
 
          





1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA

Vážení obchodní partneři, kolegové, akcionáři,

Představenstvo společnosti FIXUM a.s.

 

             
    
            
            
           
           
          


    
   


         
         


  




Vážení obchodní partneři, kolegové, akcionáři,

máme za sebou další rok plný covidových opatření a restrikcí, které zásadně ovlivnily nejen 
naše osobní životy, ale také fungování obchodních společností, FIXUM a.s. nevyjímaje.

Díky zkušenostem z nelehkého období roku 2020 jsme byli schopni v letošním roce lépe 
zvládat řízení a celkový chod naší společnosti. Je to dáno hlavně tím, že se naši kolegové, 
pojistitelé a v neposlední řadě naši klienti přizpůsobili ztíženým podmínkám osobní 
komunikace a přešli plynule do on-line prostoru.

Díky této společné adaptaci jsme byli schopni zvýšit obrat společnosti v roce 2021 o 8 % na 
83.326.000,- Kč. Provozní výsledek hospodaření meziročně stoupl o 25 %.

Děkuji za spolupráci všem klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům. 



2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ JEDNOTKY

OBCHODNÍ JMÉNO:

SÍDLO:

IČ:

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:

ZÁKLADNÍ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI:

SLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ:















 



3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA: 

















PŘEDSTAVENSTVO

 

DOZORČÍ RADA

 

 



4. HISTORIE SPOLEČNOSTI FIXUM a.s.




           


 



5. ÚDAJE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2020

SPRÁVNÍ STŘEDISKO:  





OBCHODNÍ PRACOVIŠTĚ (SMLUVNÍ A ZAMĚSTNANECKÉ): 



























STATISTIKA 2021





















SPRAVOVANÉ PORTFOLIO







STRUKTURA RIZIK V OBLASTI POJIŠTĚNÍ














 



5. ÚDAJE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2021

ROZLOŽENÍ KMENE DLE POJIŠŤOVEN









































 



6. ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI FIXUM a.s.



 





 



7. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

 





            


          








8. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021

 



 



 


