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Úvodné slovo predsedu predstavenstva
Uplynulý rok 2005 môžeme právom považovať
za veľmi úspešný a na tom, čo sme dosiahli, stavať
naše ďalšie plány do budúcnosti.
Som rád, že môžem konštatovať, že každý, kto patrí do

pre začatie prípravy unikátneho produktu pre zamestnáva-

skupiny tzv. „stakeholders“, sa mohol z tohto úspechu

teľov pre rok 2006. Naše teritoriálne pôsobenie v poistení

potešiť. Naši klienti mali k dispozícii produkty, ktoré boli

cestovného ruchu sa rozšírilo o Českú republiku, kde sme

ocenené ako najlepšie v cestovnom i životnom poistení,

zaznamenali ďalšie rozšírenie počtu spolupracujúcich a po-

akcionári zaznamenali primeranú návratnosť investovaných

istených cestovných kancelárií bez reklamnej kampane, iba

prostriedkov a zamestnanci sa potešili z ocenenia výsled-

šírením dobrých skúseností spojených so značkou poisťov-

kov ich práce nezávislými inštitúciami a presťahovaním sa

ne Union v tejto oblasti na Slovensku.

do nových priestorov, vytvárajúcich ešte lepšie podmienky
pre napĺňanie našich cieľov.

Ako som už v úvode spomenul, na výsledkoch roku 2005
chceme stavať budúce kroky v cestovnom poistení

Ak som o roku 2004 hovoril ako o roku, ktorý dal viacero

a v zdravotnom poistení. Ďalším rozšírením zaisťovacej

impulzov pre rozvoj poistného trhu, a to nielen v rámci

kapacity v neživotnom poistení chceme podporiť našu

Slovenska, ale aj v zahraničí, tak o roku 2005 môžem

spoluprácu najmä so sprostredkovateľmi tohto poistenia

hovoriť ako o roku realizácie týchto impulzov.

a verím, že reštrukturalizovaná vlastná obchodná sieť bude
prínosom jednak vo zvyšovaní objemu poistného, ako aj

Pružne sme reagovali na pokračujúce kroky zdravotnej

v zlepšovaní pomerových ukazovateľov.

reformy v ďalšom rozvíjaní individuálneho zdravotného
poistenia. K posilneniu našej pozície na trhu individuálneho

Staviame zámery pre ďalší rok a jedným dychom chceme

zdravotného poistenia prispela aj akvizícia kmeňa Vzájom-

poďakovať tým, vďaka ktorým ich môžeme stavať. Našim

nej životnej poisťovne, najmä tej časti kmeňa, ktorá sa týka

klientom za lojálnosť, akcionárom za podporu i možnosť

zdravotného poistenia cudzincov na Slovensku. Spolu

využívať synergie plynúce zo spolupráce v rámci Eureka

s naším majoritným akcionárom sme pripravili podmienky

a našim zamestnancom, rodinným poistným poradcom,

na vstup do verejného zdravotného poistenia.

sprostredkovateľom i ďalším spolupracujúcim inštitúciám
za pomoc pri napĺňaní našich cieľov.

Daňové zvýhodnenie pre tretí pilier dôchodkového sporenia
bolo zužitkované v novom produkte životného poistenia
dôchodkového typu a v závere roka ohlásené zvýšené percento príspevkov zamestnávateľa z miezd bolo podnetom

Tibor Bôrik
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ Union poisťovne, a. s.

Správa predstavenstva
Sme radi, že vám po úspešnom roku 2004 môžeme oznámiť, že v roku 2005 Union opäť zaznamenal najlepšie finančné
výsledky vo svojej histórii od svojho založenia v roku 1992.
Tieto výsledky sme dosiahli v roku, počas ktorého sa urobilo viacero kľúčových investícií na zabezpečenie budúceho rastu
a rozvoja spoločnosti tak z hľadiska rastu nášho obchodu, ako i prostredníctvom akvizícií, a ďalšieho zvyšovania úrovne
a rozsahu služieb, ktoré poskytujeme našim klientom.
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Hlavné výsledky v roku 2005
• Hospodársky výsledok pred zdanením 49 mil. Sk prekročil plánovaný a bol najvyšší
v histórii spoločnosti
• Čistý kombinovaný ukazovateľ v neživotnom poistení 84,7 %
• Predpísané poistné v životnom poistení sa zvýšilo o 8,0 %
• Nárast dosiahnutý v predpísanom poistnom neživotnom poistení 8 %1
• Union pokračuje v pozícii lídra na trhu cestovného poistenia
• Union v decembri 2005 odkúpil portfólio neživotného poistenia Vzájomnej životnej
poisťovne, a. s., od ING, toto portfólio pozostáva najmä z produktov zdravotného
poistenia, čím sa posilnila jeho pozícia lídra na tomto trhu
• V druhom štvrťroku 2005 sa generálne riaditeľstvo Unionu presťahovalo
do novej budovy
Neustále zvyšovanie počtu klientov, ktorí si volia

V neživotnom poistení sme v roku 2005 zaznamenali

poistenie v Unione, je dôkazom úspešnosti aplikácie

silný nárast novej produkcie o 15 %, čo predstavuje

základného princípu kvality poskytovaných služieb

viac ako len vyváženie poklesu poistného v dôsled-

ako nevyhnutnej podmienky pre našu spoločnosť.

ku vstupu Slovenska do EÚ a následného poklesu
v predpísanom poistnom v poistení colných dlhov.

V roku 2005 Union pokračoval v pozícii lídra na trhu

Celkové predpísané poistné v neživotnom poistení

cestovného poistenia. Predpísané poistné vzrástlo

sa zvýšilo o 1 %.

o 5,4 %, počet klientov poistených on-line sa zvýšil
o 77 % a náš vstup na český trh v roku 2004 sa

Po uvedení individuálneho zdravotného poistenia

ukázal ako úspešný, nakoľko sa zvyšuje počet ces-

na trh v roku 2004 pokračujeme v našej stratégii

tovných kancelárií, ktoré si volia Union ako poskyto-

budovania vedúcej pozície na tomto rastúcom trhu.

vateľa poistenia.

V roku 2005 Union zaradil do škály svojich produktov skupinové zdravotné poistenie a po začlenení

Opäť bola ocenená kvalita našich produktov cestov-

kmeňa získaného od Vzájomnej životnej poisťovne,

ného poistenia, keďže boli Unionu udelené všetky

a. s., na konci roka 2005 sme zaujali jasnú pozíciu

tri ceny vo finančnej súťaži Zlatá minca v kategórii

lídra na trhu a vybudovali sme silnú značku pre

cestovné poistenie.

zdravotné poistenie. Teraz máme dobré predpoklady
na rýchly rozvoj tejto časti nášho obchodu, nakoľko

Naše životné poistenie v roku 2005 naďalej pokračo-

pokračujúce reformy zdravotníctva zvyšujú záujem

valo v raste a zaznamenalo 8 % zvýšenie oproti roku

verejnosti o tento druh poistenia.

2004 s predpísaným poistným 335,2 mil. Sk. Podiel
životného poistenia na celkovom predpísanom po-

Okrem nášho úspechu v budovaní vlastného kmeňa

istnom sa zvýšil z 36 % v roku 2004 na 38 % v roku

zdravotného poistenia počas roku 2005 náš majorit-

2005. Uspokojivý bol najmä nárast v investičnom

ný akcionár Eureko B.V. požiadal o licenciu

životnom poistení a náš produkt Život invest bol

na poskytovanie verejného zdravotného poistenia

ocenený nezávislou spoločnosťou Symsite Research

na Slovensku, jeho obrovské skúsenosti v tejto ob-

ako najlepší dostupný produkt na trhu. Investičné

lasti urobia z tejto novej spoločnosti silného partnera

životné poistenie v roku 2005 predstavovalo 19 %

pre nás a podporia rozvoj nášho individuálneho

novej produkcie.

zdravotného poistenia.

1
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Hlavné finančné ukazovatele
V roku 2005 Union dosiahol štvrtý rok po sebe najlepší
finančný výsledok v histórii spoločnosti. Čistý
hospodársky výsledok po zdanení vo výške 46 mil. Sk
pri porovnaní s čistým výsledkom v roku 2004
predstavuje jeho zvýšenie o 75,4 %.
Predpísané poistné v neživotnom poistení dosiahlo objem 556,9 mil. Sk; čo predstavuje mierny nárast (1,1 %) v porovnaní
s predpísaným poistným 550,9 mil. Sk v roku 2004, avšak Union bol schopný plne nahradiť pokles na trhu poistenia
colných dlhov po vstupe Slovenska do EÚ (súvisiaci s vytvorením jedného colného priestoru) zvýšeným objemom
poistného v iných druhoch poistenia.
Technický výsledok v neživotnom poistení v roku 2005 sa zvýšil o 33,5 % na 73,4 mil. Sk v porovnaní s 55,0 mil. Sk v roku
2004. Vďaka vynikajúcemu výsledku v škodovosti v roku 2005 je technický výsledok ešte lepší ako v roku 2003 – doposiaľ
najlepšieho roku v technickom výsledku neživotného poistenia vo výške 72,8 mil. Sk.
Vzhľadom na veľmi dobrú škodovosť čistý kombinovaný ukazovateľ poklesol o 4,3 percentuálne body z 89 % v roku 2004
na 84,7 % v roku 2005, čo poukazuje na vysokú kvalitu upisovania poistenia.
V oblasti životného poistenia Union opäť dosiahol nárast predpísaného poistného z 307,7 mil. Sk v roku 2004 na 335,2 Sk
v roku 2005. Toto predstavuje ročný nárast až o 8 %. V porovnaní s rokom 2003, v ktorom objem predpísaného poistného
v životnom poistení dosiahol 261,9 mil. Sk, to dokonca znamená zvýšenie o 28,0 %.
Technický výsledok v životnom poistení bol v roku 2005 ešte negatívny – 25, 4 mil. Sk, avšak naznačuje pozitívny trend
v porovnaní s technickým výsledkom – 34,7 mil. Sk v roku 2004 a – 46,9 mil. Sk v roku 2003.

Spoločná zodpovednosť firiem
Union zastáva filozofiu pozitívnej interakcie so spoločenským prostredím a jeho obchodná politika podporuje túto interakciu cez účasť v špecifických projektoch a organizáciách alebo ich podporovaním.
Union podporuje najmä vzdelávanie mladých ľudí v oblasti základov podnikania
a ekonomiky. Toto sa realizuje prostredníctvom spoločnosti Baťa Junior Achievement
SR (časť Baťa Junior Achievement International), ktorej je Union dlhoročným podporovateľom. Okrem toho Union je aktívnym členom Central European Corporate Governance Association (Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločnosti).
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Stratégia a očakávania na rok 2006
Union sa bude naďalej zameriavať na dosiahnutie vý-

Rozvoj individuálneho zdravotného poistenia

znamného potenciálu rastu na slovenskom poistnom

poskytuje Unionu výbornú príležitosť na vytvorenie

trhu prostredníctvom zvyšovania objemu a efektív-

silnej pozície na tomto vznikajúcom trhu s vysokým

nosti zavedených druhov poistenia a bude sa snažiť

potenciálom rastu, s využitím tak sily Unionu

osvedčiť sa ako hlavný hráč na vznikajúcom trhu

v prístupe k manažmentu pacienta, ako aj odbor-

individuálneho zdravotného poistenia.

ných znalostí v rámci spoločností skupiny Eureko.

Ďalší rast v životnom poistení, zvyšovanie tak ob-

Union je zameraný na udržanie si svojho vedúceho

jemu poistného, ako aj podielu na trhu, využívaním

postavenia v cestovnom poistení podporovaním

daňových stimulov pre určité produkty životného

dobrých vzťahov s distribútormi a udržaním si repu-

poistenia, ktoré boli zavedené od 1. januára 2005.

tácie v poskytovaní rýchlych a efektívnych služieb

Zvýšené zameranie sa na špecifické komerčné druhy

klientom.

neživotného poistenia, významný nárast tohto
ziskového portfólia pri udržaní dobrého kombino-

Organický rast a zvýšená produktivita distribúcie je

vaného ukazovateľa. Tento nárast sa zabezpečí

kľúčovým faktorom pri realizácii spomínaných am-

posilnením vzťahov so sprostredkovateľmi poistenia,

bícií, avšak Union bude pokračovať aj v dôslednom

ako aj zvyšovaním produktivity našich vlastných

monitorovaní trhu s cieľom využiť prípadné akvizície,

distribučných sietí.

ktoré by mohli priniesť hodnotu a vhodne zapadnúť
do stratégie spoločnosti.

Ľudské zdroje –
medzinárodná výmena pracovníkov
Union je dobrým príkladom toho, aký prínos môžu mať jednotlivé spoločnosti z prenosu poznatkov vďaka
tomu, že patria do medzinárodnej skupiny Eureko. Od roku 1997 boli riadiace pozície v Unione obsadzované
tak domácimi, ako aj zahraničnými pracovníkmi. Takisto zamestnanci Unionu obsadili pozície v iných spoločnostiach skupiny Eureko alebo v jeho centre.
Ku koncu roku 2005 bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov 271, z toho 110 bolo zamestnaných
v rámci distribučnej siete. Okrem nich má Union externú distribučnú sieť pozostávajúcu z približne 400 rodinných poistných poradcov.
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Predstavenstvo, zľava:
Tibor Bôrik, Elena Májeková, Arnoud Vink, Shaun Russell

Organizačná štruktúra
Sekcia generálneho riaditeľa

Sekcia neživotného poistenia

Sekretariát generálneho riaditeľa
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Odbor zaistenia
Právny odbor
Odbor zodpovedného aktuára
Odbor vnútornej kontroly

Odbor správy cestovného poistenia
Úsek likvidácie v neživotnom poistení
Úsek predaja referentmi obchodnej služby
Úsek predaja maklérmi
Úsek zdravotného poistenia
Úsek neživotného poistenia
Úsek správy neživotného poistenia
Pobočky

Sekcia ekonomiky, informatiky
Odbor ekonomiky práce
Odbor hospodárskej správy
Odbor inkasa
Investičný manažér
Úsek účtovníctva a controllingu
Úsek informatiky

Sekcia životného poistenia a marketingu
Úsek marketingu
Úsek predaja rodinnými poistnými poradcami
Úsek predaja maklérmi
Úsek zákaznícke centrum
Úsek životného poistenia
Expozitúry
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Registračné údaje
spoločnosti
Union poisťovňa, a. s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1
Slovenská republika
telefón: 0850 111 211
e-mail: union.direct@union.sk
http: www.union.sk
IČO: 31322051
DIČ: 2020800353
IČ DPH: SK 2020800353
Podiel akcionárov na základnom imaní k 31.12.2004 v tis. Sk:
EUREKO B.V.
Ostatné právnické a fyzické osoby

380 455

97,55 %

9 545

2,45 %

Orgány spoločnosti
Union poisťovňa, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B.

Dozorná rada:
Willem Antonius Jozef van Duin

predseda

Fred Hoogerbrug

člen

Jeffrey Medlock

člen

Michal Nastula

člen

Viera Poludvorná

členka

Dušan Zemánek

člen

Predstavenstvo
Tibor Bôrik

predseda

Elena Májeková

členka

Shaun Richard Russell

člen

Arnoud Gijsbert Vink

člen

Základné imanie: 390 000 000,- Sk.
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Eureko B.V. je súkromná skupina poskytujúca
finančné služby, registrovaná v Holandsku, ktorej
kľúčovou činnosťou je poisťovanie. Má prevádzky
v 10 krajinách a má viac ako 20 000 zamestnancov.
Skupina Eureko ponúka celú škálu poistení: zdravotné poistenie, životné, neživotné a penzijné produkty a služby, správu
aktív a bankovníctvo.
Filozofiou Eureka je vytvoriť integrovanú paneurópsku skupinu pozostávajúcu z lídrov na trhu v oblastiach, v ktorých tieto
spoločnosti pôsobia, uplatňujúcu miestne riešenia, spoločné ciele". Každá z dcérskych spoločností vystupuje pod silnou
"
lokálnou značkou; dôverne pozná miestny trh a je klientsky orientovaná. Práve táto lokálna skúsenosť s podporou silnej
európskej skupiny a zdieľanie zručností a skúseností v rámci tejto skupiny sú základným pilierom hodnôt Eureka. Dcérske
spoločnosti vystupujú pod vlastnými značkami vzhľadom na ich vysokú znalosť v lokálnych teritóriách.

V súčasnosti Eureko B.V. zahŕňa:
Achmea: Nedávno uskutočnila fúziu so spoločnosťou Interpolis, predtým poisťovacou dcérskou spoločnosťou skupiny Rabobank. Nová skupina ponúka firmám,
inštitúciám a klientom Beneluxu širokú škálu poistení, bankových a hypotekárnych
produktov a sprievodných služieb.
Interamerican: druhá najväčšia životná a zdravotná poisťovňa v Grécku a štvrtá
v neživotnom poistení,
Friends First: poskytovateľ dôchodkových, investičných, krycích a finančných
produktov v Írsku,
Império France: poisťovňa zameraná na doplnkový segment trhu životného
poistenia vo Francúzsku (Portugalská komunita),
Union: poisťovňa na Slovensku ponúkajúca produkty životného, neživotného
a zdravotného poistenia,
Rozbiehajúce sa prevádzkové spoločnosti v Rumunsku, Bulharsku
a na Cypre.
Strategická 33 %-1 akcia investícia v PZU Poľsko – najväčšej životnej
a neživotnej poisťovni v Poľsku a v strednej Európe.
21 % podiel akcií v F&C Asset Management
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Poslanie Eureka
„Eureko je jednou z vedúcich európskych skupín poskytujúcich finančné služby.
Naším poslaním je poskytovať klientom kvalitnejšie produkty a služby a prinášať hodnotu
pre našich akcionárov. Toto poslanie splníme pôsobením na našu zväčšujúcu sa rodinu
spoločností s vedúcim postavením na miestnych trhoch, rastúcu základňu klientov
a rozvojom našich osvedčených schopností v ochrane aktív, v akumulácii a správe aktív.
Naším záväzkom je zostať v úzkom spojení s našimi klientmi a udržať si vyvážený etický
a transparentný vzťah s našimi akcionármi, zamestnancami a klientmi.“

Finančná sila a dlhodobý rating
(Standard & Poor’s):
Eureko Insurance Group: A+
Výhľad: stabilný

100 %

33 %-1 akcia*

100 %

99,83 %

21 %

* bolo požiadané o úradný súhlas na zvýšenie vlastníckeho podielu na 36,1 %.
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97,60 %

100 %

Čo je to proces riadenia rizika
v spoločnosti Eureko/Union
Typickým pre proces riadenia rizík v rámci skupiny Eureko je, že proces
ocenenia rizík v jednotlivých spoločnostiach sa robí prostredníctvom
samooceňovania jednotlivých rizík. Preto Union potrebuje identifikovať, oceniť,
zmerať a riadiť svoje (vlastné) riziká.

Proces riadenia rizika pozostáva z nasledovných aktivít:
Identifikácia rizika
Ocenenie rizika
Riadenie rizika
Záznamy o rizikách
Stanovisko internej kontroly
Riadenie rizika je kontinuálny proces, ktorý vedenie spoločnosti používa
na definovanie svojej stratégie s cieľom splniť požiadavky všetkých klientov,
akcionárov a zamestnancov.
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Zoznam expozitúr
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Súvaha k 31. 12. 2005
Položka

Číslo

Názov

riadka

Brutto

Korekcia

Výsledok

účtovné obdobie

b

c

1

2

3

4

Číslo
a

AKTÍVA
A. Nehmotný majetok, z toho
I.

Zriaďovacie výdavky

Bežné účtovné obdobie

Predchádzajúce

x
1

115,219

105,611

9,608

5,617

1,298

1,200,685

1,022,556

2

II. Dobré meno (goodwill)

3

B. Finančné umiestnenie (investície)

4

1,201,983

5

790,068

790,068

603,737

6

229,837

229,837

210,941

1. Z toho finančné umiestnenie (investície)
z rezerv životného poistenia
2. Z toho finančné umiestnenie (investície)
z rezerv neživotného poistenia
I.

Pozemky a stavby, z toho

1. Pozemky a stavby pre prevádzkovú činnosť

7

2,844

811

2,033

2,176

8

2,844

811

2,033

2,176

9

1,300

487

813

825

10

1,300

487

813

825

II. Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach
a ostatné dlhodobé pohľadávky
1. Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom
2. Podielové cenné papiere a vklady v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom

11

3. Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami
s rozhodujúcim vplyvom

12

4. Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami
s podstatným vplyvom

13

5. Ostatné dlhodobé pohľadávky

14

III. Ostatné finančné umiestnenie

15

1,197,839

1,197,839

1,019,555

1. Cenné papiere s premenlivým výnosom

16

21,807

21,807

13,844

2. Cenné papiere s pevným výnosom

17

949,519

949,519

711,860

226,513

226,513

293,851

3. Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách
neurčené na obchodovanie
4. Ostatné pôžičky

18
19

5. Vklady v bankách

20

6. Iné finančné umiestnenie

21

IV. Vklady pri aktívnom zaistení

22

C. Finančné umiestnenie v mene poistených

23

45,673

D. Pohľadávky, z toho

24

133,504

I.

Pohľadávky z poistenia

1. Pohľadávky z poistenia voči poisteným, z toho

38,865

45,673

28,727

94,639

65,559

25

95,959

38,865

57,094

48,353

26

95,934

38,865

57,069

48,293

1a. Pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv

27

1b. Pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka podstatný vplyv
2. Pohľadávky voči sprostredkovateľom, z toho

28
29

25

25

60

30

25

25

60

2,928

2,928

5,133

2a. Pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv
2b. Pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka podstatný vplyv
II. Pohľadávky zo zaistenia, z toho

31
32
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Položka

Číslo

Názov

riadka

Brutto

Korekcia

Výsledok

účtovné obdobie

b

c

1

2

3

4

AKTÍVA

x

Číslo
a

Bežné účtovné obdobie

Predchádzajúce

1. Pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv

33

2. Pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka podstatný vplyv
III. Ostatné pohľadávky, z toho

34
35

34,617

34,617

12,073

36

28

28

4

1. Pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv
2. Pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka podstatný vplyv

37

IV. Pohľadávky z upísaného základného imania

38

E. Ostatné aktíva

39

122,752

55,556

67,196

68,342

I.

40

108,858

55,556

53,302

28,265

II. Pokladničné hodnoty a bankové účty

41

13,894

13,894

23,070

III. Iné aktíva

42

0

0

17,007

Hmotný hnuteľný majetok a zásoby

F.

Účty časového rozlíšenia

43

39,597

39,597

35,997

I.

Nájomné

44

751

751

1,234

45

34,990

34,990

31,721

II. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
III. Ostatné účty časového rozlíšenia

46

3,856

3,856

3,042

AKTÍVA celkom

47

1,658,728

201,330

1,457,398

1,226,798

Kontrolné číslo

998

7,133,192

538,542

6,594,650

5,531,701

Položka

Číslo

Názov

riadka

Bežné účtovné obdobie

účtovné obdobie

b

c

5

6

PASÍVA

x

Číslo
a

Predchádzajúce

A. Vlastné imanie

48

321,861

275,734

I.

49

390,000

390,000

1. Upísané základné imanie splatené

50

390,000

390,000

II. Vlastné akcie (-)

51

III. Emisné ážio

52

Základné imanie, z toho

IV. Ostatné kapitálové fondy

53

10,051

10,051

V.

54

115

0

Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov

VI. Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahr. poisť.

55

VII. Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku

56

7,025

4,403

VIII. Výsledok hospodárenia minulých rokov

57

-131,342

-154,945

IX. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

58

46,012

26,225

B. Podriadené pasíva

59

C. Technické rezervy

60

976,777

790,277

I.

Technická rezerva na poistné budúcich období

61

133,116

108,732

1.

Hrubá výška

62

156,167

139,553

2. Výška zaistenia (-)

63

23,051

30,821

II. Technická rezerva na životné poistenie

64

689,073

516,089

1. Hrubá výška

65

689,073

516,089

2. Výška zaistenia (-)

66
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Číslo

Položka

Číslo

Názov

riadka

Bežné účtovné obdobie

účtovné obdobie

b

c

5

6

a

PASÍVA

Predchádzajúce

x

III. Technická rezerva na poistné plnenie

67

154,025

164,568

1. Hrubá výška

68

436,001

458,663

2. Výška zaistenia (-)

69

281,976

294,095

IV. Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

70

563

888

1. Hrubá výška

71

563

888

2. Výška zaistenia (-)

72

V.

73

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík

VI. Iné technické rezervy

74

1. Hrubá výška

75

2. Výška zaistenia (-)

76

D. Technická rezerva na krytie rizika z investovania
77

45,673

28,727

1. Hrubá výška

finančných prostriedkov v mene poistených

78

45,673

28,727

2. Výška zaistenia (-)

79

E. Rezervy

80

1,747

1,036

F.

81

Vklady pri pasívnom zaistení

G. Záväzky, z toho

82

100,058

118,271

I.

83

44,597

46,220

5,628

13,738

Záväzky z poistenia, z toho

1a. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv

84

1b. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka podstatný vplyv
II. Záväzky zo zaistenia, z toho

85
86

1a. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv

87

1b. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka podstatný vplyv

88

III. Pôžičky zaručené dlhopisom, z toho

89

1. Pôžičky zaručené dlhopisom v konvertibilnej mene

90

1a. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv

91

1b. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka podstatný vplyv

92

2. Ostatné pôžičky zaručené dlhopisom

93

2a. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv

94

2b. Záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých
má účtovná jednotka podstatný vplyv

95

IV. Bankové úvery

96

V.

97

49,833

58,313

1. Záväzky z daní

98

2,136

-586

2. Záväzky zo sociál. poistenia a zdravotného poistenia

99

3,221

3,095

H.

Ostatné záväzky, z toho

Účty časového rozlíšenia

100

11,282

12,753

PASÍVA celkom

101

1,457,398

1,226,798

Kontrolné číslo

999

6,604,042

5,810,291
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2005
Položka

Číslo

Názov

riadka

Brutto

Korekcia

Výsledok

účtovné obdobie

b

c

1

2

3

4

Číslo
a

I.

TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU

1. Zaslúžené poistné, bez zaistenia

Bežné účtovné obdobie

Predchádzajúce

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

1a. Predpísané poistné v hrubej výške

3

556,864

x

x

x

1b. Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom

4

141,308

415,556

x

x

1c. Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období

5

-4,695

x

x

x

6

7,770

-12,465

403,091

384,243

7

x

x

9,897

10,312

1d. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné budúcich období
2. Prevedený výsledok z finančného umiestnenia
z netechnického účtu
3. Ostatné technické výnosy, bez zaistenia

8

x

x

1,942

2542

4. Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia

9

x

x

x

x

4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

10

184,248

x

x

x

4aa. Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom

11

48,379

135,869

x

x

12

-23,419

x

x

x

13

-13,284

-10,135

125,734

175,805

14

x

x

-325

301

4b. Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia
v hrubej výške
4ba. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné plnenia
5. Zmena stavu iných technických rezerv, bez zaistenia
6. Prémie a zľavy, bez zaistenia

15

x

x

902

496

7. Čistá výška prevádzkových nákladov

16

x

x

x

x

7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

17

x

128,957

x

x

7b. Zmena stavu výšky prevedených obstarávacích
18

x

-766

x

x

7c. Správna réžia

nákladov na poistné zmluvy

19

x

137,981

x

x

7d. Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch

20

x

53,390

212,782

161,870

8. Ostatné technické náklady, bez zaistenia

21

x

x

2,400

3,600

22

x

x

0

0

10. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu

23

x

x

73,437

55,025

II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÉMU POISTENIU

24

x

x

x

x

1. Zaslúžené poistné, bez zaistenia

25

x

x

x

x

9. Zmena stavu technickej rezervy na vyrovnávanie
mimoriadnych rizík

1a. Predpísané poistné v hrubej výške

26

x

335,250

x

x

1b. Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom

27

x

1,095

x

x

28

-11,919

x

x

x

29

0

-11,919

322,236

293,234

30

x

x

x

x

31

x

x

x

x

32

x

x

x

x

1c. Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich
období, bez zaistenia
1d. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné budúcich období
2. Výnosy z finančného umiestnenia
2a. Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov
a v tom rozhodujúci vplyv
2b. Výnosy z ostatného finančného umiestnenia
a v tom rozhodujúci vplyv
2ba. Výnosy z pozemkov a stavieb

33

0

x

x

x

2bb. Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia

34

36,791

36,791

x

x

2c. Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu

35

x

0

x

x
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Položka

Číslo

Názov

riadka

Brutto

Korekcia

Výsledok

účtovné obdobie

b

c

1

2

3

4

Číslo
a

Bežné účtovné obdobie

Predchádzajúce

2d. Výnosy z realizácie finančného umiestnenia

36

x

29,013

65,804

36,145

3. Prírastky hodnoty finančného umiestnenia

37

x

x

881

854

4. Ostatné technické výnosy, bez zaistenia

38

x

x

5,870

1899

5. Náklady na poistné plnenie bez zaistenia

39

x

x

x

x

5a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

40

53,303

x

x

x

5aa. Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia (-)

41

82

53,221

x

x

42

756

x

x

x

5b. Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia
v hrubej výške
5ba. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na poistné plnenia

43

1,164

-408

52,813

48,335

44

x

x

x

x

45

172,984

x

x

x

46

0

172,984

x

x

6b. Zmena stavu iných technických rezerv, bez zaistenia

47

x

16,946

189,930

153,051

7. Prémie a zľavy, bez zaistenia

48

x

x

298

583

8. Čistá výška prevádzkových nákladov

49

x

x

x

x

8a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

50

x

65,298

x

x

6. Zmena stavu ostatných technických rezerv, bez zaistenia
6a. Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie
v hrubej výške, bez zaistenia
6aa. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej
rezervy na životné poistenie

8b. Zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov
51

x

-2,628

x

x

8c. Správna réžia

na poistné zmluvy

52

x

81,017

x

x

8d. Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch

53

x

0

143,687

154,297

9. Náklady na finančné umiestnenie

54

x

x

x

x

9a. Náklady na finančné umiestnenie

55

x

1,292

x

x

9b. Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu

56

x

0

x

x

9c. Náklady na realizáciu finančného umiestnenia

57

x

28,961

30,253

6,514

10. Úbytky hodnoty finančného umiestnenia

58

x

x

481

61

11. Ostatné technické náklady, bez zaistenia

59

x

x

2,756

3,941

12. Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na netechnický účet

60

x

x

0

0

13. Výsledok technického účtu k životnému poisteniu

61

x

x

-25,427

-34,650

III. NETECHNICKÝ ÚČET

62

x

x

x

x

1. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu

63

x

x

73,437

55,025

2. Výsledok technického účtu k životnému poisteniu

64

x

x

-25,427

-34,650

3. Výnosy z finančného umiestnenia

65

x

x

x

x

66

x

0

x

x

67

x

x

x

x

3a. Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov
a v tom rozhodujúci vplyv
3b. Výnosy z ostatného finančného umiestnenia
a v tom rozhodujúci vplyv
3ba. Výnosy z pozemkov a stavieb

68

0

x

x

x

3bb. Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia

69

15,882

15,882

x

x

3c. Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu

70

x

0

x

x

3d. Výnosy z realizácie finančného umiestnenia

71

x

88,525

104,407

47,490

4. Prírastky hodnoty finančného umiestnenia

72

x

x

0

732

5. Prevedené výnosy z finančného umiestnenia

73

x

x

0

0
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Číslo
a

Položka

Číslo

Bežné účtovné obdobie

Predchádzajúce

Názov

riadka

Brutto

Korekcia

Výsledok

účtovné obdobie

b

c

1

2

3

4

6. Náklady na finančné umiestnenie

74

x

x

x

x

6a. Náklady na finančné umiestnenie

75

x

1,220

x

x

6b. Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu

76

x

13

x

x

6c. Náklady na realizáciu finančného umiestnenia

77

x

88,288

89,521

30,389

7. Úbytky hodnoty finančného umiestnenia

78

x

x

0

81

8. Prevedený výsledok z finančného umiestnenia

79

x

x

9,897

10,312

9. Ostatné výnosy

80

x

x

4,392

4,105

10. Ostatné náklady

81

x

x

7,222

4,030

11. Ostatné dane a poplatky

82

x

x

1,040

1,192

12. Daň z príjmov z bežnej činnosti

83

x

x

2,858

1,084

13. Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení

84

x

x

46,271

25,614

14. Mimoriadne výnosy

85

x

x

578

1,001

15. Mimoriadne náklady

86

x

x

837

390

16. Mimoriadny výsledok hospodárenia

87

x

x

-259

611

17. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

88

x

x

0

0

18. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Kontrolné číslo
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89

x

x

46,012

26,225

999

1,272,848

1,925,870

2,083,104

1,770,689

Poznámky k 31. 12. 2005 (v Sk)
Táto účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17, ods. 6 slovenského zákona č. 431/2002
o účtovníctve v znení neskorších predpisov za obdobie od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Bola zostavená za predpokladu
nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovná závierka za rok 2004 bola schválená VZ dňa 10. 6. 2005.
Union poisťovňa, a. s., zostavila účtovnú závierku podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní položiek individuálnej účtovnej závierky č. 22 213/2002-92 uverejnené vo Finančnom
spravodajcovi 5/2003 a č. 12 643/2004-74 uverejnené vo Fin. spravodajcovi č. 15/2004 (ďalej len Opatrenie MF).

I. Všeobecná časť
Union poisťovňa, a.s., bola založená 1. 5. 1992. Povolenie k poisťovacej činnosti získala spoločnosť od MF SR pod č. j.
41/965/1992 zo dňa 24. 9. 1992.
Hlavnými akcionármi spoločnosti sú:
EUREKO B.V. Amsterdam, ktorá vlastní 97,55 % akcií.
Ostatní akcionári, ktorí vlastnia 2,45 % akcií.
Základné imanie spoločnosti je vo výške 390 000 000,00 Sk.
Nominálna hodnota jednej akcie je 1 000,00 Sk.
Sídlo spoločnosti od 22. 6. 2005:

Sídlo spoločnosti do 22. 6. 2005 :

Union poisťovňa, a. s.

Union poisťovňa, a. s.

Bajkalská 29/A

Páričkova 18

813 60 Bratislava

813 60 Bratislava

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, vl. č. 383/B
Štatutárny orgán:
Predstavenstvo:

Dozorná rada:

Tibor Bôrik – predseda

Willem Antonius Jozef van Duin – predseda

Elena Májeková – členka

Fred Hoogerbrug – člen

Shaun Richard Russell – člen

Jeffrey Medlock – člen

Arnoud Gijsbert Vink – člen

Michal Nastula – člen
Viera Poludvorná – členka
Dušan Zemánek – člen

Union poisťovňa, a. s. je univerzálnou poisťovňou, ktorá má vo svojej ponuke širokú škálu neživotných a životných poistných
produktov pre firemnú a individuálnu klientelu. V neživotnom poistení je jej činnosť zameraná hlavne na poistenie majetku,
zodpovednosti za škodu, cestovné poistenie a poistenie špeciálnych rizík.

II. Neživotné poistenie
a/ Hrubá výška predpísaného poistného v neživ. poist.

556,863,837.59

b/ Hrubá výška prijatého poistného z predpisu za rok 2005

526,750,521.27

c/ Hrubá výška nákladov na poistné plnenia

184,248,088.37

d/ Hrubá výška prevádzkových výdavkov

266,171,276.81

e/ Zostatková suma zaistenia

-2,778,725.48
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III.
Skupina

Náklady na poist. pln.

Poistné

292,607.00

7,738,933.33

Úrazové poistenie
Poistenie mot. vozidiel

-42,945.00

-28,508.00

2,763,125.00

11,580,530.00

Ostatné majet. poistenie

50,289,655.00

127,472,676.20

Zodpovednostné poistenie

19,875,150.00

94,080,642.00

Ostatné poistenie

111,070,496.37

316,019,564.06

Spolu

184,248,088.37

556,863,837.59

Dopravné poistenie

Union, poisťovacia a. s., prestala od 1. 10. 2001 poskytovať havarijné poistenie motorových vozidiel. Záporné hodnoty pri
poistení mot. vozidiel vyplývajú pri poist. plnení z uplatnených regresov a pri poistnom zo stornovaných zmlúv.

IV. Životné poistenie
a/ Hrubá výška predpísaného poistného v život. poist.
Druh
Dočasné poist. pre prípad smrti
Poist. pre prípad smrti alebo dožitia
Poistenie mládeže
Dôchodok Plus
Invest. životné poistenie
Spolu

335,249,537.00
Poistné
452,446.00
235,051,235.00
65,980,582.00
1,017,800.00
32,747,474.00
335,249,537.00

1. Všetky poistné zmluvy v život. poistení sú individuálne
2. Bežné poistné a jednorazové poistné
Bežne platené poistné
Jednorazové poistné
3a. Poistné zo zmlúv bez podielov na ziskoch
3b. Poistné zo zmlúv s podielom na ziskoch
3c. Poistné zo zmlúv, pri ktorých riziko finančného umiestnenia nesie poistený
b/ Zostatková suma (saldo) zaistenia

322,600,454.00
12,649,083.00
452,446.00
302,049,617.00
32,747,474.00
79,455.00

V. Zaistenie
Spoločnosť nevykonáva aktívne zaistenie

VI. Územná pôsobnosť
Spoločnosť má licenciu platnú na území SR a po splnení podmienok podľa zák. 95/2002 Z. z. môže vykonávať poisťovaciu
činnosť v inom členskom štáte Európskych spoločenstiev alebo v členskom štáte podľa Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Predpísané poistné, uvedené v odseku IV, je poistné získané na území SR. Z predpísaného poistného
v odseku III je 0,98 % poistného získané v Českej republike.
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VII. Provízie
Platené za získanie a obnovenie poistenia v neživot. poist.

59,253,596.26

Platené za získanie a obnovenie poistenia v život. poist.

43,368,742.10

Prijaté od zaisťovateľov

53,037,513.45

Provízie vo výške 19 785 272,00 Sk, platené Euro Cross za asistenčné služby v cestovnom poistení, boli zúčtované v rámci
náhrad za poistné udalosti na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti.

VIII. Iné informácie
a/ uplatnené účtovné zásady
Union poisťovňa, a. s., účtuje v roku 2005 podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. 22 212/2002-92 zo dňa 3. dec. 1992
a č.10 551/2004-74 z 8. dec. 2004.
b/ vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim a podstatným vplyvom
UNION-Európske cestovné poistenie, a. s., Bratislava s podielom na základnom imaní 75 %
UNION-Broker, s. r. o., Bratislava s podielom na základnom imaní 100 %

IX. Uplatňované účtovné zásady a metódy
a/ Spôsoby oceňovania
Finančné investície sa pri obstaraní oceňujú obstarávacou cenou, upravenou o náklady súvisiace s obstaraním.
Finančné investície a cenné papiere držané do splatnosti sa oceňujú akumulovanou hodnotou.
Akumulovaná hodnota je obstarávacia cena zvyšovaná o úrokové výnosy.
Ocenenie je postupne zvyšované o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo
diskont.
Cenné papiere na predaj sa oceňujú reálnou hodnotou.
Podielové cenné papiere a vklady sa oceňujú obstarávacou cenou a tvoria sa k nim opravné položky (viď bod XII. o).
Zásoby sa oceňujú cenou obstarania.
Investičný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje aj cenu obstarania, aj náklady súvisiace s obstaraním.
Táto hodnota sa postupne znižuje o odpisy.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich nominálnou hodnotou.
Náklady a príjmy budúcich období a tiež výdavky a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Pre časové rozlíšenie obstarávacích nákladov
v neživotnom poistení na základe zaslúženého a nezaslúženého poistného, v životnom poistení na základe matematických prepočtov zillmerizácie.
Čiastky účtované do roku 2004 na odhadné účty pasívne sa od roku 2005 účtujú ako krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky. Čiastky účtované na odhadné účty aktívne sa účtujú v príslušnej skupine pohľadávok. Predstavujú
položky, ktoré nemožno zaúčtovať ako obvykle pohľadávky a záväzky, pričom výnos a náklad z týchto položiek patrí
do sledovaného účtovného obdobia.
b/ Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri nákupe cenných papierov je deň vyrovnania obchodu a pri predpísanom
poistnom podľa všeobecne platných poistných podmienok pre daný druh poistenia, to zn. deň uzatvorenia poistnej zmluvy
alebo deň, ktorý je definovaný poistnou zmluvou.
c/ Odpisový plán pre investičný majetok je zostavený na základe zostavy podľa odpisových skupín, v súlade s Klasifikáciou
produkcie podľa zákona o dani z príjmu. Doba odpisovania investičného majetku je rovnomerná podľa odpisových
skupín. Sadzby odpisov sú stanovené pre rovnomerné odpisovanie, spoločnosť uplatňuje účtovné odpisy.
Investičný majetok sa začína odpisovať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po zaradení.
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Druh majetku

Metóda odpisovania

Doba užívania v rokoch

rovnomerne

4

Výpočtová, spojovacia a kancelárska technika

rovnomerne

4–6

Dopravné prostriedky

rovnomerne

4

Pracovné stroje a zariadenia

Klimatizácia

rovnomerne

12

Inventár

rovnomerne

4–6

d/ Pohľadávky a záväzky sa oceňujú ich nominálnou hodnotou, v prípade pochybných a sporných pohľadávok sa prechodné
zníženie ich hodnoty zohľadňuje tvorbou opravných položiek.
e/ Odpisovanie pohľadávok sa uskutočňuje na základe inventarizácie zmlúv, ku ktorým sú vytvorené opravné položky, a ktoré
už nie je možné vymôcť, po odsúhlasení predstavenstvom v členení do 1 000,00 Sk, 1 001,00 – 3 000,00 Sk,
nad 3 000,00 Sk. Výška odpísaných pohľadávok k 31. 12. 2005 je v neživot. poistení 2 162 767,15 Sk a v životnom poistení
2 756 121,88 Sk. Z odpísaných pohľadávok bola časť odpredaná firme Inkaso pohľadávok, s. r. o. Výnos z odpredaných
pohľadávok z neživotného poistenia činil 37 589,00 Sk a v životnom poistení 784 720,00 Sk.
f/ Tvorba opravných položiek na pohľadávky sa tvorí podľa veku pohľadávok v mesiacoch
0–3=0%

4 – 6 = 20 %

7 a viac = 100 %

K 31. 12. 2005 bola zúčtovaná tvorba do nákladov v cestovnom poistení vo výške 236 611,87 Sk. Do výnosov bolo zúčtované rozpustenie v neživotnom poistení 274 996,81 Sk a v životnom poistení 3 522 744,60 Sk. Z toho v životnom investičnom
poistení 566 092,00 Sk.
g/ Z netechnického účtu boli prevedené výnosy z finančného umiestnenia rezerv poisťovne uložených na termínovaných
vkladoch na technický účet neživotného poistenia vo výške 9 897 106,00 Sk.
Výnosy z finan. umiestnenia sa prvotne účtujú na netechnickom účte. Časť týkajúca sa finančného umiestnenia rezerv
k neživ. poisteniu sa prevádza na techn. účet na základe krytia techn. rezerv neživ. poistenia finančným umiestnením.
h/ Postup pri evidenčnom výpočte zostatkovej sumy zaistenia
neživot

život

pohľadávky

2,848,931.52

79,455.00

záväzky

5,627,657.00

0

-2,778,725.48

79,455.00

Výsledok zaistenia k 31. 12. 2005

neživot

život

-141,308,205.80

-1,094,940.91

Podiel zaisť. na zmene stavu techn. rez. na pois. bud. obd.

-7,769,761.00

0.00

Provízie od zaisťovateľa

53,037,513.45

0.00

Nákl. na poist. plnenia postúp. zaisťovateľovi

48,379,030.00

82,005.00

-13,283,983.00

1,164,859.00

-60,945,406.35

151,923.09

Pred. poistné postúpené zaisťovateľovi

Podiel zaisť. na zmene stavu techn. rez. na pois. pln.

X. Vklady v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom
1.a/ UNION-Európske cestovné poistenie, a. s.
Sídlo od 18. 6. 2005:
Bajkalská 29/A
821 01 Bratislava
Základné imanie spoločnosti je vo výške 1 000 000,00 Sk
Predmet činnosti: administratívne služby
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Sídlo do 18. 6. 2005:
Páričkova 18
821 08 Bratislava

b/ Akcionári:
Union poisťovňa, a. s. s podielom

750,000.00

(75 %)

Europaeiske Rejseforsikring A/S s podielom

250,000.00

(25 %)

550,000.00

(100 %)

2.a/UNION-Broker, s. r. o.
Sídlo od 30. 6. 2005:

Sídlo do 30. 6. 2005:

Bajkalská 29/A
821 01 Bratislava

Páričkova 18
821 08 Bratislava

Základné imanie spoločnosti je vo výške 500 000,00 Sk
Rezervný fond vo výške 50 000,00 Sk
Predmet činnosti: sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
b/ Akcionár:
Union poisťovňa, a. s., s podielom

3. Výška vlastného imania k 31. decembru 2005 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2005 týchto podnikov spolu
s porovnaním týchto údajov s predchádzajúcim účtovným obdobím:
Union - ECP, a. s.

Union - Broker, s. r. o.

Podiel na ZI

75 %

100 %

Podiel na hlas. právach

75 %

100 %

Výsledok hospodárenia

2004

61

24

(v tis. SKK)

2005

39

-66

Vlastné imanie

2004

1,039

-30

(v tis. SKK)

2005

1,078

-96

Účtovná hodnota vykázaná

2004

750

75

v súvahe (v tis. SKK)

2005

750

63

Čísla za rok 2005 sú podľa predbežných individuálnych účtovných závierok (neauditovaných) dcérskych spoločností.

XI. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
a/ Pohľadávky voči Union-Broker, s. r. o. boli vo výške 53 646,00 Sk.
b/ Pohľadávky voči Union-Európske cestovné poistenie, a. s. neboli k 31. 12. 2005 evidované.
c/ Pohľadávky voči spoločnosti s rozhodujúcim vplyvom
Stav bežných pohľadávok voči Eureku k 31. 12. 2005

2,731,816.45

Pohľadávky sa vyúčtovávajú Eureku štvrťročne a sú uhradené v plnej výške.
Stav pohľadávok voči Eureku zo zaistenia k 31. 12. 2005

224,309.00

Vyúčtovanie sa uskutočňuje v zmysle zaistných zmlúv.
d/ Záväzky voči spoločnosti s rozhodujúcim vplyvom
Stav záväzkov voči Eureku k 31. 12. 2005

741,000.00

Ide o neuhradené faktúry za poskytovanie poradenstva a služieb pre Union na základe dohody medzi Eurekom a Unionom.
Stav záväzkov voči Eureku zo zaistenia k 31. 12. 2005

1,028,941.00

Vyúčtovanie sa uskutočňuje v zmysle zaistných zmlúv.
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e/ Union poisťovňa neposkytla ani neprijala žiadne záruky za dcérske spoločnosti, ani za členov štatutárnych, riadiacich
a dozorných orgánov týchto spoločností.

XII. Významné položky
a/ Základ dane z príjmu
Účtovný zisk celkom

48,869,810.89

Zvýšený o náklady nezahrňované do základu dane

15,095,417.83

Znížený o výnosy nezahrňované do základu dane

21,219,834.08

Základ dane

42,745,394.64

Odpočet daňovej straty

27,702,622.00

Základ dane celkom

15,042,772.64

Daň splatná

2,858,126.00

b/ Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
Odložený daňový záväzok
z rozdielu medzi účt. a daň. zostat. hodnotou hmot. majetku
z ostatných dočasných rozdielov
Celkom

k 31. 12. 2004

k 31. 12. 2005

767,192.00

1,402,831.00

0.00

0.00

767,192.00

1,402,831.00

1,239,196.00

1,114,684.00

Odložená daňová pohľadávka
z nákladov daňovo uznaných až po zaplatení
z odpočtu straty v budúcich obdobiach

10,526,996.00

5,263,498.00

Celkom

11,766,192.00

6,378,182.00

K odloženej daňovej pohľadávke bola zúčtovaná opravná položka vo výške 4 975 351,00 Sk, nakoľko nie je istota, že spoločnosť dosiahne v budúcich obdobiach dostatočný základ dane, voči ktorému sa odpočítateľné prechodné rozdiely budú
môcť použiť.
c/ Pohľadávky poisťovne
Prehľad opravných položiek k pohľadávkam z poistenia
k 1. 1. 2005
tvorba/čerpanie
k 31. 12. 2005

neživot

život

28,672,405.99

13,753,928.20

-38,384.94

-3,522,744.60

28,634,021.05

10,231,183.60

K 31. 12. 2005 predstavovali pohľadávky do 30 kalendárnych dní výšku 31 617 678,00 Sk, nad 30 kalendárnych dní
64 315 537,00 Sk a záväzky do 30 kalendárnych dní výšku 27 632 241,00 Sk, nad 30 kalendárnych dní 16 965 442,00 Sk.
d/ Časové rozlíšenie obstarávacích nákladov
- časové rozlíšenie obstarávacích nákladov v neživotnom poistení sa stanovuje na základe pomeru časti zaslúženého
a nezaslúženého poistného
- časové rozlíšenie obstarávacích nákladov v životnom poistení sa stanovuje na základe matematických prepočtov
zillmerizáciou
Zostatok časovo rozlíšených obstarávacích nákladov
Neživotné poistenie
Životné poistenie

- provízie

1,586,829.21

- provízie-zillmerizácia

19,762,979.00

- náklady na reklamu
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13,238,425.00

- náklady na reklamu

401,778.58

e/ Cenné papiere
- Cenné papiere držané do splatnosti
Obstarávacia hodnota

925,541,422.00

Akumulovaná hodnota

949,518,856.71

Trhová hodnota

979,762,394.00

Všetky cenné papiere sú kótované.
- Cenné papiere na predaj
Podielové jednotky

-Korunový dlhopisový fond - TAM
- Medz. akc. dlhopisový fond - TAM

14,118,933.80
2,041,824.36

- Peňažný korunový fond - VUBAM

444,854.68

- Svetové akcie - VUBAM

442,281.58

- Investičná stratégia Stability - ISST

999,999.10

- Investičná stratégia Harmony - ISHA

1,000,294.44

- Investičná stratégia Dynamik - ISDY

1,000,390.01

- F&C European Equity

759,833.26

- F&C European corporate bond

850,624.02

- Pioneer-America

148,403.23

Podielové jednotky sú oceňované hodnotou podielu, ktoré zverejnili jednotlivé fondy k 31. 12. 2005. Sú určené na predaj
klientom v rámci investičného životného poistenia.
- Termínované vklady v bankách sú v hodnote
Alikvotný úrokový výnos z termínovaných vkladov je k 31. 12. 2005 vo výške

226,301,200.00
211,895.00

f/ Podiel dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka je 0 %.
g/ Poistné prémie a zľavy
Poistné prémie a zľavy sa vyplácajú v priebehu nasledujúceho roka po vyhodnotení výsledkov za jednotlivé zmluvy,
ktorých sa prémie a zľavy týkajú. V roku 2005 boli vyplatené vo výške 775 795,00 Sk za dobrý škodový priebeh.
Súčasne bola rozpustená rezerva vo výške 888 040,00 Sk.
K 31. 12. 2005 bol stav rezervy na poistné prémie a zľavy vo výške 563 000,00 Sk.
h/ Rezervy poisťovne
- rezerva na poistné budúcich období sa tvorí pre životné a neživotné poistenie ako súhrn rezerv počítaných podľa
jednotlivých poistných zmlúv metódou Pro Rata Temporis.
- rezerva na poistné plnenie (RBNS) sa tvorí v neživotnom poistení odborným odhadom na základe predchádzajúcich
skúseností, štatistických údajov a rozsahu vzniknutej škody.
- rezerva na poistné plnenie sa tvorí v životnom poistení vo výške poistného plnenia so súčasným rozpustením rezervy
na životné poistenie.
- rezerva na životné poistenie sa tvorí na základe poistno-matematických metód.
- rezerva na poistné plnenie IBNR sa tvorí na základe matematicko-štatistických metód. Použitá je metóda Chain–Ladder,
a to v dvoch modifikáciách: pri väčšine tried poistenia sa IBNR počíta na základe informácie o historickom vývoji
ohlásených poistných udalostí v pomere k hrubému predpísanému poistnému. Výnimkou je poistenie dopravy, pri ktorom
existuje veľké riziko vzniku poistnej udalosti pri relatívne malom objeme hrubého predpísaného poistného. Pri výpočte
IBNR tejto triedy poistenia sa preto berie do úvahy len výška ohlásených poistných udalostí. V prípade poistenia
insolventnosti CK v súčasnosti neexistuje dostatočný časový rad údajov, IBNR je preto počítaná na základe určenia
pravdepodobnosti skrachovania CK.
Dostatočnosť rezerv v neživotnom poistení vypočítaných metódou Chain-Ladder sa testuje pomocou Testu dostatočnosti
rezerv, pričom sa požaduje, aby naše rezervy vyhovovali intervalu spoľahlivosti 98 %. Pre životné poistenie spoločnosť
vykonala Test dostatočnosti rezerv podľa platnej aktuárskej smernice. Spoločnosť sa odchýlila od smernice nepoužitím
prirážky na diskontné sadzby, nakoľko vnorený derivát súvisiaci s garantovaným úrokovým výnosom ocenila samostatne.
Na základe testu sú rezervy v životnom poistení dostatočné.
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Techn. rezerva na poistné budúcich období neživot. poist.
Stav k 1. 1. 2005

Tvorba/Čerpanie

Brutto

Stav k 31. 12. 2005

81,264,537.00

4,695,199.00

85,959,736.00

-30,821,180.00

7,769,761.00

-23,051,419.00

50,443,357.00

12,464,960.00

62,908,317.00

Stav k 1. 1. 2005

Tvorba/Čerpanie

Stav k 31. 12. 2005

58,288,732.00

11,919,010.00

70,207,742.00

0.00

0.00

0.00

58,288,732.00

11,919,010.00

70,207,742.00

Stav k 1. 1. 2005

Tvorba/Čerpanie

Stav k 31. 12. 2005

447,952,624.00

-23,418,658.00

424,533,966.00

-294,007,361.00

13,283,983.00

-280,723,378.00

153,945,263.00

-10,134,675.00

143,810,588.00

Stav k 1. 1. 2005

Tvorba/Čerpanie

Stav k 31. 12. 2005

10,710,195.00

756,453.00

11,466,648.00

-87,869.00

-1,164,859.00

-1,252,728.00

10,622,326.00

-408,406.00

10,213,920.00

Stav k 1. 1. 2005

Tvorba/Čerpanie

Stav k 31. 12. 2005

516,088,718.00

172,984,220.00

689,072,938.00

Podiel zaisťovateľa
Netto

Techn. rezerva na poistné budúcich období život. poist.

Brutto
Podiel zaisťovateľa
Netto
Techn. rezerva poist. plnenia z neživot. poistenia
Brutto
Podiel zaisťovateľa
Netto
Techn. rezerva poist. plnenia zo život. poistenia

Brutto
Podiel zaisťovateľa
Netto
Techn. rezerva na životné poistenie

Techn. rezerva na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených
Stav k 1. 1. 2005

Tvorba/Čerpanie

Stav k 31. 12. 2005

28,727,330.57

16,945,501.06

45,672,831.63

Náklady na poistné plnenie v roku 2005 za škody vzniknuté v predchádzajúcich rokoch činili 67 012 892,64 Sk.
i/ Hmotný a nehmotný majetok
Hmotný majetok

Obstar. cena

Oprávky

Stav k 1. 1. 2005

94,138,788.00

70,334,363.00

prírastky

34,943,956.00

11,143,177.00

úbytky

-25,921,831.00

-25,921,831.00

Stav k 31. 12. 2005

103,160,913.00

55,555,709.00

Nehmotný majetok

Obstar. cena

Oprávky

105,480,118.00

99,862,950.00

9,856,891.00

5,866,609.00

Stav k 1. 1. 2005
prírastky
úbytky
Stav k 31. 12. 2005
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-118,320.00

-118,320.00

115,218,689.00

105,611,239.00

j/

Prechodné účty aktív
- Časové rozlíšenie nákladov bud. období mimo obstarávacích:
nájomné

neživot

317,532.00

život

433,229.80

neživot

2,325,141.46

život

1,531,378.69

Vopred sa platí nájom za 4 pobočky a 8 expozitúr.
Ostatné

Najvyššiu položku v neživote tvorí faktúra Uniqa za havar. poist. mot. vozidiel na rok 2006 - 800 723,00 Sk.
Najvyššiu položku v živote tvorí faktúra CSC Wien-servis Life 400 do marca 2006 - 1 017 247,80 Sk.
-

Prechodné účty pasív
Výnosy budúcich období tvorí provízia od zaisťovateľa z podielu zaisťovateľa na poistnom budúcich období
vo výške

10,945,945.00

Výdavky budúcich období tvorí nájomné fakturované po skončení obdobia za pobočku Poprad a expozitúru
Ružomberok vo výške
-

335,995.00

Krátkodobé rezervy
Odmeny splatné po skončení roka
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Ostatné náklady a provízie

5,216,606.00
4,689,857.00
19,767,584.40

k/ Návrh na rozdelenie účtovného zisku za rok 2005
Hospodársky výsledok po zdanení
Prídel do zák. rezer. fondu
Úhrada straty minulých období
l/

46,011,684.89
4,601,168.00
41,410,516.89

Úrokové výnosy
Dosiahnuté úrokové výnosy v život. poistení

36,653,310.41

Dosiahnuté úrokové výnosy v neživot. poistení

9,897,106.00

Dosiahnuté úrokové výnosy zo zákl. imania

6,642,491.24

m/ Všeobecné prevádzkové náklady
1. Osobné náklady a odmeny
a/ Mzdy

89,557,854.00

b/ Sociálne a zdravotné poistenie

28,158,830.00

c/ Členovia štatutárneho orgánu nepoberajú príjmy za činnosť v tomto orgáne ani vo finančnej, ani v naturálnej forme.
Štatutárnym orgánom neboli poskytnuté žiadne preddavky ani úvery.
2. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31. 12. 2005 bol 271 osôb, z toho riadiacich zamestnancov 41 osôb.
n/ Zamestnanecké pôžitky
V roku 2003 vstúpilo do platnosti nové znenie Zákonníka práce, ktoré vyžaduje vyplatenie odchodného zamestnancom
pri odchode do dôchodku vo výške 1 mesačnej mzdy. Spoločnosť začala účtovať o tejto rezerve v roku 2004.
K 31. 12. 2005 bola zúčtovaná rezerva vo výške 1 747 400,- Sk.
o/ Na základe výpočtu účtovnej hodnoty podielov z konsolidovanej uzávierky k 31. 12. 2004 bola k podielovým cenným
papierom v spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom zvýšená opravná položka o 12 600,00 Sk k podielu v UNION-Broker.
Na podiel v UNION-Broker je vytvorená opravná položka v celkovej výške 487 483,00 Sk.
Na základe predbežnej individuálnej účtovnej závierky Union-ECP a UNION-Broker k 31. 12. 2005 sa nepredpokladá
žiadna významná zmena vo vytvorených opravných položkách.
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p/ Ostatné všeob. prev. náklady
z toho audit, právne a daňové poradenstvo

131,006,649.20
2,950,307.40

XIII. Podsúvahové účty
Na podsúvahových účtoch má spoločnosť:
a/ Hodnoty prijaté ako záruky vo výške 35 500 tis. Sk
Ide o zmenky SES Tlmače, Jelínek Slovakia a bank. záruky VUB Tatratour/Tiptravel, Italmarket a Encinger, ktoré boli
prijaté na protiručenie poistenia na zníženie rizika.
b/ Prenajatý majetok vo výške 5 867 tis. Sk.
Ide o diskové pole Symetrix. Zmluva uzatvorená na dobu 5 rokov s rovnomernými splátkami po celú dobu nájmu
bez akontácie.
c/ Hodnoty odovzdané do úschovy vo výške 355 000 tis. Sk.
Ide o dlhopisy Železnice SR, Volkswagen, Banka Intesa, Hypo Alpe, Gmac. HSH Nordbank, Goldman Sachs, West LB,
KBC, GMAC, Merril Lynch a HZL Dexia uschované v TB.

XIV. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní
1. Základné imanie
Počiatočný stav
Zvýšenie, zníženie
Konečný stav

390,000,000.00
0.00
390,000,000.00

2. Rezervné fondy
Počiatočný stav

4,216,945.00

Zvýšenie, zníženie

2,622,548.00

Konečný stav

6,839,493.00

3. Fond zábrany škôd
Počiatočný stav
Zvýšenie, zníženie
Konečný stav

185,804.93
0.00
185,804.93

4. Ostatné kapitálové fondy
Počiatočný stav
Zvýšenie, zníženie
Konečný stav

10,051,170.21
0.00
10,051,170.21

5. Nerozdelený zisk
Počiatočný stav
Zvýšenie, zníženie
Konečný stav

14,874,336.16
0.00
14,874,336.16

6. Neuhradená strata
Počiatočný stav

169,819,768.48

Zvýšenie, zníženie

-23,602,934.71

Konečný stav

146,216,833.77

7. Zisk za bežné účtovné obdobie po zdanení
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46,011,684.89

8. Spoločnosť vykázala za rok 2005 základ dane vo výške 42 745 394,64 Sk. V súlade so zákonom o dani z príjmu si
uplatňuje odpočet straty z predchádzajúcich zdaňovacích období vo výške 27 702 622,00 Sk.

XV. Prípadné ďalšie záväzky
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, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

XVI. Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa jej zostavenia
Union poisťovňa, a. s., odkúpila neživotné portfólio od Vzájomnej životnej poisťovne Sympatia, a. s.
Dňom prevodu je 1. január 2006. Súčasťou prevodu je prevod neživotnej časti poistného kmeňa, postúpenie pohľadávok,
pristúpenie k záväzkom a odovzdanie informačného systému. Okrem toho po 31. decembri 2005 nenastali žiadne udalosti,
ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

XVII. Ostatné finančné povinnosti
Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, sú tieto:
-

Spoločnosť má v nájme diskové pole. Zmluva je uzavretá do konca roka 2007. Ročné náklady sú približne 1 208 tis. Sk.

-

Spoločnosť má väčšiu časť administratívnych priestorov (8 498 m2) v nájme od tretej osoby. Ročné nájomné predstavuje
28 245 tis. Sk.

XVIII. Prechod na IFRS
Dňa 9. septembra 2004 bola schválená novela zákona o účtovníctve, na základe ktorej budú vybrané spoločnosti (o. i. aj
poisťovne) povinné od roku 2006 zostavovať svoju individuálnu účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre
finančné vykazovanie (International Financial Reporting Standards - IFRS) v rozsahu, v akom boli tieto prijaté Komisou ES
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES.
K 31. decembru 2005 spoločnosť pripravila koncernové formuláre pre materskú firmu v súlade s Medzinárodnými štandardmi
pre finančné vykazovanie (International Financial Reporting Standards - IFRS).
Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku k 31. 12. 2005 v súlade s IFRS. Najvýznamnejšie rozdiely v roku 2006
oproti účtovnej závierke podľa doterajších postupov účtovania sú:
-

preklasifikovanie cenných papierov do splatnosti na cenné papiere na predaj,

-

prechod na účtovanie výnosových úrokov metódou efektívnej úrokovej miery.

V Bratislave, 20. 1. 2006
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