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Ukazovatele (v mil. Sk)

Predpísané poistné 329,3 172,7 627,0 974,0

Životné poistenie 75,3 172,7 284,7 359,6

Neživotné poistenie 254,0 - 342,3 614,0

Náklady na poistné plnenia 113,9 9,8 129,1 202,7

Technické rezervy 359,6 138,5 691,1 1 039,0

Finančné umiestnenie 619,3 281,0 974,7 1 322,8

Úrokové výnosy 36,9 10,9 55,3 48,6

Zisk/Strata z finančného umiestnenia 34,2 11,2 50,4 43,1

Hospodársky výsledok pred odpočítaním podielu
na zisku a dani -23,6 7,5 9,7 12,3

Podiel poistencov na zisku 8,1 1,6 4,1 4,2

Hospodársky výsledok po zdanení -32,6 3,5 6,4 8,4

Vlastné imanie 288,8 115,8 255,1 388,0

Z toho základné imanie 300,0 100,0 330,0 370,0

Bilančná suma 723,6 388,1 1 238,0 1 605,0

2003 2003 2004 2005
UBP WŽP WP WP
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PROFIL SPOLOČNOSTI

Názov spoločnosti: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Sídlo: Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26

Základné imanie: 370.000.000 Sk

IČO: 31 383 408

Telefón: 02 / 57 88 99 01
Fax: 02 / 57 88 99 99

Internet: www.wuestenrot.sk
E-mail: info@wuestenrot.sk

Akcionári : Wüstenrot Versicherungs-AG 66,13 %
Salzburg, Rakúsko
(126 684 akcií na meno nominálnej hodnoty 1.000 Sk a
118 akcií na meno nominálnej hodnoty 1.000.000 Sk)

Wüstenrot&Württembergische-AG 33,87 %
Stuttgart, Nemecko
(43 316 akcií na meno nominálnej hodnoty 1.000 Sk a
82 akcií na meno nominálnej hodnoty 1.000.000 Sk)

Dozorná rada: Helmut GEIER
predseda

Edmund SCHWAKE
podpredseda 

Franz STEINER
člen

Gerald HASLER
člen

Predstavenstvo: Siegfried FATZI
predseda

Jozef GOMOLČÁK
člen

Dana MACKOVÁ
členka
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Riaditelia: Klaudia KOŠTIALOVÁ
Úsek generálneho riaditeľa

Kateřina MIŇOVSKÁ
Úsek ekonomický 

Vladimíra BENDÍKOVÁ
Úsek životného poistenia 

Roman GOLDBERGER
Úsek neživotného poistenia

Miroslav SLAŠŤAN
Úsek informačných technológií 

Vladimír ONDRUŠ
Úsek hospodársky a marketingový 

Zoltán JURÍK
Úsek odbytu

Svätopluk PÍSECKÝ
Úsek obchodu

Vedúci pobočky: Vladimír BELOVIČ
Česká republika

Zodpovedný aktuár: Jozef DAUBNER
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA

Hospodársky vývoj na Slovensku

Silný hospodársky rast z predchádzajúcich rokov v roku 2005 ešte zosilnel a dosiahol 6,2 %.

Rast HDP Miera inflácie

Zdroj: Národná Banka Slovenska Zdroj: Národná Banka Slovenska

Zatiaľ čo miera inflácie klesla na 3,7 %, nominálne mzdy sa zvyšovali s nezmenenou dynamikou (9,9 %), takže bolo
možné zaznamenať aj doteraz nepoznaný nárast reálnych miezd vo výške 6,2 %.

Zamestnanosť naďalej rástla a miera nezamestnanosti klesla na 11,4 %.

Miera nezamestnanosti Rast miezd

Zdroj: Národná Banka Slovenska Zdroj: Národná Banka Slovenska
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Ako dôsledok všeobecnej stabilizácie a zvýšenia konkurencieschopnosti slovenského národného
hospodárstva došlo k ďalšiemu zhodnoteniu koruny. 

Otvárací kurz mal dňa 02. 01. 2005 hodnotu 38,796 Sk za jedno Euro, ku dňu 31. 12. 2005 bola hodnota
kurzu 37,848 Sk.

Úroveň úrokov Kurz SKK/EUR

Zdroj: Národná Banka Slovenska                                     Zdroj: Národná Banka Slovenska

Ako dôsledok v tomto prostredí naďalej poklesla úroveň úrokov. I keď ku koncu roka bolo možné identifikovať
menšie tendencie rastu.

Slovenské poisťovníctvo 

Predpísané poistné v odvetví vzrástlo v roku 2005 o 9,9 %. V oblasti životného poistenia  bolo možné
zaznamenať prírastok vo výške 13,4 % a v oblasti neživotného poistenia  bola výška prírastku 7,6 %. V oblasti
životného poistenia sa prejavili prvé pozitívne účinky novo zavedenej daňovej podpory.

Predpísané poistné (v mil. Sk)

Zdroj: SAP

3,5 %    3,3 % 38,8    37,8

22.050

30.685
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Situácia v spoločnosti

Všeobecný vývoj

Rok 2005 je po fúzii zo dňa 01. 01. 2004 medzi Wüstenrot životnou poisťovňou a Univerzálnou bankovou poisťovňou
druhým obchodným rokom novej poisťovne Wüstenrot poisťovňa a možno ho označiť za nadmieru úspešný.  
Wüstenrot poisťovňa bola v roku 2005 vo viacerých oblastiach poisťovňou s najrýchlejším rastom v rámci celej krajiny.
Napriek tomuto silnému rastu sa náklady zvýšili len podproporcionálne, hospodárska situácia podniku sa štrukturálne
podstatne zlepšila. Škodovosť zaznamenala po prvýkrát u všetkých produktov veľmi dobrú hodnotu.

Nová produkcia

Pri novej produkcii sme s „oficiálnou“ hodnotou produkcie (ročné poistné resp. jednorazový vklad) vo výške
604 mil. Sk dosiahli prírastok vo výške 41,3 %. To je prvé miesto v percentuálnom prírastku medzi najvýznamnejšími
univerzálnymi poisťovateľmi v krajine. V oblasti životného poistenia predstavuje hodnota produkcie vo výške 153 mil. Sk
prírastok 80,6 %. To znamená prvé miesto v rámci krajiny. V oblasti neživotného poistenia predstavuje hodnota novej
produkcie vo výške 451 mil.  Sk prírastok vo výške 31,6 %.
Medziročne sme sa v oblasti nového obchodu posunuli z 12. pozície na 9. pozíciu, a nachádzame sa tak po prvý raz
medzi najlepšou desiatkou slovenských poisťovní. 

Nová produkcia 2003 – 2005

Podiel na trhu

2004         2005

2,3 %            2,8 %

z 12. na 9. miesto

Celkovo sa nám v roku 2005 podarilo získať vyše 80 000 nových zákazníkov, z toho okolo 21 000 zákazníkov v oblasti
životného poistenia a okolo 59 000 v oblasti neživotného poistenia.
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Predpísané poistné

Predpísané poistné sa zvýšilo zo 627 mil. Sk na 974 mil. Sk. Vďaka nárastu o 55,3 % sme tak získali prvé miesto v
odvetví. Predpísané poistné v oblasti životného poistenia sa pritom zvýšilo o 26,3 %, a to z  285 mil. Sk na 360 mil.
Sk. Poistné v oblasti neživotného poistenia sa zvýšilo dokonca o 80 %, a to z 342 mil. Sk na 614 mil. Sk.

Predpísané poistné          

Podiel na trhu

2004         2005

1,3 %            1,9 %

z 13. na 12. miesto

Životné poistenie

Dokázali sme zvýšiť stav všetkých produktov v oblasti životného poistenia.  Kmeň poistných zmlúv narástol celkovo z
počtu  73 856 na konci roka 2004 na 87 944 na konci roka 2005. Najsilnejšie stúpol počet kapitálových poistení s
ťažkými chorobami („Životné poistenie pre zdravie a dôchodok“). Za tento produkt bol poisťovni Wüstenrot poisťovňa
udelený certifikát kvality „Slovak Gold“. Toto vyznamenanie, ktoré je na Slovensku veľmi známe a uznávané, bolo za
produkt v oblasti poisťovníctva udelené po prvýkrát. 
Poistné plnenia v celkovej výške 50 mil. Sk boli nižšie, než sa očakávalo.

Poistné plnenia - životné poistenie
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Predpísané poistné životného poistenia podľa produktov

Podiel na trhu Počet  klientov

2004         2005 2004         2005

1,47 %        1,63 % 74 000      88 000

z 13. na 11. miesto

Na konci roka 2005 mala spoločnosť 87 944 poistných zmlúv, čo predstavuje nárast o 14 088. Zaznamenaných bolo
6 893 ukončených zmlúv. Celková riziková suma vzťahujúca sa na všetky riziká predstavovala k 31. 12. 2005  okolo
35 miliárd Sk.

Neživotné poistenie

Stav poistníkov sa zvýšil z počtu 66 360 na konci roka 2004 na 91 126 na konci roka 2005. Obzvlášť silný bol nárast
v stave poistníkov v oblasti povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel, a to z 36 279 na 59 502. Miernejší
nárast bol v oblasti poistenia zodpovednosti zamestnancov, cestovného poistenia, poistenia domov, bytov a
domácností. Stav poistníkov v oblasti havarijného poistenia motorových vozidiel a poistenia majetku pre právnické
osoby mierne poklesol.  
Škodovosť je u všetkých produktov priaznivá. Silne znížiť sa podarilo najmä škodovosť v oblasti havarijného poistenia
motorových vozidiel (z 85 % v roku 2003 na 55 % v roku 2005). Nie všetky produkty však zatiaľ vykazujú dostatočne
vysoký počet poistníkov, takže napriek nízkej škodovosti nie sú viaceré produkty pri výpočte kompletných nákladov ešte
ziskové.

Predpísané poistné neživotného poistenia podľa produktov

Podiel na trhu Počet  klientov

2004         2005 2004         2005

1,2 %            2 % 66 000      91 000

z 9. na 8. miesto

PZP MV 0 - 170,9 433,0 53,3
Havarijné poistenie 116,3 - 93,2 104,5 12,2

Cestovné poistenie 3,8 - 5,1 5,6 9,8

Úrazové poistenie 2,4 - 1,8 1,9 5,9

Ostatné majetkové a zodpovednostné poistenie 131,5 - 71,2 69,4 -2,5

Spolu 254 - 342,3 614,3 79,4

2003 2004 2005 Zmena
UBP WŽP WP WP v %

v mil. Sk

Životné poistenie pre zdravie a dôchodok 19,0 90,9 150,8 216,8 43,8
Základné životné poistenie 29,0 42,8 61,6 67,0 8,8

EURO poistenie - 6,7 11,0 23,3 112,0

Poistenie detí a štúdia 10,5 7,8 16,5 20,8 26,0

Rizikové poistenie 16,9 24,0 30,9 31,7 2,6

Spolu 75,3 172,4 270,8 359,6 32,8

2003 2004 2005 Zmena
UBP WŽP WP WP v %

v mil. Sk
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Finančné výnosy

Stav finančného kapitálu spoločnosti sa zvýšil z 980 mil. Sk na konci roka 2004 na 1 270 mil. Sk na konci roka 2005.
V dôsledku tohto zvýšenia stavu kapitálu, ktoré je spojené najmä s rozšírením obchodu, sa napriek zníženiu
priemerného úrokového výnosu zvýšil bežný kapitálový výnos z 43,4 mil. Sk v roku 2004 na 47,7 mil. Sk v roku 2005.
Celkový finančný výnos bol však v roku 2004 vďaka mimoriadnemu výnosu v dôsledku predaja pozemku vyšší než v
roku 2005.

Zaistenie

Vzhľadom na nízku škodovosť je výsledok pri zaistení vysoko negatívny. Potom, ako proporcionálne zaistenie vo väčšine
oblastí vypršalo a bolo nahradené neproporcionálym zaistením, sa tento vysoko negatívny výsledok zaistenia v roku
2004 vo výške - 65,2 mil. Sk vylepšil na - 36,6 mil. Sk v roku 2005.

Finančné umiestnenie 

Spoločnosť ku koncu roka disponovala s finančným umiestnením vo výške 1 323 mil. Sk (2004: 975 mil. Sk), ktoré z
bilančno-technického hľadiska tvorili cenné papiere (638 mil. Sk), termínované vklady (614 mil. Sk) a nehnuteľnosti (25
mil. Sk), pôžičky poisteným (4,7 mil. Sk) a poskytnuté úvery (41 mil. Sk). Za celý rok sa podarilo dosiahnuť výnos z
kapitálových investícií vo výške 4,04 %. Nakoľko mnohé sú držané do splatnosti, rast trhových sadzieb z dôvodu rastu
kurzov cenných papierov vo výške 19,6 mil. Sk nebol v zmysle platnej legislatívy zaúčtovaný a nemal preto vplyv na
výsledok hospodárenia. Technické rezervy dosiahli hodnotu k 31.12.2005 1 039 mil. Sk.

Náklady

Pri vylepšení pomerov v oblasti nákladov dokázala spoločnosť dosiahnuť v roku 2005 veľké úspechy. Napriek silnému
nárastu nových obchodných prípadov a stavu poistencov sme v roku 2005 dokázali udržať vecné a personálne náklady
dokonca pod úrovňou roku 2004. Personálne náklady sa znížili z 114 mil. Sk na 109 mil. Sk. Vecné náklady (vrát.
odpisov) klesli z 157 mil. Sk na 152 mil. Sk. Tým sa významne zlepšila produktivita personálneho a vecného nasadenia.
Samozrejme však jestvoval v dôsledku silného nárastu nových obchodov zodpovedajúci nárast províznych výdajov vo
výške 102,9 mil. Sk v roku 2004 na 144,3 Mil. Sk v roku 2005. Combined Ratio kleslo z 103 % v roku 2004 na
96 % v roku 2005.

Škodovosť                         Nákladovosť                   Combined Ratio
2004         2005                2004         2005 2004         2005

Život       39 %          48 %                  53 %          43 %                 92 %          91 %
Neživot       45 %          54 %                  69 %          45 %                114 %          99 %
Spolu       42 %          52 %                  61 %         44 %               103 %         96 %

Personál

Počet zamestnancov sa znížil zo 186 ku dňu 31. 12. 2004 na 178 ku dňu 31. 12. 2005. U viazaných obchodných
zástupcov, ktorí pre nás pracujú, sme presadili 100-percentnú exkluzivitu.
Registrujeme aj všetkých poisťovacích agentov, ktorí majú s nami zmluvu. Okrem toho nejestvuje už žiadna evidencia.
Všetci zástupcovia, ktorí majú zmluvu, sú aj pravidelne aktívni.



12

Hospodársky výsledok

Auditovaný ročný zisk roku 2005 činí po zdanení 8.436.693 Sk. V roku 2004 mal ročný zisk hodnotu po zdanení
6.370.848 Sk. 
Na podiely na zisku bola schválená suma 4.158.946 Sk. Poistníci získali za rok 2005 výnos 4,5 %  až  6 % ( 4 %
garantované úroky a podiel na zisku 0,5 % až 2 %).
Vlastné imanie k 31.12.2005 činí 388 mil. Sk. Vyplývajúca solvabilita má hodnotu 249,71  %.

Bratislava 8.3. 2006
Siegfried Fatzi
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SPRÁVA DOZORNEJ RADY 2005

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach dôkladne informovala o zásadných otázkach obchodnej politiky a
obchodného rozvoja  poisťovne a radila sa o tom s predstavenstvom. 

Predložená účtovná závierka a výročná správa boli preskúmané a potvrdené správou audítorskej spoločnosti„KPMG
Slovensko, s.r.o.“ ktorú ustanovila dozorná rada a uznal dozorný orgán nad poisťovníctvom. Audítorská správa nám
bola predložená a nebol dôvod na žiadne pripomienky.  

Dozorná rada schvaľuje predloženú účtovnú závierku za rok 2005, ako aj správu predstavenstva. Účtovná závierka je
týmto dozornou radou potvrdená. 

Dozorná rada sa pripája k návrhu predstavenstva o použití bilančného zisku za rok 2005 a predkladá valnému
zhromaždeniu návrh, schváliť navrhnuté použitie, ako aj udeliť predstavenstvu a dozornej rade odbremenenie. 

Dozorná rada ďakuje všetkým pracovníčkam a pracovníkom, ako aj členom predstavenstva za vykonanú prácu v roku
2005 a do budúcnosti praje všetko dobré. 

Bratislava, marec 2006

Za dozornú radu
Gen.-Dir. Helmut Geier, v.r.
predseda
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Buďte pripravení na všetko...
(aj keby traktory padali)

ŽIVOTNÉ POISTENIE
PRE  ZDRAVIE A DÔCHODOK

Produkt je ocenený
značkou kvality Slovak Gold

v jednom produkte:

životné poistenie
zdravotné poistenie
poistenie dôchodku
daňové zvýhodnenie

www.wuestenrot.sk    infolinka: 02  57 88 99 00

Najúspešnejší produkt roku 2005



Veľký záujem
médií 
o Wüstenrot
poisťovňu
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky k účtovnej závierke
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SÚVAHA (v tis. Sk)
k 31.12.2005
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. Sk)
k 31.12.2005
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1. Charakteristika a hlavné aktivity spoločnosti

Wüstenrot poisťovňa, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená dňa 29. septembra 1994 a zapísaná do obchodného
registra dňa 22. novembra 1994 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa, vložka  č. 757/B). Do
31. decembra 2003 pôsobila Spoločnosť pod obchodným menom Univerzálna banková poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti je: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26

IČO: 31 383 408
IČDPH: SK 2020843561

Povolenie k prevádzkovaniu poisťovacej činnosti získala Spoločnosť dňa 27. marca 1995. Spoločnosť sa zaoberá
poisťovacou činnosťou v oblasti životného a neživotného poistenia vrátane pripoistení podľa § 2 ods. 1 zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úrad pre finančný trh rozhodnutím č. GRUFT-009/2003/POIS zo dňa 18. decembra 2003 povolil Spoločnosti
poskytovať „Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“. Dňom 1. januára 2004 sa
Spoločnosť stala členom Slovenskej kancelárie poisťovateľov a povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla začala poskytovať od 1. mája 2004.

Spoločnosť rozšírila na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného Úradom pre finančný trh zo dňa 23. augusta
2004 predmet činnosti o sprostredkovateľskú činnosť pre banky a stavebné sporiteľne zmenou stanov schválenou
riadnym valným zhromaždením Spoločnosti dňa 23. marca 2005 a následným zápisom tejto skutočnosti do
obchodného registra.

2. Informácie o akcionároch Spoločnosti

Štruktúra akcionárov bola k 31. decembru 2005 nasledovná:
Výška podielu na základnom imaní 

Názov V absolútnej výške V % vyjadrení Hlasovacie práva v %

Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg, Rakúsko 244 684 000 Sk 66,13 66,13
Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart, 125 316 000 Sk 33,87 33,87
Nemecko
Spolu 370 000 000 Sk 100,00 100,00

3.           Informácie o orgánoch Spoločnosti 

Zloženie predstavenstva bolo v roku 2005 nasledovné:

Meno Funkcia

Mag. Siegfried Fatzi Predseda
PaedDr. Jozef Gomolčák Člen
Ing. Jozef Miko Člen do 23.3.2005
JUDr. Dana Macková Člen od 12.4.2005
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Zloženie dozornej rady k 31. 12. 2005 bolo nasledovné:

Meno Funkcia

Gen.- Dir. Helmut Geier Predseda
Dr. Edmund Schwake Člen
Mag. Gerald Hasler          Člen
Dr. Franz Steiner Člen

4. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti Wüstenrot Versicherungs-AG,
Alpenstrasse 61, Salzburg, Rakúsko.  

5. Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov v priebehu roka 2005 bol 171, z toho riadiacich pracovníkov 23 (v roku 2004 bol 213,
z toho 24 riadiacich pracovníkov).

6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005. 

7. Rozhodujúce skutočnosti 

Spoločnosť Univerzálna banková poisťovňa, a.s. (ďalej len „UBP“) bola k 1.1.2004 zlúčená so spoločnosťou Wüstenrot
životná poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 35 752 432 (ďalej len „WŽP“), ktorá týmto zanikla bez
likvidácie. 

Na valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 23. marca 2005 bola schválená účtovná závierka Wüstenrot poisťovne, a.s.
za rok 2004.

Zároveň bolo rozhodnuté o eliminácii všetkých vlastných akcií Spoločnosti v celkovej nominálnej hodnote 86 mil. Sk a
ich prevode doterajším akcionárom v pomere, v akom sa títo akcionári zúčastňujú na hlasovacích právach Spoločnosti.
Prevedené vlastné akcie boli akcionármi splatené 17. 06. 2005.

Ďalej bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania Spoločnosti o 40 mil. Sk vydaním 40 tis. kusov kmeňových
zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 1 000 Sk za akciu s emisným kurzom 100 %. Akcionári využili svoje
právo na prednostné upísanie akcií tvoriacich zvýšenie základného imania v pomere menovitej hodnoty ich akcií k
dovtedajšej výške základného imania. Zvýšené základné imanie bolo akcionármi splatené do 08. 04. 2005. Účinky
zvýšenia základného imania Spoločnosti nastali odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, t.j. 07. 07. 2005. 

II. UPLATNENÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované s výnimkou zmien,
ktoré vyplynuli z novelizácie vykonávacích predpisov k zákonu o účtovníctve upravujúcich postupy účtovania pre
poisťovne a stanovujúcich podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky. 

Aplikovaním spomenutých legislatívnych zmien účtovná jednotka zmenila postup účtovania krátkodobých rezerv,
nevyfaktúrovaných dodávok, nevyúčtovaných pohľadávok a zmeny reálnych hodnôt cenných papierov na predaj. 
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Účtovná jednotka rovnako upravila položky výkazov individuálnej účtovnej závierky a údaje porovnateľného obdobia. V
porovnateľnom období boli navyše vykonané nasledovné úpravy: presun hodnoty cenného papiera vykázaného
k 31. 12. 2004 omylom v položke Cenné papiere s premenlivým výnosom do položky Cenné papiere s pevným
výnosom 
a presun preddavkovo platenej dane z príjmu z položky Ostatné záväzky (Záväzky z daní) do položky Ostatné
pohľadávky. 

b) Deň uskutočnenia účtovného prípadu

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k nadobudnutiu vlastníctva alebo jeho zániku,
nadobudnutiu práva k cudzím veciam, rozhodnutiu štátneho orgánu, vzniku pohľadávky a záväzku, ich zmene alebo
zániku, zisteniu schodku, prebytku a ďalším skutočnostiam, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

Za deň uskutočnenia účtovného prípadu sa pri účtovaní obstarania cenných papierov považuje deň vyrovnania
obchodu, resp. deň, od ktorého začína emitent cenného papiera priznávať úrokový výnos, ak nastane skôr.

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre pohľadávky z poistenia a zaistenia vo výške predpísaného poistného je
deň, ktorý je definovaný v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia. 

c) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s
obstaraním a uvedením majetku do používania (clo, preprava, montáž, poistné a pod.).

Pri odpisovaní majetku nadobudnutého pred 1. januárom 2004 pokračovala Spoločnosť podľa stanovených
individuálnych odpisových plánov spoločností UBP a WŽP, v súlade s ich internými predpismi platnými do
31. decembra 2003.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu opotrebenia, najneskôr však do 5 rokov. Odpisovať
sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia majetku do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je do 16 000 Sk, sa účtuje do nákladov  jednorazovo
pri obstaraní. 
Spoločnosť účtuje o opravnej položke k dlhodobému hmotnému majetku pri prechodnom znížení jeho hodnoty.

Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná doba 
používania v rokoch Metóda odpisovania

Softvér 4 Rovnomerne
Kancelárske stroje a počítače 4 Rovnomerne
Meracie prístroje 4 Rovnomerne
Osobné autá 4 Rovnomerne
Zabezpečovací systém 6 Rovnomerne
Televízne prijímače, prístroje na záznam zvuku 6 Rovnomerne
Nábytok 6 Rovnomerne
Klimatizačné zariadenia 12 Rovnomerne
Pancierové a spevnené skrine 12 Rovnomerne
Budovy 20 Rovnomerne

Nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv, boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky
ocenené reálnou hodnotou, ktorou bol odhad znalca. Nehnuteľnosti vzhľadom na preceňovanie na základe znaleckého
posudku sa neodpisujú (usmernenie MF SR listom zo dňa 22. 02. 2006 na základe žiadosti Spoločnosti).
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d) Finančné umiestnenie

Spoločnosť používala v priebehu roka 2005 na krytie technických rezerv prostriedky finančného umiestnenia, ktoré sú
členené nasledovne:

1) nehnuteľnosti,
2) termínované bankové vklady,
3) pôžičky poisteným
4) cenné papiere:

I) držané do splatnosti: štátne dlhopisy, hypotekárne záložné listy, 
II) určené na predaj: hypotekárne záložné listy  

Nehnuteľnosti sú oceňované ako je popísané v bode c).
Termínované vklady a pôžičky poisteným sú oceňované v akumulovanej hodnote.

Cenné papiere sa pri prvom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou, ktorej súčasťou sú priame náklady na obchody
spojené s cennými papiermi.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa cenné papiere oceňujú nasledovne:

I)  Cenné papiere držané do splatnosti sú vykazované v akumulovanej hodnote. Úrokové náklady alebo výnosy, o
ktoré sa upravuje cena použitá pri prvotnom účtovaní, sa účtujú vypočítané podľa metódy efektívnej úrokovej miery,
alebo lineárnej metódy. Lineárnu metódu možno použiť pri cenných papieroch so zostatkovou dobou splatnosti v deň
vyrovnania nákupu kratšou ako jeden rok, v inom prípade sa použije metóda efektívnej úrokovej miery.   

Metóda efektívnej úrokovej miery je spôsob výpočtu amortizácie pri použití efektívnej úrokovej miery, ktorou sa presne
vyjadrujú budúce peňažné toky na súčasnú účtovnú hodnotu až do dňa splatnosti, alebo do najbližšieho dňa ocenenia. 

V prípade prechodného zníženia hodnoty cenných papierov držaných do splatnosti je vytvorená opravná položka na
úroveň ich zistenej realizovateľnej hodnoty. Opravná položka sa k jednotlivým dlhopisom držaným do splatnosti tvorí len
v prípade zvýšenia úverového rizika emitenta dlhopisu. Netvorí sa v dôsledku zmien úrokových mier bezrizikových
finančných nástrojov.

II)  Cenné papiere určené na predaj sa odo dňa dohodnutia nákupu  do dňa dohodnutia ich predaja alebo do dňa
ich splatnosti oceňujú reálnou hodnotou. Za reálnu hodnotu sa považuje trhová cena vyhlásená ku dňu precenenia.
Zmeny reálnych hodnôt sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovnej skupiny 40, t.j.
bez vplyvu na výsledok hospodárenia bežného roka súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov. Ak nie je možné
určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí kvalifikovaným odhadom (metódou diskontovaného cash
flow). 

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Pri oceňovaní pohľadávok znižuje Spoločnosť hodnotu
pohľadávok o pochybné a nedobytné pohľadávky vytvorením opravných položiek, a to na základe vekovej štruktúry
pohľadávok po lehote splatnosti a pravdepodobnosti ich inkasa. 

f) Zaistenie

Spoločnosť účtuje o zaistení podľa akruálneho princípu vedenia účtovníctva. 

Podiel zaisťovateľa na technických rezervách je účtovaný ako zníženie technickej rezervy v hrubej výške a je vykázaný
na strane pasív s opačným znamienkom. Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom sa účtuje na ťarchu výnosov a
podiel zaisťovateľa na poistných plneniach sa účtuje v prospech nákladov so súvzťažným zápisom na príslušné účty
pohľadávok a záväzkov voči zaisťovateľom. 
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g) Odložená daň

Odložená daň (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: 
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v 

súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú 

stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka vzniknutá z odpočítateľných prechodných rozdielov sa účtuje len vtedy, ak je
pravdepodobné, že zdaniteľný zisk, voči ktorému sa odpočítateľné prechodné rozdiely budú môcť použiť, je
dosiahnuteľný.

h) Prepočet cudzích mien

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou
Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

Pri kúpe a predaji cudzej meny na slovenskú menu sa používa kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané.

i) Časové rozlíšenie obstarávacích nákladov

Neživotné poistenie
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy sú účtované do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Životné poistenie
Obstarávacie náklady pri poistných zmluvách, na ktoré sa tvorí technická rezerva na životné poistenie zillmerovou
metódou, sa časovo rozlišujú počas obdobia, kedy je technická rezerva na životné poistenia počítaná zillmerovou
metódou záporná. Spoločnosť zohľadňuje pri výpočte stornovanosť poistných zmlúv.

j) Rezervy

Spoločnosť vytvára rezervy k záväzkom, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, ak je pravdepodobné, že plnenie si
vyžiada úbytok peňažných prostriedkov. Výška rezervy zohľadňuje budúce udalosti, ktoré môžu mať vplyv na sumu
nevyhnutnú na vysporiadanie záväzku.

k) Technické rezervy

Rezerva na poistné budúcich období
Na výpočet technickej rezervy na poistné budúcich období používa spoločnosť 365-tinovú metódu. Technická rezerva
sa tvorí v neživotnom aj životnom poistení s výnimkou životných poistení za jednorazové poistné.

Rezerva na životné poistenie
Technická rezerva na životné poistenie sa vypočítava poistno-matematickými metódami pre každú poistnú zmluvu
samostatne. Pri výpočte tejto rezervy Spoločnosť používa zillmerizáciu do výšky obstarávacích nákladov započítaných
do poistného. Prechodne záporný zostatok takto vypočítanej technickej rezervy sa nahrádza nulou.

K 31. 12. 2005 Spoločnosť vykonala test primeranosti technických rezerv životného poistenia, v rámci ktorého
porovnala výšku technických rezerv vytvorených na základe kalkulovaných parametrov s minimálnou výškou záväzkov
vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv určených metódou diskontovaných finančných tokov s použitím najlepšieho
aktuálneho odhadu (best estimate) parametrov upraveného o bezpečnostné prirážky (market value margin). Na základe
vykonaného testu Spoločnosť navýšila technické rezervy životného poistenia spolu o 16 389 tis. Sk, z toho technická
rezerva na životné poistenie bola navýšená o 12 092 tis. Sk a technická rezerva na poistné plnenie bola navýšená
o 4 297 tis. Sk.
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Rezerva na poistné plnenia
Technická rezerva na poistné plnenia sa tvorí na poistné udalosti vzniknuté v účtovnom období, ale zatiaľ
nezlikvidované. Pre poistné udalosti, ktoré boli v účtovnom období nahlásené, ale nie sú zatiaľ vybavené (RBNS), sa
technická rezerva počíta ako súhrn rezerv jednotlivých poistných udalostí.

Pre poistné udalosti vzniknuté, ale v účtovnom období nenahlásené (IBNR), sa v neživotnom aj v životnom poistení tvorí
rezerva na základe údajov poisťovne o počte a výške nahlásených poistných udalostí pomocou reťazovo-rebríkovej
metódy (chain-ladder).

Rezerva na poistné prémie a zľavy
Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa tvorí v neživotnom poistení pre tie jednotlivé poistné zmluvy, pre ktoré
Spoločnosť garantuje zľavu formou vrátenia časti poistného v prípade splnenia definovaných podmienok o škodovosti
poistnej zmluvy. Výpočet rezervy vychádza z predpokladanej výšky zľavy so zohľadnením pravdepodobnosti dosiahnutia
požadovanej škodovosti.

Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík
Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa tvorí v neživotnom poistení na základe kvalifikovaného odhadu
mimoriadnych rizík, pričom sa zohľadňuje objem poistného a objem poistného rizika na vlastný vrub poisťovne.
Vzhľadom k prepracovaniu, doplneniu a zvýšeniu kapacity zaistného programu pre neživotné poistenie bola technická
rezerva k 31. 12. 2005 v plnej výške rozpustená. 

l) Leasing

Finančný leasing 
Finančný leasing je nájom majetku s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku, ak počas dohodnutej doby
nájomca užíva prenajatý majetok za jednorazovú dohodnutú platbu alebo viac dohodnutých platieb. Súčasťou
dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému
majetku z prenajímateľa na nájomcu. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady,
ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu Úroky. 

Majetok obstaraný formou finančného leasingu sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný
účet majetku (so súvzťažným zápisom v prospech účtu Dlhodobé záväzky z nájmu) v ocenení, ktoré sa rovná celkovej
výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného
prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

Operatívny leasing 
Majetok využívaný na základe operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania leasingovej
zmluvy.

m) Postupy pre účtovanie nákladov a výnosov na technické a netechnické účty

Rozúčtovanie prevádzkových nákladov

Prevádzkové náklady súvisiace s poisťovacou činnosťou priamo priraditeľné k životnému alebo neživotnému poisteniu
sa sledujú na technických účtoch nákladov na obstarávanie poistných zmlúv a nákladov správnej réžie účtovej skupiny
51 a 53; náklady vplývajúce z ostatných činností sa sledujú na netechnickom účte nákladov účtovej skupiny 55.     

Ak nie je možné niektorý z účelovo členených nákladov jednoznačne priradiť k technickému účtu životného alebo
neživotného poistenia, účtujú sa takéto náklady prvotne na príslušný netechnický analytický účet k účtu 558 – Ostatné
náklady a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa následne prevedú na účty technické. 

Suma nákladov, ktorá má byť prevedená sa rozdeľuje na náklady súvisiace s obstaraním poistných zmlúv a na náklady
správy podľa členenia nákladov na strediská (organizačné jednotky). Náklady na obstaranie poistných zmlúv sa ďalej
priraďujú na technické účty životného a neživotného poistenia pomerom podľa klasifikácie zúčtovaných provízií, náklady
na správnu réžiu pomerom predpisu zaslúženého poistného. Náklady, ktoré svojím charakterom nesúvisia s objemom 
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produkcie, resp. predpisom poistného, sú rozdelené na technické účty životného a neživotného poistenia pomerom
50:50.

Prevod nákladov a  výnosov z finančného umiestnenia
Náklady a výnosy z finančného umiestnenia, ktoré sa týkajú neživotného poistenia sa prvotne účtujú na netechnický
účet nákladov a výnosov na finančné umiestnenie. Tieto sú následne preúčtované na technický účet neživotného
poistenia.

Náklady a výnosy z finančného umiestnenia, ktoré sa týkajú životného poistenia sa účtujú na technický účet životného
poistenia. 

III. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Finančné umiestnenie

a) Pozemky a stavby

Spoločnosť kúpila v priebehu účtovného obdobia pozemky financované z prostriedkov neživotných rezerv, ktoré boli v
účtovníctve ocenené na základe znaleckého posudku vo výške 2 235 tis. Sk. 
Stavby, ktoré sú k 31. decembru 2005 majetkom Spoločnosti, sú obstarané z prostriedkov neživotných rezerv a z
vlastných zdrojov. Stavby obstarané z prostriedkov neživotných rezerv sú ocenené podľa znaleckého posudku
(21 785 tis. Sk). Stavby obstarané z vlastných zdrojov sú ocenené obstarávacou cenou (1 396 tis. Sk) zníženou o
oprávky (323 tis. Sk).

Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2005
TSKK TSKK

Pozemky - 2 235
Stavby 1 397 23 181
Oprávky -247 -323
Spolu 1 150 25 093

b) Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky 

Spoločnosť poskytla v roku 2005 dlhodobý úver sesterskej spoločnosti Wüstenrot Reality, s.r.o. z vlastných zdrojov
vo výške 40 mil. Sk pri úrokovej sadzbe 6% p.a. a so splatnosťou do 31. 12. 2015. 

Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2005
TSKK TSKK

Poskytnutý úver - istina - 40 000
Poskytnutý úver - úrok - 1 013
Spolu - 41 013

c) Ostatné finančné umiestnenie 

Okrem hypotekárnych záložných listov Istrobanky, a.s. v nominálnej hodnote 3 mil. Sk obstaraných z prostriedkov
neživotných rezerv sú všetky dlhové cenné papiere v majetku Spoločnosti kótované na Burze cenných papierov v
Bratislave, a.s..

Spoločnosť nadobudla v roku 2005 dlhové cenné papiere so zámerom držať ich do splatnosti v obstarávacej cene
154 729 tis. Sk.

V priebehu účtovného obdobia došlo k splatnosti dvoch štátnych dlhopisov a hypotekárneho záložného listu, ktoré
Spoločnosť vlastnila v nominálnej hodnote 56 500 tis. Sk a ktoré boli obstarané z prostriedkov životných rezerv. 
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Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2005 poskytnuté pôžičky poisteným ako preddavky na poistné plnenia v nominálnej
hodnote 4 067 tis. Sk, ktoré sú ocenené akumulovanou hodnotou vo výške 4 679 tis. Sk.

Spoločnosť má vo svojom portfóliu jeden hypotekárny záložný list určený na predaj, ktorý bol k 31. 12. 2005 ocenený
kvalifikovaným odhadom (metódou diskontovaného cash flow). 

Spoločnosť k 31. 12. 2005 neeviduje žiadne cenné papiere určené na obchodovanie, ani cenné papiere, ktoré sú
vydané dcérskymi a pridruženými spoločnosťami, žiadne vydané záruky za dcérske a pridružené spoločnosti ani žiadne
prijaté záruky od dcérskych, resp. pridružených spoločností.

Pri oceňovaní ostatných zložiek finančného umiestnenia neboli vytvorené žiadne opravné položky. 

Účtovná Účtovná Nominálna 
hodnota hodnota hodnota

31.12.2004 Prírastky Úbytky Precenenie* 31.12.2005 31.12.2005
TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK

Cenné papiere s pevným výnosom,
z toho: 298 604 82 161 57 197 -1 663 321 905 292 600
- držané do splatnosti, z toho: 284 561 82 161 57 197 -1 156 308 369 279 600

štátne dlhopisy 254 294 82 161 57 197 -930 298 328 269 600
hypotekárne záložné listy 30 267 - 20 000 -226 10 041 10 000

- na predaj, z toho: 14 043 - - -507 13 536 13 000
hypotekárne záložné listy 14 043 - - -507 13 536 13 000

Dlhové cenné papiere obstarané 
v primárnych
emisiách neurčené
na obchodovanie, z toho: 240 171 72 569 - 2 939 315 679 307 700
- držané do splatnosti, z toho: 240 171 72 569 - 2 939 315 679 307 700
štátne dlhopisy 190 426 22 455 - 2 142 215 023 210 000
hypotekárne záložné listy 49 745 - - -189 49 556 47 700
podnikateľské dlhopisy - 50 114 - 986 51 100 50 000

Ostatné pôžičky 2 447 2 960 728 - 4 679 4 067
Vklady v bankách 432 281 16 184 398 16 002251 - 614 428 614 030
Spolu 973 503 16 342 088 16 060 176 1 276 1 256 691 1 218 397

* precenením je v prípade cenných papierov na predaj zmena reálnej hodnoty, v prípade cenných papierov držaných
do splatnosti je to amortizovaný diskont alebo prémia.   

Z vyššie uvedených finančných aktív sú splatné do jedného roka nasledovné aktíva: 
- hypotekárny záložný list určený na predaj v účtovnej hodnote 13 536 tis. Sk, 
- podnikateľský dlhopis v účtovnej hodnote 10 220 tis. Sk,
- termínované vklady v účtovnej hodnote 614 428 tis. Sk. 

Cenné papiere držané do splatnosti by po precenení na trhovú hodnotu dosiahli 635 491 tis. Sk (účtovná hodnota k
týmto cenným papierom je 624 048 tis. Sk). Trhová hodnota sa určila v zmysle vyhlášky MF SR č. 380/2002    Z. z.
zo dňa 25. júna 2002, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú
umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve, a to precenením cenného papiera priemerným kurzom
vyhláseným burzou cenných papierov 31. 12. 2005 (resp. v najbližší predchádzajúci deň, v ktorom burza takýto kurz
vyhlásila, ak ho vyhlásila v období najviac 30 kalendárnych dní predchádzajúcich 31. 12. 2005). Ak kurz nebol
vyhlásený, trhová hodnota bola stanovená ako 100% menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a hypotekárnych záložných
listov a 80 % menovitej hodnoty podnikateľských dlhopisov zvýšenej o pomernú časť výnosu.
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2. Pohľadávky
a) Pohľadávky voči poisteným

Prehľad pohľadávok z priameho poistenia podľa splatnosti je nasledovný: 
Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2005

TSKK TSKK
Pohľadávky z dlžného poistného 73 898 87 574   

z toho po lehote splatnosti 66 498 87 574
Pohľadávky z titulu stornovaných poistných udalostí (po lehote splatnosti) 65 87
Pohľadávky z postihov - 8 941

z toho po lehote splatnosti - 8 595
Spolu 73 963 96 602

Opravná položka k pohľadávkam z dlžného poistného predstavuje 46 222 tis. Sk k 31. 12. 2005 (v roku 2004:
38 351 tis. Sk), k pohľadávkam z postihov je to 1 788 tis. Sk. Tieto popisuje nasledujúca tabuľka. 

K pohľadávkam z titulu stornovaných poistných udalostí životného poistenia bola tvorená opravná položka vo výške 80%
(4 tis. Sk).
V roku 2005 Spoločnosť odpísala  pohľadávky z poistenia vo výške 1 376 tis. Sk (v roku 2004: 3 058 tis. Sk).
Odpísané pohľadávky boli staršie ako jeden rok po lehote splatnosti. 

Spoločnosť predala pohľadávky v nominálnej hodnote 5 201 tis. Sk (neživotné poistenie 499 tis. Sk, životné poistenie
4 702 tis. Sk)

% tvorenej Pohľadávka Tvorená Pohľadávka zo Tvorená
opr. pol. z neživ. poist. opr. pol. živ. poistenia opr. pol.

TSKK TSKK TSKK TSKK
Pohľadávky z dlžného poistného 65 755 36 191 21 818 10 031
menej ako 1 mesiac 0 % - - 1 338 -
1 až 3 mesiace 15 % 26 031 3 905 8 145 1 222 
od 3 do 6 mesiacov 40 % 4 956 1 982 3 831 1 532
od 6 do 9 mesiacov 65 % 2 092 1 360 1 189 773 
od 9 do 12 mesiacov 80 % 4 649 3 720 806 644
od 12 a viac mesiacov 90 % 28 027 25 224 6 511                 5 860

Pohľadávky z postihov
voči poisteným 20 % 8 941 1 788 - -

menej ako 1 mesiac 874 - - -
1 až 3 mesiace 3 765 - - -
od 3 do 6 mesiacov 3 344 - - -
od 6 do 9 mesiacov 958 - - - 
Spolu 74 696 37 979 21 818 10 031

b) Pohľadávky voči sprostredkovateľom

Pohľadávky voči sprostredkovateľom za stornované provízie a odmeny predstavujú 1 692 tis. Sk k 31. 12. 2005
(k 31. 12. 2004 boli vo výške 4 563 tis. Sk). Pohľadávky sú všetky splatné. 
K pohľadávkam z titulu stornovaných provízií bola opravná položka tvorená v závislosti od veku pohľadávky  v celkovej
výške 443 tis. Sk (k 31. 12. 2004: 1 698 tis. Sk), za neoprávnene obdržané provízie bola opravná položka
vytvorená vo výške 621 tis. Sk (k 31. 12. 2004: 130 tis. Sk). 
Výrazný pokles pohľadávok voči sprostredkovateľom vysvetľuje mimoriadny odpis pohľadávok z titulu stornovaných
provízií starších ako dva roky vykonaný v roku 2005 v nominálnej hodnote 2 991 tis. Sk.    
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c) Ostatné pohľadávky

Prehľad ostatných pohľadávok uvádza nasledujúca tabuľka:

Prehľad pohľadávok z priameho poistenia podľa splatnosti je nasledovný: 

Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2005
TSKK TSKK

Regresné pohľadávky 18 177 16 740
Pohľadávky z obchodného styku 421 2 590
Poskytnuté preddavky 9 677 7 182
Pohľadávky voči zamestnancom 264 640
Ostatné pohľadávky 16 922 6 288
Spolu 45 461 33 440

Z uvedených pohľadávok sú po lehote splatnosti regresné pohľadávky vo výške 16 442 tis. Sk a ostatná pohľadávka
za predaj pozemku vo výške 3 mil. Sk. Táto je zabezpečená vlastnou zmenkou znejúcou na sumu 10 mil. Sk, ktorej
vystaviteľom je konateľ spoločnosti, ktorá pozemok kúpila. Zo zmenky vyplýva zmenkové ručenie  a Spoločnosť ju má
právo predložiť na preplatenie, ak je kupujúci v omeškaní so splácaním ktorejkoľvek časti kúpnej ceny viac ako 30 dní.
Dňa 02. 01. 2006 dlžník zaplatil 1 mil. Sk. Spoločnosť do dňa zostavenia účtovnej závierky zmenkové právo
neuplatnila. Predpokladá, že pohľadávka bude splatená v plnej výške.   

Regresné pohľadávky
Opravné položky k regresným pohľadávkam sa tvorili v závislosti od veku pohľadávky a od vzniku poistnej udalosti k
nim. Vychádzalo sa pritom zo štatistického sledovania návratnosti pohľadávok za roky 2003 a 2004 a z odhadovanej
úspešnosti vymožiteľnosti pohľadávok na súde, nakoľko všetky regresné pohľadávky sú po dvoch rokoch od vzniku
poistnej udalosti vymáhané súdnou cestou. 

Výška opravných položiek k regresným pohľadávkam:
Regresná Tvorená 

% tvorenej pohľadávka opr.pol. 
opr.položky                                   TSKK                           TSKK

do 12 mesiacov
vznik poistnej udalosti do 12 mesiacov 15 % 2 947 442  
vznik poistnej udalosti 12 - 24 mesiacov 45 % 994 447
vznik poistnej udalosti nad 24 mesiacov 64 % 45 29
od 12 do 24 mesiacov 
vznik poistnej udalosti 12 - 24 mesiacov 50 % 1 857 929
vznik poistnej udalosti nad 24 mesiacov 64 % 593 380
nad 24 mesiacov 64 % 10 304 6 595

Spolu 16 740 8 821

Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade. 
31.12.2004 31.12.2005

TSKK TSKK
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou 
záväzkov a ich daňovou základňou
- odpočítateľné - -7 257
- zdaniteľné 2 137 7 927
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti - -27 836
Sadzba dane z príjmov v % 19 19
Odložená daňová pohľadávka (-) / odložený daňový záväzok (+) 406 -5 162
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Spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku, ktorá vznikla k 31. decembru 2005 z dôvodu neistoty či
budúce zisky Spoločnosti budú dostatočne vysoké na použitie odloženej daňovej pohľadávky. 

Zmena odloženého daňového záväzku (rozpustenie) je uvedená v nasledujúcom prehľade:

TSKK
Stav k 31. decembru 2004 +406
Stav k 31. decembru 2005 -
Zmena zaúčtovaná do výnosov -406

3. Ostatné aktíva

a) Dlhodobý nehmotný majetok,  dlhodobý hmotný majetok a zásoby 

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku v priebehu účtovného obdobia je
uvedený v tabuľke na str. 36.
Spoločnosť obstarala v roku 2005 softvér (v obstarávacej cene 3 105 tis. Sk), výpočtovú a inú techniku (12 793 tis.
Sk), nábytok (3 216 tis. Sk), svetelné reklamy (1 219 tis. Sk), motorové vozidlá (7 880 tis. Sk), umelecké diela (50 tis.
Sk) a montované hnuteľné stavby (148 tis. Sk).  

Ku koncu roka 2005 predstavuje zostatková cena nehmotného majetku 5 172 tis. Sk a hmotného majetku spolu s
nezaradeným obstaraným dlhodobým majetkom 53 216 tis. Sk. 

Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2005 zásoby v obstarávacej cene 1 059 tis. Sk (v roku 2004: 1 577 tis. Sk). K časti
zásob bola vytvorená opravná položka vo výške 50 %, v absolútnej hodnote 134 tis. Sk z dôvodu ich morálneho
zastarania.     

b) Pokladničné hodnoty a bankové účty

Pokladničné hodnoty sú vykázané vo výške 583 tis. Sk, bežné účty v bankách vo výške 8 262 tis. Sk.

Na základe zmluvy o úvere zo dňa 19. 11. 2003, ktorá bola uzatvorená s Ľudovou bankou, a.s. z dôvodu vydania
kreditnej platobnej karty, bol Spoločnosti poskytnutý kontokorentný úver vo výške 300 000 Sk. Zmluva sa každoročne
prolonguje k 31 .10. formou dodatku. Aktuálna úroková sadzba v zmysle dodatku č. 2 zo dňa 13. 12. 2005 je vo výške
8 % p.a.. Úver bol poskytnutý bez zabezpečenia. Spoločnosť tento úver ešte nečerpala.   

4. Významné položky účtov časového rozlíšenia 

Časové rozlíšenie obstarávacích nákladov na poistné zmluvy v životnom poistení súvisí predovšetkým s zillmerizáciou
technických rezerv poisťovne (popísané v časti II. i)). 

Spoločnosť v roku 2005 aktivovala 75 % zillmerovej negatívnej rezervy, nakoľko zohľadnila stornovanosť poistných
zmlúv v životnom poistení. 

k 31.12.2004 k 31.12.2005
TSKK TSKK

Negatívna zillmerová rezerva v životnom poistení  70 528 101 429
Časové rozlíšenie obstarávacích nákladov - provízií 17 213 11 184
Časové rozlíšenie nákladov správnej réžie - provízií 2 450 3 297
Predplatené, nájomné a ostatné služby 1 998 5 703
8% povinný odvod v PZP 5 538 8 561 
Poskytnuté bonusy a zľavy 5 878 5 524
Ostatné 103 108
Spolu 103 708 135 806
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IV. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Registrované základné imanie sa skladá zo 170 000 akcií na meno v nominálnej hodnote 1 000 Sk a 200 akcií na
meno v nominálnej hodnote 1 mil. Sk.

a) Ostatné kapitálové fondy 

Ostatné fondy predstavujú bezodplatné nadobudnutie majetku ocenené reprodukčnou obstarávacou cenou. Oproti
minulému účtovnému obdobiu nenastala v tejto položke zmena, ostatný kapitálový fond je vo  výške 256 tis. Sk. 

b) Oceňovacie rozdiely

Oceňovacie rozdiely vo výške -1 225 tis. Sk tvoria rozdiely pri ocenení majetku na reálnu hodnotu. V roku 2005 viedlo
precenenie v jednotlivých prípadoch k zníženiu hodnoty majetku, nakoľko reálna hodnota k 31. 12. 2005 bola nižšia
ako obstarávacia cena majetku. Ide o tieto položky: 

2005
TSKK

Nehnuteľnosti -718
Cenné papiere na predaj -507
Spolu -1 225

c) Rezervné fondy tvorené zo zisku po zdanení 

k 31.12.2004 Tvorba Použitie k 31.12.2005
TSKK TSKK TSKK TSKK  

Zákonný rezervný fond 7 094 638 - 7 732

d) Výsledok hospodárenia minulých rokov 

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 23. 03. 2005 výsledok hospodárenia za rok 2004 a rozhodlo
o jeho použití nasledovne:

2005
TSKK

Zisk 2004 po zdanení 6 371 
Tvorba zákonného rezervného fondu -638
Tantiémy dozornej rade -220
Úhrada straty zo zisku 2004 -5 513
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e) Celkový prehľad zmien vo vlastnom imaní:

Stav k Stav k
31.12.2004 Prírastky Úbytky VH 2005 31.12.2005

TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK
Vlastné imanie
Základné imanie 330 000 40 000 - - 370 000 
Emisné ážio 9 223 - - - 9 223
Vlastné akcie -86 000 - 86 000 - -
Ostatné kapitálové fondy 256 - - - 256
Oceňovacie rozdiely - 78 -1 303 - -1 225
Zákonný rezervný fond 7 094 638 - - 7 732   
Výsledok hospodárenia za bežný rok                6 371 - -6 371 8 437 8 437
Nerozdelený zisk minulých rokov -  - - - -
Neuhradená strata minulých rokov -11 888                       - 5 513                        -           -6 375
Spolu 255 056 40 716 83 839 8 437 388 048

2. Technické rezervy poisťovne 

Stav k Stav k
31.12.2004 Tvorba Čerpanie 31.12.2005

TSKK TSKK TSKK TSKK
Technická rezerva na poistné
budúcich období 183 785 278 894 219 649 243 030

neživotné poistenie 136 064 179 609 138 734 176 939
životné poistenie 47 721 99 285 80 915 66 091

Technická rezerva na životné poistenie 378 631 157 924 55 403 481 152
Technická rezerva na poistné plnenia 136 277 336 183 139 962 332 498

neživotné poistenie 97 519 303 230 118 870 281 879
životné poistenie 38 758 32 953 21 092 50 619

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy 3 147 2 025 4 844 328
neživotné poistenie 2 605 2 025 4 302 328   
životné poistenie 542 - 542 -

Technická rezerva na vyrovnávanie 
mimoriadnych rizík                                      21 700   - 21 700                    -
Spolu 723 540 775 026 441 558 1 057 008

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík bola rozpustená v plnej výške, dôvod rozpustenia je popísaný v
časti II. k). Na tvorbu technickej rezervy na poistné plnenia neživotného poistenia mala vplyv skutočnosť popísaná v
časti VIII. 

Na konci účtovného obdobia bol medzi výškou technickej rezervy na poistné plnenia na začiatku účtovného obdobia,
určenej na poistné plnenia, ktoré nastali počas minulých účtovných období, a súčtom súm vyplatených v účtovnom
období na poistné plnenia, ktoré nastali počas minulých účtovných období a výškou technickej rezervy na tieto dosiaľ
neuhradené poistné plnenia na konci účtovného obdobia, rozdiel vo výške -6,8 mil. Sk.
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Prehľad podielu zaisťovateľa na technických rezervách:

Brutto Zaisťovateľ Netto
2004 2005 2004 2005 2004 2005
TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK

Technická rezerva
na poistné 
budúcich období 183 785 243 030 23 964 10 919 159 821 232 111
neživotné poistenie 136 064 176 939 23 000 10 093                   113 064 166 846
životné poistenie 47 721 66 091 964 826 46 757 65 265

Technická rezerva
na životné poistenie 378 631 481 152 - - 378 631 481 152
Technická rezerva
na poistné plnenia 136 277 332 498 8 432 7 133 127 845 325 365
neživotné poistenie 97 519 281 879 2 623 1 904 94 896 279 975
životné poistenie 38 758 50 619 5 809 5 229 32 949 45 390

Technická rezerva
na poistné prémie a zľavy 3 147 328 - - 3 147 328
Technická rezerva
na vyrovnávanie
mimoriadnych rizík 21 700 - -                 - 21 700 -
Spolu 723 540 1 057 008 32 396 18 052 691 144 1 038 956

Doplňujúce údaje k technickej rezerve na životné poistenie:

2004 2005
TSKK TSKK

Netto rezerva                                                                                                           428 442                536 910 
Zillmerizačný odpočet                                                                                              -199 357 -259 739
Brutto rezerva                                                                                                          229 085  277 171 
Záporná rezerva nahradená nulou                                                                               88 160 135 238
Pozitívna Zillmerova rezerva 317 245                   412 409

Pridelený podiel na zisku                                                                                            36 440                      34 825
Dodatočná rezerva z dôvodu potreby pokrytia garantovanej výšky odkupnej hodnoty 
ako aj iných záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv životného poistenia                     23 934               32 858
Ostatné 1 012 1060
Technická rezerva na životné poistenie   378 631 481 152

Technická rezerva životného poistenia bola navýšená na základe výsledku testu dostatočnosti, ako je popísané v časti
II. k).

3.              Ostatné rezervy

Spoločnosť rozpustila ostatnú rezervu na fond zábrany škôd v plnej výške (300 tis. Sk), nakoľko pominuli dôvody, na
ktoré bola rezerva vytvorená. Zostatok vo výške 30 tis. Sk predstavuje ostatnú rezervu tvorenú na pokuty a penále.

4. Ostatné záväzky

a) Dlhodobé záväzky

Akcionár Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg poskytol v roku 2003 Spoločnosti dlhodobú účelovú pôžičku vo výške
2 mil. EUR na obstaranie podielových cenných papierov Univerzálnej bankovej poisťovne, a.s.. Pôžička (77 507 tis.
Sk) bola dňa 07. 09.2005 splatená v plnej výške vrátane predpísaných úrokov ku dňu splatenia (3 246 tis. Sk).
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Spoločnosť obstarala v roku 2004 kancelársky nábytok formou finančného prenájmu, zostatková suma obstarávacích
nákladov dlhodobého majetku vykázaná v položke Ostatné záväzky predstavuje 2 821 tis. Sk (4 157 tis. Sk v roku
2004). Z toho do jedného roka je splatných 1 332 tis. Sk a od jedného do päť rokov je splatných 1 489 tis. Sk. 

b) Sociálny fond 

Sociálny fond je tvorený na ťarchu nákladov vo výške 0,6 % z vymeriavacieho základu stanoveného platnými právnymi
predpismi.  

31.12.2004 31.12.2005
TSKK TSKK

Stav k 1. januáru 252 163
Zákonná tvorba 391 394
Čerpanie - stravné -435 -339
Čerpanie - iné -45 -7
Stav k 31. decembru 163 211

c)           Krátkodobé záväzky 

k 31.12.2004 k 31.12.2005
TSKK TSKK

Dodávatelia 2 844 5 166
Záväzky voči zamestnancom 6 738 7 564
Zákonné odvody z miezd 2 351 2 979
8 % povinný odvod v PZP 12 391 33 424
Záväzky voči daňovému úradu 1 823 1675
Ostatné záväzky 261 1 037
Spolu 26 408 51 845

d) Krátkodobé rezervy a nevyfaktúrované dodávky

k 31.12.2004 k 31.12.2005
TSKK TSKK

Náhrady za nevyčerpané dovolenky vrátane povinných odvodov 2 474 3194
Nevyplatené sprostredkovateľské provízie 18 229 5671
Podiel zaisťovateľa na regresných pohľadávkach 7 760 2 239
Podiel zaisťovateľa na vratke poistného plnenia - 228
Ročné odmeny členom predstavenstva 640 1 440
Ostatné krátkodobé rezervy na prevádzkové náklady 6150 -
Nevyfakturované dodávky a preddavky 685 2 201
Spolu 35 938 14 973
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V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Neživotné poistenie

Predpísané poistné brutto Prijaté poistné            Náklady na poistné plnenia
2004 2005 2004 2005 2004 2005
TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK

Povinné zmluvné 
poistenie           170 939 432 998 164 566 417 797 7 014 86 504
Havarijné poistenie 93 192 104 541 94 523 91 332                     81 615 68 450
Poistenie majetku 
a zodpovednosti 71 213 69 364 69 986 67 728 9 665 11 808
Cestovné poistenie a poistenie 
platobných kariet 5 068 5 599 2 587 5 891 465 1 200
Úrazové poistenie 1 846 1 949 1 140 2 681 531 31
Regresy k poistným
plneniam - - - - -13 836 -12 345
Postihy k poistným
plneniam - - - - - -9 805
Náklady súvisiace s 
likvidáciou poistných plnení - - - - 2 273 6 612
Spolu 342 258 614 451 332 802 585 429 87 727 152 455

Výsledok zaistenia neživotného poistenia

Podiel zaisť. na        Podiel zaisť  Podiel zaisť. Výsledok      Výsledok
nákladoch na rezerve na rezerve zaistenia zaistenia

Zaistné na PP na PBO na PP 2005 2004
Povinné zmluvné 
poistenie           -18 856 11 162 -13 024 - -20 718 -5 671
Poistenie majetku, z toho: -13 675 1 681 146 -649                    -12 497 -62 416
Havarijné poistenie               -1285 -281 - -444                      -2 010
Ostatné poistenie 
majetku a zodpov. -12 390 1 962 146 -205 -10 487
Cestovné poistenie a poistenie
platobných kariet -3 175 788 -29 -16 -2 432 -1 425
Úrazové poistenie 4 5 - -54 -45 -313
Regresy k poistným 
plneniam 5 520 - - 5 520 168 
Medzisúčet                     -35 702 19 156 -12 907 -719 -30 172 -69 657

Provízie od zaisťovateľov 1 392 9 625 
Výsledok zaistenia 
(strata)                                         -28 780 -60 032
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2. Životné poistenie

Predpísané poistné brutto            Náklady na poistné plnenia
2004                       2005 2004 2005
TSKK TSKK                    TSKK TSKK

Životné poistenie 262 084 331 647 38 478 45 832
Úrazové pripoistenie 22 665 27 928 2 880 4 297
Náklady súvisiace s likvidáciou poistných plnení - - - 71

Individuálne poistenie 270 490 344 448 - -
Hromadné poistenie                 14 259 15 127 - -

Bežne platené poistné 279 438 352 969 - -
Jednorázovo platené poistné 5 311 6 606 - -

Poistenie bez podielu na zisku                             52 959 55 748 - -
Poistenie s podielom na zisku 231790 303 827 - -
Spolu 284 749 359 575 41 358 50 200

Výsledok zaistenia životného poistenia
2004          2005
TSKK TSKK

Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom -8 634 -6634
Podiel zaisťovateľov na rezerve na poistné budúcich období -96 -138
Podieľ zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia 3 214 3 217
Podieľ zaisťovateľov na rezerve na poistné plnenia 1 259 -580
Úrok zo salda zaisťovateľovi -903 -639
Výsledok zaistenia (strata) -5 160 -4 774

Predpísané poistné na životné a neživotné poistenie plynie zo zmlúv uzatvorených na území Slovenskej republiky.

3. Technické náklady 

Ostatné náklady na obstaranie Neživotné poistenie Životné poistenie                      Spolu
2004 2005 2004 2005 2004     2005

TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK
Zmena stavu obstarávacích nákladov - 6 041 -2 996 -30 914 -2 996   -24 783
Náklady na reklamu 24 172 3 963 6 432 21 354 30 604     25 317
Náklady na provízie 37 745 42 445 56 869     80 136           94 614   122 581
Ostatné náklady na obstaranie 55 348 36 008 57 482 45 878         112 830     81 886

Spolu 117 265 88 457 117 787 116 454       235 052  204 911

Náklady správnej réžie Neživotné poistenie Životné poistenie Spolu
2004 2005 2004 2005 2004     2005
TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK

Náklady na provízie 6 528 9 200 2 752        6 304               9 280    15 504
Ostatné náklady správnej réžie 80 313 107 306 47 088 47 111          127 401   154 417
Spolu 86 841 116 506 49 840      53 415          136 681 169 921

Výraznú zmenu oproti roku 2004 zaznamenali náklady na reklamu, ktoré sú v roku 2005 klasifikované výlučne ako
obstarávacie náklady na poistné zmluvy. V roku 2004 Spoločnosť vynaložila výdavky na reklamnú kampaň na produkt
neživotného poistenia (povinné zmluvné poistenie), v roku 2005 na produkt životného poistenia (poistenie pre zdravie 
a dôchodok).
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S rastom produkcie súvisí predovšetkým nárast získateľských provízií klasifikovaných ako obstarávacie náklady na
poistné zmluvy. V životnom poistení Spoločnosť zaznamenala 40 %-ný nárast týchto provízií.
Ostatné prevádzkové náklady na obstaranie a správu neživotného a životného poistenia predstavujú najmä:

2004          2005
TSKK TSKK

Mzdy 90 449 86 338
Odvody z miezd na sociálne a zdravotné poistenie 20 831 20 750 
Odpisy dlhodobého majetku 17 776 18 740
Nájomné 24 420 18 798
Prevádzkové náklady súvisiace s nájmom 6 617 7 743 
Audit, daňové a právne poradenstvo 3 744 1 414 
Daň z pridanej hodnoty zúčtovaná do nákladov 7 494 17 817

4. Netechnické náklady 
2004          2005
TSKK TSKK

Ostatné prevádzkové náklady 5 981 5 005
Odpis negatívneho goodwillu -43 282 -
Spolu -37 301 5 005

Významnou položkou netechnických nákladov je úrok z pôžičky od akcionára Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg
vo výške 3 246 tis. Sk popísané v časti IV. 4. a).

Neporovnateľný rozdiel výšky netechnických nákladov oproti roku 2004 tvorí odpis negatívneho goodwillu. Tento
vznikol pri zlúčení spoločností UBP a WŽP k 1. januáru 2004 ako rozdiel medzi investíciou vykázanou v účtovníctve
WŽP a základným imaním UBP, pričom sa eliminovali vlastné akcie. Výsledkom tejto operácie bol negatívny goodwill vo
výške 43 282 tis. Sk. Negatívny goodwill bol plne odpísaný v roku 2004, nakoľko nebol predpoklad vzniku strát v
budúcich obdobiach, voči ktorým by sa negatívny goodwill umoril.

5. Náklady a výnosy z finančného umiestnenia

Prevod nákladov a výnosov z finančného umiestnenia
Výšku nákladov a výnosov rozdelených podľa zdroja finančného umiestnenia znázorňuje tabuľka: 

Technický účet Technický účet Netechnický Finančné
k neživotnému k životnému účet umiestnenie

poisteniu poisteniu spolu
TSKK TSKK TSKK TSKK

Výnosy z ostatných zložiek fin. umiestnenia
Cenné papiere 11 399 18 825 1 466 31 690
Termínované vklady 2 868 4 612 7 265 14 745
Pôžičky poisteným - 405 - 405
Výnosy z nehnuteľností                  510 - - 510
Výnosy z poskytnutých úverov - - 1 013 1 013
Podiel na výnosoch jadrového poolu 98 - - 98
Výnosy z realizácie fin. umiestnenia                              
Cenné papiere - 56 500 - 56 500
Náklady na ostatné zložky fin. umiestnenia
Cenné papiere 1063 1 027 1 2 091
Náklady na realizáciu fin. umiestnenia
Cenné papiere   - 56 500 - 56 500
Výsledok 13 812 22 815 9 743 46 370
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VI. SPRIAZNENÉ STRANY

Spoločnosť k 31. decembru 2005 eviduje nasledovné pohľadávky a záväzky voči spriazneným osobám:

Pohľadávky Záväzky        Finan. umiestnenie 
k 31.12.2005 k 31.12.2005 k 31.12.2005 

TSKK                                    TSKK                             TSKK
Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg
- zaistenie - 24 956 -  
- úrok zaisťovateľovi - 4 271 -
Spolu - 29 227 -

Wüstenrot Reality, s.r.o. 
- poskytnutý úver - - 41 013
- vyúčtovanie prev. nákl. 2005 - preplatok 1 319 - -
- doúčtovanie prev. nákl. 2005 - 29 -
- poskytnutý preddavok na prev. nákl. 2006 3 700 - -
- nevyfakturované dodávky - 118 -
Spolu 5 019 147 41 013

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
- predpis výnosovej provízie za 12/2005 296 - -
- odhad ročnej výnosovej provízie za 2005 200 - -
- nájom 4. Q 2005 - preplatok               5 - -
- nevyfakturované dodávky - 70 -
- finančný prenájom kancelárskeho nábytku - 2 821 -
Spolu 501 2 891 -

A.R.C., spol. s r. o.
- nájom za 3/2005 - preplatok 56 - -  
Spolu 56 - -

Wüstenrot Reality, s.r.o., A.R.C., s.r.o., sú sesterské spoločnosti, ktoré majú spoločnú matku Wüstenrot
Versicherungs-AG, Salzburg. 

VII. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Hrubé príjmy členov predstavenstva za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 9 868
tis. Sk. Odmeny za výkon funkcie za rok 2004 boli v roku 2005 vyplatené vo výške 1 280 tis. Sk. Na odmenu za výkon
funkcie za rok 2005 Spoločnosť vytvorila k 31. 12. 2005 krátkodobú rezervu vo výške 1 440 tis. Sk.

Záväzky voči členom predstavenstva a dozornej rady k 31. 12. 2005 predstavovali 760 tis. Sk.

VIII. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI 

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá poskytovateľom tohto poistenia povinnosť platiť ročný a
mimoriadny príspevok do poistného garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov (ďalej len „SKP“). SKP
sústreďuje a spravuje peňažné príspevky svojich členov na  plnenie svojich úloh a to najmä na vyplácanie poistných
plnení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípade, kedy škodca nebol poistený a na úhradu
záväzkov z bývalého zákonného poistenia z čias monopolu. 
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Ide o priebežný systém financovania, kde členovia SKP odvádzajú príspevky na základe potreby SKP. Celkový ročný
príspevok na rok 2005 bol schválený  vo výške 300 mil. Sk, z čoho Spoločnosť zaplatila na základe trhového podielu
4,77 mil. Sk. 

Pre rok 2006 avizovali orgány SKP predpokladanú výšku príspevku na osobitný účet bývalého zákonného poistenia vo
výške 800 mil. Sk, z čoho členovia SKP boli vo februári 2006 vyzvaní zaplatiť 400 mil. Sk ako prvú splátku. 
Spoločnosť sa na príspevkoch podieľa na základe trhového podielu v predchádzajúcom období, pričom podiel na
predpísanom poistnom v roku 2005 bol 4,25 % a podiel v počte motorových vozidiel k 31. 12. 2005 dosiahol 3,33 %.  

Spoločnosť zakalkuluje príspevok do poistného vo výške predpokladaných budúcich  platieb. V tejto súvislosti existuje
neistota v tom zmysle, že by SKP mohla v niektorom účtovnom období požadovať vyšší príspevok, ako bolo
nakalkulované v poistnom. Toto riziko zohľadnila Spoločnosť pri výpočte technickej rezervy neživotného poistenia na
poistné udalosti vzniknuté, ale v účtovnom období nenahlásené (IBNR).  

Dňa 28. 02. 2006 bol nemenovanou poradenskou spoločnosťou prezentovaný najnovší odhad výšky budúcich
poistných plnení z bývalého zákonného poistenia motorových vozidiel. Približne dve tretiny odhadovanej sumy sa
vzťahujú na súdne žaloby. Predseda predstavenstva Spoločnosti sa prezentácie osobne zúčastnil a ihneď upozornil na
štyri vážne metodické nedostatky expertízy, ktorej záverom bol odhad v intervale 5,4 – 7,3 mld. Sk. Z uvedeného
dôvodu Spoločnosť zastáva názor, že odhad nie je dostatočne spoľahlivý.  

Okrem toho, ako je uvedené vyššie, Spoločnosť nemá žiadne významné záväzky ani iné finančné povinnosti, ktoré sa
nesledujú v bežnom účtovníctve a nie sú uvedené v tejto účtovnej závierke. 

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje
neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až
potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti
si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

IX. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO
DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2005 nastali tieto udalosti: 

Zriadenie pobočky na území Českej republiky
Spoločnosť zriadila s účinnosťou od 01. 01. 2006 na území Českej republiky organizačnú zložku podniku s označením
„Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku“. Predmetom činnosti pobočky je poisťovacia činnosť v oblasti
životného a neživotného poistenia vrátane pripoistení a sprostredkovateľská činnosť pre banky a stavebné sporiteľne. 

Nadobudnutie obchodného podielu spoločnosti Wüstenrot Reality, s.r.o.
Dňa 01. 01. 2006 nadobudla Spoločnosť 100 %-ný obchodný podiel na spoločnosti Wüstenrot Reality, s.r.o. na
základe zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 09. 12. 2005 uzavretej so spoločnosťou Wüstenrot
Versicherungs-AG, Salzburg. 

X. IMPLEMENTÁCIA IAS/IFRS

V zmysle zákona č. 561/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je Spoločnosť
povinná zostaviť účtovnú závierku podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IAS/IFRS) prvý krát za účtovné
obdobie končiace sa 31. 12. 2006. 
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Spoločnosť začala s formálnymi procesmi implementácie IAS/IFRS v roku 2005. Po analýze možných dopadov na
účtovnú závierku pri prechode na nový spôsob vykazovania očakáva Spoločnosť zmeny najmä v odpisovaní
dlhodobého majetku, vo vykazovaní dlhodobých záväzkov, ktoré nie sú úročené a ktoré bude potrebné diskontovať
(finančný prenájom nábytku popísaný v časti IV. 4. a)). Ďalej v opodstatnených prípadoch bude predpis poistného 
vykázaný v sume zníženej o poskytnuté bonusy a zľavy a nakoniec má Spoločnosť v zmysle štandardov priestor
prehodnotiť zaradenie cenných papierov do portfólia držaného do splatnosti a určeného na predaj. 

Spoločnosť ďalej vykonala klasifikáciu svojich produktov, v rámci ktorej posudzovala, či v poistných zmluvách
jednotlivých produktov dochádza k prenosu významného poistného rizika na Spoločnosť. Na základe uvedeného
konštatovala, že všetky jej produkty spĺňajú definíciu poistnej zmluvy v zmysle  IFRS 4.  

V Bratislave, dňa 3. marca 2006

Mag. Siegfried Fatzi JUDr. Dana Macková
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva vrchná riaditeľka a členka predstavenstva
Wüstenrot poisťovne, a.s. Wüstenrot poisťovne, a.s.

Osoba zodpovedná za účtovníctvo a účtovnú závierku:

Ing. Kateřina Miňovská
riaditeľka Úseku ekonomického
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Zmena loga v dôsledku fúzie, 
zmeny obchodného mena  a
založenia pobočky poisťovne

Logo Univerzálnej bankovej poisťovne
Založenie 1994

Logo Wüstenrot životnej poisťovne
Založenie 1998

Logo Wüstenrot poisťovne
Fúzia a zmena obchodného mena poisťovne 01. 01. 2004

Logo Wüstenrot pojišťovny,
pobočky pro Českou republiku od 01. 01. 2006
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