001 službami naší společnosti je dáno sítí poboček
a obchodních zastoupení zejména v regionech Moravy a Slezska.

Kmenové pobočky

• Ostrava
• Opava
• Olomouc

Smluvní pobočky

• Kopřivnice
• Kroměříž
• Pardubice
• Rožnov
• Zábřeh
• Zlín

Počet zaměstnanců: 22
Počet smluvních partnerů: 24

Zvyšování počtu klientů, rozsahu služeb společnosti a zejména pak nezbytnost
vyrovnat se s nárůstem souvisejících administrativních úkonů a se stále náročnějšími
úkoly v oblasti řízení likvidace pojistných událostí vedlo společnost k rozšíření o nové
pracoviště v Ostravě. Snaha o zefektivnění práce a snížení nákladů související s výkonem
činnosti vedlo ke sloučení odloučených pracovišť v Opavě.

4. Vybrané ukazatele
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Důležitá data ve vývoji společnosti v roce 2001

leden přechod kmenové pobočky Kopřivnice na smluvní spolupráci
červen zahájení činnosti smluvní pobočky Pardubice
červen vstup do Asociace pojišťovacích makléřů
říjen zahájení činnosti pobočky Ostrava 2
prosinec zahájení činnosti smluvní pobočky Zlín

celkový předpis: 128.529.970,- Kč
  z toho:
  předpis leasingových plateb a jiných finančních operací: 4.028.127,- Kč
  předpis pojistného: 124.500.843,- Kč

obrat společnosti: 128.529.970,- Kč
tržby: 17.526.678,- Kč

Počet smluv pojistných v oblasti pojištění průmyslu, podnikatelů a zemědělců: 9.297
Počet smluv leasingových: 43
Počet smluv občanských produktů (pojištění, stavební spoření): 1.526
Počet klientů: 6.858
Počet spolupracujících pojišťoven: 22
Počet spolupracujících leasingových společností: 8
Počet ostatních smluvních partnerů (stavební spoření, penzijní fondy, likvidace): 14
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Celková výše spravovaného portfolia činí 128.529.970,- Kč.

5. Rozvaha a hospodaření

Spravované portfolio

finanční leasing 5 %
pojištění 94 %
ostatní finanční operace 1 %

Struktura rizik v oblasti pojištění

živelní pojištění 20,8 %
pojištění odpovědnosti 16,3 %
havarijní pojištění 32,2 %
pojištění odcizení 12,8 %
odpověd. z provozu motor. vozidel 12,6 %
životní pojištění 2,1 %
ostatní pojištění 3,2 %

Rozložení kmene dle pojišťoven

Česká pojišťovna, a.s. 48,0 %
Pojišťovna IPB, a.s. 15,6 %
Pojišťovna České spořitelny 18,4 %
Kooperativa 6,1 %
Pojišťovna ČSOB 3,6 %
Generali pojišťovna, a.s. 2,2 %
AIG 1,8 %
ostatní 4,3 %
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Účetní závěrka

Rozvaha

Aktiva (v tis. Kč)

Stálá aktiva 1 608
- dlouhodobý nehmotný majetek 44
- dlouhodobý hmotný majetek 1 564
Oběžná aktiva 9 471
- dlouhodobé pohledávky 8
- krátkodobé pohledávky 223
- finanční majetek 9 240
Přechodné účty aktiv 436

Aktiva celkem 11 515

Pasiva (v tis. Kč)

Vlastní kapitál 1 950
- základní kapitál 1 020
- zákonný rezervní fond 18
- nerozdělený zisk minulých let 269
- hospodářský výsledek běžného účetního období 643
Cizí zdroje 6 840
- závazky z obchodního styku 935
- závazky ke společníkům a sdružení 20
- závazky k zaměstnancům 275
- závazky ze sociálního zabezpečení 97
- stát - daňové závazky a dotace 287
- jiné závazky 5 226
Přechodné účty pasív 1 147

Pasiva celkem 9 937

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 17 614
Spotřeba materiálů a energie 399
Služby 12 534
Osobní náklady 3 503
Daně a poplatky 30
Odpisy dlouhodbého nehmotného a hmotného majetku 442
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 121
Ostatní provozní výnosy 180
Ostatní provozní náklady 85
Výnosové úroky 185
Ostatní finanční náklady 52
Daň z příjmů za běžnou činnost 333
Hospodářský výsledek za účetní období 722
Hospodářský výsledek před zdaněním 976
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Zpráva auditora pro akcionáře společnosti FIXUM a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti FIXUM a.s., se sídlem
Novinářská 3, 709 00 Ostrava,  k 31. prosinci 2001.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědné představenstvo společnosti. Naší úlohou
je, na základě provedeného auditu, vyjádřit názor na tuto účetní závěrku.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi
vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit
naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené
ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad
a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření
výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje
majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti FIXUM a.s. k 31. prosinci
2001 a výsledek jejího hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví
a příslušnými předpisy platnými v České republice.

V Ostravě dne 21. června 2002

Ing. Alena Čechová
auditor osvědčení č. 1723

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST
CONSULT s.r.o. Ostrava

osvědčení KA ČR č. 374


