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Podporovat úspěch je přirozenéToto je Atradius

Působíme globálně, a podporujeme tuzemský i 
mezinárodní obchod prostřednictvím našich služeb 
pojištění pohledávek a vymáhání pohledávek. 

Úspěch na tomto poli znamená vyvážit závazek k 
excelentnímu zákaznickému servisu s nadšením 
objevovat nové trendy a technologie. Každá inovace, 
podle nás, musí být zaměřena na vytvoření a 
ochranu obchodních vztahů, kterých si vážíme.

Víme, že tento přístup funguje: naši zákazníci se 
k nám vrací zpět a naše obchodní aktivita i nadále 
roste. Společnosti všech typů a velikostí oceňují 
rozsah výhod spolupráce s námi – děláme totiž 
mnohem víc než jen vyplácení pojistných plnění a 
vymáhání pohledávek. S námi získá náš zákazník 
širokou podporu a doporučení, jež mu pomohou 
zabránit riziku a současně objevit nové příležitosti.

Náš výsledek za rok 2018 ve zkratce
Souvislý růst a ziskovost napříč celou skupinou

•  Přijaté pojistné se zvýšilo o 3,8 % (5,3 % při 
konstantních směnných kurzech) jak Atradius 
rostlo portfolio a zvětšoval se globální dosah.

•  Roční výsledek vzrostl na 202,7 mil. EUR, jedná se 
tedy o nárůst o 8,8 % od roku 2017.

•  Naše rozumné investiční portfolio i ve složitém 
prostředí s nízkými či zápornými úrokovými 
sazbami a nestálými akciovými trhy, přispělo 
částkou 22,1 mil. EUR.

•  Atradius dosáhl 43,7 % škodní kvóty vyplacením 
přes 834 mil. EUR našim zákazníkům na 
pojistných plněních, přičemž je i nadále 
podporoval v náročném obchodním prostředí.

•  Náklady klesly na 35,5 %, což jen potvrzuje 
efektivitu Atradius.

•  Kombinovaný poměr skončil na 79,2 %.

•  Náš vlastní kapitál vzrostl o 3,9 %.

V Atradius posilujeme kreditní management našich 
zákazníků, čímž umožňujeme obchodovat po celém 
světě s důvěrou a konkurenceschopně. Nezáleží na 
tom, jak komplexní transakce je, kde na světě, nebo s 
kým. Chceme pomoci, aby byla úspěšná.

Pomáhá nám v tom pochopení obchodu každého 
zákazníka, a seznámení se s lidmi za ním a jejich 
cíli. S těmito znalostmi jsme schopni poskytnout 
prvotřídní pojistné krytí, důvěryhodné informace 
a vhled do obchodu, a také služby, které jsou 
přizpůsobeny na míru jednotlivým zákazníkům.  

Schopnost vybudovat si silné vztahy se zákazníky je 
naše přirozenost. To pak pomáhá zlepšovat služby, 
které poskytujeme. Proto také velmi investujeme 
do vytváření oboustranně výhodných partnerství 
– nejen se zákazníky, ale také s agenty, makléři, 
poskytovateli informací, partnery v pojišťovnictví, 
zajišťovnami a společnostmi vymáhajícími 
pohledávky.

Jak obchody našich zákazníků rostou a svět, ve 
kterém obchodují, se vyvíjí, zvyšují se i nároky na 
naše služby. Proto také neustále hledáme nové a lepší 

způsoby, jak pomáhat našim zákazníkům spravovat 
rizika, která k obchodu neoddělitelně patří. Současně 
držíme krok s neustále se zrychlujícími výzvami 
digitálního světa.

Bez ustání se vyvíjíme, abychom poskytovali 
zákazníkům a partnerům nástroje, technologie, 
informace a služby, nezbytné pro správu rizika. 
Například zjednodušením a zefektivněním 
každodenních činností jako jsou žádosti o limit či 
oznámení škody. To umožňuje našim zákazníkům 
soustředit se na činnosti s přidanou hodnotou pro 
jejich obchod.

Tvořit hlubší vztahy znamená samozřejmě být 
nablízku. Jsme ve více než 50 zemích napříč šesti 
kontinenty. Kdekoli jsme, jsme naladěni na místní 
kulturní, politické, regulační a ekonomické drobné 
rozdíly na trhu, kde naši zákazníci obchodují.

Spojte toto všechno a uvidíte, jak zvyšováním 
hodnoty poskytovaných služeb, pomáháme našim 
zákazníkům expandovat, inovovat a rozšiřovat 
obchod. Jejich úspěch je to, na čem je Atradius 
postaven. Je to v naší DNA.

Naši zákazníci se vracejí a náš obchod 
i nadále roste.

Celkový výnos V mil. EUR

V mil. EURČistý výnos z investic

Škodní kvóta

Podíl nákladů

V mil. EURRoční výsledek

1.627

1.718

1.761

1.837

1.898

1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000

2014

2016

2018

38

36

23

25

22

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2014

2015

2016

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2018

40,7%

43,5%

41,6%

41,7%

43,7%

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

2014

2016

2018

36,6%

37,1%

36,4%

35,7%

35,5%

35% 36% 37% 38%

2014

2016

2018

161

178

212

186

203

0 50 100 150 200 250

2014

2016

2018



54

Držet si naše hodnoty a současně 
přijmout změnu

Globální ekonomické prostředí  
v roce 2018

Pochopení globální ekonomiky je klíčové, když 
pomáháme rozvíjet obchody našich zákazníků.

Globální ekonomika si v roce 2018 udržela své tempo 
a rozvíjející se i rozvinuté ekonomiky rostly zhruba 
stejným tempem jako v roce 2017. Růst HDP zůstal  
na 3,0 % a pro rok 2019 se očekává jeho částečné 
snížení na 2,7 %.

Růst eurozóny byl přiměřených 1,9 %, k čemuž 
přispěla zejména domácí poptávka. Zaměstnanost 
se dále zvyšovala a mzdy rostly, a nezaměstnanost 
klesla až na 7,9 % (listopadu 2018), v porovnání s 
8,6 % na začátku roku. Přestože ekonomiky všech 
členských států rostly, růst v rámci eurozóny byl opět 
nerovnoměrný. Jihoevropské státy zůstaly pozadu, 
ale Španělsko a Portugalsko podaly mnohem lepší 
výkon než Itálie a Řecko.

Působivé finanční výsledky ve všech odvětvích  
našeho obchodu. Rok 2018 byl dalším úspěšným 
rokem pro Atradius. 

Výborné výsledky máme díky našemu přístupu  
k trhu a našim hodnotám, tedy poskytovat vysoce 
kvalitní služby tím, že úzce spolupracujeme s  
našimi zákazníky. Zatímco svět kolem nás se  
mění, naše hodnoty zůstávají, což z nás dělá 
spolehlivého partnera.

Rychle se rozvíjející prostředí přináší příležitosti a 
hrozby, přičemž naše strategie, kterou jsme zahájili v 
roce 2018, pokrývá oboje. Zaměřuje se na transformaci 
a přizpůsobení naší činnosti pro budoucnost tak, 
abychom mohli naše zákazníky a partnery podpořit 
novými, vzrušujícími způsoby. 

Trend Big Data nabízí příležitosti učinit naše služby 
chytřejší a efektivnější. Objevujeme, jak se dají využít 
nové možnosti analýz ke zlepšení našich aktivit v 
oblasti analýzy rizik a získávání nových zákazníků. 
V roce 2018 jsme například zahájili pilotní projekt s 
využitím nástroje IBM Watson, kterým čteme obrovské 
množství nestrukturovaných finančních informací a 
následně zasíláme našim analytikům upozornění na 
negativní vývoj konkrétních společností.

Také pronikáme do nové ekonomiky digitálních 
obchodů, abychom vytvořili nové způsoby spolupráce 

Situace v poskytování úvěrů se v eurozóně i nadále 
zlepšovala s tím, jak banky zmírňovaly své úvěrové 
podmínky. O něco horší situace byla v jižní Evropě, 
kde se banky stále ještě potýkají se slabší rozvahou a 
vysokým stupněm nesplácených úvěrů.

V USA se růst HDP zrychlil na 2,9 %. Spotřeba 
domácností, která činí více než dvě třetiny 
ekonomiky USA, zůstala silná. Podmínky pracovního 
trhu se dále zlepšovaly s nezaměstnaností dosahující 
3,9 % v prosinci 2018.

Rozvíjející se ekonomiky si udržely růst, podpořeny 
solidní globální poptávkou, relativně volnými 
finančními podmínkami, zlepšením domácí 
podpory na některých trzích a vyššími cenami 
komodit. V Číně, která již začíná pociťovat důsledky 
obchodní války s USA, růst HDP zpomalil na 7,4 %. 
Růst Latinské Ameriky zpomalil, Argentina trpí 
ekonomickou krizí a Brazílie trpěla stávkou řidičů a 
nejistotou před volbami. Východní Evropa se těšila 
stabilnímu růstu 3,1 %, i když jednotlivé státy se 
lišily. Růst Ruska se mírně zvýšil, zatímco Turecká 
ekonomika se ochladila z vysokého růstu v roce 2017.

Pro státy exportující komodity byl rok 2018 
nevýrazný. Ceny ropy byly proměnlivé a ceny 
komodit jako jsou ocel, hliník a měď byly nižší.

Platební neschopnosti společností opět celosvětově 
klesaly. Největší zlepšení bylo u států eurozóny se 
silným ekonomickým růstem, jako je Nizozemsko a 
Irsko, a také ve státech, které se zotavují z velkého 
množství insolvencí, jako je Španělsko a  
Portugalsko. U mnoha států eurozóny však toto  
riziko zůstává vysoké. 

Insolvence v USA také klesaly, ale ve Velké Británii 
se naopak zvýšily, kvůli problémům ve stavebním 
sektoru a oslabením kupní síly obyvatel. Většina 
ostatních rozvinutých trhů ukazuje stabilní či 
klesající počet insolvencí.

V Rusku a Indii se předpokládá, že ekonomický růst 
povede ke snížení insolvencí. V Číně se však počet 
insolvencí zvýšil a Jihoafrická republika je v recesi, 
což má za následek zvýšení insolvencí. 

s našimi zákazníky. V roce 2018 jsme zahájili 
spolupráci se společností Kemiex, světově první 
online digitální obchodní platformou pro suroviny 
z oblasti farmacie, veterinární medicíny, potravin a 
krmiv, čímž jsme dali zákazníkům přímý přístup k 
našim službám.

Konektivita je další důležitý trend. Tento rok jsme 
investovali do nové API technologie, abychom zlepšili 
možnost připojení k našim klíčovým procesům (jako 
jsou Limity, rating a škody). Zpřístupníme je našim 
zákazníkům a partnerům, aby se mohli snadno 
připojit a automatizovat procesy a přenosy dat. Naše 
produkty a služby také integrujeme do platforem pro 
obchod, kredit management, financování a plánování 
podnikových zdrojů (ERP). Náš portál pro zákazníky 
Atrium, vyhrál ocenění Insurance Technology v Hong 
Kongu a také jsme spustili novou platformu Atradius 
Collections (Agora), která umožňuje zákazníkům 
objednat si službu vymáhání pohledávek a přijmout 
platby online.

Náš rating finanční síly byl agenturou Moody’s 
zvýšen na úroveň “A2” (se stabilním výhledem). 
Rating od agentury A.M. Best byl také zvýšen z  
„A“ na „A+“ se stabilním výhledem. Tato zvýšení 
reflektují naší silnou konsolidovanou účetní  
rozvahu a provozní zisk, příznivý obchodní profil a 
risk management.
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Sloužíme vám po celém světě

Evropa
Rakousko Vienna
Belgie Namur, Antwerp
Bulharsko Sofia
Česká Republika Praha
Dánsko  Copenhagen, Århus
Finsko  Helsinki
Francie  Paris, Bordeaux, Compiègne, Lille, Lyon, Marseille, 

Rennes, Strasbourg

Německo  Cologne, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dortmund, 
Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hanover, 
Kassel, Munich, Nuremberg, Stuttgart

Řecko  Athens
Maďarsko Budapest
Island Reykjavik (1)

Irsko  Dublin
Itálie  Rome, Milan
Lucembursko  Luxembourg
Nizozemsko  Amsterdam, Ommen
Norsko Oslo
Polsko  Warsaw, Krakow, Poznan, Jelena Gora
Portugalsko  Lisbon, Porto
Rumunsko Bucharest
Rusko  Moscow 
Slovensko  Bratislava
Španělsko  Madrid, Alcalá de Henares, Alicante, Barcelona, Bilbao, 

A Coruña, Castellón, Girona, Las Palmas de Gran 
Canaria, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, Seville, 
Tarragona, Terrassa, Valencia, Valladolid, Zaragoza

Švédsko  Stockholm
Švýcarsko  Zurich
Turecko Istanbul
Velká Británie Cardiff, Belfast, Birmingham, London, Manchester

Oceania
Austrálie  Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth
Nový Zéland  Auckland

Africa
Keňa Nairobi (1)

Jihoafrická  Johannesburg (1) 

Republika
Tunisia Tunis (1)

(1)  Přidružená společnost, dohoda o spolupráci  
s místním partnerem

(2)  Servis a spolupráce na základě dohody  
s místním partnerem

Střední východ
Izrael Tel Aviv (1)

Libanon  Beirut (1) 
Saudská Arábie  Riyadh (1) 
Spojené arabské  
emiráty Dubai (1)

Amerika
Argentina Buenos Aires (1)

Brazílie São Paulo
Kanada   Almonte (Ottawa), Mississauga (Toronto),  

Pointe Claire (Montreal)
Chile Santiago de Chile (1)

Mexiko  Mexico City, Guadalajara, Monterrey 
Peru Lima (1)

USA  Baltimore (Maryland), Carmel (Indiana),  
Chicago (Illinois), Los Angeles (California),  
Morristown (New Jersey),  
New York (New York), Plano (Texas)

Asie

Čína  Beijing, Guanzhou, Nanjing,  
Shanghai (2)

Hong Kong Hong Kong
Indie Mumbai, New Delhi, Kolkata (2)

Indonésie  Jakarta (2)

Japonsko  Tokyo
Malajsie  Kuala Lumpur (1) 
Filipíny  Manila (1)

Singapur  Singapore
Jižní Korea Seoul (2)

Taiwan Taipei (1)  
Thajsko  Bangkok (2)

Vietnam Hanoi (1)
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Výhled na rok 2019
Naše produkty a služby –  
flexibilita a kvalita 

Náš produkt pojištění pohledávek nabízí víc než jen 
ochranu před ztrátami z neuhrazení pohledávek. S 
každou pojistnou smlouvou získají naši zákazníci 
širokou podporu ze strany správců pojistných smluv 
a našich inovativních online nástrojů. 

Pro každodenní kontakt má každý zákazník svého 
správce pojistné smlouvy, který mu pomáhá získat 
maximum ze své pojistné smlouvy. Stovky zkušených 
analytiků po celém světě pracují na upisování limitů, 
posuzují riziko hrozící ze strany odběratelů a nastavují 
limity pro bezpečný obchod. Naše online nástroje 
pak poskytují dodatečné služby pro podporu kredit 
managementu.

Za našimi produkty pojištění pohledávek je koncept 
nazvaný „Modula“. Jedná se o celosvětový katalog 
modulů (pojistných podmínek), které můžeme 
kombinovat tak, abychom pokryli potřeby každého 
zákazníka. To nám umožňuje nastavit každou 
pojistnou smlouvu na míru, a přitom vynechat 
nepotřebná ustanovení.

Pojištění pohledávek nabízíme společnostem všech 
velikostí. Pro nadnárodní společnosti si vyvinul 
Atradius Global excelentní míru pochopení jejich 
specifických potřeb. Ať už je jejich kredit management 
centralizovaný či lokální, našel Global pojistná 
smlouva splní tyto potřeby. Pro střední a velké národní 
společnosti můžeme přizpůsobit naše krytí pro 
kterýkoli druh obchodu, ve kterémkoli sektoru, pro 
domácí dodávky či mezinárodní obchod. Pro malé 
podniky pak nabízíme produkt uzpůsobený tak, aby 
byl snadno pochopitelný a použitelný.

Vedle tradičního pojištění celého obratu zákazníka 
nabízíme také strukturovaná řešení pro velké a 
komplexní transakce.

Specializovaný zajistitel pro 
pojištění pohledávek a bonding
Atradius Reinsurance DAC (Atradius Re) je na 
trhu vedoucí zajistitel, specializovaný na pojištění 
pohledávek a bonding. Prostřednictvím svého týmu 
upisovatelů v Dublinu v Irsku, podporuje přes 100 
klientů v 68 státech.

Přední evropská řešení pro bonding 
Díky přítomnosti ve 12 evropských státech slouží 
Atradius Bonding širokému portfoliu obchodů v 
mnoha průmyslových odvětvích, kde pomáhá zajistit 

Nižší, i když stabilní globální růst
Napříč rozvíjejícími se trhy se předpovídá mírné 
zhoršení růstu. V Latinské Americe je předpoklad 
růstu, zejména díky vyššímu růstu v Brazílii. 
Ekonomika Argentiny by se měla v roce 2019 
zotavit, ale i přesto zůstane v negativním teritoriu. 
V Mexiku přinesla změna z NAFTA na dohodu US-
Mexico-Canada (USMCA) určité jistoty, ale aktuální 
politická rozhodnutí mexické vlády poněkud kazí 
tyto vyhlídky. Ve východní Evropě se může růst 
mírně zpomalit a v Turecku se očekává nástup recese. 
Asie i nadále povede světový růst, i když se projeví 
zpomalení Číny.

Rozvinuté trhy mohou zaznamenat snížení růstu 
díky obchodním omezením a rozporuplným 
monetárním politikám. Růst eurozóny se v roce 
2019 očekává mírný s ohledem na tíživý vliv silného 
importu a nejistoty ohledně Brexitu. Růst v USA se 
také očekává mírný, kvůli zvýšení úrokových sazeb 
Federálním rezervním systémem (Fed) a uvolněním 
fiskálních stimulů.

Pro rozvíjející se trhy se celkově očekává zpřísnění 
finančních podmínek, přestože jejich obchodní 
prostředí zůstává méně nasyceno, v porovnání 
s rozvinutými trhy. Snižování insolvencí na 
rozvinutých trzích v roce 2019 skončí. Ve Velké 
Británii se očekává další rok zvyšujících se insolvencí, 
jak nejistoty okolo Brexitu zhoršují výhled růstu. 
Počet úpadků ve Velké Británii se může ještě zvýšit 
v případě Brexitu bez dohody či odkladu Brexitu, 
což nejistotu jen zvýší, což bude mít samozřejmě 
negativní dopad i na ostatní státy EU.

Jak tento výhled ovlivní Atradius a 
naše zákazníky?
Celkově se očekává, že ekonomická situace v roce 
2019 přinese více výzev, než v roce 2018. Jsme 
však dobře připraveni, a naši zákazníci se mohou 
spolehnout na naše zkušenosti a znalosti v oblasti 
upisování rizik, díky kterým jim pomůžeme vzdálit 
se rizikům a naopak přiblížit se novým možnostem.

výkonnost a rozvoj obchodu. Získáním důvěry 
nejvýznamnějších společností jsme se stali předními 
poskytovateli bondů v Evropě.

Ochrana před rizikem splátkových 
úvěrových dohod 
Atradius Instalment Credit Protection (ICP) kryje 
krátkodobá a střednědobá rizika spojená se 
splátkovými úvěrovými dohodami se soukromými 
osobami a společnostmi. Slouží finančním a 
korporátním zákazníkům v Belgii a Lucembursku, 
poskytujícím zejména spotřebitelské úvěry, leasing  
a pronájmy.   

Profesionální a spolehlivé 
vymáhání pohledávek
S celosvětovými zkušenostmi a zaměstnanci ve 
30 státech, pomáhá Atradius Collections svým 
zákazníkům vymáhat pojištěné i nepojištěné, 
tuzemské i zahraniční pohledávky z obchodních 
vztahů. Současně pomáhá zachovat obchodní 
vztahy s jejich odběrateli. Jako silný B2B specialista 
kombinuje sílu pojištění pohledávek Atradius se 
svou vlastní sítí odborníků na vymáhání pohledávek, 
právních zástupců a insolvenčních správců a také 
online možnostmi.

Spolupráce se státem v Nizozemsku
Atradius Dutch State Business (ADSB) je 
nizozemskou státní exportní pojišťovnou 
pohledávek. Její produkty pojištění a záruk pomáhají 
minimalizovat riziko nezaplacení u obchodu 
nepojistitelného komerčním trhem, čímž umožňuje 
financování nizozemského exportu.

Informační služby
Atradius poskytuje hospodářské informace 
ve Španělsku a Portugalsku prostřednictvím 
Iberinform, v Nizozemsku, Belgii a Velké Británii 
prostřednictvím Graydon a v Mexiku prostřednictvím 
Informes. Tyto společnosti pomáhají našim 
zákazníkům spravovat riziko a rozvíjet jejich obchod 
tím, že jim umožňují činit chytrá rozhodnutí v jejich 
kreditním managementu, řízení rizik a marketingu.
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Konsolidované finanční výkazy

v tis. EUR

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci
Aktiva 31.12.2018 31.12.2017

Nehmotná aktiva 253.297 236.419

Pozemky, budovy a zařízení 132.317 133.445

Investice do nemovitostí 9.641 9.688

Majetkové účasti v přidružených společnostech 63.428 63.538

Finanční investice 2.328.948 2.287.830

Zajistné smlouvy 597.716 585.887

Odložené daňové pohledávky 37.271 30.087

Pohledávka ze splatné daně 48.935 59.559

Pohledávky 237.071 225.079

Pohledávky z příméno pojištění a zajištění 180.503 164.983

Ostatní pohledávky 56.568 60.096

Ostatní aktiva 570.315 540.459

Časové rozlišení pořizovacích nákladů 71.743 69.441

Ostatní aktiva a dohadné položky 498.572 471.018

Peníze a peněžní ekvivalenty 446.357 347.171

Aktiva celkem 4.725.296 4.519.162

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál připadající vlastníkům společnosti 1.821.405 1.753.232

Nekontrolním podílům 33 16

Vlastní kapitál celkem 1.821.438 1.753.248

Pasiva

Podřízené závazky 323.790 323.614

Závazky vztahující se k zaměstnaneckým požitkům 100.182 79.554

Pojistné smlouvy 1.619.869 1.530.339

Rezervy 2.679 3.034

Odložené daňové závazky 101.155 124.951

Závazky ze splatné daně 47.992 37.636

Závazky 227.008 200.947

Závazky z příméno pojištění a zajištění 152.802 129.822

Závazky z obchodního styku a jiné závazky 74.206 71.125

Ostatní závazky 480.847 459.846

Výpůjčky 336 5.993

Pasiva celkem 2.903.858 2.765.914

Vlastní kapitál a pasiva celkem 4.725.296 4,519,162

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
2018 2017

Zasloužené pojistné 1.648.527 1.588.095

Zasloužené pojistné postoupené zajistitelům (671.988) (675.629)

Zasloužené pojistné očištěné o podíl zajistitele 976.539 912.466

Servisní a ostatní výnosy 249.517 249.140

Podíl na zisku/ (ztrátě) přidružených společností 4.652 (7.396)

Čistý výnos z investic 17.493 20.585

Celkové výnosy očištěné o podíl zajistitele 1.248.201 1.174.795

Náklady na pojistná plnění a náklady na vyrovnání ztrát (775.244) (714.482)

Podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění a nákladech na vyrovnání ztrát 282.938 285.498

Náklady na pojistná plnění očištěná o podíl zajistitele (492.306) (428.984)

Čisté provozní náklady (469.789) (473.929)

Celkové náklady očištěné o podíl zajistitele (962.095) (902.913)

Provozní výsledek před zahrnutím finančních nákladů/výnosů 286.106 271.882

Finanční výnosy 5.858 2.696

Finanční náklady (14.599) (19.271)

Výsledek hospodaření před zdaněním 277.365 255.307

Daň z příjmů (74.710) (69.073)

Výsledek hospodaření za účetní období 202.655 186.234

Připadající:

Vlastníkům společnosti 202.638 186.275

Nekontrolním podílům 17 (39)

Celkový výsledek hospodaření za účetní období 202.655 186.236

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
2018 2017

Výsledek hospodaření za účetní období 202.655 186.236

Ostatní úplný výsledek:

Položky ostatního úplného výsledku, které nebudou převedeny do výkazu zisku a ztráty:

Vliv stropu aktiv na definovaných penzijních plánech 3.286 (3.286)

Pojistně-matematické zisky/(ztráty) na definovaných penzijních plánů (15.269) 45.643

Daň z příjmů z položek ostatního úplného výsledku, které nebudou převedeny 4.909 (9.370)

Položky ostatního úplného výsledku, které mohou být v budoucích obdobích 
převedeny do výkazu zisku a ztráty:

Čisté zisky/(ztráty) ze změn reálné hodnoty realizovatelných finančních investic (47.569) 12.854

Podíl na ostatním úplném výsledku přidružených společností - -

Kurzové zisky/(ztráty) z přepočtu cizí měny přidružených společností (7.201) (25.303)

Daň z příjmů z položek ostatního úplného výsledku, které mohou být převedeny (50.596) (2.303)

Ostatní úplný zisk za účetní období po zdanění 18.235 18.235

Celkový úplný zisk za účetní období 152.059 204.471

Připadající:

Vlastníkům společnosti 152.042 204.510

Nekontrolním podílům 17 (39)

Celkový úplný zisk za účetní období 152.059 204.471



Kontaktujte nás  
Atradius.com

atradius group@atradiusatradius

Atradius N.V. 
David Ricardostraat 1– 1066 JS Amsterdam

Postbus 8982 – 1006 JD Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 205539111

Tato zjednodušená výroční zpráva 
za rok 2018 je odvozena z Výroční 
zprávy Atradius N.V. 2018, která je k 
dispozici na www.atradius.com

Spojte se s námi


