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Základní údaje o spoleãnosti
Obchodní firma
Wüstenrot, Ïivotní poji‰Èovna, a.s.

Sídlo spoleãnosti
Praha 5, nám. Kinsk˘ch 602/2, PSâ 150 00

Právní forma
Akciová spoleãnost

Iâ
25 72 01 98

Akcionáﬁi
Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg
Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart

ZaloÏení spoleãnosti
3. srpna 1998

Zahájení obchodní ãinnosti

Základní údaje o spoleãnosti

1. dubna 1999
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Úvodní slovo pﬁedsedy pﬁedstavenstva
Wüstenrot vznikl v obci Wüstenrot v nûmeckém ·vábsku. Spoleãnost Wüstenrot se stala zakladatelem stavebního spoﬁení. I dnes je Wüstenrot mnohdy spojován pﬁedev‰ím se stavebním spoﬁením. V zemích na‰ich akcionáﬁÛ – v Nûmecku a v Rakousku – je v‰ak Wüstenrot jiÏ
dlouho poskytovatelem ‰iroké palety finanãních sluÏeb.
A stejnou politiku provádûjí na‰i akcionáﬁi i v âesku.
Nejprve byla zaloÏena stavební spoﬁitelna, po 6 letech
pak následovala Ïivotní poji‰Èovna. V roce 2003 pﬁibyla
i znaãková hypoteãní banka. Poãátkem roku 2006 do‰lo
k roz‰íﬁení finanãních sluÏeb o majetkové poji‰tûní
znaãky Wüstenrot, poskytované poboãkou slovenské
poji‰Èovny Wüstenrot.
Úspû‰n˘ rozvoj sesterské stavební spoﬁitelny nám
usnadnil vstup na trh Ïivotního poji‰tûní. I díky tomu
jsme jednou z nejznámûj‰ích soukrom˘ch poji‰Èoven
v âesku. Ale jistû nejen proto. Nabízíme totiÏ nejen klasické, ale i moderní a mnohdy i originální produkty
Ïivotního poji‰tûní. A pﬁidáváme k nim i vysoké zhodnocení prostﬁedkÛ klientÛ. PﬁestoÏe v roce 2006 byly
úrokové sazby na trhu i nadále velmi nízké (pod úrovní
v zemích s eurem), my jsme za rok 2006 pﬁipsali napﬁ.
u moderních produktÛ typu universal life úrok 4 % p.a.!
Nejde o nûjakou fiktivní hodnotu, ale o skuteãné zúroãení prostﬁedkÛ na individuálním úãtu klienta a Ïádné
poplatky tento v˘nos nesniÏují (kromû vyslovenû spoﬁícího produktu DÛchodová pojistka SPONSOR/BANK,
kde uplatÀujeme nízk˘ mûsíãní poplatek). ·etﬁíme
na v˘dajích na reklamu, ne‰etﬁíme na podílech poji‰tûn˘ch na zisku.
V roce 2006 do‰lo ke zv˘‰ení poãtu smluv spravovan˘ch poji‰Èovnou Wüstenrot o 7 % – na 55 304. Pojistné
ãástky, na nûÏ jsou u nás klienti poji‰tûni v Ïivotním
poji‰tûní, se dokonce meziroãnû zv˘‰ily o 14 %! Souhrn
pojistn˘ch ãástek v základním poji‰tûní jiÏ dosáhl v˘‰e
10,8 miliard Kã. Pojistnû technické rezervy narostly
o 16 % a dosáhly celkového objemu 561 mil. Kã. Zisk
poji‰Èovny se zv˘‰il dvakrát a dosáhl ãástky 13 mil. Kã.
V˘voj poãetu smluv ukazuje následující graf:

I v roce 2006 jsme pokraãovali v dosavadní produktové
a cenové politice. Ve 2. ãtvrtletí jsme zavedli 3 produktové balíãky. KaÏd˘ balíãek je urãen pro jinou cílovou
skupinu: Îivotní balíãek poskytuje zabezpeãení nejen
pojistníkovi, ale i jeho rodinû; DÛchodov˘ balíãek je
pro ty, kteﬁí chtûjí zabezpeãit jen sebe, a Dûtsk˘ balíãek
je urãen dûtem, vãetnû plnûní ve formû porodného v pﬁípadû narození sourozence poji‰tûného dítûte. Do balíãkÛ
lze u dospûl˘ch „pﬁibalit“ mj. i zabezpeãení pﬁi invaliditû a nemocenské poji‰tûní.
Koncem roku 2006 jsme zahájili prodej zcela originální
Úrazové pojistky, která se hodí prakticky pro v‰echny –
od kolébky aÏ po seniory. Lze ji sjednat i jako „Úrazovou pojistku za návratné pojistné“, v níÏ je obsaÏeno
pﬁedev‰ím kapitálové poji‰tûní a kde v typickém pﬁípadû platí, Ïe klient dostane úrazové poji‰tûní „zdarma“ –
plnûní poji‰Èovny bude vy‰‰í neÏ zaplacené pojistné
i v pﬁípadû, Ïe k Ïádnému úrazu nedojde.
Dal‰í dobrou zprávou je vyhlá‰ení garantované úrokové
míry ve v˘‰i 4 % p.a. u tﬁí v˘‰e uveden˘ch „balíãkÛ“
a u Nejlep‰í pojistky dopﬁedu pro cel˘ rok 2007!
U DÛchodové pojistky BENEFIT pro leto‰ek garantujeme 3,5 %, coÏ je také velmi vysoká hodnota ve srovnání s jin˘mi investiãními pﬁíleÏitostmi. Tyto vysoké
úroky se vztahují i na pojistné smlouvy uzavﬁené
pﬁed rokem 2007. V roce 2007 se zamûﬁujeme pﬁedev‰ím na nárÛst obchodÛ. Oãekáváme, Ïe zájemce
o Ïivotní poji‰tûní zaujmou na‰e originální produkty,
které nabízíme za velmi v˘hodné ceny.

V Praze dne 23.2.2007

Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
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Orgány a management spoleãnosti
Dozorãí rada
Pﬁedseda
Helmut Geier
pﬁedseda pﬁedstavenstva a generální ﬁeditel
Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg
âlenové
Dr. Edmund Kurt Schwake
místopﬁedseda pﬁedstavenstva
Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart
Dr. Franz Steiner
pﬁedseda dozorãí rady
Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg

Pﬁedstavenstvo
Pﬁedseda
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
âlenové
Dr. Joachim Geeser
Mag. Siegfried Fatzi

Management
Generální ﬁeditel
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Námûstkynû generálního ﬁeditele
Ing. Irena Vránová
Námûstek generálního ﬁeditele
Dr. Joachim Geeser
Odpovûdn˘ pojistn˘ matematik

Orgány a management spoleãnosti

Dr. Helena Radovanská
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Zpráva o obchodní ãinnosti
Hospodáﬁsk˘ v˘voj
V roce 2006 pokraãoval velmi pozitivní v˘voj ãeského
hospodáﬁství. Dynamika hrubého domácího produktu
dosáhla témûﬁ 6 %.
RÛst hrubého domácího produktu
7%
6%

Na prvním uvedeném segmentu trhu do‰lo v roce 2006
k rÛstu pﬁedepsaného pojistného Ïivotního poji‰tûní jen
o 4,8 % (2005: 1,5 %), pﬁitom jednorázové pojistné se
nezv˘‰ilo. Z celkového pﬁedepsaného pojistného Ïivotního poji‰tûní ãinil podíl jednorázového pojistného
v pﬁedchozím roce jiÏ ménû neÏ 27 %. Celkov˘ objem
novû uzavﬁen˘ch Ïivotních poji‰tûní se vloni zv˘‰il
o 12,6 %, poãet nov˘ch poji‰tûní v‰ak poklesl o 17,5 %.
Poji‰Èovny na ãeském trhu koncem roku 2006 spravovaly 10 mil. smluv Ïivotního poji‰tûní.
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I nadále trvá pozitivní v˘voj reáln˘ch mezd (témûﬁ 4 %).
Inflace (index spotﬁebitelsk˘ch cen) se mírnû zv˘‰ila –
na 2,5 %. Nezamûstnanost se sníÏila na 8,1 %. Nízké
úrokové sazby se jen lehce zv˘‰ily, v˘nosnost do splatnosti u desetilet˘ch dluhopisÛ vloni vzrostla na 3,8 %.
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Îivotní poji‰Èovny
Penzijní fondy

Inflace

Trh tzv. penzijního pﬁipoji‰tûní se i v roce 2006 vyvíjel
velmi dynamicky. Penzijní fondy vybraly v roce 2006
celkem kolem 33 mld. Kã. To pﬁedstavuje celkovou
meziroãní dynamiku asi 23 %. Penzijní fondy spravovaly koncem roku 2006 3,6 mil. smluv Ïivotního poji‰tûní.
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Hnacím motorem hospodáﬁského rÛstu byly i nadále
pﬁedev‰ím investice a v˘voz. Nízké úrokové sazby
vedly k tomu, Ïe rostoucí ãást spotﬁeby domácností byla
financována rÛzn˘mi formami spotﬁebitelsk˘ch úvûrÛ.

V˘voj trhu Ïivotního poji‰tûní
Poji‰Èovací trh se v âesku ve statistikách ãlení na:
a) trh Ïivotního a neÏivotního poji‰tûní, na nûmÏ operují soukromé poji‰Èovny podle zákona o poji‰Èovnictví,
a na
b) trh tzv. penzijního pﬁipoji‰tûní, na nûmÏ operují penzijní fondy (fakticky speciální Ïivotní poji‰Èovny).

Rok 2006 je moÏné v Ïivotní poji‰Èovnû Wüstenrot charakterizovat dvûma podstatn˘mi znaky:
– více neÏ dvojnásobn˘ rÛst pﬁedepsaného pojistného
ve srovnání s trhem,
– zdvojnásobení zisku spoleãnosti ve srovnání s rokem
2005.
Pojistné pﬁedepsané spoleãností se zv˘‰ilo ze 191 mil.
Kã na 212 mil. Kã, tj. o 11 %. Pﬁitom se pojistné typického rizikového poji‰tûní zv˘‰ilo o 19 % a pojistné
u kapitálov˘ch poji‰tûní o 12 %. Pﬁedepsané bûÏné
pojistné, které je z hlediska hospodaﬁení spoleãnosti
podstatné, se meziroãnû zv˘‰ilo ze 162 mil. Kã
na 179 mil. Kã, tj. o 11 %.
Zpráva o obchodní ãinnosti

0%

V˘voj spoleãnosti
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Pﬁedepsané pojistné v poji‰tûní za bûÏné pojistné
mil. Kã
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Pojistnû technické rezervy narostly o 16 % a dosáhly
koncem roku ãástky 561 mil. Kã. Pojistnû technické
rezervy a finanãní prostﬁedky spoleãnosti jako celek
dosáhly k 31.12.2006 684 mil. Kã. 50 % kapitálov˘ch
investic bylo umístûno do státních obligací.
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Pozitivní v˘voj spoleãnosti je vidût také v dynamice celkového poãtu uzavﬁen˘ch smluv: k 31.12.2006 jsme
obhospodaﬁovali celkem 55 304 smluv s celkovou
pojistnou ãástkou ve v˘‰i 10,8 mld. Kã, coÏ je o 7 %
(v poãtu kusÛ smluv) a 14 % (ve v˘‰i pojistné ãástky)
více neÏ v pﬁedchozím roce.
Pojistné ãástky k 31.12.
mil. Kã
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Zpráva o obchodní ãinnosti

NejdÛleÏitûj‰ími produkty v roce 2006 byla dvû klasická
Ïivotní poji‰tûní (Îivotní pojistka a Kapitálová pojistka)
a dvû moderní Ïivotní poji‰tûní typu universal life
(Nejlep‰í pojistka a DÛchodová pojistka). Podíly tûchto
produktÛ na produkci se pohybovaly v rozmezí 12–26 %,
v ãele tohoto „pelotonu“ byla DÛchodová pojistka, coÏ
bylo ovlivnûno zavedením manaÏerského poji‰tûní
BENEFIT, které DÛchodovou pojistku obsahuje. V prÛbûhu roku jsme zavedli tﬁi nové, relativnû jednoduché
a pﬁitom komplexní produkty pro tﬁi odli‰né cílové skupiny: Îivotní balíãek, Dûtsk˘ balíãek, DÛchodov˘ balíãek. Îivotní balíãek pﬁitom vychází z dosavadního úspû‰ného produktu Nejlep‰í pojistka SPONSOR/BANK; jde
o pﬁeváÏnû rizikové poji‰tûní, zabezpeãující potﬁeby
rodin s dûtmi a pouÏívané téÏ k zaji‰tûní úvûrÛ. Podle
poãtu nov˘ch klientÛ bylo vloni nejdÛleÏitûj‰í skupinové
úvûrové poji‰tûní (podíl 31 %), následované Îivotní pojistkou (21 %).
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Velká ãást vyplacen˘ch pojistn˘ch plnûní (celkem
71,7 mil. Kã) smûﬁovala i v roce 2006 na úãty klientÛ
stavební spoﬁitelny prostﬁednictvím produktu GRATIS.
Z titulu smrti nebo úrazu poji‰tûného jsme vyplatili
pojistná plnûní ve v˘‰i 7,1 mil. Kã, coÏ je o 12 % více
neÏ v pﬁedchozím roce.
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V˘nosy z umístûní finanãních prostﬁedkÛ spoleãnosti
a dal‰í pﬁebytky pojistného rozdûluje spoleãnost mezi
klienty formou bonusÛ, úrokÛ a prémií. Celkové zhodnocení prostﬁedkÛ klientÛ u pﬁíslu‰n˘ch klasick˘ch produktÛ (technická úroková míra + podíly na pﬁebytcích
pojistného) za rok 2006 ãiní 4 %. Zúroãení prostﬁedkÛ
klientÛ na individuálních úãtech u univerzálních Ïivotních poji‰tûní (DÛchodová pojistka, Nejlep‰í pojistka,
Îivotní balíãek, Dûtsk˘ balíãek, DÛchodov˘ balíãek,
pojistn˘ program Pﬁítel) ãinilo rovnûÏ 4 %.
U Jubilejní pojistky SPONSOR pﬁipisuje spoleãnost
za rok 2006 prémii ve v˘‰i 4 % ze zaplaceného pojistného.
V roce 2006 dosáhla spoleãnost zisku ve v˘‰i 13 mil.
Kã.
Ukládací politika spoleãnosti je velmi konzervativní.
Investiãní riziko se tím naprosto minimalizuje. TrÏní
cena cenn˘ch papírÛ v roce 2006 mírnû klesla, to se promítlo v rozvaze v poloÏce Ostatní kapitálové fondy
(-3 mil. Kã). Vlastní kapitál spoleãnosti narostl o 10 mil.
Kã a dosáhl celkové v˘‰e 126 mil. Kã. Pozitivní hospodáﬁské v˘sledky spoleãnosti se promítly do míry solventnosti: k 31.12.2006 ãinila solventnost 140 %, coÏ
pﬁedstavuje nárÛst 11 procentních bodÛ oproti konci
roku 2005.

Zpráva dozorãí rady

Dozorãí rada byla na sv˘ch zasedáních podrobnû informována o zásadních otázkách obchodní politiky a v˘voje
obchodu a jednala o nich také s pﬁedstavenstvem.
PﬁedloÏená úãetní závûrka a v˘roãní zpráva byly na Ïádost dozorãí rady auditovány spoleãností „KPMG âeská
republika Audit, spol. s r. o.“ a opatﬁeny v˘rokem bez v˘hrad. Auditorská zpráva nám byla pﬁedloÏena a nemáme
k ní Ïádné pﬁipomínky.
Dozorãí rada souhlasí s pﬁedloÏenou ﬁádnou úãetní závûrkou za rok 2006 i se zprávou pﬁedstavenstva. Roãní úãetní
závûrka se tímto schvaluje.
Dozorãí rada se pﬁipojuje k návrhu pﬁedstavenstva na pouÏití hospodáﬁského v˘sledku za rok 2006 a navrhuje valné
hromadû udûlit pﬁedstavenstvu a dozorãí radû absolutorium.
Dozorãí rada dûkuje spolupracovníkÛm a ãlenÛm pﬁedstavenstva za jejich práci, kterou vykonali v roce 2006.

Praha, únor 2007

Zpráva dozorãí rady

Gen.-Dir. Helmut Geier
pﬁedseda
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Rozvaha k 31. prosinci 2006

(v tis. Kã)

2006

2005

Hrubá v˘‰e

Úprava

âistá v˘‰e

âistá v˘‰e

9 383

7 384

1 999

2 363

684 423

684 423

595 535

684 423

684 423

595 535

592 086

592 086

489 747

92 337

92 337

105 788

I. AKTIVA
B. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
C. Finanãní umístûní (investice)
III. Jiná finanãní umístûní
2. Dluhové cenné papíry
5. Depozita u finanãních institucí
E. DluÏníci
I. Pohledávky z operací pﬁímého poji‰tûní
1. Pohledávky za pojistníky
2. Pohledávky za poji‰Èovacími zprostﬁedkovateli
III. Ostatní pohledávky
F. Ostatní aktiva
I. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek, jin˘ neÏ pozemky
a stavby (nemovitosti), a zásoby
II. Hotovost na úãtech u finanãních institucí
a hotovost v pokladnû
G. Pﬁechodné úãty aktiv
II. OdloÏené poﬁizovací náklady na pojistné
smlouvy, v tom oddûlenû:
a) v Ïivotním poji‰tûní
III. Ostatní pﬁechodné úãty aktiv

Roãní úãetní závûrka • Rozvaha

AKTIVA CELKEM
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19 546

9 010

10 536

7 033

14 850

9 010

5 840

5 032

10 525

6 269

4 256

2 769

4 325

2 741

1 584

2 263

4 696

2 001

4 696
20 078

8 120

11 958

14 319

10 459

8 120

2 339

2 728

9 619

9 619

11 591

31 349

31 349

28 556

27 892

27 892

23 401

27 892

27 892

23 401

3 457

3 457

5 155

740 265

647 806

764 779

24 514

2006

2005

125 851

116 102

100 000

100 000

13 571

16 341

400

81

VI. Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch úãetních období nebo
neuhrazená ztráta minul˘ch úãetních období

-1 148

-6 689

VII. Zisk nebo ztráta bûÏného úãetního období

13 028

6 369

561 050

484 848

II. PASIVA
A. Vlastní kapitál
I. Základní kapitál
IV. Ostatní kapitálové fondy
V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

C. Technické rezervy
1. Rezerva na nezaslouÏené pojistné
a) hrubá v˘‰e

53 639

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-)

58 480
53 639

58 480

2. Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní
a) hrubá v˘‰e

485 572

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-)

403 694
485 572

403 694

3. Rezerva na pojistná plnûní
a) hrubá v˘‰e
b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-)

3 198
87

4 574
3 111

50

4 524

4. Rezerva na prémie a slevy
a) hrubá v˘‰e

16 220

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-)

14 560
16 220

14 560

7. Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-)

2 508

3 590
2 508

3 590

945

487

945

487

48 123

40 354

I. Závazky z operací pﬁímého poji‰tûní

19 953

16 557

II. Závazky z operací zaji‰tûní

19 655

15 839

8 515

7 958

5 516

5 963

4 296

6 015

E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty
3. Ostatní rezervy
G. Vûﬁitelé

V. Ostatní závazky, z toho:
a) daÀové závazky a závazky ze sociálního zabezpeãení
H. Pﬁechodné úãty pasiv
I. V˘daje pﬁí‰tích období a v˘nosy pﬁí‰tích období
II. Ostatní pﬁechodné úãty pasiv, z toho:
a) dohadné poloÏky pasívní
PASIVA CELKEM

1
4 295

6 015

4 295

6 015

740 265

647 806

Roãní úãetní závûrka • Rozvaha

a) hrubá v˘‰e
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V˘kaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2006

(v tis. Kã)

2006
Základna

Mezisouãet

2005
V˘sledek

V˘sledek

213 111

186 770

25 699

23 432

4 477

1 151

69 898

64 547

80 796

63 341

1 660

717

73 025

71 591

11. Ostatní technické náklady, oãi‰tûné od zaji‰tûní

3 524

2 263

12. Pﬁevod v˘nosÛ z finanãního umístûní (investic)
na Netechnick˘ úãet (poloÏka III.4.)

6 226

5 931

13. Mezisouãet, zÛstatek (v˘sledek) Technického úãtu
k Ïivotnímu poji‰tûní (poloÏka III.2.)

8 158

2 963

II. TECHNICK¯ ÚâET K ÎIVOTNÍMU POJI·TùNÍ
1. ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné od zaji‰tûní:
a) pﬁedepsané hrubé pojistné

212 151

b) pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm (-)

3 881

c) zmûna stavu rezervy na nezaslouÏené pojistné,
oãi‰tûná od zaji‰tûní (+/-)

-4 841

2. V˘nosy z finanãního umístûní (investic):
b) v˘nosy z ostatního finanãního umístûní (investic), se zvlá‰tním
uvedením tûch, které pocházejí z ovládan˘ch osob, v tom:
bb) v˘nosy z ostatních investic

25 669

25 669

d) v˘nosy z realizace finanãního umístûní (investic)
4. Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné od zaji‰tûní
5. Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné od zaji‰tûní:
a) náklady na pojistná plnûní:
aa) hrubá v˘‰e
bb) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-)

71 722
411

71 311

b) zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní:
aa) hrubá v˘‰e
bb) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-)

-1 376
37

-1 413

6. Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv,
oãi‰tûná od zaji‰tûní (+/-):
a) rezervy v Ïivotním poji‰tûní:
aa) hrubá v˘‰e
bb) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-)
b) ostatní technické rezervy, oãi‰tûné od zaji‰tûní

81 878
81 878
-1 082

7. Prémie a slevy, oãi‰tûné od zaji‰tûní
8. âistá v˘‰e provozních nákladÛ:
a) poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy

26 311

b) zmûna stavu ãasovû rozli‰en˘ch poﬁizovacích nákladÛ (+/-)

-4 491

c) správní reÏie

51 205

Roãní úãetní závûrka • V˘kaz zisku a ztráty

d) provize od zaji‰ÈovatelÛ a podíly na ziscích (-)
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2006
Základna

Mezisouãet

2005
V˘sledek

V˘sledek

2. V˘sledek Technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní
(poloÏka II.13.)

8 158

2 963

4. Pﬁevedené v˘nosy finanãního umístûní (investic)
z Technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní (poloÏka II.12.)

6 226

5 931

7. Ostatní v˘nosy

841

942

8. Ostatní náklady

3 910

3 452

III. NETECHNICK¯ ÚâET

10. Zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti po zdanûní
11. Mimoﬁádné náklady
13. Mimoﬁádn˘ zisk nebo ztráta
15. Ostatní danû neuvedené v pﬁedcházejících poloÏkách
16. Zisk nebo ztráta za úãetní období

-2 343
13 658

6 384

416
-416
214

15

13 028

6 369

Roãní úãetní závûrka • V˘kaz zisku a ztráty

9. DaÀ z pﬁíjmÛ z bûÏné ãinnosti
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Pﬁehled o zmûnách vlastního kapitálu

Základní
kapitál
ZÒSTATEK K 1.1.2005

Vlastní
akcie

Emisní
áÏio

(v tis. Kã)

Rezervní Kapitálové OceÀovací
fondy
fondy
rozdíly

100 000

Kurzové rozdíly
a oceÀovací rozdíly
nezahrnuté
do hospodáﬁského v˘sledku

-6 122 106 426

3 793

3 793

6 369

Pﬁevody do fondÛ

81

6 369

-81

Ostatní zmûny

-486

-486

ZÒSTATEK K 31.12.2005

100 000

81

16 341

-320 116 102

ZÒSTATEK K 1.1.2006

100 000

81

16 341

-320 116 102

-2 770

-2 770

Kurzové rozdíly
a oceÀovací rozdíly
nezahrnuté
do hospodáﬁského v˘sledku
âist˘ zisk/ztráta za úãetní období

13 028

Pﬁevody do fondÛ

319

ZÒSTATEK K 31.12.2006

-509
100 000

400

13 028

-319

Ostatní zmûny

Roãní úãetní závûrka • Pﬁehled o zmûnách vlastního kapitálu

Celkem

12 548

âist˘ zisk/ztráta za úãetní období
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Zisk
(ztráta)

13 571

-509

11 880 125 851

Pﬁíloha úãetní závûrky – rok konãící 31. prosincem 2006 (v tis. Kã)
I. OBECN¯ OBSAH
I.1. Charakteristika a hlavní aktivity
Wüstenrot, Ïivotní poji‰Èovna, a.s., byla zapsána do obchodního rejstﬁíku dne 21. prosince 1998.
Iâ: 25 72 01 98
Akcionáﬁi spoleãnosti k 31. prosinci jsou:
Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg, Rakousko
Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart, Nûmecko

50 %
50 %

V souladu s povolením Ministerstva financí âeské republiky ze dne 27. listopadu 1998, ã. j. 321/79872/1998
s úãinností od 21. prosince 1998, provozuje spoleãnost poji‰Èovací ãinnosti v oblasti Ïivotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní.
Spoleãnost je oprávnûna provozovat následující odvûtví Ïivotních poji‰tûní:
1. poji‰tûní pouze pro pﬁípad smrti, poji‰tûní pouze pro pﬁípad doÏití, poji‰tûní pro pﬁípad doÏití se stanoveného
vûku nebo dﬁívûj‰í smrti, poji‰tûní spojen˘ch ÏivotÛ, Ïivotní poji‰tûní s vrácením pojistného;
2. svatební poji‰tûní nebo poji‰tûní prostﬁedkÛ na v˘Ïivu dûtí;
3. dÛchodové poji‰tûní;
4. poji‰tûní podle bodÛ 1 aÏ 3 spojené s investiãním fondem;
5. kapitálové ãinnosti;
6. poji‰tûní pro pﬁípad úrazu nebo nemoci, je-li doplÀkem poji‰tûní podle odvûtví 1 aÏ 5.
Spoleãnost je oprávnûna provozovat následující ãinnosti související s poji‰Èovací ãinností:
1. zprostﬁedkovatelská ãinnost provádûná v souvislosti s poji‰Èovací ãinností dle zákona o poji‰Èovnictví;
2. poradenská ãinnost související s poji‰tûním fyzick˘ch a právnick˘ch osob dle zákona o poji‰Èovnictví;
3. zprostﬁedkovatelská ãinnost v oblasti stavebního spoﬁení;
4. zprostﬁedkovatelská ãinnost v oblasti poskytování hypoték;
5. vzdûlávací ãinnost pro poji‰Èovací zprostﬁedkovatele a samostatné likvidátory pojistn˘ch událostí.
Sídlo spoleãnosti: Wüstenrot, Ïivotní poji‰Èovna, a.s.
nám. Kinsk˘ch 602/2
150 00 Praha 5
âlenové pﬁedstavenstva a dozorãí rady k 31. prosinci 2006:

Jménem spoleãnosti jednají vÏdy dva ãlenové pﬁedstavenstva spoleãnû. Podepisování za spoleãnost se dûje tak,
Ïe osoby oprávnûné k zastupování spoleãnosti pﬁipojí svÛj podpis k vyti‰tûnému nebo napsanému názvu spoleãnosti. V pﬁípadû, Ïe za spoleãnost podepisuje prokurista, musí podepisovat s dodatkem oznaãujícím prokuru.

Pﬁíloha úãetní závûrky

âlenové pﬁedstavenstva
Pﬁedseda:
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Praha 4
âlenové:
Dr. Joachim Geeser, Remseck, Nûmecko
Mag. Siegfried Fatzi, Praha 5
âlenové dozorãí rady
Pﬁedseda:
Helmut Geier, Elsbethen, Rakousko
âlenové:
Dr. Edmund Kurt Schwake, Weissach, Nûmecko
Dr. Franz Steiner, Elsbethen, Rakousko
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Organizaãní struktura
Spoleãnost je ﬁízena statutárním orgánem.
I.2. Právní pomûry
Ke dni sestavení úãetní závûrky jsou ve‰keré právní pomûry spoleãnosti v souladu se zákonem ã. 363/1999 Sb.,
o poji‰Èovnictví, v platném znûní, se zákonem ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû, v platném znûní, se zákonem
ã. 38/2004 Sb., o poji‰Èovacích zprostﬁedkovatelích a samostatn˘ch likvidátorech pojistn˘ch událostí, v platném
znûní, vãetnû pﬁíslu‰n˘ch provádûcích vyhlá‰ek a dal‰ími platn˘mi právními pﬁedpisy.
I.3. V˘chodiska pro pﬁípravu úãetní závûrky
Pﬁi vedení úãetnictví a sestavování úãetní závûrky spoleãnost postupovala v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb.,
o úãetnictví, v platném znûní, vyhlá‰kou ã. 502/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona
ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, pro úãetní jednotky, které jsou poji‰Èovnami, v platném znûní, a s ãesk˘mi úãetními standardy pro úãetní jednotky, které úãtují podle vyhlá‰ky ã. 502/2002 Sb.,
a dal‰ími souvisejícími pﬁedpisy.
Úãetnictví spoleãnosti je vedeno tak, aby úãetní závûrka sestavená na jeho základû podávala vûrn˘ a poctiv˘ obraz
pﬁedmûtu úãetnictví a finanãní situace spoleãnosti.
I.4. DÛleÏité úãetní metody
(a) Pﬁedepsané pojistné
Pﬁedepsané hrubé pojistné zahrnuje ve‰keré ãástky splatné podle pojistn˘ch smluv bûhem úãetního období,
nezávisle na skuteãnosti, zda se tyto ãástky vztahují zcela nebo zãásti k pozdûj‰ím úãetním obdobím.
(b) Náklady na pojistná plnûní
Náklady na pojistná plnûní se úãtují ve v˘‰i ãástek pﬁiznan˘ch k v˘platû pojistn˘ch plnûní z titulu zlikvidovan˘ch
pojistn˘ch událostí a dále zahrnují externí a interní náklady poji‰Èovny spojené s likvidací pojistn˘ch událostí.
Náklady na pojistná plnûní se sniÏují o regresy a jiné obdobné nároky poji‰Èovny.
O nákladech na pojistná plnûní se úãtuje v okamÏiku ukonãení likvidace pojistné události a stanovení v˘‰e plnûní.
Souãástí nákladÛ na pojistná plnûní Ïivotního poji‰tûní jsou plnûní poskytnutá klientÛm spoleãnosti Wüstenrot –
stavební spoﬁitelna a.s. ze spoleãn˘ch produktÛ GRATIS, START a PERPETUUM.
(c) Poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy a jejich ãasové rozli‰ení
Poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují v‰echny pﬁímé a nepﬁímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistn˘ch smluv.
âasovû rozli‰ené poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují ãást nákladÛ vznikl˘ch pﬁi uzavírání pojistn˘ch
smluv v prÛbûhu bûÏného úãetního období, která se vztahuje k v˘nosÛm následujících úãetních období. Ke konci
úãetního období spoleãnost posuzuje pﬁimûﬁenost v˘‰e ãasovû rozli‰en˘ch poﬁizovacích nákladÛ na základû testu
postaãitelnosti technick˘ch rezerv.
V Ïivotním poji‰tûní jsou vzhledem k pouÏití zillmerizaãní metody pro v˘poãet rezervy pojistného Ïivotních
poji‰tûní poﬁizovací náklady ãasovû rozli‰eny prostﬁednictvím aktivace pﬁechodnû záporn˘ch zÛstatkÛ technick˘ch rezerv k jednotliv˘m pojistn˘m smlouvám v souladu s principy popsan˘mi v bodû I.4.(g).
Provize z dÛchodového poji‰tûní jsou ãasovû rozli‰ovány po dobu platnosti pﬁíslu‰né smlouvy se zohlednûním
pravdûpodobnosti úmrtnosti a invalidity.
(d) Rezerva na nezaslouÏené pojistné

Pﬁíloha úãetní závûrky

Rezerva na nezaslouÏené pojistné je tvoﬁena ve v˘‰i ãástek pﬁedepsaného pojistného, které se vztahuje k budoucím úãetním obdobím, a její v˘‰e je stanovena jako souhrn rezerv vypoãítan˘ch podle jednotliv˘ch pojistn˘ch
smluv za pouÏití metody „pro rata temporis“.
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(e) Rezerva na pojistná plnûní
Rezervy na pojistná plnûní v Ïivotním poji‰tûní jsou tvoﬁeny ve v˘‰i pﬁedpokládan˘ch nákladÛ na pojistné
události:

• hlá‰ené do konce bûÏného úãetního období, ale v bûÏném úãetním období nezlikvidované (RBNS),
• do konce bûÏného úãetního období vzniklé, ale nenahlá‰ené (IBNR).
V˘‰e rezervy na pojistná plnûní vypl˘vající z pojistn˘ch událostí hlá‰en˘ch do konce úãetního období je stanovena jako souhrn rezerv vypoãítan˘ch pro jednotlivé pojistné události.
U pojistn˘ch událostí, které do konce bûÏného úãetního období vznikly, ale nebyly poji‰Èovnû hlá‰eny, je v˘‰e
rezervy na pojistná plnûní stanovena metodou kvalifikovaného odhadu. DÛvodem je skuteãnost, Ïe spoleãnost
nemá k dispozici dostateãnû dlouhou ﬁadu historick˘ch údajÛ o v˘voji pojistn˘ch událostí.
Poskytuje-li se u jednotliv˘ch druhÛ poji‰tûní pojistné plnûní formou dÛchodu, tvoﬁí se rezerva na pojistná plnûní na základû pojistnû matematick˘ch metod.
V souladu se zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví, se jako souãást rezervy na pojistná plnûní uvádí i rezerva zpro‰tûní od placení pojistného v pﬁípadû plné pracovní neschopnosti.
PﬁestoÏe pﬁedstavenstvo spoleãnosti povaÏuje v˘‰i rezerv na pojistná plnûní za vûrnû zobrazenou na základû informací, které jsou k datu sestavení úãetní závûrky k dispozici, skuteãná v˘‰e závazkÛ se mÛÏe li‰it v dÛsledku
následn˘ch událostí nebo novû zji‰tûn˘ch skuteãností, které mohou mít za následek v˘znamné zmûny koneãn˘ch
hodnot. Zmûny ve v˘‰i rezerv se zohledÀují v úãetní závûrce toho období, ve kterém jsou zji‰tûny. PouÏité postupy a metody odhadÛ jsou pravidelnû provûﬁovány.
(f) Rezerva na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy je tvoﬁena v souladu s pojistn˘mi podmínkami spoleãnosti. V oblasti Ïivotního poji‰tûní je souhrnem prostﬁedkÛ na podíly na pﬁebytcích pojistného k 31. prosinci bûÏného úãetního období, které
dosud nebyly pﬁidûleny individuálním pojistn˘m smlouvám a nejsou tedy souãástí rezervy pojistného Ïivotních
poji‰tûní.
Zmûnu stavu rezervy na prémie a slevy spoleãnost vykazuje v poloÏce „Prémie a slevy“.
(g) Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní
V˘‰e rezervy pojistného Ïivotních poji‰tûní pﬁedstavuje souhrn rezerv vypoãítan˘ch podle jednotliv˘ch smluv
Ïivotních poji‰tûní. Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní pﬁedstavuje hodnoty budoucích závazkÛ poji‰Èovny,
vypoãtené pojistnû technick˘mi metodami vãetnû jiÏ pﬁiznan˘ch a pﬁipsan˘ch podílÛ na zisku a rezerv na náklady spojené se správou poji‰tûní, a to po odpoãtu hodnoty budoucího pojistného.
Spoleãnost úãtuje o zillmerované rezervû v souladu s kalkulací jednotliv˘ch tarifÛ schválenou Ministerstvem
financí âR. PouÏitím zillmerizaãní metody dochází k ãasovému rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy v Ïivotním poji‰tûní. Tyto náklady jsou pojistnû technick˘mi metodami zapoãítány v rezervû pojistného Ïivotních poji‰tûní. Rezerva je oãi‰tûna o pﬁechodnû záporné zÛstatky, které jsou aktivovány a vykázány jako náklady
pﬁí‰tích období. Pﬁi této aktivaci je pﬁihlíÏeno k principu opatrnosti a je zohlednûno riziko pﬁedãasného ukonãení
pojistné smlouvy.
(h) Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní
Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní se vytváﬁí k tûm poji‰tûním pro pﬁípad úrazu nebo nemoci, kde je v˘‰e
pojistného závislá na vstupním vûku, pojistné dobû, popﬁ. i na pohlaví poji‰tûného. Tato rezerva pﬁedstavuje hodnoty závazkÛ poji‰Èovny vypoãtené pojistnû statistick˘mi/matematick˘mi metodami vãetnû nákladÛ spojen˘ch
se správou poji‰tûní, a to po odpoãtu hodnoty budoucího pojistného.
(i) Rezerva na splnûní závazkÛ z pouÏité technické úrokové míry
Spoleãnost provádí k datu úãetní závûrky test postaãitelnosti rezerv Ïivotních poji‰tûní (dále jen „test postaãitelnosti rezerv“), jehoÏ cílem je provûﬁit postaãitelnost celkové v˘‰e rezerv Ïivotních poji‰tûní.
Základní metodou testování postaãitelnosti rezerv je model diskontovan˘ch penûÏních tokÛ.

Rezervy jsou nepostaãitelné, pokud je minimální hodnota pojistn˘ch závazkÛ vy‰‰í neÏ celková v˘‰e Ïivotních
rezerv sníÏená o odpovídající neamortizované poﬁizovací náklady. Pokud je v˘sledkem testu postaãitelnosti nedostateãná v˘‰e technick˘ch rezerv, vytvoﬁí spoleãnost rezervu na splnûní závazkÛ z pouÏité technické úrokové míry
ve v˘‰i této nepostaãitelnosti.
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V˘sledkem testu postaãitelnosti je minimální hodnota závazkÛ vÛãi pojistníkÛm stanovená na základû nejlep‰ího
odhadu pﬁedpokladÛ budoucího v˘voje vstupních parametrÛ upraven˘ch o pﬁiráÏky na riziko a neurãitost.
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Spoleãnost k 31. prosinci 2006 tuto rezervu netvoﬁila vzhledem ke skuteãnosti, Ïe její rezervy Ïivotních poji‰tûní
jsou na základû uvedeného testu postaãitelné.
(j) Podíl zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách
Spoleãnost vykazuje v pasivech pojistnû technické rezervy v jejich ãisté v˘‰i, tj. po zohlednûní podílu zajistitele.
V˘‰e tohoto podílu je stanovena na základû ustanovení pﬁíslu‰né zajistné smlouvy, zpÛsobu zúãtování se zajistitelem a dále s pﬁihlédnutím k principu opatrnosti.
Spoleãnost vykazuje podíly zajistitele na rezervû na pojistná plnûní v souladu s pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními zajistné smlouvy.
(k) Ostatní rezervy
Rezervy jsou urãeny ke krytí rizik, ztrát a jin˘ch pﬁípadn˘ch závazkÛ, které jsou jasnû definovány a jejichÏ vznik
je pravdûpodobn˘ nebo jist˘, ale nejistá je jejich v˘‰e nebo okamÏik, ke kterému vzniknou.
Rezerva na danû
Rezerva na danû se vytváﬁí k rozvahovému dni ve v˘‰i odhadu daÀové povinnosti ze splatné danû z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob. O jejím pouÏití se úãtuje v okamÏiku podání daÀového pﬁiznání.
(l) Finanãní umístûní (investice)
Dluhové cenné papíry
Dluhové cenné papíry jsou úãtovány k okamÏiku poﬁízení v poﬁizovací cenû.
Poﬁizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dluhov˘ cenn˘ papír poﬁízen, vãetnû nakoupeného alikvótního
úrokového v˘nosu a pﬁím˘ch nákladÛ souvisejících s jeho poﬁízením.
Spoleãnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u ve‰ker˘ch dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ. Prémie ãi diskont
jsou rozpou‰tûny do v˘kazu zisku a ztráty od okamÏiku poﬁízení do data splatnosti rovnomûrnû. Amortizované
dluhové cenné papíry jsou k rozvahovému dni pﬁecenûny na reálnou hodnotu.
Reálnou hodnotou se rozumí trÏní hodnota, která je vyhlá‰ena na tuzemské ãi zahraniãní burze nebo na jiném
veﬁejném (organizovaném) trhu. Spoleãnost pouÏívá trÏní hodnotu, která je vyhlá‰ena k okamÏiku ne pozdûj‰ímu,
neÏ je datum sestavení úãetní závûrky, a nejvíce se blíÏícímu okamÏiku tohoto data.
Spoleãnost klasifikuje celé své portfolio dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ jako cenné papíry, které zam˘‰lí drÏet
do splatnosti. Zmûna reálné hodnoty se úãtuje rozvahovû.
Depozita u finanãních institucí
Depozita u finanãních institucí jsou k okamÏiku poﬁízení úãtována v nominálních hodnotách. Ke konci úãetního
období jsou tato aktiva ocenûna nominální hodnotou vãetnû ãasového rozli‰ení úrokÛ.
(m) Rozdûlení v˘nosÛ a nákladÛ mezi technick˘ úãet Ïivotního poji‰tûní a netechnick˘ úãet
Náklady a v˘nosy z finanãního umístûní
Náklady a v˘nosy ze sloÏek finanãního umístûní jsou prvotnû úãtovány na technick˘ úãet Ïivotního poji‰tûní. âást
nákladÛ a v˘nosÛ ze sloÏek finanãního umístûní nekryjícího technické rezervy je pﬁevedena na netechnick˘ úãet.
Ostatní náklady a v˘nosy
Bûhem úãetního období jsou jednoznaãnû pﬁiﬁaditelné náklady a v˘nosy úãtovány pﬁímo na technick˘ úãet Ïivotního poji‰tûní nebo na netechnick˘ úãet.
(n) Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek

Pﬁíloha úãetní závûrky

Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek je evidován v poﬁizovací cenû.
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Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v poﬁizovací cenû do 40 000 Kã a dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek v poﬁizovací cenû
do 60 000 Kã je úãtován do nákladÛ v úãetním období, ve kterém byl poﬁízen. Roãní odpisová sazba úãetních
odpisÛ vychází z pﬁedpokládané doby pouÏívání hmotného a nehmotného majetku.
Spoleãnost úãetnû odpisuje nehmotn˘ i hmotn˘ majetek lineární metodou pﬁi pouÏití odpisové sazby 25 %.
Pro odepisování podle zákona o dani z pﬁíjmÛ zvolila spoleãnost zrychlen˘ zpÛsob odepisování.

(o) Pﬁepoãty cizích mûn
Transakce provádûné bûhem roku jsou pﬁepoãteny kurzem devizového trhu vyhla‰ovan˘m âNB, kter˘ je platn˘
ke dni vzniku úãetního pﬁípadu, pﬁípadnû kurzem, za jak˘ byla transakce realizována.
Aktiva a pasiva v zahraniãní mûnû jsou k rozvahovému dni pﬁepoãítána dle oficiálního kurzu âNB, platného
k danému dni. Kurzové zisky a ztráty se úãtují v˘sledkovû.
(p) Opravné poloÏky
Opravné poloÏky jsou vytváﬁeny k pohledávkám a ostatním aktivÛm s v˘jimkou finanãního umístûní. Opravné
poloÏky vyjadﬁují pﬁechodn˘ pokles hodnoty jednotliv˘ch aktiv. Jeho v˘‰e je stanovena na základû odborného
posouzení rizik provedeného vedením spoleãnosti.
Opravné poloÏky k pohledávkám
Opravné poloÏky k pohledávkám za pojistníky a za zprostﬁedkovateli stanoví spoleãnost na základû anal˘zy jejich
návratnosti. Opravné poloÏky k pohledávkám za pojistníky jsou tvoﬁeny pau‰álnû na základû vûkové struktury
pohledávek. V pﬁípadû pohledávek za zprostﬁedkovateli spoleãnost uplatÀuje individuální pﬁístup.
(q) Trvalé nebo dlouhodobé sníÏení hodnoty aktiv
Spoleãnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodobého sníÏení hodnoty aktiv, která nejsou pﬁeceÀována na reálnou hodnotu, a aktiv, která pﬁeceÀována jsou, ale zmûna reálné hodnoty je úãtována rozvahovû.
Trvalé nebo dlouhodobé sníÏení hodnoty daného aktiva je promítnuto v˘sledkovû.
(r) DaÀ z pﬁíjmÛ
DaÀ z pﬁíjmÛ za dané období se skládá ze splatné danû a ze zmûny stavu v odloÏené dani. Splatná daÀ zahrnuje
daÀ vypoãtenou z daÀového základu s pouÏitím daÀové sazby platné v bûÏném roce a ve‰keré domûrky a vratky
za minulá období.
OdloÏená daÀ vychází z doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou hodnotou aktiv s pouÏitím sazby danû
z pﬁíjmÛ platné v období, ve kterém budou daÀov˘ závazek nebo pohledávka uplatnûny.
O odloÏené daÀové pohledávce se úãtuje pouze v pﬁípadû, kdy neexistuje pochybnost o jejím dal‰ím daÀovém
uplatnûní v následujících úãetních obdobích.
OdloÏená daÀ z titulu oceÀovacích rozdílÛ z majetku a závazkÛ je úãtována rozvahovû.
(s) Konsolidace

Pﬁíloha úãetní závûrky

Tato úãetní závûrka je spoleãností sestavena jako nekonsolidovaná.
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II. ZVLÁ·TNÍ OBSAH
II.1. Îivotní poji‰tûní
Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného v oblasti Ïivotního poji‰tûní
2006

2005

198 917

179 044

13 234

11 775

Celkem

212 151

190 819

BûÏné pojistné

179 154

161 596

32 997

29 223

212 151

190 819

Pojistné ze smluv bez podílÛ na pﬁebytcích pojistného

57 979

44 211

Pojistné ze smluv s podílem na pﬁebytcích pojistného

154 172

146 608

Celkem

212 151

190 819

-3 831

-3 450

Pojistné individuálního poji‰tûní
Pojistné kolektivního poji‰tûní

Jednorázové pojistné
Celkem

V˘sledek zaji‰tûní

II.2. Celková v˘‰e hrubého (pﬁedepsaného) pojistného podle zemí, kde byly smlouvy uzavﬁeny
V‰echny smlouvy byly uzavﬁeny na území âeské republiky.
II.3. Pﬁehled provizí
Celková v˘‰e provizí v rámci pﬁímého poji‰tûní dosáhla ãástky 24 335 tis. Kã (2005: 18 838 tis. Kã) a ãlení se
následovnû:
Druh provize
Provize získatelské
Bonifikace a cílové odmûny
Provize peãovatelské
Celkem

2006

2005

21 253

16 189

843

274

2 239

2 375

24 335

18 838

III. OSTATNÍ ÚDAJE
III.1. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nehmotn˘ majetek spoleãnosti tvoﬁily k 31. prosinci 2006 následující poloÏky:
Software
Poﬁizovací cena k 1.1.2006
PﬁírÛstky

Pﬁíloha úãetní závûrky

741

Úbytky

0

Pﬁeúãtování

0

Poﬁizovací cena k 31.12.2006

9 383

Oprávky k 1.1.2006

6 279

Odpisy

1 105

Úbytky oprávek

20

8 642

0

Oprávky k 31.12.2006

7 384

ZÛstatková cena k 1.1.2006

2 363

ZÛstatková cena k 31.12.2006

1 999

III.2. Finanãní umístûní (investice)
Reálná hodnota a poﬁizovací cena finanãního umístûní (investic)
Reálná hodnota
Dluhové cenné papíry
Depozita u finanãních institucí
Celkem

Poﬁizovací cena

2006

2005

2006

2005

592 086

489 747

566 995

460 996

92 337

105 788

91 460

104 810

684 423

595 535

658 455

565 806

III.3. Pohledávky a závazky
(a) Opravné poloÏky k pohledávkám za pojistníky
K 31. prosinci 2006 byly stanoveny opravné poloÏky ve v˘‰i 6 269 tis. Kã (2005: 9 686 tis. Kã).
(b) Pohledávky za pojistníky
K 31. prosinci 2006 ãinila ãistá v˘‰e pohledávek za pojistníky 4 255 tis. Kã (2005: 2 769 tis. Kã).
(c) Opravné poloÏky k pohledávkám za zprostﬁedkovateli
K 31. prosinci 2006 byly stanoveny opravné poloÏky ve v˘‰i 2 741 tis. Kã (2005: 3 352 tis. Kã).
(d) Pohledávky za zprostﬁedkovateli
K 31. prosinci 2006 ãinila ãistá v˘‰e pohledávek za zprostﬁedkovateli 1 584 tis. Kã (2005: 2 263 tis. Kã).
(e) Ostatní pohledávky
2006

2005

OdloÏená daÀová pohledávka

2 619

0

Ostatní pohledávky

2 077

2 001

Celkem

4 696

2 001

K 31. prosinci 2006 spoleãnost poprvé vykázala odloÏenou daÀovou pohledávku, o které v minul˘ch úãetních
obdobích neúãtovala s ohledem na úãetní metodu popsanou v bodû I.4. (r).
(f) Dlouhodobé pohledávky a závazky (doba splatnosti nad pût let)
Spoleãnost k 31. prosinci 2006 neeviduje Ïádné dlouhodobé pohledávky a závazky.
(g) Pohledávky a závazky z pasivního zaji‰tûní
Spoleãnost vykazuje pasivní saldo závazkÛ a pohledávek vÛãi zajistiteli ve v˘‰i 19 655 tis. Kã (2005: 15 839 tis.
Kã).
(h) Ostatní závazky
2006

2005

4 562

5 160

954

803

0

596

Ostatní závazky

2 999

1 399

Celkem

8 515

7 958

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Ostatní daÀ. závazky a závazky ze sociál. zabezpeãení
Ostatní technické závazky

Pﬁíloha úãetní závûrky

Od roku 2006 vykazuje Spoleãnost ostatní technické závazky v rámci poloÏky Závazky z operací pﬁímého poji‰tûní.
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III.4. Pohledávky a závazky vÛãi podnikÛm ve skupinû
Pohledávky a závazky vÛãi podnikÛm ve skupinû
Pohledávky

Závazky

2006

2005

2006

2005

Wüstenrot Versicherungs-AG,
Salzburg, Rakousko

0

0

19 655*

15 839*

Celkem

0

0

19 655

15 839

*) Závazek z titulu zaji‰tûní.
III.5. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek spoleãnosti k 31. prosinci 2006 byl tvoﬁen následujícími poloÏkami:
Hmotn˘ movit˘ majetek

Poﬁízení hmot. majetku

Celkem

Poﬁizovací cena k 1.1.2006

8 256

687

8 943

PﬁírÛstky

1 516

0

1 516

0

0

0

687

-687

0

10 459

0

10 459

Oprávky k 1.1.2006

6 215

0

6 215

Odpisy

1 905

0

1 905

0

0

0

Oprávky k 31.12.2006

8 120

0

8 120

ZÛstatková cena k 1.1.2006

2 041

687

2 728

ZÛstatková cena k 31.12.2006

2 339

0

2 339

2006

2005

2 855

3 785

Úbytky
Pﬁeúãtování
Poﬁizovací cena k 31.12.2006

Úbytky oprávek

III.6. Pﬁechodné úãty aktiv a pasiv
Dohadné poloÏky pasivní

Sperativní provize

V poloÏce sperativní provize spoleãnost vykazuje pﬁedpokládanou v˘‰i provizí, které se vztahují k pojistnému
pﬁedepsanému v bûÏném úãetním období, ale nárok zprostﬁedkovatele závisí na inkasu pojistného.
III.7. Vlastní kapitál
(a) Základní kapitál
Základní kapitál se skládá z 100 000 ks akcií na jméno, akcie jsou kmenové, v zaknihované podobû, v nominální hodnotû 1 000 Kã. Zaknihované akcie jsou vedeny u Stﬁediska cenn˘ch papírÛ.
K 31. prosinci 2006 bylo splaceno 100 % základního kapitálu, tj. 100 000 tis. Kã.
V˘‰e základního kapitálu spoleãnosti je v souladu s poÏadavky zákona ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví, s ohledem na pojistná odvûtví, ve kter˘ch spoleãnost podniká.

Pﬁíloha úãetní závûrky
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Ostatní kapitálové fondy jsou tvoﬁeny oceÀovacími rozdíly z pﬁecenûní majetku a závazkÛ, které k 31. prosinci
2006 ãinily 13 571 tis. Kã (2005: 16 341 tis. Kã).

(c) OceÀovací rozdíly z pﬁecenûní majetku a závazkÛ reálnou hodnotou
2006

2005

ZÛstatek k 1.1.

16 341

12 548

Saldo nerealizovan˘ch oceÀovacích
rozdílÛ z pﬁecenûní finanãního umístûní

-3 454

4 885

-190

-340

874

-752

13 571

16 341

Odúãtování salda oceÀovacích rozdílÛ z pﬁecenûní finanãního
umístûní do v˘kazu zisku a ztráty pﬁi realizaci ãi pﬁi splatnosti
Zmûna odloÏené danû
ZÛstatek k 31.12.
(d) Plánované rozdûlení zisku bûÏného úãetního období

Spoleãnost navrhuje pﬁidûlit do rezervního fondu 5 % ze zisku bûÏného úãetního období, tj. 651 tis. Kã. Zb˘vající
ãást zisku bude pouÏita k v˘platû tantiém, k úhradû dosud neuhrazené ztráty z minul˘ch let a zbytek bude ponechán jako nerozdûlen˘ zisk.
III.8. Technické rezervy
(a) Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní
2006

2005

579 696

494 220

-123 585

-117 527

29 461

27 001

485 572

403 694

2006

2005

IBNR

1 715

1 834

RBNS

758

1 279

Rezerva na zpro‰tûní od placení pojistného

725

1 461

3 198

4 574

2006

2005

15 587

13 884

633

676

16 220

14 560

Nezillmerovaná rezerva
Zillmerizaãní odpoãet
Nulování záporn˘ch rezerv
Bilancovaná zillmerovaná rezerva
(b) Rezerva na pojistná plnûní (hrubá v˘‰e)

Celkem
(c) Rezerva na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy je tvoﬁena v souladu s pojistn˘mi podmínkami.

Rezerva na jubilejní prémie – doÏití
Ostatní rezerva na prémie a slevy
Celkem

Poãáteãní
zÛstatek

Tvorba

âerpání

Koneãn˘
zÛstatek

Rezerva na nevyãerpanou dovolenou

487

945

-487

945

Celkem

487

945

-487

945

Druh rezervy

Pﬁíloha úãetní závûrky

III.9. Rezervy na ostatní rizika a ztráty
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III.10. Finanãní závazky nevykázané v rozvaze
Spoleãnost nemá ke dni úãetní závûrky Ïádné finanãní závazky nevykázané v rozvaze.
III.11. DoplÀující údaje k v˘kazu zisku a ztráty
(a) Správní náklady
2006

2005

28 302

26 149

Nájemné

4 665

4 598

Reklama

4 697

1 795

Odpisy

3 011

2 204

Opravy a udrÏování v˘poãetní techniky

1 464

1 129

Spotﬁeba materiálu

1 510

880

Ostatní správní náklady

5 317

6 909

Provize peãovatelské

2 239

2 375

51 205

46 039

Osobní náklady

Celkem správní náklady

(b) Vedoucí zamûstnanci a ostatní zamûstnanci
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ a vedoucích pracovníkÛ a odmûny za rok 2006 a 2005:
PrÛmûrn˘ poãet
zamûstnancÛ

Mzdy

Soc. a zdrav.
poji‰tûní

Ostatní
náklady

9

8 748

2 706

428

Zamûstnanci

27

11 898

4 148

798

Celkem

36

20 646

6 854

1 226

Vedoucí zamûstnanci

11

9 355

2 972

426

Zamûstnanci

25

9 721

3 340

771

Celkem

36

19 076

6 312

1 197

2006
Vedoucí zamûstnanci

2005

Pozn.: Ostatními náklady se rozumí napﬁ. pﬁipoji‰tûní, naturální dávky, dÛchody, ‰kolení atd., které v celkové v˘‰i
424 tis. Kã nejsou zahrnuty do poloÏky osobních nákladÛ v rámci správních nákladÛ, ale jsou zahrnuty ve v˘kazech v poloÏce Ostatní náklady.
(c) Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní
Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní ãiní 632 tis. Kã (2005: 580 tis. Kã), ze kter˘ch 449 tis.
Kã (2005: 413 tis. Kã) pﬁedstavují závazky ze sociálního zabezpeãení a 183 tis. Kã (2005: 167 tis. Kã) pﬁedstavují závazky ze zdravotního poji‰tûní. Îádné z tûchto závazkÛ nejsou po splatnosti.
(d) Ostatní náklady a v˘nosy
Spoleãnost v roce 2006 vykázala náklady na ãinnost ãlenÛ pﬁedstavenstva a dozorãí rady ve v˘‰i 154 tis. Kã
v ostatních technick˘ch nákladech (2005: 228 tis. Kã).
Pﬁíloha úãetní závûrky
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V prÛbûhu úãetního období roku 2006 obdrÏeli ãlenové pﬁedstavenstva a dozorãí rady tantiémy a odmûny ve v˘‰i
630 tis. Kã (2005: 615 tis. Kã).
(f) PÛjãky a zálohy poskytnuté souãasn˘m ãlenÛm pﬁedstavenstva a dozorãí rady
âlenÛm pﬁedstavenstva a dozorãí rady nebyly v roce 2006 ani v roce 2005 poskytnuty Ïádné pÛjãky ani zálohy.

(g) Faktick˘ koncern
Spoleãnost nemá ani s jedním ze sv˘ch akcionáﬁÛ uzavﬁenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemn˘ch vztazích
bude souãástí v˘roãní zprávy.
(h) Pﬁevody nákladÛ mezi technick˘mi úãty a netechnick˘m úãtem
Celková v˘‰e nákladÛ a v˘nosÛ z finanãního umístûní, které byly pﬁevedeny mezi technick˘m úãtem Ïivotního
poji‰tûní a netechnick˘m úãtem na základû klíãe uvedeného v bodû I.4. (m), ãinila ke dni úãetní závûrky 6 226
tis. Kã (2005: 5 931 tis. Kã).
(i) V˘sledek netechnického úãtu
V˘sledek netechnického úãtu k 31. prosinci 2006 pﬁedstavoval zisk ve v˘‰i 4 870 tis. Kã (2005: 3 406 tis. Kã).
(j) Hospodáﬁsk˘ v˘sledek
Zisk pﬁed zdanûním ãinil k 31. prosinci 2006 10 685 tis. Kã (2005: 6 369 tis. Kã). Zisk po zdanûní k 31. prosinci 2006 ãinil 13 028 tis. Kã (2005: 6 369 tis. Kã).
III.12. Danû
(a) DaÀ z pﬁíjmÛ ve v˘kazu zisku a ztráty
Spoleãnosti nevznikla v roce 2006 ani 2005 daÀová povinnost z titulu danû z pﬁíjmu právnick˘ch osob.
(b) OdloÏené daÀové pohledávky/OdloÏené daÀové závazky
Vykázané odloÏené daÀové pohledávky a závazky jsou následující:
Pohledávky
Doãasné rozdíly
Dlouhodob˘ hmotn˘
a nehmotn˘ majetek
Rezerva na nevyãerpanou
dovolenou
Ztráty z minul˘ch let
OceÀovací rozdíly
z pﬁecenûní majetku
a závazkÛ
OdloÏená daÀová
pohledávka/závazek

Závazky

Rozdíly

2006

2005

2006

2005

2006

2005

0

0

-276

0

-276

0

227

0

0

0

227

0

2 392

0

0

0

2 392

0

0

0

-4 286

-5 160

-4 286

-5 1600

2 619

0

-4 562

-5 160

-1 953

-5 160

(c) OdloÏené daÀové pohledávky nevykázané v rozvaze
V souladu s úãetními postupy uveden˘mi v bodû I.4. (r), spoleãnost neúãtovala o odloÏené daÀové pohledávce
ve v˘‰i 5 893 tis. Kã (2005: 11 144 tis. Kã) vzniklé z titulu daÀov˘ch ztrát z minul˘ch let.:
III.13. Následné události

Pﬁíloha úãetní závûrky

Vedení spoleãnosti nejsou známy Ïádné události, které nastaly po rozvahovém dni a které by si vyÏádaly úpravu
úãetní závûrky spoleãnosti.
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Zpráva ovládané osoby
za rok 2006 dle § 66a odst. 9 zák.ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znûní
Obchodní spoleãnost Wüstenrot, Ïivotní poji‰Èovna, a.s., Iâ 25 72 01 98, sídlem Praha 5, nám. Kinsk˘ch 602/2, PSâ
150 00, zapsaná v obchodním rejstﬁíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 5696 (dále jen „ovládaná osoba“) neuzavﬁela pro úãetní období roku 2006 ovládací smlouvu podle ustanovení § 190b zák.ã. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, v platném znûní; pﬁedstavenstvo ovládané osoby tudíÏ v souladu s ustanovením § 66a odst.
9 zák.ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znûní; vypracovalo následující zprávu o vztazích mezi propojen˘mi osobami.
Ovládaná osoba je ovládána obchodními spoleãnostmi Wüstenrot & Württembergische AG, sídlem 701 76 Stuttgart,
Nûmecko (dále téÏ jen „ovládající osoba“), a Wüstenrot Versicherungs-AG, sídlem 5033 Salzburg, Rakousko (dále
téÏ jen „ovládající osoba“). Ovládající osoby disponují v ovládané osobû kaÏdá 50 % hlasovacích práv a jednají
ve shodû.
Obchodní spoleãnost Wüstenrot & Württembergische AG dále ovládá obchodní spoleãnosti (spoleãnû dále jen
„propojené osoby“):
1. Wüstenrot – stavební spoﬁitelna a.s., Iâ 47 11 52 89, sídlem Praha 5, Janáãkovo nábﬁ. 41, ve které disponuje nadpoloviãní vût‰inou hlasovacích práv. Ovládaná osoba nadále sídlí v objektu vlastnûném touto spoleãností, nájemné je placeno v obvyklé v˘‰i. Tato spoleãnost patﬁí k hlavním poji‰Èovacím zprostﬁedkovatelÛm ãinn˘m pro ovládanou osobu. Spolupráce v této oblasti byla upravena v roce 2006 uzavﬁen˘mi dodatky ã. 4 aÏ 10 ke smlouvû
o v˘konu ãinnosti poji‰Èovacího agenta ze dne 26.11.2004. Pﬁedmûtem tûchto dodatkÛ byla v˘‰e provize za novû
zavádûná poji‰tûní: Îivotní balíãek, DÛchodov˘ balíãek, Dûtsk˘ balíãek, DÛchodová pojistka BENEFIT a Úrazová pojistka, dodatková provize urãená k úhradû odmûn v soutûÏích pro zprostﬁedkovatele a podoba formuláﬁe
„Záznam o potﬁebách“ a zpÛsob jeho archivace. V nezmûnûné podobû trvá i spolupráce ve skupinovém úvûrovém poji‰tûní. Dne 7.6.2006 byla uzavﬁena ãtyﬁstranná smlouva o spolupráci a o zpracování osobních údajÛ
v souvislosti se systémem CRM (smluvními stranami jsou dále Wüstenrot hypoteãní banka a.s. a Wüstenrot poji‰Èovna, poboãka pro âeskou republiku), kterou se upravuje zaloÏení a správa Klubu Wüstenrot jako nástroje marketingové podpory. Dne 10.10.2006 byla s touto spoleãností uzavﬁena smlouva o zaji‰tûní servisní podpory
obchodní sítû, která umoÏÀuje zprostﬁedkovatelÛm ãinn˘m pﬁímo pro ovládanou osobu vyuÏívat servisní zázemí
této spoleãnosti. Dne 24.2.2006 uzavﬁela tato spoleãnost jako nájemce a ovládaná osoba, Wüstenrot hypoteãní
banka a.s. a Wüstenrot poji‰Èovna, poboãka pro âeskou republiku jako spoleãní podnájemci podnájemní smlouvu na nebytové prostory pro provozování spoleãného Informaãního a poradenského centra, pﬁiãemÏ náklady se
mezi smluvní strany dûlí rovn˘m dílem. Zprostﬁedkovatelská ãinnost ovládané osoby pro tuto spoleãnost
má zanedbateln˘ v˘znam.
2. Wüstenrot hypoteãní banka a.s., Iâ 26 74 71 54, sídlem Praha 5, Smíchov, nám. Kinsk˘ch 2/602, PSâ 150 00,
ve které disponuje nadpoloviãní vût‰inou hlasovacích práv. S touto spoleãností ovládaná osoba neuzavﬁela v roce
2006 Ïádné smlouvy, a to s v˘jimkou smluv jiÏ v˘‰e uveden˘ch. Ovládaná osoba dosud stále nezaãala se zprostﬁedkováním hypoték pro tuto spoleãnost.

Zpráva ovládané osoby

S propojen˘mi osobami uveden˘mi pod poﬁadov˘mi ãísly 3 aÏ 60 neuzavﬁela ovládaná osoba v roce 2006 Ïádné
smlouvy. V následujícím pﬁehledu je u kaÏdé propojené osoby uvedena její obchodní firma, sídlo a pﬁím˘ a nepﬁím˘
podíl ovládající osoby na jejím kapitálu (v procentech).
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wüstenrot service s.r.o., Praha
3B Boden- Bauten- Beteiligungs- GmbH, Stuttgart
Allgemeine Rentenanstalt Pensionskasse AG, Stuttgart
Altmark- Versicherungsmakler GmbH, Stuttgart
Beteiligungs-GmbH der Württembergischen, Stuttgart
Berlin Leipziger Platz GmbH, Stuttgart
Dr. Gubelt Grundstücksvermietungsgesellschaft mbH, Düsseldorf
Elektra Beteiligungs-AG, Stuttgart
Elektra KÖ 43, Stuttgart
Erasmus Groep B.V., Rotterdam
GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, Ludwigsburg
GFW Gesellschaft zur Förderung von Wohneigentum mbH, Leonberg
Hinterbliebenenfürsorge der Deutschen Beamtenbanken GmbH, Karlsruhe*

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
100,00
94,00
100,00
100,00
100,00
90,00

100,00
82,50
98,36
100,00
100,00
100,00
90,10
74,10
100,00
100,00

48,98
100,00
100,00
51,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51,02

49,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
72,01
100,00
100,00
100,00
100,00
32,00
100,00
89,96
100,00
100,00
100,00
50,00
40,00

68,00
10,00

50,99

Zpráva ovládané osoby

16. IVB-Institut für Vorsorgeberatung, Risiko- u. Finanzan. GmbH, Karlsruhe*
17. Karlsruher HK AG Lebensverischerung f. Beamte u. Angestellte
der öffentlichen Verwaltung, Karlsruhe
18. Karlsruher Lebensversicherung AG, Karlsruhe
19. Karlsruher Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH, Karlsruhe
20. Karlsruher Rendite Immobilien GmbH, Karlsruhe
21. Karlsruher Versicherung AG, Karlsruhe
22. KLV BAKO Dienstleistungs-GmbH, Karlsruhe
23. KLV BAKO Vermittlungs-GmbH, Karlsruhe
24. KLV Verwaltungsgesellschaft, Karlsruhe
25. Mendota Beteiligungs-GmbH, Stuttgart
26. Miethaus und Wohnheim GmbH i.L., Leonberg
27. Minneapolis Investment Associates L.P., Atlanta
28. Nord- Deutsche AG Versicherungs-Beteiligungsgesellschaft, Hamburg
29. Schlosshotel Eyba GmbH & Co. Hotelbetrieb, Eyba
30. Schlosshotel Eyba Verwaltungs-GmbH, Eyba
31. Schwarzwaldhotel Rothaus GmbH & Co. Hotelbetrieb, Grafenhausen-Rothaus*
32. Schwarzwaldhotel Rothaus Verwaltungs-GmbH, Grafenhausen-Rothaus
33. Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 AG, Stuttgart
34. W&W Advisory Dublin Ltd., Dublin
35. W&W Asset Management AG, Luxemburg, Luxemburg
36. W&W Asset Management Dublin Ltd., Dublin
37. W&W Asset Management GmbH, Stuttgart
38. W&W Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart
39. W&W Finance Dublin Ltd., Dublin
40. W&W Informatik GmbH, Ludwigsburg
41. W.B.I. Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
42. Weissensee, BWS. Grundstücksverw. GmbH & Co. KG, Hamburg
43. Wohnpark Caputh, WPC. Grundstücksverw. GmbH & Co. KG, Hamburg
44. Wohnpark Potsdam, WPP. Grundstücksverw. GmbH & Co. KG, Hamburg
45. Württembergische France Strasbourg SARL, ·trasburk
46. Württembergische Krankenversicherung AG, Stuttgart
47. Württembergische Lebensversicherung AG, Stuttgart
48. Württembergische Rechtsschutz Schaden-Service-GmbH, Stuttgart
49. Württembergische UK Ltd., Lond˘n
50. Württembergische Versicherung AG, Stuttgart
51. Württfeuer-Beteiligungs GmbH, Stuttgart
52. Wüstenrot Immobilien GmbH, Ludwigsburg
53. Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg
54. Wüstenrot Bausparkasse AG, Ludwigsburg
55. Wüstenrot GmbH & Co. Grundstücks-KG, Ludwigsburg
56. Wüstenrot Grundstücksverwertungs-GmbH, Ludwigsburgb
57. Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, Ludwigsburg
58. Wüstenrot ˚ycie TU S.A. v likvidaci, Var‰ava
59. Wüstenrot stavebná sporiteºÀa, Bratislava
60. Eschborn GbR, Stuttgart
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Obchodní spoleãnost Wüstenrot Versicherungs-AG dále ovládá obchodní spoleãnost:
1. Wüstenrot-nemovitosti, s.r.o., Iâ 26 13 01 81, sídlem Praha 5, nám. Kinsk˘ch 602/2, PSâ 150 00, ve které disponuje 100 % hlasovacích práv. Mezi touto spoleãností a ovládanou osobou nadále trvá podnájemní vztah,
nájemné je placeno v obvyklé v˘‰i.
2. Wüstenrot poisÈovna a.s., sídlem KaradÏiãova 17, 825 22 Bratislava 26, Slovenská republika, ve které disponuje
nadpoloviãní vût‰inou hlasovacích práv. Tato spoleãnost je v âeské republice zastoupena prostﬁednictvím své
poboãky Wüstenrot poji‰Èovna, poboãka pro âeskou republiku, Iâ: 27 41 14 94, sídlem Praha 5, nám. Kinsk˘ch
602/2, PSâ 150 00. S touto poboãkou ovládaná osoba uzavﬁela pouze smlouvy zmínûné v˘‰e.
S propojen˘mi osobami uveden˘mi pod poﬁadov˘mi ãísly 3 aÏ 21 neuzavﬁela ovládaná osoba v roce 2006 Ïádné
smlouvy; v následujícím pﬁehledu je u kaÏdé propojené osoby uvedena její obchodní firma, sídlo a podíl ovládající
osoby na jejím kapitálu (v procentech).
3. Wüstenrot Pensionskasse AG, Salzburg
4. WV-Liegenschaftserrichtungs- u. Verwaltungs GesmbH, Salzburg
5. WV Grundstücksvermietung GmbH, Salzburg
6. Wüstenrot Reality, s.r.o., Bratislava
7. Wüstenrot Befektetö Kft., Budape‰È
8. W&P Ingatlanbefektetö BT, Budape‰È
9. WV Immobilien GmbH, Salzburg
10. Oefina GmbH, Freilassing
11. K & R Versicherungsagentur Service GmbH, VídeÀ
12. Wüstenrot Zycie TU SA v likvidaci, Var‰ava
13. BELVEDERE Hotelbesitzgesellschaft mbH, Salzburg
14. A.R.C. spol. s r.o., Bratislava
15. Aiglhof Realitäten GmbH, Salzburg
16. Salzburg Institute of Actuarial Studies GmbH, Salzburg
17. Castellani Hotelbesitz GmbH, Salzburg
18. Castellani Hotelbetrieb GmbH, Salzburg
19. U4 Center Projekt- und Betriebsgesellschaft m.b.H., Salzburg
20. WV Immobilien GmbH & Co, Salzburg
21. Levél Utca Befektetöi Kft., Budape‰È

100,00
100,00
99,27
100,00*
96,67
99,88
99,64
100,00
100,00
50,00
99,00
100,00
99,72*
50,00
99,98
100,00
99,50*
100,00*
96,70

(* nepﬁím˘ podíl)
Tato ovládající osoba je jedin˘m zajistitelem ovládané osoby.
Ovládaná osoba zde prohla‰uje, Ïe ve‰keré jí ãinûné právní úkony, stejnû jako i ostatní opatﬁení ãinûná v zájmu ovládajících osob nebo osob propojen˘ch, byly provedeny za podmínek obvykl˘ch v obchodním styku a s péãí ﬁádného
hospodáﬁe. Z tûchto úkonÛ a opatﬁení ovládané osobû nevznikla a ani nehrozí Ïádná újma.

Zpráva ovládané osoby

V Praze dne 5.2.2007
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Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
pﬁedseda pﬁedstavenstva
Wüstenrot, Ïivotní poji‰Èovna, a.s.

Dr. Joachim Geeser
ãlen pﬁedstavenstva
Wüstenrot, Ïivotní poji‰Èovna, a.s.

Zpráva auditora

Zpráva auditora
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