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MetLife Europe Insurance d.a.c. 

Představenstvo a další informace 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020 

Představenstvo Člen 

představenstva 

Bydliště  

 Brenda Dunne Irsko Nezávislý člen představenstva 

bez výkonných pravomocí 

 Éilish Finan Irsko Nezávislý člen představenstva 

bez výkonných pravomocí 

 

Ruairí O'Flynn Irsko 

Nezávislý člen představenstva 

bez výkonných pravomocí 

 Nuria Garcia Francie Generální ředitel (CEO) 

 Nicolas Hayter Irsko Finanční ředitel (CFO) 

 Lyndon Oliver USA Člen představenstva bez 

výkonných pravomocí za koncern 

 Maureen 

McQueen 

USA Člen představenstva bez 

výkonných pravomocí za koncern 

 Miriam Sweeney Irsko Ředitel pro řízení rizik 

 Mario Valdes Česká republika Výkonný ředitel 

Sídlo 20 on Hatch   

 Lower Hatch Street  

 Dublin 2   

 

Vedoucí oddělení 

pojistně 

matematických funkcí 

 

Samreen Asif 

  

 

Nezávislí auditoři 

 

Mazars 

  

 Autorizovaní účetní a statutární auditoři 

 Harcourt Centre   

 Block 3   

 Harcourt Road   

 Dublin 2 

 

  

Tajemník společnosti MetLife Europe Services Limited 

 20 on Hatch   

 Lower Hatch 

Street 

  

 Dublin 2 

 

  

Hlavní poskytovatelé 

bankovních služeb 

HSBC Bank plc 

62-76 Park Street 

Londýn SE1 

SE1 9DZ 

Citibank Europe plc 

1 North Wall Quay 

Dublin 1 

    

Advokáti McCann Fitzgerald  

 Riverside One   

 Sir John Rogerson’s Quay  

 Dublin 2   
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MetLife Europe Insurance d.a.c. 
Zpráva představenstva 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020 

Představenstvo předkládá svou zprávu spolu účetní závěrkou společnosti MetLife Europe Insurance 

d.a.c. („Společnost“) ověřenou auditorem za účetní období končící dnem 31. prosince 2020. 

Hlavní předmět činnosti 

Společnost je irský subjekt se sídlem v Irsku. Vznikla zápisem do rejstříku dne 25. června 2009. Dne 

10. května 2012 získala Společnost povolení irské centrální banky („CBI“) k výkonu podnikatelské 

činnosti v oblasti neživotního pojištění s hlavním sídlem (ústředím) v Irsku. 

Společnost je oprávněna poskytovat neživotní pojištění ve třídách 1, 2, 8, 9, 16 a 18 podle 

(vnitrostátního) nařízení o režimu Evropské unie pro pojištění a zajištění z roku 2015. 

Přehled obchodní činnosti 

Konečná mateřská společnost MetLife Inc. působí v Evropě prostřednictvím různých dceřiných 

společností. Společnost využívá možnosti, které jí poskytují evropské směrnice o pojišťovnictví, a z 

jediné základny v Irsku podniká na základě „cestovního pasu“ po celé Evropské unii („EU“). Má přitom 

pobočky v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Francii, na Slovensku, v České republice a Rumunsku. 

Společnost rovněž na základě volného pohybu služeb působí v Německu, Rakousku, Řecku, Polsku a 

Spojeném království. Zajištění poskytuje také z Ruska. 

Společnost se zaměřuje na pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání (involuntary loss of 

employment; „ILOE“), pojištění mobilních telefonů (mobile phone insurance; „MPI“) a cestovní pojištění, 

kterými doplňuje hlavní nabídku životního pojištění společnosti MetLife Europe d.a.c. MetLife Europe 

d.a.c. je společnost zapsaná v Irsku, která je oprávněna především poskytovat na území Evropy životní 

pojištění. Kromě toho Společnost na základě volného pohybu služeb nabízí v Polsku přímé 

spotřebitelské produkty (direct-to-consumer; „DTC“) ve formě fixních balíčků úrazového a zdravotního 

pojištění (accident and health; „A&H“). 

Hlavní ukazatele výkonnosti Společnosti za rok 2020 jsou následující: 

 2020 2019 

 v mil. eur v mil. eur 

Hrubé předepsané pojistné 65 72 

Postoupené pojistné (42) (52) 

Čistý hospodářský výsledek za účetní období 4 3 

Hrubé předepsané pojistné kleslo ze 72 mil. eur v roce 2019 na 65 mil. eur v roce 2020 a postoupené 

pojistné z 52 mil. eur v roce 2019 na 42 mil. eur v roce 2020. K poklesu těchto položek došlo především 

v Itálii, a to v důsledku propadu tržeb v oblasti bankopojištění způsobeného pandemií onemocnění 

COVID-19. 

Zisk Společnosti vzrostl o 1 mil. eur z 3 mil. eur v roce 2019 na 4 mil. eur v roce 2020. Lepší hospodářský 

výsledek lze přičítat zejména nižším nákladům. 

Rok 2020 byl poznamenán celosvětovou pandemií způsobenou onemocněním COVID-19. Vlády 

jednotlivých států i podniky byly v boji proti šíření viru nuceny přijmout taková opatření, jako zákazy 

cestování, karantény a zachovávání společenského odstupu. Tyto faktory narušily podnikání a vedly ke 

zpomalení ekonomiky a vzniku značné volatility na finančních trzích. Finanční a provozní výsledky 

Společnosti byly doposud vůči pandemii rezistentní. Důvodem je rozmanitost obchodní činnosti, která 

minimalizuje dopady na tržby, omezuje expozice vůči rizikům a diverzifikuje portfolio aktiv. Společnost 

aktivovala svůj plán kontinuity provozu a většina jejích zaměstnanců pracuje, pokud možno, z domova. 

Výše uvedené výsledky podle IFRS i výsledky Společnosti v režimu Solventnost II zůstaly během 

pandemie na stabilní úrovni. Solventnostní krytí mírně kleslo ze 163 % v roce 2019 na 161 % v roce 

2020. 

Bezprostřední mateřskou společností Společnosti je společnost MetLife EU Holding Company Limited 

(MetLife EU) a konečnou mateřskou společností je společnost MetLife Inc.
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V lednu 2020 uvedla Společnost do praxe svou aktualizovanou podnikovou strategii, označovanou jako 

„Next Horizon“. Nová strategie je zasazena do strategického rámce, který propojuje několik různých 

složek: Účel, Ambiciózní závazky, Strategické kroky a Klíčové nástroje. Tyto dílčí složky jsou vymezeny 

takto: 

Účel: Účel je popsán slovy „Jsme vždy s vámi. Spolu budujeme jistější budoucnost“. Tvoří základ celé 

strategie a nastavuje směr, kterým se má Společnost ubírat. 

Ambiciózní závazky: V této složce strategie jsou definovány klíčové subjekty, jimiž jsou Lidé, Akcionáři 

a Zákazníci, a také závazky Společnosti vůči nim. 

Strategické kroky: Zde se popisuje, co je třeba změnit, aby byl naplněn Účel a splněny Závazky. 

Nastaveny jsou tři strategické pilíře: Zaměření, Zjednodušení a Diferenciace. 

Klíčové nástroje: Klíčovými nástroji, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci strategie, jsou chování, 

způsob uvažování a kultura, a to vždy se zaměřením na zákazníka a efektivitu práce. 

Dividendy a kapitálové transakce 

Společnost v průběhu účetního období nevyplatila dividendu (2019: 12,9 mil. eur). 

Společnost v průběhu roku neobdržela žádné kapitálové vklady (2019: nula). 

Předpoklad trvání podniku (going concern) 

Představenstvo má za to, že Společnost disponuje dostatečnými zdroji k tomu, aby byla v dohledné 

budoucnosti schopna pokračovat v řádném provozu. Proto při sestavování účetní závěrky i nadále 

vychází z předpokladu trvání podniku. Další podrobnosti jsou uvedeny v bodě 3. 

Události po rozvahovém dni 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly změnu údajů uvedených v této 

účetní závěrce. 

Solventnost II 

Dne 1. ledna 2016 byl zaveden regulační rámec Solventnost II. Společnost předkládá irské centrální 

bance (CBI) ve stanovených lhůtách šablony kvantitativního výkaznictví (QRT), zprávu o solventnosti a 

finanční situaci (SFCR), pravidelnou zprávu pro účely dohledu (RSR), národní specifické šablony (NST) 

a ORSA. 

Na základě údajů za rok 2020 má Společnost dostatek přebytečných aktiv ke krytí solventnostního 

kapitálového požadavku (SCR). Představenstvo má za to, že Společnost bude mít v dohledné 

budoucnosti i nadále dostatek zdrojů pro svůj další provoz v režimu Solventnost II. 

Hlavní rizika a nejistoty 

Hlavními kategoriemi rizik, kterým Společnost čelí, jsou úvěrové riziko, tržní riziko, riziko likvidity, 

pojistné riziko a operační riziko (viz body 24.3–24.8). Společnost má zdokumentovaný rámec řízení rizik 

(„rámec“), který zajišťuje řízení rizik v souladu se stanoveným rizikovým apetitem Společnosti. Tento 

rámec podléhá alespoň jednou ročně přezkumu a schválení ze strany představenstva a také 

průběžnému přezkumu ze strany výkonného výboru pro řízení rizik s cílem zajistit jeho stálou 

přiměřenost v souladu s požadavky CBI na správu a řízení pojišťoven (2015). 

Plnění požadavků na správu a řízení pojišťoven z roku 2015 

Požadavky na správu a řízení pojišťoven stanoví minimální základní standardy pro všechny pojišťovny 

s licencí nebo povolením CBI, mezi něž patří i Společnost. 
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Vnitřní kontroly 

Kontrolní rámec Společnosti ilustruje, nakolik je důležité mít zavedeny vhodné vnitřní kontroly a zajistit, 

aby si všichni pracovníci byli vědomi své úlohy ve vnitřním kontrolním systému. Stanoví zároveň jasné 

standardy ohledně koncepce, fungování a validace systému vnitřní kontroly a dohledu nad tímto 

systémem. Vymezuje, jakým způsobem je zajištěna účinná vnitřní kontrola ve formě společné 

odpovědnosti generálních manažerů a vedoucích jednotlivých oddělení. 

Struktura řízení rizik 

Rámec řízení rizik („rámec“) stanoví koncepci řízení a struktury rizik, jíž se musí řídit všichni pracovníci 

ve své pozici vedoucích pracovníků, členů vedení či zaměstnanců. 

Rámec sleduje tyto klíčové cíle: 

• podporovat ve Společnosti solidní kulturu rizik, která vychází z účelu a hodnot Společnosti, a 

zejména z ochrany zákazníků; 

• zajišťovat důsledné a systematické řízení rizik pro všechny činnosti, operace a druhy rizik; a 

• umožnit pracovníkům s rozhodovací pravomocí efektivně směrovat zdroje Společnosti do vhodných 

obchodních příležitostí, jež odpovídají rizikovému apetitu představenstva. 

Dodržování zákona o obchodních společnostech z roku 2014 ze strany představenstva 

Členové představenstva si jsou vědomi, že odpovídají za plnění příslušných povinností ze strany 

Společnosti (ve smyslu článku 225 zákona o obchodních společnostech z roku 2014). 

Představenstvo potvrzuje, že: 

• Společnost sestavila prohlášení o Zásadách dodržování právních předpisů (compliance), v němž 

jsou uvedeny zásady, které jsou podle názoru představenstva přiměřené a zároveň respektují, že 

Společnost musí plnit relevantní povinnosti; 

• podle jeho názoru jsou zavedena vhodná opatření a struktury, jež zajišťují v podstatných rysech 

plnění relevantních povinností Společnosti; a 

• v průběhu účetního období byla tato opatření či struktury podrobena prověrce. 

Výbory představenstva 

Představenstvo zřídilo dva výbory, které mu pomáhají při plnění jeho povinností. Jedná se o: 

• výbor pro audit; a 

• výbor pro řízení rizik. 

Každý z těchto výborů pracuje na základě písemného zadání, které schvaluje představenstvo a v němž 

jsou stanoveny pravomoci, oblasti odpovědnosti a povinnosti obou výborů. Každý z výborů nejméně 

jednou ročně prověřuje své zadání a v případě potřeby je představenstvo aktualizuje. 
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Představenstvo 

Představenstvo bylo v roce 2020 složeno z těchto členů; není-li uvedeno jinak, vykonávali tito členové 

funkci po celé účetní období: 

Brenda Dunne 

Éilish Finan 

Michael Hatzidimitriou  Odstoupil z funkce dne 18. května 2020 

Nicolas Hayter 

Ruairí O'Flynn 

Dirk Ostijn Odstoupil z funkce dne 31. prosince 2020 

Miriam Sweeney 

Mario Valdes 

Lyndon Oliver Jmenován do funkce dne 7. května 2020 

Ed Palmer Jmenován do funkce dne 18. května 2020 a odstoupil z funkce dne 13. 

listopadu 2020 

Podíly členů představenstva a tajemníka na kapitálu Společnosti 

Podíly členů představenstva, kteří jsou ke dni 31. prosince 2020 skutečnými majiteli kmenového 

akciového kapitálu společnosti MetLife Inc., jsou nižší než 1 % jmenovité hodnoty vydaného akciového 

kapitálu společnosti MetLife Inc. Tajemník není majitelem žádného podílu na kapitálu Společnosti. 

Přiměřené účetní záznamy 

Mezi opatření, která představenstvo přijalo k zajištění splnění požadavků stanovených v článcích 281 

až 285 zákona o obchodních společnostech z roku 2014, pokud jde o vedení účetních záznamů, patří 

přijetí vhodných zásad pro evidenci transakcí, majetku a závazků, zaměstnávání vhodně kvalifikovaných 

zaměstnanců a používání počítačových a dokumentačních systémů. Účetní knihy Společnosti jsou 

vedeny na adrese 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2. 

Prohlášení o informacích relevantních pro provedení auditu 

V souladu s ustanoveními článku 330 zákona o obchodních společnostech z roku 2014 si 

představenstvo není vědomo žádných informací relevantních pro provedení auditu, které by nebyly 

známy statutárním auditorům Společnosti, a členové představenstva přijali veškerá opatření k tomu, 

aby se seznámili s jakýmikoli informacemi relevantními pro provedení auditu a ujistili se, že jsou s 

těmito informacemi seznámeni statutární auditoři Společnosti. 

Příspěvky k politickým účelům 

Společnost neposkytla během účetního období žádné příspěvky k politickým účelům (2019: nula). 

Auditoři 

Auditoři Společnosti – společnost Mazars, autorizovaná účetní a statutární auditorská společnost – 

uvedli, že jsou ochotni i nadále plnit tuto funkci v souladu s čl. 383 odst. 2 zákona o obchodních 

společnostech z roku 2014. 

Jménem představenstva: 

Podpis nečitelný Podpis nečitelný 

ID elektronického podpisu signNow: ID elektronického podpisu signNow: 

a592d934f8… 1be7b44722… 

03/31/2021 13:56:42 UTC 03/31/2021 20:57:13 UTC 

Nicolas Hayter Miriam Sweeney 

Člen představenstva Člen představenstva 

Dne 31. března 2021 Dne 31. března 2021
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Představenstvo odpovídá za sestavení zprávy představenstva a účetní závěrky v souladu se zákonem 

o obchodních společnostech z roku 2014 a platnými předpisy. 

Irské právo obchodních společností stanoví, že představenstvo musí sestavit účetní závěrku za každé 

účetní období. V souladu s tímto právem si představenstvo zvolilo možnost sestavit účetní závěrku v 

souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) přijatými Evropskou unií (EU). Podle 

irského práva obchodních společností je představenstvo oprávněno schválit účetní závěrku, pouze 

pokud je přesvědčeno, že závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 

Společnosti ke konci účetního období a hospodářského výsledku Společnosti za příslušné účetní období 

a že je jinak v souladu se zákonem o obchodních společnostech z roku 2014. Při sestavování účetní 

závěrky je představenstvo povinno: 

• zvolit vhodné účetní postupy pro sestavení účetní závěrky Společnosti a důsledně je uplatňovat; 

• činit úsudky a odhady podle zásady přiměřenosti a obezřetnosti; 

• uvést, zda byla účetní závěrka sestavena v souladu s platnými účetními standardy, tyto standardy 

označit a uvést jejich účinky a důvody pro jakékoli podstatné odchylky od těchto standardů; a 

• sestavit účetní závěrku na základě předpokladu trvání podniku, není-li předpoklad dalšího fungování 

Společnosti nepodložený. 

Představenstvo odpovídá za to, že Společnost vede odpovídající účetní záznamy, které správně 

vysvětlují a evidují transakce Společnosti, umožňují v každém okamžiku s přiměřenou přesností určit 

aktiva, pasiva, finanční situaci a hospodářský výsledek Společnosti, a umožňují představenstvu zajistit, 

že účetní závěrka a zpráva představenstva jsou v souladu se zákonem o obchodních společnostech z 

roku 2014 a s (vnitrostátním) nařízením o Evropských společenstvích (pojišťovny: účetní závěrka 

(změna)) z roku 2016, a umožňují provést audit účetní závěrky, nebo zajistí vedení takových záznamů. 

Představenstvo je dále povinno zabezpečit majetek Společnosti, a tudíž přijmout přiměřené kroky k 

předcházení podvodům a nesrovnalostem a jejich odhalování. 

Jménem představenstva: 

Podpis nečitelný Podpis nečitelný 
ID elektronického podpisu signNow: ID elektronického podpisu signNow: 

18be05e82b… da972045f6… 

03/31/2021 13:57:25 UTC 03/31/2021 20:58:06 UTC 

Nicolas Hayter Miriam Sweeney 

Člen představenstva Člen představenstva 

Dne 31. března 2021 Dne 31. března 2021 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA URČENÁ SPOLEČNÍKŮM SPOLEČNOSTI METLIFE 
EUROPE INSURANCE D.A.C. 

Zpráva nezávislého auditora  

Zpráva o auditu účetní závěrky  

Výrok 

Ověřili jsme připojenou účetní závěrku společnosti MetLife Europe Insurance d.a.c. („Společnost“) za 

rok končící dnem 31. prosince 2020, sestávající z výkazu zisku a ztráty, rozvahy, výkazu změn vlastního 

kapitálu, výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce, včetně shrnutí podstatných účetních zásad 

uvedených v bodě 4. Při sestavování účetní závěrky tvořily rámec účetního výkaznictví tyto podklady: 

zákon o obchodních společnostech z roku 2014 a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví („IFRS“) 

přijaté Evropskou unií. 

Podle našeho názoru připojená účetní závěrka: 

• podává věrný a reálný obraz o stavu aktiv, pasiv a finanční situaci Společnosti ke dni 31. prosince 

2020 a o jejím hospodářském výsledku za rok končící k uvedenému datu; 

• byla řádně sestavena v souladu se standardy IFRS přijatými Evropskou unií; a 

• byla řádně sestavena v souladu s požadavky zákona o obchodních společnostech z roku 2014. 

Podklady pro vyslovení výroku 

Audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy pro audit (Irsko) („ISA (Irsko)“) a platnými 

právními předpisy. Naše odpovědnost vyplývající z těchto standardů je popsána v oddílu Odpovědnost 

auditora za audit účetní závěrky. 

V souladu s etickými požadavky, které se v irském právním řádu vztahují na audit účetní závěrky a mezi 

něž patří Etický standard pro auditory (Irsko) vydaný irským Úřadem pro dohled nad činností auditorů a 

účetních („IAASA“), jsme si zachovali nezávislost ve vztahu ke Společnosti a splnili další etické 

povinnosti v souladu s uvedenými požadavky. 

Máme za to že námi získané důkazy jsou dostatečné a přiměřené, abychom na jejich základě mohli 

vyslovit svůj výrok. 

Závěry ohledně předpokladu trvání podniku (going concern) 

Při auditu účetní závěrky jsme dospěli k závěru, že je na místě, aby představenstvo při sestavování 

účetní závěrky vycházelo z předpokladu trvání podniku (going concern). 

Naše auditní postupy, jimiž hodnotíme způsob, kterým představenstvo vyhodnotilo schopnost 

Společnosti i nadále vést své účetnictví na základě předpokladu trvání podniku, zahrnovaly mj. tyto 

kroky: 

• posouzení způsobu, jímž je vyhodnocen předpoklad trvání podniku (going concern) ze strany 

vedení Společnosti; 

• přezkoumání přiměřenost finančních údajů použitých v rámci tohoto vyhodnocení; 

• hodnocení budoucího obchodního plánu vedení Společnosti a zpochybnění předpokladů o míře 

růstu použitých v prognóze příjmů; 

• zpochybnění a porovnání výchozích klíčových předpokladů o nákladech, které byly použity v rámci 

tohoto procesu, ve srovnání s osvědčenými postupy a očekáváními v daném odvětví; 

• zvážení jiných podpůrných důkazů/analýzy, jež dokládají závěry uvedené v tomto hodnocení; 

• přezkoumání zátěžových scénářů týkajících se základních klíčových předpokladů a vyhodnocení 

výsledku tohoto kroku; 

• určení, zda byly zváženy a ve vyhodnocení provedeném představenstvem náležitě zohledněny 

aktuální klíčové události (COVID-19); a 

• zajištění, aby byly v účetní závěrce uvedeny dostatečné informace ohledně hodnocení předpokladu 

trvání podniku. 
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Na základě provedených prací jsme nezjistili žádné významné nejasnosti ohledně událostí nebo 

podmínek, které by jednotlivě nebo ve vzájemném spojení mohly vyvolat vážné pochybnosti o 

schopnosti Společnosti nadále fungovat jako „trvající podnik“ po dobu nejméně dvanácti měsíců ode 

dne, kdy je účetní závěrka schválena k vydání. 

Naše povinnosti a povinnosti členů představenstva, pokud jde o trvání podniku, jsou popsány v 

příslušných oddílech této zprávy. 

Hlavní záležitosti auditu 

Hlavními záležitostmi auditu jsou záležitosti, které podle našeho odborného úsudku byly při auditu účetní 

závěrky za dané účetní období nejdůležitější a zahrnují nejvýznamnější posuzovaná rizika významných 

nesprávností (bez ohledu na to, zda byla způsobena podvodem či nikoli) zjištěných auditorem, včetně 

těch, které měly největší vliv na: celkovou strategii auditu, alokaci zdrojů v rámci auditu a řízení činností 

týmu provádějícího danou zakázku. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v rámci našeho auditu účetní 

závěrky jako celku a také při formulování našeho výroku k ní, a proto k nim nevydáváme samostatný 

výrok. 

Níže shrnujeme hlavní záležitosti auditu, na jejichž základě jsme formulovali náš výše uvedený výrok, 

spolu s přehledem hlavních auditorských postupů provedených k řešení jednotlivých záležitostí a 

případně s klíčovými zjištěními vyplývajícími z těchto postupů. 

Oceňování technických rezerv Způsob řešení této hlavní záležitosti v rámci 

našeho auditu 

Věrný a poctivý obraz finanční situace a 

provozních výsledků Společnosti závisí v 

podstatné míře na přiměřenosti a vhodnosti 

technických rezerv. 

Vzhledem ke složitosti výpočtu technických rezerv 

existuje určité riziko spojené s použitím 

nesprávného nebo nevhodného modelu, údajů, 

předpokladů a/nebo úsudku pojistných 

matematiků. 

Technické rezervy činily ke dni 31. prosince 2020 

78,03 mil. eur. Tyto rezervy zahrnují odpovědnost 

za pojistné smlouvy a jiné pojistné závazky ve výši 

1,95 mil. eur a rezervu na nezasloužené pojistné 

(UPR) ve výši 76,08 mil. eur. 

Viz účetní zásady v bodě 4 a informace uvedené v 

bodech 12, 24 a 

31 účetní závěrky. 

Toto riziko jsme řešili s pomocí našich pojistně 

matematických specialistů následujícími postupy: 

• prověrky s příslušnými vlastníky procesů, při 

nichž byly identifikovány klíčové kontrolní 

mechanismy týkající se údajů, metodiky a 

předpokladů použitých při výpočtu technických 

rezerv; 

• přezkoumání koncepce a provádění klíčových 

kontrol údajů, metodiky a předpokladů 

použitých při výpočtu technických rezerv a 

prověření jejich provozní účinnosti, včetně 

prověření všeobecných kontrol IT a přezkumu 

použitých klíčových zpráv o IT; 

• přezkoumání nejlepšího odhadu rezerv na 

případové rezervy i pro IBNR, vypočítaného 

vedoucím pojistně matematické funkce (Head 

of Actuarial Function; „HoAF“), a posouzení 

inherentní nejistoty odhadů ze strany HoAF; 

• zpochybnění klíčových pojistně matematických 

předpokladů a jejich vyhodnocení z hlediska 

metodik použitých vedením při vytváření 

technických rezerv, včetně dopadu 

onemocnění COVID-19 na škodní průběh a 

pojistně matematické předpoklady; 

• nezávislé provedení nového nejlepšího 

odhadu nejvýznamnějších složek IBNR; 

• přezkoumání příslušného vzorce příjmů pro 

účely UPR a přepočítání UPR ve vztahu k 
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významným složkám; 

• přezkoumání odůvodnění změn úrovně 

technických rezerv od konce předchozího 

období, včetně posouzení skutečných a 

očekávaných údajů; 
 

Oceňování technických rezerv Způsob řešení této hlavní záležitosti v rámci 

našeho auditu 
 

• vyhodnocení rezerv na pojistná plnění na 

základě našich informací o pojistných 

událostech oznámených v poslední době a o 

trendech v oblasti likvidace pojistných událostí 

v jednotlivých pojistných odvětvích 

Společnosti; 

• zvážení dopadu zajistných ujednání na výši 

technických rezerv; a 

• zvážení přiměřenosti a úplnosti informací 

zveřejněných v účetní závěrce a posouzení, 

zda jsou v souladu s příslušnými požadavky 

rámce účetního výkaznictví. 

Na základě provedených postupů, prověrky 

podpůrné dokumentace a jednání s vedením jsme 

dospěli k závěru, že ocenění technických rezerv je 

přiměřené. 

Použití kritéria „významnosti“ z naší strany 

Při plánování a provádění auditu a při hodnocení dopadu případných nesprávností uplatňujeme 

kritérium tzv. významnosti („materiality“). Významnost je vyjádřením relativní důležitosti nebo významu 

určité záležitosti v kontextu účetní závěrky. Nesprávnosti v účetní závěrce jsou významné, pokud lze 

přiměřeně očekávat, že samostatně nebo v souhrnu ovlivní ekonomická rozhodnutí uživatelů učiněná 

na základě účetní závěrky. 

Použití kritéria významnosti ovlivnilo rozsah našeho auditu. Stanovili jsme si určité kvantitativní limity 

významnosti. Tyto limity nám společně s kvalitativními úvahami následně pomohly stanovit rozsah 

našeho auditu a jeho povahu, načasování a rozsah našich auditorských postupů u jednotlivých 

položek účetní závěrky a zveřejněných informací a vyhodnotit dopad nesprávností jednotlivě i na 

účetní závěrku jako celek. Na základě našeho odborného úsudku jsme stanovili významnost pro 

účetní závěrku jako celek takto: 

Celková významnost 1,19 mil. eur 

Způsob stanovení 3 % vlastního kapitálu 

Zdůvodnění použitého 

referenčního kritéria 

Při stanovení významnosti jsme použili odborný úsudek a zvážili 

finanční ukazatele, které jsme považovali za relevantní, a dospěli 

jsme tak k závěru, že nejvhodnějším referenčním kritériem je 

celkový vlastní kapitál. 

Máme za to, že se jedná o ukazatel, podle kterého je Společnost 

běžně hodnocena zainteresovanými subjekty. 

Prahová hodnota pro oznámení S výborem pro audit jsme se dohodli, že jej budeme informovat o 

nesprávnostech zjištěných během auditu, jejichž výše přesahuje 

0,036 mil. eur, jakož i o nesprávnostech pod touto prahovou 

hodnotou, pokud je podle našeho názoru na místě o nich informovat 

z kvalitativních důvodů. 
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Výbor pro audit informujeme rovněž o relevantních záležitostech 

týkajících se zveřejňování údajů, které jsme identifikovali při 

hodnocení celkového stavu účetní závěrky. 

 

Přehled rozsahu našeho auditu 

V rámci přípravy auditu jsme vyhodnotili riziko významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené 

podvodem nebo chybou a poté jsme navrhli a provedli auditorské postupy reagující na tato rizika. 

Zabývali jsme se zejména případy, kdy členové představenstva použili subjektivní úsudek, například 

předpoklady ohledně významných účetních odhadů. 

Rozsah našeho auditu jsme uzpůsobili tak, abychom si byli jisti, že nám objem námi provedených 

prací umožní vydat výrok k účetní závěrce jako celku. Při posuzování kvalitativních faktorů jsme využili 

výstupy z hodnocení rizik a také naše znalosti o Společnosti, jejím prostředí, kontrolních 

mechanismech a kritických podnikových procesech, abychom se ujistili, že jsme dostatečně pokryli 

všechny položky účetní závěrky. 

Výstupem tohoto procesu bylo zapojení našich pojistně matematických a IT specialistů do našeho 

centrálního týmu pro tuto zakázku, a následně stanovení rozsahu a povahy auditorských postupů, 

které budeme provádět my („centrální tým pro tuto zakázku“), auditoři v rámci sítě Mazars („dílčí 

auditoři“ pro jednotlivé složky) a auditoři koncernu MetLife („ostatní auditoři“). V případech, kdy 

auditorské postupy prováděli specialisté, dílčí auditoři nebo ostatní auditoři, jsme vydali a odsouhlasili 

pokyny pro audit a zajistili si tak získání vhodných podkladů pro náš výrok k účetní závěrce jako celku. 

Vzhledem k tomu, že Společnost vykonává činnosti a funkce ve svém ústředí (Irsko), Indii, Polsku a 

USA, spolu se sedmi pobočkami v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Francii, České republice, na 

Slovensku a v Rumunsku, jsme provedli kvantitativní i kvalitativní hodnocení rizik a poté, co jsme určili 

vhodnou míru zapojení specialistů z pohledu centrálního týmu, jsme do práce zapojili také tým 

specialistů. 

Určili jsme a prověřili klíčové kontroly těch hlavních finančních systémů, které byly identifikovány v 

rámci našeho hodnocení rizik, včetně prověrky obecných kontrol IT s pomocí našich IT specialistů, 

ostatních auditorů a týmů dílčích auditorů pro IT, procesu účtování a kontrol zaměřených na kritické 

účetní záležitosti. Na základě provedených postupů, jako je celkové posouzení kontrolního prostředí, 

účinnosti kontrol jednotlivých systémů a řízení konkrétních rizik, jsme co možná nejvíce vycházeli z 

výsledků vnitřních kontrol Společnosti. 

Centrálně jsme prověřili věcnou správnost a kontroly v oblastech technických rezerv, finančních 

investic a daní. Pět poboček bylo označeno za významné složky s určitými saldy, např. pojistného, 

pojistných plnění, provizí či hotovosti, a dalšími saldy v rámci lokálních výkazů zisku a ztráty nebo 

rozvahy; ty byly následně prověřeny dílčími auditory. Sdělili jsme údaje o celkové významnosti složek, 

která se pohybovala v rozmezí od 0,15 mil. eur do 1 mil. eur, a to s ohledem na velikost, povahu a 

skladbu činností a rizikový profil v jednotlivých pobočkách. 

Prověřili jsme také celkový proces konsolidace a provedli analytické postupy s cílem určit, zda 

neexistují další významná rizika významné nesprávnosti vyplývající ze souhrnných finančních údajů 

zbývajících tří poboček, které nebyly předmětem auditu nebo specifických auditorských postupů. 

V rámci procesu auditu probíhala průběžná komunikace s našimi dílčími týmy pro jednotlivé složky a 

ostatními auditory, od plánování až po fázi dokončení. Vzhledem k přetrvávajícím cestovním 

omezením v důsledku pandemie COVID-19 nebyly fyzicky navštíveny jednotlivé lokality, ale v různých 

fázích auditu uskutečňoval centrální tým pro tuto zakázku program virtuálních schůzek a pravidelně 

komunikoval s dílčími týmy pro jednotlivé složky a ostatními auditory, aby s nimi projednal otázky 

plánování, aktuální informace, výsledky auditu, poznatky a připomínky a přezkum klíčových 

pracovních dokumentů. 
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Další informace 

Za další informace odpovídá představenstvo. Mezi takové informace patří údaje uvedené ve výroční 

zprávě, kromě účetní závěrky a naší auditorské zprávy. Náš výrok k účetní závěrce se na tyto další 

informace nevztahuje a, není-li v naší zprávě výslovně uvedeno jinak, neposkytujeme ohledně 

takových informací ujištění v žádné podobě. 

Naším úkolem je takové další informace projít a posoudit, zda podstatným způsobem neodporují 

účetní závěrce nebo našim poznatkům získaných během auditu či zda není jinak patrné, že obsahují 

podstatné nesprávnosti. Pokud zjistíme takové významné nesrovnalosti nebo zřejmé významné 

nesprávnosti, jsme povinni určit, zda účetní závěrka skutečně obsahuje významnou nesprávnost nebo 

zda došlo k významnému zkreslení dalších informací. Pokud z našeho šetření vyplyne, že tyto další 

informací jsou v některých ohledech významně nesprávné, jsme povinni tuto skutečnost oznámit. 

V tomto ohledu nemáme nic, co bychom mohli oznámit. 

Výroky k ostatním záležitostem podle zákona o obchodních společnostech z roku 2014 

Podle našeho názoru, který se zakládá výhradně na pracích provedených v průběhu auditu: 

• informace uvedené ve zprávě představenstva za účetní období, za nějž byla účetní závěrka 

sestavena, odpovídají informacím uvedeným v účetní závěrce; a 
• zpráva představenstva byla vypracována v souladu s platnými právními požadavky. 

Obdrželi jsme veškeré informace a požadovaná vysvětlení, které jsou podle našeho nejlepšího 

vědomí a svědomí nezbytné pro účely tohoto auditu. 

Podle našeho názoru účetní záznamy Společnosti postačovaly k tomu, aby bylo možné účetní závěrku 

snadno a řádně ověřit auditorem a účetní závěrka je v souladu s těmito účetními záznamy. 

Záležitosti, jež jsme povinni oznámit na základě výjimky 

Na základě svých znalostí a informací o Společnosti a jejím prostředí, které jsme získali v průběhu 

auditu, jsme ve zprávě představenstva nenalezli žádné významné nesprávnosti. 

Podle zákona o obchodních společnostech z roku 2014 máme povinnost oznámit, pokud podle 

našeho názoru Společnost nesplňuje jakékoli požadavky vyplývající z článků 305 až 312 zákona, 

které se týkají zveřejnění odměn a transakcí členů představenstva. 

V tomto ohledu nemáme nic, co bychom mohli oznámit. 

Relevantní oblasti odpovědnosti 

Odpovědnost představenstva za účetní závěrku 

Jak je podrobněji uvedeno v prohlášení o odpovědnosti představenstva na straně 8, představenstvo 

odpovídá za sestavení účetní závěrky v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví a za to, že 

poskytuje věrný a poctivý obraz, a za takovou vnitřní kontrolu, kterou považuje za nezbytnou, aby bylo 

možné sestavit účetní závěrku neobsahující žádné významné nesprávnosti způsobené podvodem 

nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky má představenstvo za úkol posoudit předpoklad trvání podniku a 

případně zveřejnit záležitosti týkající se tohoto předpokladu, a vycházet v účetnictví z předpokladu 

trvání podniku, ledaže by přijalo rozhodnutí o záměru provést likvidaci Společnosti nebo ukončit její 

obchodní činnost, nebo pokud nemá žádnou jinou reálnou možnost, než takto postupovat. 

Odpovědnost auditora za provedení auditu účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významné 
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nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 

Přiměřená jistota představuje vysokou úroveň jistoty, ale nezaručuje, že audit provedený v souladu s 

ISA (Irsko) vždy odhalí případnou významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku 

podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze přiměřeně předpokládat, že by jednotlivě 

nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě 

přijmou. 

Další popis oblastí naší odpovědnosti za audit účetní závěrky je uveden na internetových stránkách 

IAASA na adrese: https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a 

/Description_of_auditors_responsiblities_for_audit.pdf. 

Tento popis je součástí naší auditorské zprávy. 

Další záležitosti, které jsme povinni řešit 

Na základě doporučení výboru pro audit nás Společnost dne 22. července 2019 pověřila provedením 

auditu účetní závěrky za roční období končící dnem 31. prosince 2019 a následující účetní období. 

Celková doba nepřetržitého trvání tohoto pověření (zakázky) včetně dřívějších prodloužení jeho 

platnosti a opětovných pověření je dva roky. 

Ve sledovaném období jsme neposkytli žádné neauditorské služby zakázané etickým standardem 

IAASA a při provádění auditu jsme si zachovali nezávislost na Společnosti. 

Náš výrok auditora je v souladu s dodatečnou zprávou určenou výboru pro audit, kterou jsme povinni 

předložit v souladu s ISA (Irsko) 260. 

Účel naší auditorské práce a komu za ni odpovídáme 

Tato zpráva byla vypracována výhradně pro společníky Společnosti, jako její orgán, v souladu s 

článkem 391 zákona o obchodních společnostech z roku 2014. Audit jsme provedli výhradně proto, 

abychom mohli seznámit společníky Společnosti se záležitostmi, které jsme povinni jim sdělit ve 

zprávě auditora, a za žádným jiným účelem. V plném rozsahu přípustném podle zákona nepřijímáme 

ani neneseme odpovědnost za svou auditorskou činnost, za tuto zprávu ani za své výroky vůči žádné 

osobě kromě Společnosti a společníků Společnosti jako jejího orgánu. 

Podpis nečitelný 
 

Rob Hamill 
Za společnost Mazars a jejím jménem 

Autorizovaní účetní a statutární auditoři 

Harcourt Centre, Block 3, Harcourt Road 

Dublin 2 

8. dubna 2021 

 

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a%20/Description_of_auditors_responsiblities_for_audit.pdf
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a%20/Description_of_auditors_responsiblities_for_audit.pdf
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MetLife Europe Insurance d.a.c. 

Výkaz zisku a ztráty 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020 

 Bod 

2020  2019 

v tis. eur  v tis. eur 

Výnosy z pojistného 

Hrubé předepsané pojistné 6 64.847  72.020 

Postoupené pojistné 6 (42.114)  (52.362) 

Čisté předepsané pojistné 6 22.733  19.658 

Čisté nezasloužené pojistné 6 (129)  (1.210) 

Čisté zasloužené pojistné  22.604 

 

18.448 

Ostatní výnosy 

Ostatní výnosy 7 2 
 

— 

Čisté výnosy z investic 8 228  310 

Výnosy z provizí ze zajištění 9 5.461  9.140 

Výnosy/(náklady) příštích období 33 2.474  (804) 

Čistý kurzový zisk 10 169  116 

Výnosy celkem  30.938 

 

27.210 

Náklady 

Změna závazků z pojistných smluv, očištěno od zajištění 12 (11)  141 

Vzniklé pojistné události a pojistná plnění, očištěno od 

zajištění 11 (1.627) 

 

(1.221) 

Provize, očištěno od zajištění 13 (15.232)  (16.694) 

Časově rozlišené pořizovací náklady, očištěno 18 (459)  2.495 

Ostatní náklady 14 (8.398)  (8.889) 

Náklady celkem  (25.727)  (24.168) 

Zisk před zdaněním  5.211  3.042 

Daň 19 (958)  (509) 

Hospodářský výsledek za účetní období  4.253  2.533 

Ostatní úplný výsledek 

20 (205) 

 

(282) 

Položky, které nebudou reklasifikovány do 

hospodářského výsledku 

 

Pohyb měnových kurzů  

Položky, které mohou být reklasifikovány do hospodářského výsledku 

Pohyb rezerv na přecenění investic 21 115  697 

Daň z nerealizovaných zisků z ostatního úplného výsledku 21 (20)  (132) 

Ostatní úplný výsledek za účetní období  (110) 

 

283 

Úplný výsledek za účetní období celkem  4.143 

 

2.816 

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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MetLife Europe Insurance d.a.c. 
Rozvaha 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020 
  2020  2019 

 Bod v tis. eur  v tis. eur 

Aktiva   

 

 

Časově rozlišené pořizovací náklady 18 8.373  8.852 

Odložené daňové pohledávky 19 384  868 

Majetek 22 17  23 

Nehmotný majetek 23 712  1.029 

Cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou 24 29.186  35.797 

Zajistná aktiva 25 67.980  67.280 

Pohledávky a další aktiva 26 14.319  20.226 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 27 14.588  16.900 

Aktiva celkem  135.559  150.975 

Vlastní kapitál   

 

 

Upsaný akciový kapitál vykázaný ve formě vlastního 

kapitálu 28 2.048 

 

2.048 

Emisní ážio 29 11.587  11.587 

Rezerva na fúze 29 1.372  1.372 

Nerozdělený zisk 30 25.259  21.006 

Rezerva na převod cizích měn 20 (680)  (475) 

Rezerva na přecenění investic 21 396  301 

Vlastní kapitál celkem  39.982 

 

35.839 

Pasiva   

 

 

Závazky z pojistných smluv a ostatní závazky z pojištění 31 1.945  2.204 

Rezerva na nezasloužené pojistné 31 76.085  75.289 

Výnosy z poplatků příštích období 33 1.132  3.606 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 32 16.015  33.709 

Odložené daňové závazky 19 400  161 

Závazky vůči úvěrovým institucím 34 —  167 

Pasiva celkem  95.577 

 

115.136 

Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem  135.559 
 

150.975 

 

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 

Jménem představenstva 
 

Podpis nečitelný Podpis nečitelný 
ID elektronického podpisu signNow: c523d5bd7b… ID elektronického podpisu signNow: 74c063efd6… 

03/31/2021 13:57:11 UTC 03/31/2021 20:57:49 UTC 

Nicolas Hayter Miriam Sweeney 

Člen představenstva Člen představenstva 

Dne 31. března 2021 Dne 31. března 2021
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MetLife Europe Insurance d.a.c. 
Výkaz změn vlastního kapitálu 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020 

 Upsaný 

akciový 

kapitál 

vykázaný 

ve formě 

vlastního 

kapitálu 

Emisní 

ážio 

Rezerva 

na fúze 

Nerozdělený 

zisk 

Rezerva 

na převod 

cizích 

měn 

Rezerva na 

přecenění 

investic Celkem 

 v tis. eur 

v tis. 

eur 

v tis. 

eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur 

v tis. 

eur 

Stav ke dni 1. ledna 2020 2.048 11.587 1.372 21.006 (475) 301 35.839 

Úplný výsledek za účetní 

období 
— — — 

4.253 (205) 95 4.143 

Stav ke dni 31. prosince 

2020 2.048 11.587 1.372 25.259 (680) 396 39.982 

 

Upsaný 

akciový 

kapitál 

vykázaný 

ve formě 

vlastního 

kapitálu 
Emisní 

ážio 
Rezerva 

na fúze 
Nerozdělený 

zisk 

Rezerva 

na převod 

cizích měn 

Rezerva na 

přecenění 

investic Celkem 

v tis. eur 

v tis. 

eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur 

v tis. 

eur 

Stav ke dni 1. ledna 2019 2.048 11.587 1.372 31.341 (193) (264) 45.891 

Vyplacené dividendy — — — (12.868) — — (12.868) 

Úplný výsledek za účetní 

období — — — 2.533 (282) 565 2.816 

Stav ke dni 31. prosince 2019 2.048 11.587 1.372 21.006 (475) 301 35.839 
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MetLife Europe Insurance d.a.c. 
Výkaz peněžních toků 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020 
 

2020  2019 
 

v tis. eur  v tis. eur 

Zisk před zdaněním 5.211  3.042 

Zaúčtovaná odložená daň 723  (933) 

Pohyby nehmotného majetku 317  381 

Odpisy majetku 9  5 

Úrokové náklady ze závazků z nájmu 3  2 

Daňové zatížení (958)  (509) 

Peněžní tok z provozních činností 
5.305 

 
1.988 

(Zvýšení) hodnoty zajistných aktiv (700)  (5.104) 

(Snížení)/zvýšení závazků z obchodních vztahů a jiných závazků (17.694)  2.084 

Snížení/(zvýšení) pohledávek a ostatních aktiv 5.907  (4.164) 

(Snížení)/zvýšení výnosů z poplatků příštích období (2.474)  804 

Zvýšení/(snížení) rezerv —  (73) 

(Snížení)/zvýšení závazků vůči úvěrovým institucím (167)  167 

Snížení závazků z pojistných smluv a jiného pojištění (259)  (594) 

Snížení/(zvýšení) časově rozlišených pořizovacích nákladů 479  (2.489) 

Zvýšení rezervy na nezasloužené pojistné 796  7.330 

Čisté peněžní prostředky použité při provozní činnosti (8.807) 

 

(51) 

Peněžní toky z investiční činnosti 

Čisté výnosy z cenných papírů s pevnou úrokovou sazbou/(platby 

za cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou) 6.544 

 

(1.659) 

Čisté peněžní prostředky získané z/(použité při) investiční činnosti 6.544 

 

(1.659) 

Peněžní toky z finanční činnosti 

Vyplacené dividendy —  (12.868) 

Úhrada závazků z nájmu (6)  (6) 

Čisté peněžní prostředky použité na finanční činnosti (6) 

 

(12.874) 

Čisté (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (2.269) 

 

(14.584) 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku účetního 

období 16.900 

 

31.734 

Vliv změn směnných kurzů a rezervy na přecenění investic 
(43) 

 
(250) 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci účetního 

období 14.588 

 

16.900 
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MetLife Europe Insurance d.a.c. 
Příloha k účetní závěrce 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020 
1. Všeobecné informace 

Společnost je irský subjekt se sídlem v Irsku. Vznikla zápisem do rejstříku dne 25. června 2009. 

Identifikační číslo Společnosti je 472350. Adresa sídla Společnosti je uvedena na straně 2. Dne 10. 

května 2012 získala Společnost povolení irské centrální banky („CBI“) k výkonu podnikatelské činnosti 

v oblasti neživotního pojištění s hlavním sídlem (ústředím) v Irsku. 

Společnost je oprávněna poskytovat neživotní pojištění ve třídách 1, 2, 8, 9, 16 a 18 podle 

(vnitrostátního) nařízení o režimu Evropské unie pro pojištění a zajištění z roku 2015. 

Má přitom pobočky v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Francii, na Slovensku, v České republice a 

Rumunsku. Společnost působí rovněž na základě volného pohybu služeb v Německu, Rakousku, 

Řecku, Polsku a Spojeném království. Z Ruska poskytuje Společnost zajištění. 

2. Použití nových a revidovaných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 

2.1. Použití nových a revidovaných standardů IFRS na účetní závěrku 

Společnost poprvé použila některé standardy a doplňky, které jsou účinné pro roční období začínající 

dne 1. ledna 2020 či později. Společnost nepřijala předčasně žádný jiný standard, výklad ani doplněk, 

který byl sice již vydán, ale není dosud účinný. Podstata a dopad jednotlivých nových standardů a 

doplňků jsou popsány níže. 

Změny odkazů na koncepční rámec ve standardech IFRS 

V březnu roku 2018 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) „Změny odkazů na 

koncepční rámec ve standardech IFRS“. Součástí tohoto revidovaného koncepčního rámce je nová 

kapitola o oceňování, pokyny k vykazování finanční výkonnosti, upravené definice aktiva a pasiva a 

pokyny k těmto definicím, a upřesnění některých důležitých oblastí, jako je role správy, obezřetnosti a 

nejistoty při oceňování v účetním výkaznictví. 

Tyto změny jsou účinné pro roční výkaznictví začínající dne 1. ledna 2020 nebo později. 

Přijetí tohoto standardu nemělo žádný významný vliv na zveřejněné informace či částky uvedené v této 

účetní závěrce. 

Tyto změny byly schváleny ze strany EU. 

Změna standardu IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a IAS 8 – Účetní pravidla, změny 

v účetních odhadech a chyby 

Dne 31. října 2018 vydala IASB „Definici významnosti“ s cílem vyjasnit definici pojmu „významný“ a 

sladit definice použité v koncepčním rámci a v samotných standardech. 

Tyto změny jsou účinné pro roční vykazovaná období začínající dne 1. ledna 2020 nebo později. 

Přijetí tohoto standardu nemělo žádný významný vliv na zveřejněné informace či částky uvedené v této 

účetní závěrce. 

Změny IAS 1 a 8 byly schváleny pro použití v EU. 



MetLife Europe Insurance d.a.c. 
Příloha k účetní závěrce (pokračování) 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020* 
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Změny standardu IFRS 9 – Finanční nástroje. IAS 39 – Finanční nástroje: Účtování a oceňování a IFRS 

7 – Finanční nástroje: Zveřejňování. Reforma referenčních úrokových sazeb 

Dne 26. září 2019 zveřejnila IASB „Reformu úrokových referenčních sazeb“ (změny IFRS 9, IAS 39 a 

IFRS 7) s cílem postavit najisto, že účetní jednotky budou nadále uplatňovat určité požadavky na 

zajišťovací účetnictví za předpokladu, že se v důsledku reformy úrokových referenčních sazeb nezmění 

úrokové referenční sazby, na nichž jsou založeny zajišťované peněžní toky a peněžní toky ze 

zajišťovacích nástrojů. 

Tyto změny jsou účinné pro roční vykazovaná období začínající dne 1. ledna 2020 nebo později. 

Přijetí tohoto standardu nemělo žádný významný vliv na zveřejněné informace či částky uvedené v této 

účetní závěrce. 

Změny standardu IFRS 16 – Leasingy – „Slevy z nájemného související s onemocněním COVID-19“ 

Dne 28. května 2020 vydala IASB dokument „Slevy z nájemného související s onemocněním COVID-

19“, který nájemcům umožňuje využít výjimku z hodnocení, zda sleva z nájemného „související s 

onemocněním COVID-19“ představuje změnu leasingu (nájmu). 

Tyto změny jsou účinné pro roční vykazovaná období začínající dne 1. června 2020 nebo později. 

Změny standardu IFRS 16 byly schváleny pro použití v EU. 

Přijetí tohoto standardu nemělo žádný významný vliv na zveřejněné informace či částky uvedené v této 

účetní závěrce. 

2.2. Nové a revidované účetní standardy IFRS, které byly vydány, ale nejsou dosud účinné, nebo je 

odloženo jejich přijetí 

Níže jsou uvedeny standardy a výklady, které ke dni vydání účetní závěrky Společnosti již byly vydány, 

ale nejsou dosud účinné: 

Změny standardu IAS 1 – Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé 

Cílem těchto změn je podpořit konzistentnost při uplatňování relevantních požadavků tím, že se 

společnostem pomůže určit, zda mají být dluhy a jiné závazky s nejistým datem vypořádání v rozvaze 

klasifikovány jako krátkodobé (splatné nebo potenciálně splatné do jednoho roku) nebo dlouhodobé. 

Tyto změny jsou účinné pro roční vykazovaná období začínající dne 1. ledna 2022 nebo později. 

Změny standardu IAS 1 nebyly zatím schváleny k použití v EU. 

IFRS 9 – Finanční nástroje 

Standard IFRS 9 – Finanční nástroje nahrazuje standard IAS 39 Finanční nástroje: Účtování a 

oceňování. IFRS 9 spojuje dohromady všechny tři aspekty týkající se účtování o finančních nástrojích: 

klasifikaci a ocenění, snížení hodnoty a zajišťovací účetnictví. 

Standard IFRS 9 je účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2018 či později. Společnost odložila 

přijetí standardu IFRS 9 do 1. ledna 2023 uplatněním dočasné výjimky podle IFRS 4 – Pojistné smlouvy 

(viz níže). 
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Tento standard byl schválen pro použití v EU. 

Změny standardu IFRS 4 – Použití standardu IFRS 9 Finanční nástroje ve spojení se standardem IFRS 

4 Pojistné smlouvy 

V září 2016 vydala IASB změny standardu IFRS 4, které řeší problémy vyplývající z rozdílných dat 

účinnosti standardu IFRS 9 a připravovaného nového standardu pro pojistné smlouvy (IFRS 17). 

Tyto změny zavádějí dvě alternativní možnosti pro účetní jednotky, které uzavírají smlouvy spadající do 

oblasti působnosti standardu IFRS 4, a to dočasné vynětí z působnosti a možnost překryvu. Dočasné 

vynětí z působnosti umožňuje způsobilým subjektům odložit datum provedení standardu IFRS 9, a to 

nejpozději na roční období začínající před 1. lednem 2023. 

Účetní jednotka může uplatnit dočasné vynětí z působnosti standardu IFRS 9, pokud: 

(i) dosud nepoužila žádnou verzi standardu IFRS 9 a 

(ii) její činnost ke dni účetní závěrky, který bezprostředně předchází dni 1. dubna 2016, souvisí 

převážně s pojištěním. 

Společnost dosud nepoužila žádnou verzi standardu IFRS 9. Společnost vyhodnotila situaci s ohledem 

na změny standardu IFRS 4 a dospěla k závěru, že ke dni 31. prosince 2018 souvisela činnost 

Společnosti převážně s pojištěním (93% převaha). Poměr převažující činnosti se určí jako podíl součtu 

účetních hodnot závazků z činností souvisejících s pojištěním a celkových účetních hodnot závazků 

Společnosti. 

Společnost uplatnila dočasné vynětí z působnosti daného standardu ve svém účetním období 

začínajícím dnem 1. ledna 2018. Společnost zahrnula údaje požadované v rámci tohoto odkladu do 

bodů 24.2.2 a 24.2.3. Změny standardu IFRS 4 byly schváleny pro použití v EU. 

IFRS 17 – Pojistné smlouvy 

V průběhu května 2017 zveřejnila IASB konečnou verzi svého standardu pro pojistné smlouvy, IFRS 17 

– Pojistné smlouvy. Standard IFRS 17 je účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2023 či později. 

Tento standard zatím nebyl schválen pro použití v EU. 

Standard IFRS 17 nahrazuje stávající standard pro pojistné smlouvy (IFRS 4) a zavádí nové modely 

oceňování, které je třeba použít při oceňování pojistných smluv. Očekává se, že zavedení standardu 

IFRS 17 přinese v oblasti pojišťovnictví významné změny. Společnost proto s pomocí a pod vedením 

koncernu MetLife připravila víceletý program, jehož cílem je určit dopady standardu IFRS 17 a 

naplánovat následné změny systémů a procesů. Společnost není zatím schopna určit rozsah dopadů, 

které bude přijetí standardu IFRS 17 mít. 

Změny standardu IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva – Nevýhodné smlouvy – 

Náklady na splnění smlouvy 

Změny standardu upřesňují, že náklady na splnění smlouvy jsou také „náklady, které se přímo týkají 

smlouvy“. Náklady, které se přímo týkají smlouvy, mohou být buď přírůstkové náklady na splnění dané 

smlouvy, nebo alokace jiných nákladů, které se přímo týkají plnění smlouvy. 

Tyto změny jsou účinné pro roční vykazovaná období začínající dne 1. ledna 2022 nebo později. 

Změny standardu IAS 37 nebyly zatím schváleny k použití v EU. 



MetLife Europe Insurance d.a.c. 
Příloha k účetní závěrce (pokračování) 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020 

- 21 - 

Reforma referenčních úrokových sazeb – fáze 2 (změny standardů IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a 

IFRS 16) 

Dne 27. srpna 2020 vydala IASB „Reformu referenčních úrokových sazeb – fáze 2 (změny standardů 

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16)“ s dodatky, které řeší otázky, jež by mohly ovlivnit účetní 

výkaznictví po reformě referenčních úrokových sazeb, včetně jejich nahrazení alternativními 

referenčními sazbami. 

Tyto změny jsou účinné pro roční období začínající dne 1. ledna 2021 nebo později. 

Tyto změny byly schváleny pro použití v EU. 

Roční zdokonalení standardů IFRS – cyklus 2018-2020 

Dne 14. května 2020 vydala IASB „Roční zdokonalení standardů IFRS – 2018-2020“. Toto oznámení 

obsahuje změny čtyř standardů IFRS, které jsou výsledkem projektu každoročního zdokonalování 

standardů ze strany IASB. 

Tyto změny jsou účinné pro roční vykazovaná období začínající dne 1. ledna 2022 nebo později. 

Tyto změny nebyly zatím schváleny pro použití v EU. 

3. Předpoklad trvání podniku (going concern) 

Představenstvo má za to, že Společnost disponuje dostatečnými zdroji k tomu, aby byla v dohledné 

budoucnosti schopna pokračovat v řádném provozu. Proto při sestavování účetní závěrky i nadále 

vychází z předpokladu trvání podniku. Při přípravě tohoto stanoviska přezkoumalo představenstvo plán 

Společnosti na období 2021-2023 a hodnocení ORSA. Plány se sestavují pro tržby a klíčové položky 

účetní závěrky a následně se porovnávají se skutečnými výsledky podle poboček a oblastí podnikání. 

Při hodnocení ORSA se prognózuje rozvaha, kapitálové požadavky a likvidita v režimu Solventnost II v 

rámci základního a zátěžového scénáře, včetně scénářů zahrnujících pojistné události související s 

pandemií. Celkově je Společnost silně kapitálově vybavena. Solventnostní krytí je 161 % a předpokládá 

se, že v horizontu plánu dále poroste. Představenstvo přezkoumalo rovněž klíčová rizika, kterým 

Společnost čelí ve svém podnikání, potenciální dopady na solventnostní pozici Společnosti a 

střednědobé plány schválené představenstvem v rámci přezkumu podnikové strategie Společnosti. 

4. Důležité účetní zásady 

4.1. Základ účetnictví 

Účetní závěrka byla sestavena v eurech („euro“ nebo „EUR“) a v souladu s ustanoveními zákona o 

obchodních společnostech z roku 2014 a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) 

přijatými Evropskou unií (EU). V případech, kdy standardy IFRS neposkytují jasná vodítka pro účtování 

určitých transakcí, včetně těch, které jsou specifické pro pojistné produkty, umožňují tyto standardy 

použít odkaz na jiný komplexní soubor účetních zásad, který používá podobný koncepční rámec. V 

těchto případech se Společnost obvykle odvolává na účetní zásady obecně uznávané ve Spojených 

státech amerických (US GAAP), které jsou přípustné podle standardů IFRS. 

Účetní závěrka byla sestavena na základě historických cen, s výjimkou finančních nástrojů, které jsou 

oceňovány reálnou hodnotou (bod 4.7), a pojistných závazků, které jsou oceňovány pomocí pojistně 

matematických oceňovacích modelů. Účetní závěrka byla sestavena na základě akruálního principu. 

Hlavní použité účetní zásady jsou uvedeny níže. 
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4.2. Cizí měny 

Funkční měnou je česká koruna (CZK) pro pobočku v České republice, rumunský leu (RON) pro 

rumunskou pobočku, polský zlotý (PLN) pro polskou pobočku, která nabízí přímé spotřebitelské 

produkty (DTC) a je provozována z ústředí Společnosti na základě volného pohybu služeb, a EUR pro 

ústředí a všechny ostatní pobočky. Měnou vykazování je EUR. 

Při sestavování účetní závěrky Společnosti se transakce v jiných měnách, než je funkční měna účetní 

jednotky, vykazují pomocí směnných kurzů platných ke dni těchto transakcí nebo průměrných měsíčních 

směnných kurzů. Peněžní položky denominované v cizích měnách se ke každému rozvahovému dni 

přeceňují kurzem platným k rozvahovému dni. Nepeněžní položky vykazované v reálné hodnotě, které 

jsou denominovány v cizích měnách, se přeceňují kurzem platným ke dni stanovení reálné hodnoty. 

Nepeněžní položky, které jsou oceňovány historickou cenou v cizí měně, se nepřeceňují. Kurzové 

rozdíly se vykazují ve výkazu zisku a ztráty za období, v němž vznikly, s výjimkou případů, kdy se 

vztahují k položkám, pro něž se zisky a ztráty účtují do vlastního kapitálu. 

Účetní závěrka Společnosti je sestavena v EUR, tedy ve funkční měně Společnosti. Přeceněné 

transakce ve funkční měně ve výkazu zisku a ztráty jsou převedeny na EUR na základě průměrných 

měsíčních směnných kurzů. Přeceněné zůstatky ve funkční měně jsou převedeny na EUR na základě 

kurzu platného k rozvahovému dni. Všechny kurzové rozdíly se účtují do rezervy na převod cizích měn 

v rozvaze a prostřednictvím ostatního úplného výsledku. 

4.3. Pojistné smlouvy 

Klasifikace 

Produkty Společnosti jsou pro účely účetnictví klasifikovány při jejich vzniku buď jako pojistné smlouvy, 

nebo jako investiční smlouvy. Smlouva, která je klasifikována jako pojistná smlouva, zůstává pojistnou 

smlouvou, dokud nezaniknou všechna práva a povinnosti. Investiční smlouvy mohou být po svém vzniku 

reklasifikovány jako pojistné smlouvy, pokud se stane významným pojistné riziko. Všechny smlouvy jsou 

dále klasifikovány podle klasifikace účetních produktů na základě US GAAP, jak připouštějí standardy 

IFRS, jako krátkodobé nebo dlouhodobé smlouvy. 

Pojistné smlouvy jsou smlouvy, které přenášejí z pojištěného na pojistitele významné pojistné riziko. 

Pojistné riziko je dáno pouze tehdy, pokud by pojistná událost mohla způsobit pojistiteli z dané smlouvy 

významnou ztrátu. Takové smlouvy mohou přenášet finanční riziko. Investiční smlouvy jsou smlouvy, 

které zahrnují finanční riziko bez významného pojistného rizika. 

Společnost nemá uzavřeny žádné investiční smlouvy. 

4.3.1. Zajištění 

Společnost v rámci běžné obchodní činnosti postupuje zajištění. Zajistnými aktivy jsou především 

pohledávky z titulu postoupeného pojištění. Částky vymahatelné nebo splatné podle zajistných smluv 

se účtují způsobem, který odpovídá zajistným rizikům a je v souladu s podmínkami zajistné smlouvy. 

Zajištění je v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty vykázáno v hrubé výši, neexistuje-li právo na započtení. 

Zajistná aktiva jsou pravidelně vyhodnocována z hlediska snížení hodnoty a případná ztráta ze snížení 

hodnoty je zaúčtována ve výkazu zisku a ztráty a odpovídajícím způsobem je snížena účetní hodnota. 

Hlavními faktory ovlivňujícími zajistná aktiva a pasiva jsou objemy obchodů. 
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4.3.2. Závazky z pojistných smluv 

Společnost uzavírá pojistné smlouvy pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání (ILOE) a na ochranu 

mobilních telefonů (MPI), smlouvy o cestovním, úrazovém a zdravotním pojištění, o pojištění dočasné 

pracovní neschopnosti a dalších neživotních pojištěních. 

Součástí pasiv je rezerva na nevyřízené pojistné události, rezerva na nezasloužené pojistné a rezervu 

na vzniklé, ale dosud nenahlášené pojistné události (IBNR). 

Nevyřízené pojistné události 

Rezerva na nevyřízené pojistné události vychází z odhadovaných konečných nákladů na veškeré 

pojistné události, které vznikly, ale nebyly vypořádány k datu účetní závěrky, spolu se souvisejícími 

náklady na likvidaci pojistných událostí a snížením o očekávanou hodnotu vraků a jiných pohledávek. 

U některých typů pojistných událostí může dojít ke zpoždění při jejich oznámení a vypořádání, a proto 

nelze k datu účetní závěrky s jistotou určit jejich konečnou výši. 

Rezerva na vzniklé, ale nenahlášené pojistné události 

IBNR vychází z metodiky „chain ladder“ a při výpočtu využívá trojúhelníky pojistných událostí s cílem 

určit náklady na pojistné události vzniklé v době ocenění, u nichž se očekává, že budou v budoucnosti 

nahlášeny a vypořádány. 

Pro bloky pojištění, u nichž nejsou k dispozici údaje nebo které nejsou vhodné pro použití metodiky 

„chain ladder“, se rezerva IBNR počítá metodou škodního poměru. 

Rezerva na nezasloužené pojistné 

Rezerva na nezasloužené pojistné představuje tu část obdrženého pojistného nebo pohledávek, která 

se vztahuje k rizikům, jejichž platnost k datu účetní závěrky ještě neuplynula. Tato rezerva se vykazuje 

v okamžiku uzavření smlouvy a účtování pojistného a je účtována jako výnos z pojistného po dobu trvání 

smlouvy v souladu se strukturou pojistných služeb poskytovaných na základě smlouvy. 

Testy přiměřenosti závazku 

Ke každému datu účetní závěrky se provádějí testy přiměřenosti závazků. Tyto testy vycházejí ze 

standardu US GAAP „Testování zaúčtování ztrát“ (LRT), jenž je přípustný podle IFRS, a to ke dni 30. 

září každého roku ve vztahu k ocenění ke konci roku, a používají se na úrovni právního subjektu. 

Prověřuje se, zda čisté nezasloužené pojistné postačuje ke krytí souvisejících očekávaných pojistných 

událostí, provizí, amortizace a nákladů na údržbu za použití aktuálních předpokladů na agregovaném 

základě pro všechny účetní třídy produktů. Pokud je zjištěno záporné saldo pojistného, sníží se o částku 

tohoto salda aktivum časově rozlišené pořizovací náklady (DAC). Existuje-li záporné saldo pojistného i 

po snížení aktiva DAC na nulu u všech tříd účetních produktů, pak se vykáže rezerva na deficit 

pojistného, která tvoří rezervu na deficit převyšující odepsané aktivum DAC. 

Pojistné 

Předepsané pojistné zahrnuje pojistné ze smluv uzavřených v daném účetním období a je vykázáno v 

hrubé výši bez provize. Pojistné, které podléhá úpravám, se vykazuje na základě dostupných informací. 

Veškeré úpravy se zaúčtují v období, ve kterém byly vykázány. 

Pojistné je vybíráno (zaslouženo) na základě, který odpovídá rizikům krytým podle podmínek smluv. 
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Čisté předepsané a zasloužené pojistné je vykázáno po odečtení postoupeného pojistného, které 

představuje náklady na zajištění pořízené Společností. 

Pojistné události 

Závazek z pojistných událostí se počítá k datu účetní závěrky jako částka, která se považuje za nejlepší 

odhad čistého zaslouženého pojistného. Tento závazek není diskontován časovou hodnotou peněz. 

Rezerva na vyrovnání nebo rezervy na katastrofické události se nevykazují. Závazky se odúčtují v 

okamžiku zániku, splnění nebo zrušení povinnosti zaplatit pohledávku. 

4.3.3. Časově rozlišené pořizovací náklady (DAC) 

Náklady vzniklé v průběhu účetního období, které lze přímo přiřadit úspěšnému získání nových 

obchodních případů, se časově rozlišují v rozsahu, v jakém se očekává jejich návratnost z budoucích 

marží ve výnosech z těchto zakázek. Všechny ostatní pořizovací náklady se vykazují jako náklad v 

okamžiku svého vzniku. 

Po prvotním zaúčtování se DAC odepisují po dobu očekávaného trvání smluv. Odpisy se provádějí 

konstantní sazbou založenou na současné hodnotě pojistného, které se očekává, že bude zaslouženo 

nebo obdrženo během doby trvání smluv. 

4.4. Čisté výnosy z investic 

Výnosy z investic zahrnují úroky, realizované zisky a ztráty a nerealizované zisky a ztráty z finančního 

majetku oceněného reálnou hodnotou do zisku či ztráty (jak je tento pojem vymezen v bodě 4.7 níže). 

Úrokové výnosy se účtují na akruálně. Dividendový výnos z investic se účtuje v okamžiku, kdy je 

stanoveno právo akcionářů na výplatu. 

Realizovaný zisk nebo ztráta z dispozic s investicí je rozdíl mezi obdrženými výnosy po odečtení 

transakčních nákladů a jejich počáteční pořizovací cenou nebo případně zůstatkovou hodnotou. 

Nerealizované zisky a ztráty představují rozdíl mezi účetní hodnotou ke konci účetního období a účetní 

hodnotou ke konci předchozího účetního období nebo pořizovací hodnotou během účetního období 

sníženou o zrušení dříve zaúčtovaných nerealizovaných zisků a ztrát dosažených v průběhu účetního 

období. 

4.5. Leasingy 

Leasing (nájem) je vymezen jako smlouva nebo část smlouvy, která stanoví právo k užívání určitého 

majetku po určitou dobu za úplatu. 

Podle standardu IFRS 16 vykazuje Společnost aktivum z práva k užívání a závazek vyplývající 

z leasingu (nájmu) ke dni jeho počátku. Závazek vyplývající z leasingu (nájmu) a aktivum z práva k 

užívání se oceňují prvotně současnou hodnotou leasingových (nájemních) splátek, které nejsou 

uhrazeny k datu počátku, a poté je aktivum z práva k užívání odepisováno lineárně a závazek vyplývající 

z leasingu (nájmu) je odepisován metodou efektivní úrokové sazby. Efektivní úroková sazba se stanoví 

pomocí přírůstkové výpůjční úrokové sazby (IBR) nájemce na počátku leasingu (nájmu). U leasingů 

(nájmů), které existovaly ke dni 31. prosince 2018, je datem počátku leasingu (nájmu) den 1. ledna 

2019. 

4.6. Nehmotný majetek 

Nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou sníženou o oprávky. Nehmotný majetek se vykazuje, 



MetLife Europe Insurance d.a.c. 
Příloha k účetní závěrce (pokračování) 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020 

- 25 - 

pokud nediskontované budoucí peněžní toky převyšují počáteční pořizovací cenu majetku. Nehmotný 

majetek zahrnuje platby třetím stranám-distributorům za výhradní distribuční práva získaná Společností. 

Platby mohou být vráceny, nejsou-li splněny prodejní cíle. Nehmotný majetek se odepisuje po dobu 

životnosti poměrně k očekávaným ziskům. Roční odpisové sazby se pohybují od 5 do 10 let a jsou 

předmětem každoročního přezkumu. 

4.7. Finanční nástroje 

Finanční majetek a závazky se vykazují v rozvaze Společnosti v okamžiku, kdy se Společnost stane 

smluvní stranou daného nástroje. Veškeré finanční nástroje vykázané v reálné hodnotě se oceňují na 

základě výstupní ceny. 

Finanční majetek 

Finanční majetek se účtuje a odúčtovává ke dni uzavření obchodu, pokud se koupě nebo prodej 

finančního aktiva uskutečňuje na základě smlouvy, jejíž podmínky vyžadují dodání finančního aktiva ve 

lhůtě stanovené daným trhem, a jsou nejprve oceněna reálnou hodnotou zvýšenou o transakční 

náklady. 

Veškerý finanční majetek účtovaný v reálné hodnotě je klasifikován jako realizovatelné (available for 

sale; AFS) finanční investice. Tato klasifikace závisí na povaze a účelu finančních investic a určuje se 

v okamžiku prvotního zaúčtování. Společnost nedrží žádné investice v reálné hodnotě vykázané do 

zisku či ztráty (FVTPL) ani investice držené do splatnosti (HTM). 

Realizovatelný finanční majetek (AFS) 

Realizovatelný majetek (AFS) se vykazuje v reálné hodnotě ke konci každého účetního období. Rozdíl 

mezi pořizovací cenou a hodnotou při splatnosti se odepisuje po dobu do splatnosti a účtuje se do 

čistých výnosů z investic. Pohyb ze zůstatkové hodnoty na reálnou hodnotu se účtuje v ostatním úplném 

výsledku a kumuluje se v položce rezervy na přecenění investic. Pokud je investice zcizena nebo je 

zjištěno snížení její hodnoty, kumulativní zisk nebo ztráta dříve zaúčtované v rezervě na přecenění 

investic se reklasifikují z ostatního úplného výsledku do hospodářského výsledku. 

Odúčtování finančního majetku 

Společnost odúčtuje finanční majetek pouze tehdy, když vyprší smluvní práva na peněžní toky z daného 

aktiva nebo když převede finanční majetek a v podstatě všechna rizika a odměny z vlastnictví majetku 

na jinou účetní jednotku. 

Pohledávky a další aktiva 

Pohledávky a další aktiva zahrnují krátkodobé pohledávky, které jsou vykázány v pořizovací ceně 

snížené o případné nedobytné částky a které představují přibližnou reálnou hodnotu těchto aktiv. 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují hotovost v pokladně a vklady splatné na požádání a jiné 

krátkodobé vysoce likvidní investice, které jsou snadno směnitelné za známou částku peněz a podléhají 

zanedbatelnému riziku změny hodnoty. Účetní hodnota těchto aktiv se blíží reálné hodnotě. 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky zahrnují krátkodobé závazky, které jsou vykázány v 
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pořizovacích cenách a představují přibližnou reálnou hodnotu těchto závazků, s výjimkou závazků 

z leasingu (nájmu), které jsou oceněny současnou hodnotou zbývajících leasingových splátek 

diskontovaných pomocí IBR (bod 4.5). 

Podíl na zisku 

Podíl na zisku se vyplácí třetím stranám-distributorům. Vykazuje se v pořizovací ceně a představuje 

přibližně reálnou hodnotu těchto závazků. 

Snížení hodnoty finančního majetku 

Finanční majetek je posuzován na základě ukazatelů snížení hodnoty ke každému rozvahovému dni. 

Finanční majetek je znehodnocen, pokud existují objektivní důkazy o tom, že v důsledku jedné nebo 

více událostí, ke kterým došlo po prvotním zaúčtování finančního majetku, byly dotčeny odhadované 

budoucí peněžní toky z daného majetku. Účetní hodnota finančního majetku je u veškerého finančního 

majetku přímo snížena o ztrátu ze snížení hodnoty. 

S výjimkou realizovatelných kapitálových nástrojů (AFS), pokud se v následujícím období sníží částka 

ztráty ze snížení hodnoty a toto snížení lze objektivně vztáhnout k události, která nastala po zaúčtování 

snížení hodnoty, je dříve zaúčtovaná ztráta ze snížení hodnoty zrušena ve výkazu zisku a ztráty v 

rozsahu, v němž účetní hodnota investice k datu zrušení snížení hodnoty nepřevyšuje hodnotu, která 

by odpovídala zůstatkové hodnotě, kdyby snížení hodnoty nebylo zaúčtováno. 

Závazky vůči úvěrovým institucím 

Závazky vůči úvěrovým institucím sestávají z bankovních kontokorentů. Účetní hodnota těchto závazků 

se blíží reálné hodnotě. 

Krátkodobý majetek 

Majetek je klasifikován jako krátkodobý při splnění následujících kritérií: 

• Společnost očekává realizaci daného majetku nebo má v úmyslu jej prodat či spotřebovat v běžném 

provozním cyklu; 

• Společnost drží tento majetek především za účelem obchodování; 

• Společnost očekává realizaci daného majetku do 12 měsíců od skončení vykazovaného období; a 

• daný majetek je hotovost nebo peněžní ekvivalent, pokud není omezena jeho směna nebo použití 

k úhradě závazků po dobu nejméně 12 měsíců od data účetní závěrky. 

Veškerý ostatní majetek je klasifikován jako dlouhodobý majetek. 

Krátkodobé závazky 

Závazky jsou klasifikovány jako krátkodobé při splnění následujících kritérií: 

• Společnost očekává vypořádání závazku v běžném provozním cyklu; 

• Společnost drží závazek především za účelem obchodování; 

• Společnost očekává vypořádání daného závazku do 12 měsíců od skončení vykazovaného období; 

a 

• Společnost nemá bezpodmínečné právo odložit vypořádání po dobu delší než 12 měsíců od data 

účetní závěrky. 

Veškeré ostatní závazky jsou klasifikovány jako dlouhodobé závazky. 
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4.8. Rezervy 

Rezervy jsou účtovány, pokud má Společnost současný závazek (právní či mimosmluvní) v důsledku 

minulé události, je-li pravděpodobné, že Společnost bude muset závazek vyrovnat, a lze-li spolehlivě 

odhadnout výši takového závazku. 

Částka vykázaná jako rezerva je nejlepším odhadem plnění nezbytného k vyrovnání současného 

závazku k rozvahovému dni s přihlédnutím k rizikům a nejistotám týkajícím se daného závazku. Pokud 

se rezerva oceňuje pomocí peněžních toků odhadovaných k vyrovnání současného závazku, její účetní 

hodnota odpovídá současné hodnotě těchto peněžních toků. 

Pokud se očekává, že některé nebo všechny ekonomické užitky potřebné k vypořádání rezervy budou 

získány zpět od třetí strany, je pohledávka vykázána jako aktivum, pokud je prakticky jisté, že bude 

uhrazena, a částku pohledávky lze spolehlivě určit. 

4.9. Výnosy z provizí ze zajištění a poplatků příštích období 

Výnosy z provizí ze zajištění jsou provize obdržené od zajistitele, které nejsou náhradou přímých provizí 

Společnosti. Výnosy z provizí ze zajištění jsou vykazovány ve výkazu zisku a ztráty na akruální bázi. 

Provize ze zajištění obdržené od společnosti Compass Re S.A. (Compass) se časově rozlišují. Po 

prvotním zaúčtování se výnosy z poplatků příštích období odepisují po očekávanou dobu trvání smluv. 

Odpisy se provádějí konstantní sazbou založenou na pojistném, které se očekává, že bude zaslouženo 

během doby trvání smluv. 

4.10. Zaměstnanecké výhody 

Stanovené programy příspěvků na důchodové zabezpečení 

Část nákladů na důchodové zabezpečení je alokována společnostmi MetLife Services European 

Economic Interest Group (MetLife Services EEIG), MetLife Europe Services Limited (MESL) a MetLife 

Slovakia s.r.o (MetLife Services Slovakia) a není hrazena přímo Společností. Tyto alokace se vykazují 

jako náklad ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku jejich provedení. Společnosti MetLife Services EEIG, 

MESL a MetLife Services Slovakia hradí platby v dohodnuté výši z hrubé mzdy zaměstnance do 

penzijního fondu každého jednotlivce, jehož aktiva jsou svěřena nezávislým správcům ve prospěch 

zaměstnanců a jejich závislých osob. 

Společnost hradí další platby přímo ve prospěch penzijních programů pro zaměstnance odměňované 

na úrovni poboček. Příspěvky do těchto programů se vykazují jako náklad ve výkazu zisku a ztráty v 

okamžiku jejich provedení. 

Životní pojištění 

Část nákladů na životní pojištění je alokována společnostmi MetLife Services EEIG, MESL a MetLife 

Slovakia a není hrazena přímo Společností. Tyto alokace se vykazují jako náklad ve výkazu zisku a 

ztráty v okamžiku jejich provedení. 

Společnost hradí další platby přímo na účet životního a zdravotního pojištění pro každého způsobilého 

zaměstnance, který je odměňován přímo na úrovni pobočky. Příspěvky do těchto programů se vykazují 

jako náklad ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku jejich provedení. 

Část běžných provozních nákladů a osobních nákladů Společnosti vzniká společnostem MetLife 

Services EEIG, MESL a MetLife Services Slovakia a je přeúčtována Společnosti a dalším společnostem 

v koncernu. 
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4.11. Daň 

Náklady na daň z příjmu jsou součtem splatné daně a odložené daně. 

Splatná daň 

Splatná daň vychází ze zdanitelného zisku za dané účetní období. Zdanitelný zisk se liší od čistého 

zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty, protože nezahrnuje položky výnosů či nákladů, které jsou 

zdanitelné nebo odčitatelné v jiných účetních obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nejsou vůbec 

zdanitelné nebo odčitatelné. Závazek Společnosti týkající se splatné daně je vypočítán na základě 

daňových sazeb platných k rozvahovému dni. 

Odložená daň 

Odložená daň se vykazuje na základě rozdílu mezi účetní hodnotou aktiv a pasiv v účetní závěrce a 

příslušným základem daně použitým při výpočtu zdanitelného zisku, a je zúčtována na základě 

rozvahové metody. Odložené daňové závazky se obecně vykazují pro všechny zdanitelné přechodné 

rozdíly a odložené daňové pohledávky se obecně vykazují pro všechny odčitatelné přechodné rozdíly v 

rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že bude k dispozici zdanitelný zisk, oproti němuž bude možné 

použít tyto odčitatelné přechodné rozdíly. 

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je přezkoumána ke každému rozvahovému dni a je 

snížena v rozsahu, v němž již není pravděpodobné, že by byl k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, z 

nějž by bylo možné tuto pohledávku v plné nebo částečné výši získat zpět. 

Odložené daňové pohledávky a závazky se oceňují daňovými sazbami, u nichž se očekává, že budou 

platit v období, v němž bude závazek vyrovnán nebo daná pohledávka realizována, a to základě 

daňových sazeb (a daňových předpisů), které byly přijaty nebo v podstatě přijaty k rozvahovému dni. 

Ocenění odložených daňových závazků a pohledávek odráží daňové důsledky, které by vyplývaly ze 

způsobu, jakým Společnost k rozvahovému dni očekává úhradu nebo vyrovnání účetní hodnoty svých 

pohledávek nebo závazků. 

U odložených daňových pohledávek a závazků je proveden zápočet tehdy, pokud existuje právně 

vymahatelné právo provést zápočet splatných daňových pohledávek na splatné daňové závazky a 

pokud se týkají daní z příjmu vybíraných stejným daňovým úřadem a Společnost hodlá vyrovnat své 

aktuální daňové pohledávky a závazky v čisté výši. 

Splatná a odložená daň za účetní období 

Splatná a odložená daň se účtuje jako náklad nebo výnos ve výkazu zisku a ztráty kromě případů, kdy 

se vztahuje k položkám účtovaným přímo ve prospěch nebo na vrub vlastního kapitálu, kdy se daň 

rovněž účtuje přímo do vlastního kapitálu, nebo v případech, kdy vyplývá z prvotního zaúčtování 

podnikové kombinace. 

4.12. Rezerva na fúze 

Výpočet emisního ážia při emisi akcií v rámci reorganizace (převod portfolia nebo přesun investic do 

dceřiných společností v koncernu) je založen na reálných hodnotách. Investice do dceřiných společností 

a aktiva/pasiva převedená na Společnost se vykazují v účetní hodnotě. Rozdíl mezi reálnou hodnotou 

vykázanou ve vlastním kapitálu a účetní hodnotou vykázanou v čistých aktivech vede k vytvoření 

rezervy na fúze v rámci vlastního kapitálu. Rezerva na fúze se nepovažuje za realizovanou nebo 

nerealizovanou ztrátu. 



MetLife Europe Insurance d.a.c. 
Příloha k účetní závěrce (pokračování) 
za účetní období končící dnem 31. prosince 2020 

- 29 - 

4.13. Dividendy 

Dividendy se účtují do vlastního kapitálu k datu jejich vyhlášení. 

5. Rozhodující účetní úsudky a klíčové zdroje nejistoty v odhadech 

Při použití účetních zásad Společnosti popsaných v bodě 4 je představenstvo povinno použít úsudky, 

odhady a předpoklady ohledně účetní hodnoty aktiv a pasiv, která není na první pohled zřejmá z jiných 

zdrojů. Odhady a související předpoklady jsou založeny na zkušenostech z minulých let a jiných 

faktorech, které jsou považovány za relevantní. Skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit. 

Odhady a výchozí předpoklady jsou průběžně revidovány. Revize účetních odhadů se účtují v období, 

v němž je daný odhad revidován, pokud má revize vliv pouze na toto období, nebo v období, v němž 

došlo k revizi, a v následujících obdobích, pokud má revize vliv jak na stávající, tak na příští období. 

Klasifikace produktů a smluvní závazky jsou jediné rozhodující úsudky, kromě těch, jejichž součástí jsou 

odhady (které jsou řešeny zvlášť níže), které představenstvo učinilo při uplatňování účetních zásad 

Společnosti a které mají nejvýznamnější vliv na částky zaúčtované v účetní závěrce. Smlouvami 

Společnosti jsou pojistné smlouvy (viz bod 4.3). 

Klíčové zdroje nejistoty v odhadech 

Klíčové předpoklady týkající se budoucnosti a další klíčové zdroje nejistoty v odhadech k rozvahovému 

dni, u nichž existuje významné riziko, že v příštím účetním období vyvolají nutnost významné úpravy 

účetní hodnoty aktiv a pasiv, jsou uvedeny níže: 

Oceňování závazků z pojistných smluv 

Oceňování závazků z pojistných smluv je popsáno v bodě 31.2. 

Účetní hodnota závazků z pojistných smluv k rozvahovému dni činí 2 mil. eur (2019: 2 mil. eur). 

Časově rozlišené pořizovací náklady (DAC) 

Aktivum DAC se vykazuje v souvislosti s čistými pořizovacími náklady a odepisuje se po dobu trvání 

smlouvy v souladu s účetními zásadami uvedenými v bodě 4.3.3. Hodnota aktiva DAC k rozvahovému 

dni činí 8 mil. eur (2019: 9 mil. eur). 

Vzniklé, ale nenahlášené pojistné události (IBNR) 

Oceňování pro účely IBNR je popsáno v bodě 31.1. 

Rezerva na nezasloužené pojistné (UPR) 

Oceňování pro účely UPR je popsáno v bodě 31.3. 

Účetní hodnota UPR k rozvahovému dni činí 76,1 mil. eur (2019: 75,3 mil. eur). 
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Finanční nástroje 

Oceňování cenných papírů s pevnou úrokovou sazbou je popsáno v bodě 24.2.1. 

Účetní hodnota cenných papírů s pevnou úrokovou sazbou k rozvahovému dni činí 29,2 mil. eur (2019: 

35,8 mil. eur). 

6. Pojistné 2020 
 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Hrubé předepsané pojistné 64.847 

 

72.020 

Hrubé nezasloužené pojistné (1.063)  (7.587) 

Hrubé zasloužené pojistné 63.784  64.433 

Postoupené pojistné (42.114) 

 

(52.362) 

Postoupené nezasloužené pojistné 934  6.377 

Postoupené zasloužené pojistné (41.180)  (45.985) 

Čisté předepsané pojistné 22.733 

 

19.658 

Čisté nezasloužené pojistné (129)  (1.210) 

Čisté zasloužené pojistné celkem 22.604 

 

18.448 

7. Ostatní výnosy 2020 

 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Ostatní výnosy 2 

 

— 

Ostatní výnosy celkem 2 
 

— 

8. Čisté výnosy z investic 2020 

 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Čistý výnos z realizovatelného finančního majetku (AFS) 335 

 

307 

Realizovaná (ztráta)/zisk z realizovatelného finančního majetku (AFS) (107)  3 

Čisté výnosy z investic celkem 228 

 

310 

9. Výnosy z provizí ze zajištění 2020 

 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Výnosy z provizí ze zajištění 5.461 
 

9.140 

Výnosy z provizí ze zajištění celkem 5.461 
 

9.140 
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10. Čistý kurzový zisk/(ztráta) 

Celkové pohyby v důsledku přecenění cizích měn během roku 2020 vedly k čistému zisku ve výši 0,17 

mil. eur (2019: čistá ztráta 0,12 mil. eur) zaúčtovanému ve výkazu zisku a ztráty. 

11. Vzniklé pojistné události a pojistná plnění, očištěno od 

zajištění 2020 

 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Hrubé vzniklé pojistné události a pojistná plnění 5.408 

 

5.409 

Postoupené vzniklé pojistné události a pojistná plnění (3.781)  (4.188) 

Vzniklé pojistné události a pojistná plnění celkem, očištěno od 

zajištění 1.627 

 

1.221 

12. Změna závazků z pojistných smluv, očištěno od zajištění 2020 

 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Hrubá změna pojistných závazků (6) 

 

572 

Postoupená změna pojistných závazků (5)  (431) 

Změna závazků z pojistných smluv celkem, očištěno od zajištění (11) 

 

141 

13. Provize, očištěno od zajištění 2020 

 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Hrubá provize 41.123 

 

44.859 

Postoupená provize (25.891)  (28.165) 

Provize celkem, očištěno od zajištění 15.232 

 

16.694 

14. Ostatní náklady 2020 

 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Provozní náklady 6.362 

 

6.166 

Osobní náklady 1.723  2.350 

Odpisy nehmotného majetku 313  373 

Ostatní náklady celkem 8.398 
 

8.889 

 

Část běžných provozních nákladů a osobních nákladů Společnosti vzniká společnostem MetLife 

Services EEIG a MESL a je přeúčtována Společnosti. Podrobnosti o transakcích s propojenými 

osobami jsou uvedeny v bodě 35. 
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15. Odměny členů představenstva 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Souhrnné odměny vyplacené nebo náležející členům představenstva za 

kvalifikované služby 232 

 

268 

Souhrnná částka peněz nebo hodnot či jiných aktiv, včetně akcií, ale s 

výjimkou akciových opcí, vyplacených nebo náležejících členům 

představenstva za kvalifikované služby v rámci dlouhodobých motivačních 

programů 56 

 

66 

Souhrnná výše příspěvků zaplacených, považovaných za zaplacené nebo 

splatných během účetního období do systému důchodového zabezpečení 

s ohledem na kvalifikované služby členů představenstva  

 

 

- Příspěvkově definované programy 5  4 

- Dávkově definované programy — 
 

— 

 293 

 

338 

 2020 

 

2019 

Počet členů představenstva, kterým podle tohoto oddílu vzniká nárok na 

příspěvek na důchodové zabezpečení za kvalifikované služby  

 

 

- Příspěvkově definované programy 2  2 

 

Souhrnná výše zisků z uplatnění akciových opcí v průběhu účetního období činila nulu (2019: nula). 

V průběhu účetního období nedošlo k žádným platbám propojeným osobám (2019: nula). 

V průběhu účetního období nebyla vyplacena ani není splatná žádná náhrada za ztrátu funkce 

dřívějším členům představenstva (2019: nula). 

16. Odměna auditora 

V souladu se zákonným opatřením č. 220 z roku 2010, kterým se do irského práva provádí směrnice 

ES o povinném auditu, je níže uveden popis odměny za audit Společnosti ke dni 31. prosince: 

 2020  2019 

 v tis. eur  

v tis. 

eur 

Audit jednotlivých účtů 201  188 

Jiné ověřovací služby 75  75 

Služby daňového poradenství —  — 

Jiné neauditorské služby 8  — 

Odměna za audit celkem 284  263 
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17. Osobní náklady 2020 
 

2019 

Průměrný měsíční počet zaměstnanců, včetně výkonných ředitelů:  

 

 

Finance 12 

 

12 

Provoz 15  15 

Celkem 27  27 

 

Část běžných provozních nákladů a osobních nákladů Společnosti vzniká společnostem MetLife 

Services EEIG a MESL a je přeúčtována Společnosti. 

Celková výše osobních nákladů včetně nákladů přeúčtovaných Společnosti za účetní období činí: 

 

 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Mzdové náklady 1.410 

 

2.020 

Náklady na sociální pojištění 182  218 

Ostatní náklady na důchodové zabezpečení 129  110 

Ostatní náklady na odměny 2  2 

Osobní náklady celkem 1.723  2.350 

 

Ostatní náklady na odměny tvoří náhrady zaměstnancům a náklady na vzdělávání a odbornou 

přípravu. 

 

18. Časově rozlišené pořizovací náklady 2020 
 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna 8.852 

 

6.363 

Aktivované náklady na provize 4.608  5.800 

Celkem 13.460 

 

12.163 

Amortizace během účetního období (5.067) 

 

(3.305) 

Převod cizích měn (20)  (6) 

Konečný stav ke dni 31. prosince 8.373 

 

8.852 

 

DAC se vykazují po očištění od zajištění. DAC ve výši 0,5 mil. eur (2019: (2,5) mil. eur) ve výkazu zisku 

a ztráty zahrnují aktivované náklady na provize ve výši 4,6 mil. eur (2019: 5,8 mil. eur) a amortizaci ve 

výši 5,1 mil. eur (2019: 3,3 mil. eur). 
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19. Daň 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

19.1. Daň z příjmu zaúčtovaná do hospodářského výsledku  
 

 

19.1.1. Náklady na splatnou daň z příjmu právnických osob  

 

 

Splatná daňová úleva/(náklad) za předchozí účetní období 702 
 

(196) 

Splatné daňové náklady za běžné účetní období (950)  (1.246) 

Náklady na splatnou daň z příjmu právnických osob celkem (248) 

 

(1.442) 

19.1.2. Odložená daň  

 

 

Odložené daňové (zatížení)/odpočet za předchozí účetní období (692) 

 

499 

Odložené daňové (zatížení)/odpočet za běžné účetní období (18)  434 

Odložená daň celkem (710) 

 

933 

Daň z příjmu zaúčtovaná do hospodářského výsledku celkem (958) 

 

(509) 

19.1.3. Celkovou daň z příjmu za účetní období lze sesouhlasit s účetním 

ziskem takto: 2020 

 

2019 

 v tis. eur 
 

v tis. eur 

Zisk před zdaněním 5.211 

 

3.042 

Zdanění vypočtené standardní sazbou 12,5 % (2019: 12,5 %) (651) 

 

(380) 

Úpravy zaúčtované v běžném účetním období ve vztahu ke splatné dani za 

předchozí účetní období 10 

 

303 

Dopad trvalých nákladů, které nejsou odčitatelné při stanovení 

zdanitelného zisku (79) 

 

(45) 

Dopad různých daňových sazeb v pobočkách působících v jiných státech (238) 
 

(387) 

Daň z příjmu zaúčtovaná do hospodářského výsledku celkem (958) 

 

(509) 

19.2. Daň z příjmu zaúčtovaná do ostatního úplného výsledku celkem 2020 

 

2019 

v tis. eur  v tis. eur 

Odložená daň z výnosů a nákladů zaúčtovaných do ostatního 

úplného výsledku  

 

 

Přecenění realizovatelného finančního majetku na reálnou hodnotu (20)  (132) 

Daň z příjmu zaúčtovaná do ostatního úplného výsledku celkem (20) 

 

(132) 
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19.3. Sesouhlasení změn odložených daňových pohledávek a 

daňových závazků  

 

 

19.3.1. Odložené daňové pohledávky 2020 

 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna 868 

 

164 

Odložený daňový odpočet za dané období 105  446 

Úpravy vykázané v běžném účetním období ve vztahu k odložené dani 

za předchozí účetní období a změně sazeb (587) 

 

379 

Pohyb odložené daně přes ostatní úplný výsledek (2) 
 

(121) 

Odložené daňové pohledávky celkem 384 

 

868 

19.3.2. Odložené daňové závazky 2020 

 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna (161) 
 

(341) 

Úpravy vykázané v běžném účetním období ve vztahu k odložené dani 

za předchozí účetní období a změně sazeb (101) 

 

202 

Pohyb odložené daně přes ostatní úplný výsledek (16)  (11) 

Odložené daňové zatížení za dané období (122)  (11) 

Odložené daňové závazky celkem (400) 

 

(161) 

19.4. Odložené daňové pohledávky a daňové 

závazky  

19.4.1. Odložené daňové pohledávky 2020 
 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Rozdíly mezi rozvahou podle místních předpisů a rozvahou podle 

standardů IFRS 457 

 

1.225 

Ztráty přenesené do dalšího období —  116 

Rezerva na nezasloužené pojistné (30)  (30) 

Odložená daň přes ostatní úplný výsledek (43)  (69) 

Jiné časově rozlišené položky podle místních předpisů —  (374) 

Odložené daňové pohledávky celkem 384 
 

868 
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19.4.2. Odložené daňové závazky 2020  2019 

 v tis. eur 

 

v tis. eur 

Ztráty přenesené do dalšího období 183 

 

— 

Jiné časově rozlišené položky podle místních předpisů (707)  — 

Odložená daň přes ostatní úplný výsledek (53)  (9) 

Rozdíly mezi rozvahou podle místních předpisů a rozvahou podle 

standardů IFRS 177 

 

(152) 

Odložené daňové závazky celkem (400) 

 

(161) 

 

Společnost se ujistila, že stávající podklady dostačují k tomu, aby mohla zaúčtovat odloženou daňovou 

pohledávku ve výši 0,4 mil. eur (2019: 0,9 mil. eur), která se týká Španělska, Francie a České republiky. 

Pobočky ve Španělsku a České republice byly v roce 2020 ziskové a očekává se, že budou ziskové i 

nadále, a aktivum ve Francii není významné. Společnost je přesvědčena, že může za tyto rozdíly získat 

plnou hodnotu, neboť je pravděpodobné, že bude k dispozici zdanitelný zisk, proti kterému bude možné 

tyto odčitatelné přechodné rozdíly uplatnit. S ohledem na výše uvedené je odložená daňová pohledávka 

zaúčtována v plném rozsahu. 

Společnost má ke konci účetního období nezaúčtované odložené daňové pohledávky v celkové výši 8 

mil. eur (2019: 8 mil eur), které se týkají zejména odložených daňových pohledávek za ztráty a provize 

v Itálii ve výši 4 mil. eur (2019: 4 mil. eur) a zahraničních daňových odpočtů v ústředí ve výši 4 mil. eur 

(2019: 4 mil. eur). Italské ztráty lze v souladu s italskými zákony převádět do dalších období po 

neomezenou dobu. 

20. Rezerva na převod cizích měn 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna (475) 

 

(193) 

Pohyby v běžném účetního období (205)  (282) 

Konečný stav ke dni 31. prosince (680) 

 

(475) 

 

Směnné kurzy cizích měn ke dni 31. prosince: 

 2020  2019 

EUR:USD 1,2236 

 

1,1225 

EUR:CZK 26,2620  25,4140 

EUR:RON 4,8675  4,7862 

EUR:PLN 4,5589  4,2512 

 

Celkové pohyby cizích měn během roku 2020 vedly k čistému zisku zaúčtovanému do ostatního úplného 

výsledku ve výši 0,21 mil. eur (2019: čistý zisk ve výši 0,28 mil. eur). 
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21. Rezerva na přecenění investic 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna 301 

 

(264) 

Pohyby v běžném účetního období: 

Čisté nerealizované zisky z realizovatelného finančního majetku 115 

 

697 

Daň z nerealizovaných ztrát prostřednictvím ostatního úplného výsledku (20)  (132) 

Konečný stav ke dni 31. prosince 396 
 

301 

 

Rezerva na přecenění investic odráží kumulativní dopad pohybů ze zůstatkové hodnoty na reálnou 

hodnotu u realizovatelného finančního majetku. 

 

22. Majetek    

 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Aktiva z práva k užívání 17 

 

23 

Majetek celkem. 17  23 

 

Další členění aktiv z práva k užívání je uvedeno v bodě 36. 

 

23. Nehmotný majetek 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna 1.029 

 

1.410 

Poplatky za účetní období (313)  (373) 

 716 

 

1.037 

Převod cizích měn (4) 

 

(8) 

Konečný stav ke dni 31. prosince 712 
 

1.029 

 

Nehmotný majetek má určitelnou životnost a týká se plateb uhrazených třetím stranám-distributorům v 

Itálii a Rumunsku za výhradní distribuční práva získaná Společností. Platby mohou být vráceny, nejsou-

li splněny prodejní cíle. Metody odpisování odpovídají očekávanému zisku. Roční odpisové sazby se 

pohybují od 5 do 10 let a jsou předmětem každoročního přezkumu. 

Odpisy nehmotného majetku jsou zahrnuty ve výkazu zisku a ztráty v rámci Ostatních nákladů (bod 14).  
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24. Finanční nástroje 

24.1. Kategorie finančních nástrojů 

 AFS 

 Úvěry a 

pohledávky / 

Ostatní 

závazky 

 

Celkem 

 2020 
 

2020 
 

2020 

 v tis. eur 
 

v tis. eur 
 

v tis. eur 

Cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou 29.186 
 

— 
 

29.186 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty — 
 

14.588 
 

14.588 

Pohledávky a další aktiva — 
 

14.319 
 

14.319 

Finanční majetek celkem 29.186 
 

28.907 
 

58.093 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky — 
 

16.015 
 

16.015 

Závazky vůči úvěrovým institucím — 
 

— 
 

— 

Finanční závazky celkem — 
 

16.015 
 

16.015 

 AFS 

 Úvěry a 

pohledávky/ 

Ostatní 

závazky 

 

Celkem 

 2019 
 

2019 
 

2019 

 v tis. eur 
 

v tis. eur 
 

v tis. eur 

Cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou 35.797 
 

— 
 

35.797 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty — 
 

16.900 
 

16.900 

Pohledávky a další aktiva — 
 

20.226 
 

20.226 

Finanční majetek celkem 35.797 
 

37.126 
 

72.923 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky — 
 

33.709 
 

33.709 

Závazky vůči úvěrovým institucím — 
 

167 
 

167 

Finanční závazky celkem — 
 

33.876 
 

33.876 

24.2. Ocenění reálnou hodnotou zaúčtované v rozvaze 

Následující tabulky obsahují analýzu finančních nástrojů, které jsou po prvotním zaúčtování oceněny 

reálnou hodnotou, rozdělené do úrovní 1 až 3 v závislosti na tom, do jaké míry je reálná hodnota 

zjistitelná v souladu s hierarchií reálné hodnoty podle standardu IFRS 13 – Oceňování reálnou 

hodnotou. 

• Ocenění reálnou hodnotou na úrovni 1 jsou ceny odvozené z kótovaných cen (neupravených) na 

aktivních trzích pro identický majetek nebo závazky. 

• Ocenění reálnou hodnotou na úrovni 2 jsou ceny odvozené z jiných vstupů, než jsou kótované tržní 

ceny zahrnuté do úrovně 1, které lze přímo (tj. jako ceny) či nepřímo (tj. odvozené od cen) zjistit 

pro daný majetek či závazek. 

• Ocenění reálnou hodnotou na úrovni 3 jsou ceny odvozené z metod ocenění, které zahrnují vstupy 

pro majetek nebo závazky, které nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích (nezjistitelné 

vstupy). 
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24.2.1. Finanční majetek oceněný reálnou hodnotou 

 

Úroveň 

1  Úroveň 2  Úroveň 3  Celkem 

 2020  2020  2020  2020 

 v tis. eur  v tis. eur  v tis. eur  v tis. eur 

Cenné papíry s pevnou 

úrokovou sazbou —  29.186  —  29.186 

Celkem —  29.186  —  29.186 

 Úroveň 1  Úroveň 2  Úroveň 3  Celkem 

 2019  2019  2019  2019 

 v tis. eur  v tis. eur  v tis. eur  v tis. eur 

Cenné papíry s pevnou úrokovou 

sazbou —  35.327  —  35.327 

Celkem —  35.327  —  35.327 

Ke dni 31. prosince 2020 činila hodnota cenných papírů s pevnou úrokovou sazbou se splatností do 

jednoho roku 4 mil. eur (2019: 5 mil. EUR) a hodnota cenných papírů splatných po jednom roce 26 

mil. eur (2019: 30 mil. eur). 

V běžném ani předchozím období nedošlo k žádným přesunům mezi úrovní 1 a úrovní 2. 

V běžném ani předchozím období neexistovaly žádné cenné papíry úrovně 3. 

24.2.2. Změna reálné hodnoty pouze splátkami jistiny a úroků (solely payments of principal and 

interest; SPPI) 

 Finanční 

majetek s 

peněžními 

toky, který je 

SPPI 

Veškerý 

ostatní 

finanční 

majetek 

Reálná 

hodnota 

celkem 

Finanční 

majetek s 

peněžními 

toky, který je 

SPPI 

Veškerý 

ostatní 

finanční 

majetek 

Reálná 

hodnota 

celkem 

Finanční 

majetek s 

peněžními 

toky, který je 

SPPI 

Veškerý 

ostatní 

finanční 

majetek 

Reálná 

hodnota 

celkem 
 

2020 2020 2020 2019 2019 2019 Změna Změna Změna 
 

v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur 
Cenné papíry s 

pevnou úrokovou 

sazbou 27.225 1.961 29.186 30.824 4.973 35.797 (3.599) (3.012) (6.611) 
Peněžní prostředky 

a peněžní 

ekvivalenty 14.588 — 14.588 16.900 — 16.900 (2.312) — (2.312) 

Celkem 41.813 1.961 43.774 47.724 4.973 52.697 (5.911) (3.012) (8.923) 
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24.2.3. Úvěrové ratingy finančního majetku, který prochází SPPI 

Finanční majetek s peněžním tokem, který je SPPI: 

Cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

  

Ratingový 

stupeň 

úvěrového 

rizika 

Hrubá účetní 

hodnota 

Reálná hodnota 

majetku bez nízkého 

úvěrového rizika Hrubá účetní hodnota 

Reálná hodnota 

majetku bez nízkého 

úvěrového rizika 

 2020 2020 2020 2020 

 v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur 

AAA — — 13 — 

AA 1.016 — — — 

A 19.457 — 12.923 — 

BBB 6.752 — 1.652 — 

Celkem 27.225 — 14.588 — 

Cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

Ratingový stupeň 

úvěrového rizika Hrubá účetní hodnota 

Reálná hodnota majetku 

bez nízkého úvěrového 

rizika Hrubá účetní hodnota 

Reálná hodnota 

majetku bez nízkého 

úvěrového rizika 

 2019 2019 2019 2019 

 v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur 

AAA — — 13 — 

AA 1.017 — — — 

A 23.020 — 15,785 — 

BBB 6.787 — 1.102 — 

Celkem 30.824 — 16.900 — 

 

24.3. Rámec řízení rizik 

Hlavními kategoriemi rizik, kterým Společnost čelí, jsou úvěrové riziko, tržní riziko, riziko likvidity, 

pojistné riziko a operační riziko. 

Společnost má zdokumentovaný rámec řízení rizik, který zajišťuje řízení rizik v souladu se stanoveným 

rizikovým apetitem Společnosti. Tento rámec podléhá alespoň jednou ročně přezkumu a schválení ze 

strany představenstva a také průběžnému přezkumu ze strany výkonného výboru pro řízení rizik s cílem 

zajistit jeho stálou přiměřenost v souladu s požadavky irské centrální banky na správu a řízení 

pojišťoven (2015). 

Rámec řízení rizik ve Společnosti zahrnuje v současné době následující prvky: 

• strategie řízení rizik a rizikový apetit Společnosti;  

• rámec pro správu a řízení Společnosti;  

• soubor zásad řízení rizika ve Společnosti;  

• organizační vztahy a odpovědnost; a 

• proces řízení rizika ve Společnosti.  

Kromě toho Společnost aktivně identifikuje rizikové události, vyhodnocuje jejich dopad na podnikání a 

plánuje řízení jejich důsledků. Společnost považuje tyto činnosti za zásadní z hlediska uspokojování 

potřeb svých akcionářů. Rámec řízení rizik je proto založen na zásadách Společnosti pro efektivní 
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identifikaci, měření, monitorování, řízení a vykazování rizik. 

V režimu Solventnost II jsou klíčová rizika, jimž Společnost čelí, kvantifikována v rámci solventnostního 

kapitálového požadavku (SCR). Hlavními rizikovými moduly v SCR jsou tržní riziko, riziko selhání 

protistrany, upisovací riziko a operační riziko, které jsou kompenzovány výhodami diverzifikace. Na 

základě údajů předložených v roce 2020 má Společnost dostatek přebytečných aktiv ke krytí 

solventnostního kapitálového požadavku (SCR). 

24.4. Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko je riziko ztráty vyplývající z toho, že protistrana neuhradí Společnosti platby, které je 

povinna uhradit. Nejvýznamnějšími zdroji úvěrového rizika, které Společnost nese, jsou investice držené 

v investičním portfoliu a zajištění. Ztráty související s úvěry mohou vznikat také z pokladních činností 

(transakce na peněžním trhu). 

Společnost investuje prostředky z obecného účtu v souladu se svou: 

• investiční politikou; a 

• investičními pokyny společnosti MetLife Investments Limited a/nebo případně externího správce 

investic. 

24.4.1. Úvěrové riziko týkající se peněžních prostředků, peněžních ekvivalentů, krátkodobých a 

dlouhodobých investic 

Společnost nese úvěrové riziko ohledně úvěrových institucí, kde má hotovostní zůstatky. Společnost 

má peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty u institucí s ratingem BBB nebo lepším a cenné papíry s 

pevným výnosem u institucí s ratingem BBB nebo lepším. 

Úvěrové ratingy cenných papírů s pevným výnosem v držení Společnosti: 

Ekvivalentní ratingy Standard and Poor’s 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

AA 1.016 

 

1.017 

A 21.418  26.959 

BBB 6.752  7.821 

Celkem 29.186 

 

35.797 

Úvěrové ratingy peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v držení 

Společnosti:  

 

 

Ekvivalentní ratingy Standard and Poor’s 2020 
 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

AAA 13 
 

13 

A 12.923  5.785 

BBB 1.652  1.102 

Celkem 14.588 

 

16.900 
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24.4.2. Úvěrové riziko spojené s pohledávkami 

Společnost nese úvěrové riziko u svých pohledávek, zejména pohledávek ze zajistných ujednání a 

pojistného. Pohledávky Společnosti činily ke dni 31. prosince 2020 14,3 mil. eur (2019: 20,2 mil. eur). 

Ke dni 31. prosince 2020 byly veškeré pohledávky a ostatní aktiva splatné do jednoho roku. 

24.4.3. Úvěrové riziko u zálohových plateb 

Společnost je vystavena úvěrovému riziku ze strany schválených třetích stran-správců, jimž je uhrazena 

platba za budoucí služby. 

24.4.4. Koncentrace úvěrového rizika 

Společnost běžně sleduje a omezuje úvěrové expozice na úrovni protistrany a na agregované úrovni. 

Ke dni 31. prosince 2020 nedošlo k žádnému porušení limitů (2019: žádné). 

24.4.5. Úvěrové riziko spojené se zajistnými aktivy 

Společnost využívá ke zmírnění určitých pojistných rizik zajištění. Společnost je v důsledku různých 

zajistných ujednání, která uzavřela, vystavena úvěrovému riziku. Toto úvěrové riziko je řízeno 

zavedením limitů pro expozice a požadavkem na dodržení stanovených pokynů. Hodnota zajistných 

aktiv ke dni 31. prosince 2020 činí 68,0 mil. eur (2019: 67,3 mil. eur). Většina zajištění Společnosti je u 

společnosti Alico US, která má rating AA- agentury Standard and Poor’s. Nejvýznamnějším z nich je 

dohoda o 95% podílu na kvótě, která se vztahuje na pojistné smlouvy pro případ nedobrovolné ztráty 

zaměstnání (ILOE) v Itálii, Rumunsku a Španělsku. 

24.5. Tržní riziko 

Tržní riziko je riziko ztráty vyplývající ze změn úrovně nebo volatility tržních cen, zejména úrokových 

sazeb, úvěrových rozpětí, cen nemovitostí, cen inflace a cen cizích měn. Expozice tržnímu riziku se 

měří dopadem těchto změn tržních cen. 

Společnost nepodstupuje tržní riziko jako strategické riziko. Společnost usiluje o to, aby byla v důsledku 

své pojišťovací činnosti vystavena pouze minimálnímu tržnímu riziku. Strategie Společnosti pro tržní 

rizika stanoví zásady a přístupy k identifikaci, měření, řízení, sledování a vykazování tržního rizika 

Společnosti. 

Tržní riziko je pro účely měření a řízení rozděleno do těchto kategorií: 

• Měnové riziko – riziko ztráty vyplývající ze změn směnných kurzů nebo tržních úrovní volatility 

směnných kurzů. Měnové riziko je omezené, protože transakce jsou prováděny převážně v eurech, 

což je funkční měna Společnosti; a 

• Úrokové riziko – riziko ztráty vyplývající ze změn úrovně reálných nebo nominálních úrokových 

sazeb, úvěrových rozpětí nebo úrovní volatility tržních úrokových sazeb. Odhadovaný dopad 

zvýšení/snížení výnosových křivek o jeden procentní bod na čisté výnosy z investic ve výkazu zisku 

a ztráty představuje snížení/zvýšení o 0,6 mil. eur (2019: 0,8 mil. eur). 
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24.6. Riziko likvidity 

Riziko likvidity je riziko, že Společnost, ačkoli je solventní, nebude schopna zajistit dostatečné 

disponibilní zdroje ke splnění svých finančních závazků v okamžiku jejich splatnosti, aniž by jí vznikly 

náklady na rizikovou prémii. 

Řízení rizika likvidity s cílem zajistit, aby Společnost byla schopna kdykoli splnit své závazky v okamžiku 

jejich splatnosti, je klíčové z hlediska dosažení obchodních cílů Společnosti a splnění příslušných 

regulatorních požadavků. Řádné řízení rizika likvidity se odráží v řízení úvěrového rizika a tržního rizika 

Společnosti, což významně snižuje riziko šíření úvěrového rizika a tržního rizika. 

Omezení rizika likvidity je dosaženo použitím struktur limitů ve všech investičních portfoliích Společnosti. 

Společnost akceptuje riziko likvidity vyplývající z následujících skutečností: 

• Skutečné peněžní toky se liší od předpokládaných peněžních toků; 

• Chování pojistníků; 

• Katastrofické události; a 

• Neprodejnost aktiv/majetku. 

Společnost stanovuje kvantitativní a kvalitativní limity pro své expozice vůči riziku likvidity, včetně 

specifických aspektů výše uvedených rizik, které Společnost není ochotna akceptovat. 

Společnost je vysoce likvidním subjektem, a to zejména s přihlédnutím k následujícími klíčovým 

aspektům: 

Pojistné události 

Očekávané nároky z pojistných událostí jsou relativně nízké vzhledem k investovaným aktivům a čistý 

peněžní tok je kladný. 

Likvidita a kvalita aktiv 

Plánované peněžní toky z titulu závazků jsou odvozeny z nejlepšího odhadu závazků v rámci režimu 

Solventnost II, jenž je součástí procesu řízení aktiv a závazků. 

Předpokládané peněžní toky z titulu závazků podle měny a doby trvání ke dni 31. prosince 2020; 

 
Denominováno 

v eurech 

 v tis. eur 

Doba trvání  

Do jednoho měsíce (438) 

Déle než jeden měsíce a nejdéle tři měsíce (465) 

Déle než tři měsíce a nejdéle jeden rok 1.581 

Déle než jeden rok a nejdéle pět let 3.398 
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Předpokládané peněžní toky z titulu závazků podle měny a doby trvání ke dni 31. prosince 2019; 

 

Denominováno 

v eurech 

 v tis. eur 

Doba trvání  

Do jednoho měsíce 4 

Déle než jeden měsíce a nejdéle tři měsíce (153) 

Déle než tři měsíce a nejdéle jeden rok 1.003 

Déle než jeden rok a nejdéle pět let (2.169) 

 

Společnost má výrazně diverzifikované a vysoce kvalitní portfolio likvidních investic s pevnou úrokovou 

sazbou. Společnost nedrží žádné nelikvidní investice. 

24.7. Pojistné riziko 

Společnost se zaměřuje na pojištění ILOE, pojištění MPI a cestovní pojištění, kterými doplňuje hlavní 

nabídku životního pojištění společnosti MetLife Europe d.a.c. Společnost také na základě volného 

pohybu služeb nabízí v Polsku balíčky pojištění A&H a ve spolupráci se stávajícím distribučním 

partnerem spustila v Německu, opět v rámci volného pohybu služeb, projekt zahájení prodeje úvěrového 

životního pojištění. Společnost neuskutečňuje samostatně žádný prodej mimo svou strategickou úlohu 

spočívající v podpoře společnosti MetLife Europe d.a.c. 

Pojistným rizikem se rozumí kolísání v načasování, četnosti a závažnosti pojistných událostí v porovnání 

s očekáváními Společnosti v době uzavření pojištění, vznikající v důsledku uzavření nových obchodních 

případů, kde finanční plnění závisí na ztrátě zaměstnání a vývoji stornovosti. Do této kategorie spadá 

také možnost překročení nákladů v porovnání s cenovými předpoklady a důsledky uzavření nových 

obchodních případů v jiných než předpokládaných objemech nebo v jiném než předpokládaném složení. 

Společnost se vědomě snaží podstupovat pojistné riziko za přiměřenou odměnu na základě svého 

strategického cíle, kterým je udržovat konzistentní ziskový růst, s výhradou: 

• rizikového apetitu Společnosti ohledně pojistného rizika a snahy omezit výkyvy v hospodářských 

výsledcích. Výše uvedeného bude dosaženo mj. zajištěním. Míra rizikového apetitu Společnosti s 

ohledem na tyto aspekty bude vyjádřena formou struktur limitů, které budou zdokumentovány ve 

strategii pojistného rizika; 

• toho, že bez předchozího souhlasu představenstva Společnosti nebudou uzavřeny žádné nové 

druhy pojištění (tj. nad rámec stávajících pojištění). 

Toto riziko je kontrolováno prostřednictvím limitů a směrnic, které čtvrtletně reviduje Výbor pro řízení 

produktů. 

Společnost uzavírá pojistné smlouvy ILOE převážně v Itálii. Krytí ILOE doplňuje úvěrový balíček pro 

krytí půjček, opakujících se dluhů nebo zajištění příjmu. Splatným plněním je splátka úvěru nebo 

měsíční opakující se dluh. 

Výše pojistných plnění jsou v Itálii zpravidla rovnoměrné v porovnání s různými mírami 

nezaměstnanosti, což prokazuje vliv jedinečného italského systému Cassa Integrazione Guadagni 

(CASSA). CASSA funguje jako „tlumič nárazů“, kdy zaměstnancům místo propuštění zůstávají jejich 

pracovní smlouvy v platnosti a zaměstnanci i nadále pobírají mzdu po dobu, kdy si hledají jinou práci 

nebo se rekvalifikují, aby mohli využít své dovednosti a případně se vrátit ke svému původnímu 
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zaměstnavateli. Zaměstnanci jsou považováni za nezaměstnané pouze v případě, kdy selže veškeré 

úsilí o nalezení nového zaměstnání nebo o znovuzískání původní pracovní pozice. Zaměstnanci mohou 

zůstat v režimu CASSA až po dobu 12 měsíců. Vliv režimu CASSA tlumí dopady zvýšené míry 

nezaměstnanosti na výsledky Společnosti. 

Vzhledem k tomu, že italská pobočka tvoří většinu hrubých rezerv Společnosti, nemá nárůst 

nezaměstnanosti v ostatních pobočkách podstatný vliv na rozvahu Společnosti. S ohledem na aktuální 

pandemii onemocnění COVID-19 se očekává, že se výsledky z pojištění ILOE zhorší v případě vzniku 

ekonomické nejistoty během pandemie i po jejím skončení. Společnost využívá výhod podstatného 

zmírnění rizika díky ujednání o podílu na zisku a zajištění. Očekává se tedy, že tento důsledek bude 

minimalizován. 

Společnost má diverzifikované portfolio obchodních případů a pravidelně přezkoumává vznik případné 

koncentrace protistran. 

Vývoj pojistných událostí je sledován v rámci výpočtů IBNR (viz bod 31.1). 

24.8. Operační riziko 

Operačním rizikem se rozumí riziko ztráty vyplývající z nedostatků nebo selhání interních procesů, osob 

a systémů nebo z vnějších událostí. 

Společnost akceptuje, že v důsledku operačního rizika dojde k určitým ztrátám, a pro ztráty z operačního 

rizika stanovila roční toleranci. 

Obecný přístup Společnosti spočívá v řízení operačního rizika na přijatelné úrovni, a to kombinací 

kvalitního řízení a správy společnosti a řízení rizik, robustních systémů a kontrol, kvalitního řízení zdrojů 

a případně struktur limitů a tolerancí. 

Společnost má zavedený spolehlivý systém, jehož součástí jsou písemné postupy, limity rizik a kontrolní 

mechanismy nezbytné k provádění, měření, sledování, řízení a podávání zpráv o všech podstatných 

operacích. 

25. Zajistná aktiva 

2020 

 

2019 

Sesouhlasení změn zajistných aktiv v tis. eur 
 

v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna 67.280 

 

62.176 

Postoupená změna pojistných závazků (5)  (431) 

Postoupené nezasloužené pojistné 934  6.377 
 

68.209 
 

68.122 

Převod cizích měn (229)  (842) 

Konečný stav ke dni 31. prosince 67.980 

 

67.280 
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26. Pohledávky a další aktiva 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Pohledávky z pojistného 7.393  11.906 

Daňové pohledávky 2.899  2.825 

Pohledávky za zajistiteli 2.049  2.460 

Ostatní pohledávky 1.263  626 

Aktivum z nezasloužené provize 431  736 

Naběhlé úroky 252  295 

Pohledávky za spřízněnými osobami 31  1.377 

Ostatní pohledávky z pojištění 1  1 

Pohledávky a ostatní aktiva celkem 14.319  20.226 

 

Společnost ke každému rozvahovému dni přezkoumává účetní hodnotu pohledávek a ostatních aktiv, 

aby identifikovala případné náznaky možného snížení hodnoty těchto aktiv. 

 V daném účetním období k žádnému takovému snížení hodnoty nedošlo (2019: žádné). 

 

27. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Prostředky na bankovním účtu 13.663  16.016 

Peněžní ekvivalenty 

Fondy likvidity 13  13 

Bankovní vklady 912  871 

Peněžní ekvivalenty celkem 925  884 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 14.588  16.900 
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28. Upsaný akciový kapitál vykázaný ve formě vlastního kapitálu 2020 2019 

   v tis. eur v tis. eur 

Schválený základní kapitál:     

100.000.000 ks akcií, každá o hodnotě 1 eur   100.000 100.000 

 2020 2020 2019 2019 

 Počet akcií v tis. eur Počet akcií v tis. eur 

Rozděleno, upsáno a plně splaceno     

Počáteční stav ke dni 1. ledna 2.048.388 2.048 2.048.388 2.048 

Konečný stav ke dni 31. prosince 2.048.388 2.048 2.048.388 2.048 

   2020 2019 

   v tis. eur v tis. eur 

Částka vykázaná jako:     

Upsaný akciový kapitál vykázaný ve formě vlastního 

kapitálu   2.048 2.048 

Upsaný akciový kapitál vykázaný ve formě závazku   — — 

Konečný stav ke dni 31. prosince   2.048 2.048 

 

29. Rezerva na fúze a emisní ážio 

29.1. Rezerva na fúze 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna 1.372  1.372 

Pohyby v účetním období —  — 

Konečný stav ke dni 31. prosince 1.372  1.372 

29.2 Emisní ážio 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna 11.587  11.587 

Pohyby v účetním období —  — 

Konečný stav ke dni 31. prosince 11.587  11.587 
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30. Nerozdělený zisk 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 31. prosince 21.006  31.341 

Zisk za dané období 4.253  2.533 

Vyplacené dividendy —  (12.868) 

Konečný stav ke dni 31. prosince 25.259  21.006 

 

Společnost v průběhu účetního období nevyplatila dividendu (2019: 12,9 mil. eur). 

31. Pojistně matematické předpoklady 

31.1. Stanovení pojistně matematických rezerv a souvisejících položek vyžadujících pojistně 

matematické předpoklady 

(i) Klíčová metodika: 

Hlavní rezervou pro jednorázově placené pojistné je rezerva na nezasloužené pojistné. Přitom se 

zohledňuje období, na které se vztahuje nevyčerpaná část předchozího pojistného zaplaceného před 

datem ocenění. Další rezervy na pojistné smlouvy s jednorázovým a běžným pojistným zahrnují rezervy 

na „nahlášené, ale neakceptované“ pojistné události (RBNA), rezervy na „pojistné události v průběhu 

výplaty plnění“ (CICOP) a rezervy na „vzniklé, ale nenahlášené“ pojistné události (IBNR). Pojistně 

matematické rezervy a související položky byly stanoveny kvalifikovaným pojistným matematikem s 

náležitým zohledněním pojistně matematických zásad vztahujícím se k místním účetním zásadám 

Společnosti. 

(ii) Klíčové předpoklady použité při výpočtu pojistně matematických rezerv a souvisejících položek 

jsou následující: 

• Předpoklad očekávaného škodního poměru jako procento čistého předepsaného zajistného (na 

základě historické analýzy pojistných událostí nebo cen). 

• Předpokládaná doba trvání stanovená jako maximální doba, po kterou jsou vyplácena plnění 

ILOE. 

Shrnutí pojistně matematických předpokladů 2020 2019 

Konečný škodní poměr (% čistého pojistného) ** 1 % – 19 % 1 % – 19 % 

Očekávaná doba trvání (v letech) 0,5 roku – 1 rok 0,5 roku – 1 rok 

 

** IBNR se vypočítávají podle zadavatele, přičemž zkušenosti se u jednotlivých zadavatelů do značné 

míry liší. 

(iii) Citlivost předpokladů vůči změnám: 

Rezervy RBNA a CICOP jsou drženy bez předpokladu odmítnutí některých nahlášených pojistných 

událostí. Změna tohoto předpokladu by podstatným způsobem snížila výši závazku. V případě Itálie se 

nepředpokládá, že některé pojistné události budou uzavřeny před uplynutím maximální doby, což 

zvyšuje míru obezřetnosti u odhadovaného závazku. Všechny zbývající pobočky využívají poměr 

odmítnutých událostí, ale částky RBNA a CICOP v těchto zemích jsou relativně malé a v případě 

Rumunska jsou silně zajištěny. 

Pokud se IBNR rezerva počítá na základě přístupu založeného na škodním poměru, pak se v případě 
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zvýšení předpokládaného konečného škodního poměru zvýší i IBNR. Pokud by se předpokládané 

konečné škodní poměry snížily, byla by snížena i IBNR. 

(iv) Dopady změny předpokladů z předchozího účetního období: 

Předpoklady se v tomto odvětví v průběhu roku výrazně nezměnily. 

(v) Analýza splatnosti smluvních závazků: 

Smlouvy s jednorázovým pojistným se uzavírají na dobu od 6 měsíců do 13 let, přičemž průměrná doba 

trvání smlouvy je 5 let. 

Většina smluv s běžným pojistným má krátké pojistné období v délce 1 měsíce, které lze obnovit pod 

stejným číslem pojistné smlouvy. V Portugalsku existuje několik smluv s měsíčním pojistným, které 

poskytují pojistné krytí na více než 40 let. Některé smlouvy s běžným pojistným na jeden rok lze obnovit 

pod stejným číslem pojistné smlouvy. 

(vi) Test přiměřenosti závazku: 

Odpisy nezbytné v důsledku testování přiměřenosti závazků uvedené v bodě 4.3.2 činí nulu (2019: 

nula). 

(vii) Vývoj pojistných událostí 

IBNR je založena především na metodice „chain ladder“ (viz bod 4.3.2). Při výpočtu se využívají 

trojúhelníky pojistných událostí s cílem určit náklady na pojistné události vzniklé v době ocenění, u nichž 

se očekává, že budou v budoucnosti nahlášeny a vypořádány. Níže uvedený trojúhelník pojistných 

událostí ukazuje čisté pojistné plnění uhrazené z obchodní činnosti Společnosti: 

/ ----------------------------------------- Rok vývoje --------------------------------------------------- / 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

2014–

2006 Celkem 

Škodní událost 

rok v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur 

2006 137 1.096 509 2 2 — — 1.746 

2007 255 660 120 18 11 — 1 1.065 

2008 183 934 676 70 18 4 2 1.887 

2009 929 6.898 1.318 123 18 16 9 9.311 

2010 2.201 6.027 863 53 8 5 — 9.157 

2011 1.737 4.612 706 26 
— 5 1 7.087 

2012 1.309 3.988 999 22 2 2 1 6.323 

2013 1.498 3.635 240 30 15 4 2 5.424 

2014 2.243 1.437 131 13 11 — — 3.835 

2015 1.347 643 80 8 6 3  2.087 

2016 926 469 83 21 4   1.503 

2017 622 506 56 7    1.191 

2018 741 356 68     1.165 

2019 548 478      1.026 

2020 428       428 

Celkem 15.104 31.739 5.849 393 95 39 16 53.235 

Údaje ve výše uvedené tabulce jsou nezbytné pro účely regulatorního výkaznictví a jsou s ním v 

souladu. 
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31.2. Sesouhlasení změn závazků u pojistných smluv 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna 2.204  2.798 

Hrubá změna pojistných závazků 6  (572) 

 2.210  2.226 

Převod cizích měn (265)  (22) 

Konečný stav ke dni 31. prosince 1.945  2.204 

31.3. Rezerva na nezasloužené pojistné (UPR) 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna 75.289  67.959 

Hrubé nezasloužené pojistné 1.063  7.587 

 76.352  75.546 

Převod cizích měn (267)  (257) 

Konečný stav ke dni 31. prosince 76.085  75.289 

32. Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Závazky z pojištění a vůči zprostředkovatelům 10.955  26.452 

Závazky ze zajištění 1.755  3.375 

Ostatní závazky a náklady příštích období 1.587  1.621 

Závazky vůči spřízněným osobám 1.020  1.156 

Postoupené nezasloužené provize 409  484 

Splatná daň 270  597 

Závazky z leasingu (nájmu) 19  24 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky celkem 16.015  33.709 

 

Ke dni 31. prosinci 2020 byly závazky z leasingu (nájmu) ve výši 15 tis. eur splatné po jednom roce 

(2019: 20 tis. eur). Veškeré zbývající závazky z obchodních vztahů a jiné závazky byly splatné do 

jednoho roku. 
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33. Výnosy z poplatků příštích období  2020  2019 

  v tis. eur  v tis. eur 

Počáteční stav ke dni 1. ledna 
 

3.606  2.802 

Výnosy z provizí za zajištění kapitalizované během účetního období 391  2.592 

Amortizace během účetního období  (2.865)  (1.788) 

Konečný stav ke dni 31. prosince  1.132  3.606 

 

(Výnosy)/náklady z poplatků příštích období ve výši (2,5) mil. eur (2019: 0,8 mil. eur) ve výkazu zisku a 

ztráty zahrnují kapitalizované výnosy z provizí ve výši 0,4 mil. eur (2019: 2,6 mil. eur) a amortizaci ve 

výši (2,9) mil. eur (2019: (1,8) mil. eur). Týkají se zajištění pro italskou pobočku u společnosti Compass. 

 

34. Závazky vůči úvěrovým institucím 2020 
 

2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Závazky vůči úvěrovým institucím — 

 

167 

 

Závazky vůči úvěrovým institucím sestávají z bankovních kontokorentů. 

35. Transakce s propojenými osobami 

35.1. Salda u společností, které jsou dceřinými společnostmi její konečné mateřské společnosti. 

Společnost má salda u těchto společností, které jsou dceřinými společnostmi konečné mateřské 

společnosti MetLife Inc.: 

 Pojistné 

Pojistné 

události 

Rok končící 

dnem Pojistné 

Pojistné 

události 

Rok 

končící 

dnem 

 2020 2020 2020 2019 2019 2019 

 v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur 

Zajištění       

Alico US 30.329 (27.554) 15.896 32.406 (29.007) 13.933 

 

Salda zajištění jsou postoupena dceřiným společnostem společnosti MetLife Inc. a převzata od těchto 

společností. 
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 Výnosy  Náklady 

Rok končící 

dnem Výnosy Náklady 

Rok končící 

dnem 

 2020 2020 2020 2019 2019 2019 

 v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur v tis. eur 

Obchodování – administrativní 

náklady      

MetLife Greece — — 26 — — 24 

MetLife International 

Holdings LLC — 1 (1) — — — 

MetLife Europe 

Services Limited — (8) (17) — 4 123 

MetLife Services 

EEIG — 1.812 (50) — 3.258 (981) 

MetLife Services Sp 

z.o.o — 762 (125) — 782 (198) 

MetLife Europe 

d.a.c. — 1.001 (826) — 1.061 1.228 

 

Podstatná část běžných provozních nákladů a osobních nákladů se přeúčtovává Společnosti od 

dceřiných společností společnosti MetLife Inc. 

Investice – poradenské a manažerské služby 

MetLife Investments 

Limited — 18 (1) — 16 — 

Jedná se o poskytování služeb investičního poradenství a řízení ve prospěch Společnosti ze strany 

dceřiné společnosti MetLife Inc. 

Vyplacené dividendy 

MetLife EU  —  — 12.868 — 

Společnost v průběhu účetního období nevyplatila dividendu (2019: 12,9 mil. eur). 

35.2. Odměňování klíčových vedoucích pracovníků 

Klíčovými vedoucími pracovníky jsou pracovníci, kteří mají přímo či nepřímo pravomoc a odpovědnost 

za plánování, řízení a kontrolu činnosti Společnosti. Náklady na klíčové vedoucí pracovníky zahrnují i 

náklady na nevýkonné členy představenstva hrazené přímo Společností. Náklady na všechny ostatní 

klíčové zaměstnance hradí jedna či více spřízněných společností a jsou částečně přeúčtovávány 

Společnosti. Náklady na odměnu klíčových vedoucích pracovníků, pokud jde o přímé a přeúčtované 

náklady za účetní období: 

 

 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Dlouhodobé zaměstnanecké výhody —  
— 

Krátkodobé zaměstnanecké výhody 221  207 

Požitky při ukončení pracovního poměru 49  — 

Akciové požitky 47  47 

Zaměstnanecké výhody po skončení pracovního poměru: 8  4 

Odměna klíčových vedoucích pracovníků celkem 325 
 

258 
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36. Leasingy (nájmy) 

Závazky z leasingu (nájmu) se oceňují v současné hodnotě zbývajících leasingových splátek s použitím 

IBR na počátku leasingu (nájmu). Použitá sazba činí 6 %. Členění rozvahy a výkazu zisku a ztráty je 

uvedeno v následujících tabulkách: 

36.1. Částky účtované v rozvaze 

V rozvaze jsou uvedeny následující částky týkající se leasingů (nájmů): 

 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Aktiva z práva k užívání    

Majetek 17  23 

Závazky z leasingu (nájmu) 

Krátkodobé leasingy (nájmy) 4  4 

Dlouhodobé leasingy (nájmy) 15  20 

 19  24 

36.2. Částky účtované ve výkazu zisku a ztráty 

Ve výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny následující částky týkající se leasingů (nájmů): 

 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Odpisy aktiv z práva k užívání    

Majetek 9  5 

Úrokové náklady 3  2 

 

Celkový odliv peněžních prostředků za leasingy (nájmy) činil v roce 2020 6 tis. eur (2019: 6 tis. eur). 

37. Řízení kapitálového rizika 

Společnost řídí svůj kapitál tak, aby byla schopna pokračovat ve své činnosti jako trvající podnik (going 

concern). Kapitálová struktura Společnosti sestává z krátkodobých investic a vlastního kapitálu 

připadajícího na akcionáře mateřské společnosti, který zahrnuje základní kapitál, kapitálové vklady a 

nerozdělený zisk, jak je uvedeno v bodech 28 a 30. 

Činnost Společnosti podléhá regulatorním požadavkům, které stanoví druh, kvalitu a koncentraci 

investic a úroveň aktiv, která musí být udržována v místní měně za účelem splnění závazků. 

Společnost se zavázala řídit svůj kapitál tak, aby maximalizovala výnosy pro akcionáře a zároveň si 

udržovala přiměřenou regulatorní solventnost. Představenstvo přezkoumává pravidelně kapitálovou 

strukturu, aby určilo vhodnou úroveň kapitálu potřebnou k realizaci růstových plánů Společnosti při 

zachování přiměřené solventnosti v režimu Solventnost II. 

Společnost vždy udržuje aktiva ve výši převyšující minimální požadovaný kapitál pro řízení činnosti s 

ohledem na základnu pro výpočet závazků a pojistná a provozní rizika spojená s podkladovými produkty 

podle režimu Solventnost II. Společnost v průběhu účetního období plnila externí kapitálové požadavky. 
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38. Kapitálové závazky 

Společnost neměla ke dni 31. prosince 2020 žádné kapitálové závazky (2019: nula). 

39. Bezprostřední mateřská společnost 

Bezprostřední mateřskou společností Společnosti je společnost MetLife EU a její konečnou mateřskou 

společností je společnost MetLife Inc se sídlem v USA. Účetní závěrka a výsledky Společnosti jsou 

konsolidovány na úrovni společnosti MetLife Inc. Sídlo společnosti MetLife Inc. se nachází na adrese 

200 Park Avenue, New York, NY 10166-0188. 

40. Sesouhlasení výsledků s US GAAP 2020  2019 

 v tis. eur  v tis. eur 

Sesouhlasení vlastního kapitálu    

Vykázané prostředky akcionářů podle IFRS 39.982  35.839 

Časové rozdíly 153  60 

Odložená a předplacená daň 126  114 

Nepřípustný nehmotný majetek 98  128 

 40.359  36.141 

Sesouhlasení hospodářského výsledku za dané období 

Hospodářský výsledek vykázaný podle IFRS 4.253  2.533 

Časové rozdíly 29  (115) 

Odložená a předplacená daň 20  145 

Nepřípustný nehmotný majetek (30)  (36) 

 4.272  2.527 

 

41. Události po rozvahovém dni 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly změnu údajů uvedených v této 

účetní závěrce. 

42. Schválení účetní závěrky 

Představenstvo schválilo účetní závěrku dne 30. března 2021. 

* 


