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Príhovor
predsedu
predstavenstva

Vážené dámy a vážení páni,
na poistný trh v roku 2009 pôsobila kríza vo väčšej miere, ako to bolo
v roku 2008. Trh životného poistenia zaznamenal medziročný pokles
o 4 %. Zmena nastala aj v spotrebiteľskom správaní, v popredí boli
bezpečnejšie investície s garantovaným zhodnotením. Pri hľadaní
zdrojov financovania sa prehlbovala otázka schopnosti splácať záväzky.
V súlade s touto situáciou sme doplnili našu ponuku produktov a
pripravili nový produkt Poistenie k Úveru. Produkt sa stal v roku 2009
naším najpredávanejším nielen pre svoju aktuálnosť, ale aj pre veľmi
jednoduchý proces uzavretia.
V roku 2009 sme dosiahli predpísané poistné vo výške
33 530 000 EUR. Spolu s ostatnými spoločnosťami skupiny Vienna
Insurance Group pôsobiacimi na Slovensku sme skupine opäť
zabezpečili prvenstvo na celkovom poistnom trhu. Jej trhový podiel v
oblasti životného poistenia je 29,61 %. Spoločnou snahou, v súlade
s jasne cielenou stratégiou a s využitím synergií, ktoré členstvo
v medzinárodne pôsobiacej korporácii ponúka, sa snažíme byť
našim klientom a partnerom oporou, ale aj dôveryhodným partnerom
s atraktívnou ponukou služieb.
Naše dlhoročné úsilie ocenila aj odborná verejnosť. Ekonomický
týždenník TREND nám pri vyhodnotení TOP TREND Poisťovňa roka
2009 udelil 2. miesto. Toto ocenenie je pre nás veľkou pochvalou
a potvrdením, že vieme konkurovať silným, dlhodobo pôsobiacim
poisťovniam. Naše skúsenosti v oblasti bankopoistenia a tri základné
piliere, na ktorých je postavená naša spoločnosť (strategický cieľ,
poslanie a vízia, corporate governance), nám dávajú dobrý a stabilný
základ na ďalší rozvoj a rast spoločnosti, ako aj na skvalitňovanie
služieb klientom.
Aj v nasledujúcom roku nepoľavíme v snahe byť finančným partnerom,
na ktorého sa môžu naši klienti, ale aj partneri s dôverou obrátiť.
V mene celého predstavenstva by som rád poďakoval našim
zamestnancom, ktorí v súlade s firemnými hodnotami každodenne
budujú meno našej spoločnosti, našim partnerom, ktorých spolupráca
nám prináša širšie možnosti, a tiež našim akcionárom, ktorí do nás
vkladajú dôveru a poskytujú podporu na splnenie vytýčených cieľov.
Roman Podolák
predseda predstavenstva
Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s.
Vienna Insurance Group
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Základné
údaje
o Spoločnosti

Obchodné meno:

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group
(ďalej tiež ako „Spoločnosť“ alebo „Poisťovňa“)

Sídlo:

Tomášikova 48
832 68 Bratislava
Slovenská republika

Právna forma:

akciová spoločnosť

IČO: 35851023
IČ DPH: SK2021710064
Predmet činnosti:

vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia
podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v rozsahu nasledovných
poistných odvetví:
z poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo
poistenie pre prípad smrti alebo dožitia,
z poistenie spojené s investičným fondom,
z poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením k
hlavnému poisteniu

Vznik Spoločnosti:

27. 1. 2003, zápisom do obchodného registra Okresného súdu
Bratislava I., vložka číslo 3085/B

Základné imanie:
5 677 200 EUR
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Akcionári:

Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Slovenská sporiteľňa, a. s. 				

Predstavenstvo:

Ing. Roman Podolák, predseda predstavenstva
Ing. Viera Kubašová, členka predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Juraj Lelkes – predseda dozornej rady
Mag. Erwin Hammerbacher – podpredseda dozornej rady
Paul Huss – člen dozornej rady
Ľuboš Solnoky – člen dozornej rady
Ing. Daniel Morvay – člen dozornej rady
Ing. Jarmila Gregorová – člen dozornej rady

Distribučný kanál:

pobočková sieť Slovenskej sporiteľne, a. s.

Kontakt:

sporotel: 0850 111 888
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.
Vienna Insurance Group
Tomášikova 48
832 68 Bratislava 3
tel.:
02/4862 9300
fax.:
02/4862 7040
web:
www.pslsp.sk
e-mail: pslsp@pslsp.sk

90 %
5%
5%
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Vybrané
ukazovatele

2007

2008

2009

Celkový majetok
Vlastné imanie
z toho základné imanie
Technické rezervy
Zisk po zdanení

135 838
12 478
5 089
121 232
2 870

177 165
16 230
5 676
158 283
3 420

183 046
21 250
5 677
156 845
1 975

Obchodné ukazovatele
Nová produkcia
Hrubé predpísané poistné

19 964
24 808

30 921
41 715

19 412
33 530

52

53

57

Ostatné údaje
Priemerný stav zamestnancov

Údaje sú uvedené v tisícoch EUR a počty v ks, ak nie je uvedené inak.
Spoločnosť vykazuje údaje v súlade s IFRS EÚ.
Za rok 2008 sú údaje prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK.
Za rok 2007 sú údaje prepočítane kurzom aktuálnym k 31. 12. 2007
(1 EUR = 33,603 SKK), okrem údajov Zisk po zdanení, Nová produkcia a Hrubé predpísané
poistné, ktoré sú prepočítané priemerným kurzom roka 2007 (1 EUR = 33,781 SKK).
Nová produkcia je uvedená v anualizovanom poistnom vrátane pripoistení.
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Štruktúra
Spoločnosti

Akcionári

Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Slovenská sporiteľňa, a. s. 				

90 %
5%
5%

Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Na burze kótovaná Vienna Insurance Group so sídlom vo Viedni je
jedným z vedúcich poisťovacích koncernov v strednej a vo východnej
Európe. Okrem kľúčového trhu v Rakúsku je Vienna Insurance Group
prostredníctvom podielov na poisťovniach aktívna v Albánsku,
Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Gruzínsku,
Chorvátsku, Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Macedónii,
Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku
a na Ukrajine. Pobočky má aj v Taliansku a Slovinsku.
Na rakúskom trhu je koncern zastúpený prostredníctvom spoločností
Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen
Versicherung.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group vznikla ako
prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už
v roku 1990. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu
stabilnej a úspešnej poisťovne, ktorú si vďaka dôvere svojich klientov
udržiava napriek stále rastúcej konkurencii. Vstupom rakúskeho
majoritného akcionára Wiener Städtische Versicherung AG Vienna
Insurance Group sa KOOPERATIVA začlenila do silného poisťovacieho
koncernu v strednej a vo východnej Európe Vienna Insurance Group a
vďaka podpore a vysoko kvalitnému know–how akcionára dosahuje
KOOPERATIVA vynikajúce výsledky na poli životného aj neživotného
poistenia.
Vienna Insurance Group na Slovensku pod vedením poisťovne
KOOPERATIVA dosiahla v roku 2009 trhový podiel viac ako 31 percent.
Za 20 rokov pôsobenia na slovenskom poistnom trhu dosiahol počet
klientov poisťovne KOOPERATIVA viac ako 1 000 000 a počet poistných
zmlúv prekročil hranicu 1,3 milióna kusov. KOOPERATIVA zamestnáva
viac ako 1 200 pracovníkov.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónmi klientov najväčšou komerčnou
bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v
oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v
počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné služby ponúka v
279 obchodných miestach a 18 regionálnych firemných centrách vo
všetkých regiónoch na Slovensku.
Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom jednej z najväčších
stredoeurópskych bankových skupín Erste Group s viac ako 51 000
zamestnancami, ktorí obsluhujú 17,5 milióna klientov v ôsmich krajinách
strednej a východnej Európy (Rakúsko, Česká republika, Slovensko,
Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko a Ukrajina).
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Predstavenstvo

Ing. Roman Podolák
predseda predstavenstva
Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
V poisťovníctve pôsobí už 14 rokov. Má bohaté pracovné skúsenosti
z vedúcich pozícií vo viacerých poisťovniach. Predsedom
predstavenstva Poisťovne Slovenskej sporiteľne je od 1. decembra
2004. Rok 2009 bol pre neho významný získaním funkcie člena
Prezídia Slovenskej asociácie poisťovní.

Ing. Viera Kubašová
členka predstavenstva
Absolvovala Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. V oblasti
poisťovníctva pracuje už 11 rokov a do Poisťovne Slovenskej sporiteľne
nastúpila pri jej vzniku 27. januára 2003 ako vedúca finančného
oddelenia. Od decembra 2003, do mája 2007 zastávala miesto
prokuristu Spoločnosti. Členkou predstavenstva Poisťovne Slovenskej
sporiteľne sa stala 1. mája 2007.
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Dozorná rada

Na valnom zhromaždení dňa 1. apríla 2009 boli navrhnutí
a následne na obdobie 5 rokov zvolení noví členovia dozornej rady,
a to Ing. Juraj Lelkes, Paul Huss a Ľuboš Solnoky.
Ing. Slávka Miklošová sa vzdala svojej funkcie člena dozornej rady
k 1. aprílu 2009.
Voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami sa uskutočnili
14. apríla. V súlade s volebným poriadkom bola zvolená Ing. Jarmila
Gregorová.
K 31. decembru 2009 mala dozorná rada šesť členov, z toho dvaja
členovia sú volení zamestnancami (v súlade s § 200, ods. 1 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb.).

Ing. Juraj Lelkes – predseda dozornej rady (od 1. apríla 2009)
Mag. Erwin Hammerbacher – podpredseda dozornej rady
(od 1. apríla 2009)
Paul Huss – člen dozornej rady (od 1. apríla 2009)
Ľuboš Solnoky – člen dozornej rady (od 1. apríla 2009)
Ing. Slávka Miklošová – člen dozornej rady (do 1. apríla 2009)
Ing. Daniel Morvay – člen dozornej rady (od 12. júna 2007)
Ing. Jarmila Gregorová – člen dozornej rady (od 15. apríla 2009)

Majetkové účasti
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group nemá
majetkový podiel v iných spoločnostiach.

Organizačná štruktúra
Dozorná rada

predseda
predstavenstva

člen
predstavenstva

predstavenstvo

oddelenie správy zmlúv,
upisovania rizík a likvidácie
poistných udalostí

oddelenie podpory
predaja a marketing

finančné oddelenie

právne oddelenie

oddelenie poistnej
matematiky

oddelenie riadenia
predaja

asset management

oddelenie informačných
technológií a organizácie

sekretariát
predstavenstva

vnútorný audit
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Skupina
Vienna
Insurance
Group

Skupina Vienna Insurance Group je jedna z najväčších medzinárodných
poisťovacích skupín v strednej a vo východnej Európe. Skupina so sídlom
vo Viedni je zastúpená približne 50 poisťovacími spoločnosťami v 23
krajinách a má asi 23 000 zamestnancov. Poisťovne skupiny Vienna
Insurance Group ponúkajú kvalitné poistné služby v oboch segmentoch,
v životnom aj v neživotnom. Hlavným cieľom je poskytovať inovatívne
riešenia pre všetky oblasti života spolu s optimálnym zákazníckym
servisom na všetkých trhoch.

Vedúca pozícia v strednej a vo východnej Európe

V roku 1990 sa skupina stala prvou západnou poisťovacou
spoločnosťou, ktorá vstúpila na trhy krajín strednej a východnej
Európy. Od toho času kontinuálne a cielene buduje svoje pôsobenie
v tomto regióne. Vďaka cielenej a jasnej medzinárodnej stratégii
v hospodárskom priestore strednej a východnej Európy sa z národnej
poisťovne stala medzinárodná skupina. Skupina Vienna Insurance
Group teraz pôsobí na 23 trhoch, ktoré sa rozpínajú od Estónska
na severe po Turecko na juhu a od Vaduzu na západe až po Vladivostok
na východe. Je jednou z vedúcich medzinárodných poisťovacích
skupín, ktoré pôsobia v strednej a vo východnej Európe.

Zameranie na strednú a na východnú Európu

Potenciál rastu v krajinách strednej a východnej Európy otvára mnoho
príležitostí na rast spoločnosti, najmä pokiaľ ide o možnosti dlhodobého
rozvoja. Vienna Insurance Group v posledných rokoch krok za krokom
rozširovala svoju zaangažovanosť v tomto regióne. Na začiatku sa
zameriavala na ponuku poistenia v segmente motorových vozidiel.
Okrem tohto segmentu zaznamenala aj vysoký dopyt po produktoch v
oblasti poistenia domácností a nehnuteľností. So stúpajúcou životnou
úrovňou začala Vienna Insurance Group ponúkať okrem základných
poistení aj sporiace a investičné produkty vo forme životných poistení.
V súvislosti s tým posilnila Vienna Insurance Group svoje pôsobenie na
trhoch v krajinách strednej a východnej Európy prostredníctvom kúpy
s-Versicherung, ktorá sa špecializuje na životné poistenie, čím podporila
svoje silné súčasné odbytové kanály.
Vienna Insurance Group má teda tú najlepšiu pozíciu, aby sa mohla
podieľať na rastúcom životnom štandarde a s tým spojeným zvýšeným
dopytom po poistných produktoch v krajinách strednej a východnej
Európy. Skupina si svoju pozíciu v krajinách strednej a východnej
Európy výrazne posilnila, pričom asi 50 % celkového objemu poistného
vo výške cca 8 miliárd EUR pochádza práve z rastúceho regiónu strednej
a východnej Európy. V oblasti neživotného poistenia predstavuje podiel
poisťovní z krajín strednej a východnej Európy na celkovom poistnom
skupiny už dokonca viac ako 60 %. Žiadna iná medzinárodná poisťovňa
nedosahuje taký vysoký podiel poistného v tomto regióne.
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Jasné strategické smerovanie

Vienna Insurance Group sa ako medzinárodná poisťovacia skupina so
zameraním na región strednej a východnej Európy usiluje o dlhodobý a
kontinuálny rast výnosov a poistného. K cieľom Vienna Insurance Group
preto popri posilnení vedúcej pozície na trhu v Rakúsku patrí expanzia
poisťovacích aktivít v strednej a vo východnej Európe. Ťažiskom tejto
expanzie bude organický rast poisťovní. Už mnoho rokov sleduje Vienna
Insurance Group jasnú stratégiu hodnotovo orientovaného rastu.
Ústrednou je pritom požiadavka stať sa lídrom na trhu. V Rakúsku,
Českej Republike, na Slovensku, v Rumunsku, Albánsku, Bulharsku,
Gruzínsku a na Ukrajine už patrí Vienna Insurance Group k lídrom na
trhu.

Naši zamestnanci sú naša cesta k úspechu

Spoločný úspech skupiny na všetkých trhoch, kde pôsobí, bolo možné
dosiahnuť vďaka zainteresovanosti a podnikateľskému nasadeniu
zamestnancov našich spoločností v skupine. Špeciálne poďakovanie
preto patrí všetkým zamestnancom skupiny Vienna Insurance Group.
Spoločnými silami môžeme, najmä v nepokojných časoch, veľa
dosiahnuť a posilniť skupinu aj v budúcnosti.

Jedným z kľúčových faktorov úspechu skupiny Vienna Insurance Group
pri posilňovaní jej trhovej pozície je jej viacznačková stratégia, ktorá sa
opiera o silu osvedčených značiek s dlhou tradíciou na jednotlivých
trhoch. Okrem toho skupina stavia na skvelom prístupe ku klientom
prostredníctvom multikanálovej distribúcie, využívania synergií a širokej
diverzifikácie rizika.
Skúsenosti a dobrá znalosť trhu, ktoré Vienna Insurance Group získala
za posledných 20 rokov, sa neustále zúročujú v poistnom obchode
diverzifikovanom na jednotlivé krajiny, obchodné kanály a produkty.
Tento smer, ktorým sa Vienna Insurance Group dôsledne uberá,
vedie k zodpovedajúco pevnej štruktúre obchodu, čo sa odráža aj
vo vynikajúcom ratingu od agentúry Standard & Poor’s (A+, stabilný
výhľad).

Stabilita v ťažkých časoch

Práve v časoch hospodárskej krízy sa ukazuje dôležitosť širokej
geografickej trhovej základne. Rôzna hospodárska dynamika v
jednotlivých krajinách má na Vienna Insurance Group vyvažujúci
vplyv. Vďaka tomu sa Vienna Insurance Group aj napriek súčasnej
pochmúrnej hospodárskej situácii podarilo podať vynikajúci výkon a
úspešne pokračovať v raste aj v roku 2009. Vienna Insurance Group
symbolizuje finančnú stabilitu a ponúka svojim klientom vysokú mieru
istoty tak v súčasnosti, ako do budúcnosti. Na základe znalosti svojich
trhov v krajinách strednej a východnej Európy Vienna Insurance
Group predpokladá, že tieto – v porovnaní so západnou Európou ešte
nenasýtené – poistné trhy budú aj v nasledujúcich rokoch vykazovať
rast, ktorý prekoná rast v Západnej Európe.

Viac informácií o Vienna Insurance Group je dostupných
na www.vig.com, alebo vo výročnej správe Vienna Insurance Group.
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Identita
Spoločnosti

Vízia
z
z
z

Byť kompetentný v oblasti podpory a know-how bankopoistenia na
Slovensku.
Patriť k najväčším poisťovniam v oblasti životného poistenia na
Slovensku.
Byť stabilný a dôveryhodný finančný partner našich klientov počas
celého ich života.

Hodnoty firemnej kultúry
Dôveryhodnosť a spoľahlivosť
z Byť spoľahlivý, čestný, spravodlivý a komunikatívny.
z Správať sa k druhým tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám.
z Plniť sľuby dané klientom a akcionárom.
Proklientsky prístup
Orientácia na klienta – klient je stredobodom všetkých našich
aktivít.
z Byť klientovi partnerom, poznať klienta a jeho potreby.
z Poskytovať kvalitné a profesionálne služby.
z Dodržiavať štandardy kvality.
z Budovať dlhodobý vzťah s klientmi.
z Hľadať pre klienta najvhodnejšie riešenia.
z Zavádzať jednoduché procesy (zjednodušovať procesy) a znižovať
byrokraciu.
z

Pozitívny prístup k práci
Byť aktívny a iniciatívny pri dosahovaní cieľov.
Pozitívne myslenie, elán pri dosahovaní cieľov.
Predvídať, rýchlo a kreatívne reagovať na zmeny.
Medziľudské vzťahy založené na úcte a na rešpekte.
Otvorená komunikácia smerujúca ku konštruktívnemu riešeniu.
Vzájomná pomoc a tímová spolupráca.

z
z
z
z
z
z

Poslanie
Naším hlavným poslaním je zvyšovať povedomie verejnosti o zmysle,
dôležitosti, výhodách a o prínosoch životného poistenia. Využitím
synergického efektu v rámci medzinárodne pôsobiacej skupiny prinášame
atraktívne a konkurencieschopné produkty životného poistenia, ktoré
uspokoja individuálne potreby jednotlivcov a zabezpečia klientom poistnú
ochranu a finančnú istotu v prípade nečakaných udalostí alebo po odchode
do dôchodku. Súčasťou nášho poslania je zabezpečiť, aby produkty
životného poistenia boli prostredníctvom vybraného distribučného kanála
dostupné každému, kto prejaví záujem o takúto formu zabezpečenia
seba, svojej rodiny alebo svojich záväzkov.

Zodpovednosť
Stotožnenie sa so spoločnosťou a s jej cieľmi.
Konať tak, ako keby to bola vlastná firma, vlastné peniaze.
Lojalita.
Vzdelávať sa, získavať vedomosti a naučené aplikovať v prospech
spoločnosti.
z Zvyšovať výkonnosť a hľadať inovatívne riešenia.
z
z
z
z

Strategický cieľ Spoločnosti
Stať sa prvou voľbou klienta Slovenskej sporiteľne pre poistenie
a prispieť k dosiahnutiu vedúcej pozície skupiny Vienna Insurance
Group medzi najlepšími poisťovateľmi na Slovensku.

z
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a ocenenia

V roku 2009 získala Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna
Insurance Group prestížne ocenenie vo vyhodnotení ekonomického
týždenníka TREND – umiestnila sa na 2. mieste v súťaži Poisťovňa roka
2009.
Ako líder v oblasti bankopoistenia predáva svoje produkty cez
najväčšiu retailovú banku na Slovensku, cez pobočkovú sieť Slovenskej
sporiteľne. Vďaka tomu si dlhodobo drží najnižšie prevádzkové náklady
a vo vyhodnotení tohto ukazovateľa získala najvyšší dosiahnuteľný počet
bodov za posledné dva roky. K umiestneniu na druhom mieste prispel tiež
medziročný rast trhového podielu, ako aj rentabilita vlastného kapitálu.
Spoločnosť sa v súťaži TOP TREND Poisťovňa roka zaujímavo umiestnila
už v minulosti. V roku 2007 na štvrtom a v roku 2008 na piatom mieste.
Strieborná pozícia v roku 2009 je výsledkom jej dlhodobého vývoja a
napredovania, ale aj jasne stanovených cieľov a celkovej vízie.
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Kapitálové životné poistenie

SPOROživot Kapitál
Je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia v dôsledku akejkoľvek
príčiny. Je kombináciou životného poistenia a bezpečného investovania
finančných prostriedkov. Zaplatením jednorazového poistenia si klient
zabezpečí finančnú istotu do budúcnosti. Finančné prostriedky sa
každoročne zhodnocujú o garantovanú technickú úrokovú mieru, ktorá
môže byť navýšená o dodatkový podiel na zhodnotení rezerv poistného
vo forme každoročne pripisovaných podielov na zisku.
SPOROživot Klasik
Je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia z akejkoľvek príčiny s
možnosťou pripoistenia pre prípad smrti v dôsledku úrazu a pre prípad
trvalých následkov úrazu. Je to bezpečný spôsob pravidelného sporenia
s možnosťou ochrany finančných prostriedkov pred infláciou. Ponúka
vysokú poistnú ochranu za nízke poistné. Klient si sám určí frekvenciu
platenia (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne).
iXtra život Junior
Je produkt špeciálne vytvorený pre deti vo veku 0 – 14 rokov. Je to
jednorazovo platené poistenie, ktoré zahŕňa krytie pre prípad trvalých
následkov úrazu dieťaťa a pre prípad závažných ochorení dieťaťa.
Dôležitým prvkom poistenia je presná adresnosť zhodnotených
finančných prostriedkov, pretože budú vyplatené iba dieťaťu a to pri
dovŕšení 19. roku dieťaťa.

Manažované investičné životné poistenie

H-Fix Kapitál
Je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia v dôsledku akejkoľvek príčiny.
Predstavuje kombináciu výhod životného poistenia a investovania do
fondov s prvkami ochrany investície pre prípad prepadu hodnoty fondu,
ako aj zaistenie už dosiahnutých výnosov. Poistné je splatné jednorazovo
pri podpise poistného návrhu. Klient má možnosť mimoriadnych vkladov
a výberov počas trvania poistenia.
H-Fix Klasik
Je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia v dôsledku akejkoľvek príčiny.
Predstavuje kombináciu výhod životného poistenia a investovania do
fondov s prvkami ochrany investície pre prípad prepadu hodnoty fondu,
ako aj zaistenie už dosiahnutých výnosov. Poistenie možno platiť ročne,
polročne, štvrťročne alebo mesačne. Klient si sám určí spôsob platenia a
pomer medzi investičnou a rizikovou zložkou poistenia. Ochrana vložených
finančných prostriedkov pred infláciou je zabezpečená prostredníctvom
indexácie. Klient má možnosť mimoriadnych vkladov a výberov počas
trvania poistenia.
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Úverové životné poistenie

Úverové životné poistenie s úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou
Úverové životné poistenie spojené so spotrebným úverom
Je flexibilné zabezpečenie úveru proti riziku nesplácania úveru z dôvodov
smrti, trvalých následkov úrazu, dočasnej pracovnej neschopnosti a
straty zamestnania klienta. Pri vzniku niektorej z uvedených poistných
udalostí povinnosť splácať úver za klienta prevezme poisťovňa. Uzatvára
sa pre úvery poskytnuté Slovenskou sporiteľňou, a to okamžite pri
zriadení úveru. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance
Group tento produkt poskytovala do 31. marca 2009.

Rizikové poistenie k úveru

Poistenie k Úveru
Je poistenie pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin, plnej a trvalej invalidity,
pracovnej neschopnosti a straty zamestnania. Poskytuje sa k spotrebným
úverom a úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou, pri uzatváraní úveru
v Slovenskej sporiteľni. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna
Insurance Group ponúka tento produkt v spolupráci s Poisťovňou Cardif
Slovakia. Tento produkt je klientom dostupný od 1. apríla 2009 a od
novembra 2009 ho možno uzatvoriť aj cez internet ako súčasť žiadosti
o úver.

Rizikové poistenie úrazovo orientované

SPOROistota
Je poistenie pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny a pre prípad úrazu, ktorý
spôsobí smrť alebo ktorý zanechá trvalé následky na zdraví poisteného.
Je určené majiteľom bežných účtov, fyzickým osobám alebo osobám s
dispozičným právom k takémuto účtu. Vzhľadom na svoje poistné krytie
a na nízku cenu slúži ako vhodný doplnok k investičnému životnému
poisteniu či k jednorazovo platenému kapitálovému životnému poisteniu.
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Postavenie Spoločnosti na poistnom trhu
a jej činnosť
Hospodárska kríza, ktorá sa naplno prejavila v roku 2009, mala dopad
aj na vývoj trhu životného poistenia – zaznamenal medziročný pokles
o 4 %. Stále sa však drží nad úrovňou roka 2007, čo je znamenie,
že z dlhodobého hľadiska má rastúci charakter. Objem predpísaného
poistného na trhu životného poistenia v roku 2009 predstavoval
1,062 mld. EUR, k čomu Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.
Vienna Insurance Group prispela predpísaným poistným vo výške
33,5 mil. EUR a dosiahla tak trhový podiel 3,16 %.
Pre skupinu Vienna Insurance Group na Slovensku bol rok 2009 rokom
rastu a posilňovania pozície na trhu. Napriek štvorpercentnému poklesu
trhu životného poistenia skupina svoju trhovú pozíciu v tomto sektore
posilnila na 29,61 %. Zotrvala tak vo vedúcej pozícii v oblasti životného
poistenia. Z pohľadu celého sektora, teda životného aj neživotného,
bola ešte o niečo úspešnejšia. S celkovým predpísaným poistným
638 mil. EUR dosiahla trhový podiel 31,62 %.
Predpísané poistné v tis. EUR

2007

2008

2009

Trh životného poistenia
na Slovensku

956 048

Poisťovňa
Slovenskej sporiteľne, a. s.
Vienna Insurance Group

27 817

40 162

33 530

Podiel Spoločnosti na trhu

2,91 %

3,77 %

3,16 %

Umiestnenie Spoločnosti
na trhu

9.

8.

10.

Skupina Vienna Insurance
Group na Slovensku
v životnom poistení

241 689

323 829

314 288

Podiel skupiny Vienna
Insurance Group na trhu

25,28 %

29,28 %

29,61 %

2.

1.

1.

Umiestnenie skupiny
Vienna Insurance
Group na trhu

1 105 796 1 061 501

Zdroj: Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO)
Údaje za roky 2007 a 2008 sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK,
predpísané poistné Spoločnosti za rok 2008 je prepočítané priemerným kurzom roka
2008 (1 EUR = 31,291 SKK).
Údaje za rok 2009 sú predbežné a neauditované, poskytnuté Slovenskou asociáciou
poisťovní.
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Celkový počet zmlúv, ktoré Spoločnosť uzatvorila k 31. decembru 2009,
bol 138 073. Do tohto počtu však nie je zarátaný najúspešnejší produkt
Spoločnosti za rok 2009 – Poistenie k Úveru. Ide o skupinové poistenie,
ktoré Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group
ponúka od apríla 2009. Do 31. decembra 2009 uzatvorila Spoločnosť
tento produkt k 36 110 úverom, čo v počte kusov tvorilo až 68 % novej
produkcie.
Zloženie novej produkcie za rok 2009
podľa počtu zmlúv
4%
manažované investičné životné poistenie
2%
rizikové poistenie úrazovo orientované
15 %
úverové životné poistenie
11 %
kapitálové životné poistenie

68 %
rizikové poistenie k úveru

Dôležitú úlohu pri vývoji obchodných výsledkov zohráva výber
distribučných kanálov. V bankovom prostredí, v ktorom Poisťovňa
Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group pôsobí, majú
klienti popri krytí rizík spojených so zabezpečením splácania úverov
záujem najmä o bezpečné zhodnotenie finančných prostriedkov.
Tento trend sa ešte viac posilnil v dôsledku prepadov na akciových
trhoch, ktoré spôsobila hospodárska kríza, a klienti uprednostnili
garantované tradičné životné poistenie. Po zohľadnení týchto skutoční
a ďalších faktorov sa Spoločnosť rozhodla v roku 2009 nerealizovať
žiadnu špeciálnu tranžu jednorazových investičných produktov. Aj keď
mal tento výpadok hlavný vplyv na pokles novej produkcie o 37,2 %,
Spoločnosť si na trhu dlhodobo udržiava 4. miesto v objeme jednorazovo
platenej novej produkcie. Objem celkovej novej produkcie Spoločnosti
bol vo výške 19,412 mil. EUR.
Spolu so zmenou štruktúry predaja produktov malo vplyv na novú
produkciu aj zavedenie nového produktu Poistenie k Úveru, ktorý
nahradil pôvodné úverové životné poistenie. Nový produkt ponúka
riešenie aktuálnych hrozieb, ktoré prináša hospodárska kríza, a v rámci
poistenia úverov Spoločnosť reagovala zavedením nového pripoistenia
– plná a trvalá invalidita. Už v prvom mesiaci predaja sa penetrácia
produktu Poistenie k Úveru zvýšila o 17 % oproti pôvodnému produktu.
V pomere k celkovému portfóliu tvorí 21 % z celkového počtu zmlúv.

Rozdelenie celkového portfólia k 31. 12. 2009
podľa počtu zmlúv

21 %
rizikové poistenie
k úveru
2%
indexovo viazané
životné poistenie
14 %
manažované
investičné životné
poistenie
4%
rizikové poistenie
úrazovo orientované

29 %
kapitálové
životné poistenie

30 %
úverové životné
poistenie

Finančná situácia Spoločnosti
Od roku 2006 Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance
Group zostavuje účtovnú závierku v súlade s medzinárodnými
štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou
(IFRS EÚ).
V súlade s IFRS EÚ predstavuje hospodársky výsledok Spoločnosti po
zdanení za rok 2009 zisk v hodnote 1 975 tis. EUR. Predpísané poistné
za rok 2009 bolo v objeme 33 530 tis. EUR, z toho poistenie spojené s
investičnými fondmi 6 741 tis. EUR.
Bilančná hodnota majetku k 31. decembru 2009 vzrástla v porovnaní
s predchádzajúcim rokom o 3,3 % na 183 046 tis. EUR. Ku koncu
obdobia má základné imanie hodnotu 5 677 tis. EUR. Stav technických
rezerv pred zaistením bol ku dňu zostavenia účtovnej závierky
156 845 tis. EUR.
Slovenská republika 1. januára úspešne vstúpila do eurozóny.
Spolu s jednotnou menou sme prijali aj sadzby platné v eurozóne.
Začiatkom roka bola základná sadzba Európskej centrálnej banky
(ECB) na úrovni 2,5 %. V dôsledku recesie, rastu nezamestnanosti
a spomaľujúcej sa inflácie táto sadzba postupne klesala a od mája
až do konca roka 2009 bola na úrovni 1 %.
Výnosy na peňažnom trhu kopírovali vývoj základnej sadzby ECB a
postupne klesali, čo ovplyvnilo aj výnosnosť z termínovaných vkladov
Spoločnosti. Od spustenia refinančných tendrov Európskej centrálnej
banky v júli prakticky až do konca roka 2009 boli trhy v prebytku
likvidity, čo držalo sadzby na peňažnom trhu na nízkych hodnotách.
Na európskom dlhopisovom trhu pretrvával v prvej polovici roka trend
zvýšeného záujmu o kratšie dlhopisy, kým výnosy na dlhom konci,
naopak, stúpali. Na Slovensku sa to prejavilo v druhom štvrťroku, keď
výnos pri primárnych emisiách slovenských štátnych dlhopisov prevýšil
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výnosy na sekundárnom trhu. V poslednom štvrťroku, pre pomerne
vysoký dopyt po slovenských štátnych dlhopisoch, sa začal rozdiel
medzi slovenskými a nemeckými štátnymi dlhopismi zmenšovať, čo
znamenalo pokles výnosov.
V dôsledku toho boli v druhom a treťom štvrťroku nové dlhodobejšie
investície realizované pri vyšších trhových výnosoch. Pokles výnosov
v druhej polovici roka a najmä v poslednom štvrťroku spôsobil rast
cien dlhopisov, čo sa prejavilo zvýšením vlastného imania v dôsledku
precenenia finančných investícií na predaj.
Akciové trhy v prvých dvoch mesiacoch roka pokračovali v poklese,
ktorý sa začal ešte v roku 2008. Situácia sa zmenila v marci, keď
najväčšie americké banky oznámili zisky za prvé dva mesiace. Rast
pokračoval aj v nasledujúcich mesiacoch a spôsobili ho najmä dva
činitele – zisky firiem a masívne vládne programy. Takéto opatrenia
však nie sú trvalo udržateľné, a preto je otázne, či sa po ich odznení
podarí firmám pokračovať v predpokladanom raste ziskov.
Aj keď bolo zastúpenie akciových investícií počas roka 2009 v portfóliu
Spoločnosti limitované, z dôvodu výrazného rastu akciového trhu bol
pri týchto investíciách zaznamenaný nadpriemerný zisk.
Dosiahnuté zhodnotenie finančných aktív umožnilo Spoločnosti pripísať
klientom podiely na prebytkoch poistného v roku 2009 vo výške 3,65 %.
Celkové finančné umiestnenie z hľadiska výberu nových investícií
ovplyvnila pokračujúca kríza a tiež vývoj hodnoty a štruktúry
technických rezerv. Napriek miernemu medziročnému poklesu
technických rezerv, bilančná hodnota celkového finančného
umiestnenia medziročne rástla a ku koncu roka 2009 dosiahla
úroveň 181 088 tis. EUR.
Okrem finančného umiestnenia, ktoré kryje technické rezervy z
manažovaného investičného životného poistenia a indexovo-viazaného
životného poistenia, kde je investičná stratégia vopred presne
definovaná, smerovali nové finančné investície najmä do štátnych
cenných papierov, dlhopisových fondov a fondov peňažného trhu. Tieto
investície boli uskutočnené s cieľom vytvoriť optimálny pomer medzi
bezpečnosťou, rentabilitou a likviditou tohto portfólia. K 31. decembru
2009 tvorili štátne cenné papiere 67,5 % tohto portfólia.
V roku 2009 vytvorila spoločnosť technické rezervy vo výške
156 845 tis. EUR. Oproti roku 2008 to znamená pokles o 0,9 %,
ktorý je spôsobený najmä veľkým objemom dožívajúcich päťročných
kapitálových zmlúv. Pokračovanie tohto trendu Spoločnosť predpokladá
aj v nadchádzajúcich rokoch.
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group
v roku 2009 riešila celkovo 9 368 poistných udalostí, z toho
hlavnú časť – 96,6 % tvorili dožitia, 3 % poistných udalostí tvorili
úmrtia a 0,4 % úrazy. Z likvidácie poistných udalostí bolo spolu
vyplatených 27,2 tis. EUR.
Rozhodnutie predstavenstva prideliť dosiahnutý zisk za rok 2009
do Nerozdeleného zisku minulých rokov pozitívne ovplyvní vlastné
imanie Spoločnosti, čím sa posilní aj jej solventnosť.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2009
Spoločnosť ukončila rok 2009 ziskom po zdanení 1 974 655,79 EUR.
Už v roku 2008 si Spoločnosť splnila zákonnú povinnosť vytvoriť
zákonný rezervný fond vo výške 20 % základného imania. Jeho výška
k 31. decembru 2009 je 1 135 440 EUR.
Dosiahnutý zisk za rok 2009 preto predstavenstvo navrhuje prideliť do
Nerozdeleného zisku minulých rokov.

Ostatné významné skutočnosti
Vplyv účtovnej jednotky na zamestnanosť a životné prostredie
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group naďalej
predstavuje stabilného zamestnávateľa. Aj napriek hospodárskej kríze
a narastajúcej nezamestnanosti v roku 2009 sa jej priemerný počet
zamestnancov zvýšil. K 31. decembru 2009 Spoločnosť zamestnávala
56 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere vrátane 2 členov
predstavenstva a 9 vedúcich zamestnancov, z toho 34 žien. Počet
zamestnancov k 31. decembru 2008 bol 53.
V porovnaní s rokom 2008 stúpol aj počet vysokoškolsky vzdelaných
ľudí v Spoločnosti a ich podiel dosiahol 59 %. Zvyšný podiel (41 %)
tvorili zamestnanci s úplným stredoškolským vzdelaním. Priemerný vek
zamestnancov bol 34,5 roka.
Hoci bola Spoločnosť v dôsledku hospodárskej krízy počas roka
2009 konfrontovaná s tlakom na zvyšovanie efektívnosti a na
znižovanie nákladov, naďalej podporovala vzdelávanie a starostlivosť
o zamestnancov. Pokračovala v poskytovaní širokej škály
zamestnaneckých výhod a prostredníctvom systému odmeňovania
motivovala zamestnancov dosahovať vyššie výkony a splniť ciele
Spoločnosti.
Činnosť Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group
nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť naďalej rozvíja
environmentálne cítenie zamestnancov, podporuje triedenie odpadu a
používanie recyklovateľného papiera.
Filantropické a charitatívne aktivity Spoločnosti
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group sa pri
svojej činnosti riadi Kódexom etiky v poisťovníctve, ktorý je oficiálnym
dokumentom Slovenskej asociácie poisťovní.
V roku 2009 využívala služby chránených dielní a 2 % zo svojich
daní sa rozhodla venovať organizáciám zameraným na liečenie a na
prevenciu závažných chorôb. V roku 2009 tak podporila Nadáciu
Detského kardiocentra a občianske združenie Liga proti rakovine.
Účasť na súdnych sporoch
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group bola v
roku 2009 účastníkom jedného súdneho sporu, pričom išlo zo strany
Spoločnosti o pasívny súdny spor.
K 31. decembru 2009 tento súdny spor ešte nebol ukončený.
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Vykonané audity
V priebehu mesiaca máj Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“)
vykonala v Poisťovni Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance
Group dohľad na mieste v súlade so zákonom č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom výkonu dohľadu
bola kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ako aj dodržiavanie podmienok určených v povolení
na vykonávanie poisťovacej činnosti a dodržiavanie vnútorných
predpisov.
Počas výkonu dohľadu boli identifikované niektoré nedostatky a zo
strany NBS boli navrhnuté odporúčania na ich odstránenie. Poisťovňa
prijme v priebehu roka 2010 opatrenia v súlade s navrhnutými
odporúčaniami.
Nadobúdanie vlastných akcií
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group
nenadobudla v priebehu účtovného obdobia 2009 do svojho portfólia
vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné
listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.
Organizačné zložky v zahraničí
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group nemá
organizačnú zložku v zahraničí.
Preverenie dostatočnosti technických rezerv
Technické rezervy Spoločnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky sú
vypočítané a tvorené podľa platných vzorcov a zásad, a to vo výške
zodpovedajúcej súčasnej hodnote budúcich záväzkov Spoločnosti
voči poisteným, vypočítanej na základe pôvodných aktuárskych
predpokladov.

Informácia o prijatých bankových úveroch a o iných bankových úveroch
Spoločnosť k 31. decembru 2009 neprijala žiadne bankové ani iné
úvery.
Riziká a neistoty
Spoločnosť je vystavená najmä poistným a finančným rizikám.
Dôležitým nástrojom na riadenie rizík je legislatívne stanovená
požadovaná miera solventnosti poisťovne. Solventnosťou poisťovne
sa rozumie schopnosť poisťovne trvale zabezpečiť vlastnými zdrojmi
úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv. Ku dňu
zostavenia účtovnej závierky predstavuje skutočná miera solventnosti
Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group
21 215 tis. EUR, čím takmer 3-násobne presahuje požadovanú mieru
solventnosti. Týmto Spoločnosť vytvára pre svojich klientov istotu
spojenú s uspokojením ich nárokov súvisiacich s úhradami vyplývajúcimi
z uzavretých poistných zmlúv.
Jedným z nástrojov riadenia poistných rizík je upisovanie rizík spojených
so životom a so zdravím poisteného, ktoré na seba Spoločnosť pri
následnom dojednaní poistenia preberá. Spoločnosť vydáva poistné
zmluvy, ktoré kryjú tieto poistné riziká: smrť, dožitie, smrť následkom
úrazu, trvalé následky úrazu, závažné ochorenia a plná a trvalá invalidita.
Pri hodnotení prijímaného rizika sa rozlišujú rôzne úrovne upisovania, a
to vzhľadom na zdravotný stav klienta.
Prostredníctvom zaistenia Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna
Insurance Group prenáša na zaisťovateľa časť poistného rizika, ktoré
prevzala od svojich poistených. Zaistenie sa tak stáva aktívnym
nástrojom na riadenie poistných rizík Spoločnosti, čím podporuje
splniteľnosť záväzkov Spoločnosti voči poisteným.
Najdôležitejšími zložkami finančného rizika sú úrokové riziko, riziko
likvidity, kreditné riziko a menové riziko.

Spoločnosť preverila dostatočnosť technických rezerv vykonaním testu
primeranosti rezerv metódou diskontovaných peňažných tokov a s
použitím aktuálnych aktuárskych predpokladov.
Do testu boli zaradené všetky poistné zmluvy. Spoločnosť testovala
hlavné poistenia spolu s pripoisteniami, keďže z povahy poistných
zmlúv nie je možné pripoistenia od hlavného poistenia oddeliť a testovať
samostatne.

Z dôvodu charakteru svojich investícií a záväzkov Spoločnosť v
najväčšej miere čelí úrokovému riziku, ktoré riadi prostredníctvom asset
liability manažmentu (ALM).

Spoločnosť testuje primeranosť rezerv na svojom portfóliu samostatne
pre tradičné poistenia (rizikové a kapitálové) a samostatne pre investičné
poistenia. V prípade, že by v uvedených dvoch testovaných skupinách
boli zistené čiastkové nedostatočnosti, sú kompenzované prebytkom v
iných častiach rovnakej skupiny.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group
nevynakladá finančné prostriedky na výskum a vývoj.

Vykonaný test primeranosti preukázal, že celkové technické rezervy
Spoločnosti sú vytvorené v dostatočnej výške.
Podrobnosti sú uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke.

Jednotlivé riziká a ich analýza sú bližšie popísané v Poznámkach k
účtovnej závierke. Spoločnosť ku dňu 31. december 2009 neeviduje
významné riziká a neistoty.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia
Po súvahovom dni nenastali žiadne udalosti, ktoré by mohli mať
významný vplyv na zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva.
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Predpokladaný budúci vývoj
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group bude aj v
roku 2010 poskytovať svojim klientom kvalitné produkty zamerané na
ich ochranu pre prípad rozličných nepriaznivých životných situácií.
Spoločnosť patrí od svojho vzniku medzi lídrov v oblasti jednorazovo
platených produktov a v tomto trende bude pokračovať aj v roku 2010.
Zároveň sa upriami na predaj bežne platených a rizikových produktov.
Medziročný nárast hrubého predpísaného poistného Spoločnosť
predpokladá vo výške 10 %.
Jednou z hlavných priorít Spoločnosti v najbližšom období bude
znižovanie nákladov, a to prostredníctvom optimalizácie procesov a
nákladovej štruktúry.
V nadväznosti na tieto skutočnosti Spoločnosť predpokladá nárast
zisku o 10 %.
Spoločnosť po boku s dvomi významnými, medzinárodne pôsobiacimi
finančnými skupinami Erste Group a Vienna Insurance Group bude
aj v roku 2010 budovať obraz dôveryhodného partnera, ktorý bude
podporený zavádzaním inovatívnych služieb, zjednodušovaním
procesov a prípravou konkurencieschopných produktov ušitých na
mieru distribučného kanála.
Cieľom na rok 2010 je tiež prispieť k udržaniu skupiny Vienna Insurance
Group na vedúcej pozícii na slovenskom poistnom trhu.
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Súvaha
Poznámka

k 31. 12. 2009

k 31. 12. 2008

Hmotný majetok

5

174

198

Nehmotný majetok

6

143

181

Finančný majetok

7

MAJETOK

181 508

172 383

Podielové cenné papiere

22 568

10 413

- na predaj

11 244

2 994

- v reálnej hodnote preceňované cez výkaz ziskov a strát

11 324

7 419

Dlhopisy

153 141

148 454

- držané do splatnosti

65 885

68 660

- na predaj

67 723

61 461

- v reálnej hodnote preceňované cez výkaz ziskov a strát
Termínované vklady
Pohľadávky vrátane pohľadávok z poistenia

19 533

18 333

9

5 378

13 376

10

269

140

Pohľadávka z dane z príjmu

10

152

-

Odložená daňová pohľadávka

20

345

867

Aktíva vyplývajúce zo zaistenia

11

13

13

Účty časového rozlíšenia

13

156

658

Náklady budúcich období
Časovo rozlíšené obstarávacie náklady
Peniaze a peňažné ekvivalenty

12

Majetok spolu

23

36

133

621

707

2 865

183 046

177 165

VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie

14

5 677

5 676

Ostatné fondy

14

5 437

5 241

Oceňovacie rozdiely

14

35

-3 010

Výsledky hospodárenia

10 101

8 323

Vlastné imanie spolu

21 250

16 230

15

159 944

159 950

ZÁVÄZKY
Záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv
- z toho rezerva na investičné poistenie

15

30 355

25 675

18, 19

915

1

17

937

653

-

331

Záväzky spolu

161 796

160 935

Vlastné imanie a záväzky spolu

183 046

177 165

Ostatné prevádzkové záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzok z dane z príjmu

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
Poznámky na stranách 32 až 77 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.
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Výkaz komplexných ziskov a strát

Predpísané poistné
- z toho poistenie spojené s investičným fondom
Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom
Zmena rezervy na poistné budúcich období

Poznámka

za obdobie
1. 1. – 31. 12. 2009

za obdobie
1. 1. – 31. 12. 2008

21

33 530

40 162

21

6 741

24 671

21

-316

-152

15, 21

Zaslúžené poistné

11

51

33 225

40 061

Výnosy z finančného umiestnenia

22

6 059

8 884

Náklady na finančné umiestnenie

24

-356

-2 889

Čisté realizované zisky/(straty) z finančného umiestnenia

23

160

-695

1 564

-684

Čisté prírastky/(úbytky) hodnoty finančného umiestnenia
Ostatné výnosy

25

Ostatné výnosy

393

232

7 821

4 848

Zmena rezervy na životné poistenie

15

6 196

-2 607

Zmena rezervy na investičné poistenie

15

-4 680

-19 433

Náklady na poistné plnenia

26

-32 679

-12 655

Poistné plnenia postúpené zaisťovateľom

26

44

14

15, 26

-99

-188

-31 218

-34 869

27

-3 898

-2 920

28, 29

-3 276

-2 733

30

-218

-172

Ostatné náklady

-7 392

-5 825

Hospodársky výsledok pred zdanením

2 436

4 215

-461

-795

1 975

3 420

3 760

-1 531

-715

291

-

1 526

Ostatné komplexné zisky a straty spolu, znížené o daň

3 045

286

Komplexný zisk za účtovné obdobie

5 020

3 706

1 777

3 078

Zmena rezervy na poistné plnenia
Čisté náklady na poistné plnenia
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Prevádzkové náklady
Ostatné náklady

Daň z príjmu (Daňové náklady)
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie

32

Ostatné komplexné zisky a straty:
Precenenie AFS vo VI
Odložená daň z precenenia AFS
Kurzové rozdiely z konverzie meny

Hospodársky výsledok pripadajúci:
Vlastníkom materskej spoločnosti
Podiely s menšinovým vplyvom

197

342

1 975

3 420

za obdobie
1. 1. – 31. 12. 2009

za obdobie
1. 1. – 31. 12. 2008

4 518

3 336

502

371

5 020

3 706

Komplexný zisk pripadajúci:
Vlastníkom materskej spoločnosti
Podiely s menšinovým vplyvom

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
Poznámky na stranách 32 až 77 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.
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Výkaz zmien vo vlastnom imaní

Zostatok 1. 1. 2008
Zmeny v základnom imaní

Základné imanie

Rezervné fondy

Ostatné fondy

Oceňov. rozdiely

Nerozdel. zisk

Vlastné imanie
spolu

5 089

554

3 857

-1 587

4 566

12 478

-

-

-

-

-

-

Precenenie finančného majetku

-

-

-

-1 474

-

-1 474

Zmena odloženej dane

-

-

-

280

-

280

HV minulých období

-

310

-

-

-310

-

HV bežného obdobia

-

-

-

-

3 420

3 420

Kurzové rozdiely z konverzie meny
Zostatok 31. 12. 2008
Zmeny v základnom imaní

587

76

445

-229

647

1 526

5 676

939

4 302

-3 010

8 323

16 230

1

-

-

-

-1

-

Precenenie finančného majetku

-

-

-

3 760

-

3 760

Zmena odloženej dane

-

-

-

-715

-

-715

HV minulých období

-

196

-

-

-196

-

HV bežného obdobia

-

-

-

-

1 975

1 975

Zostatok 31. 12. 2009

5 677

1 135

4 302

35

10 101

21 250

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
Poznámky na stranách 32 až 77 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.
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Výkaz peňažných tokov (cash flow)
Poznámka

Za rok končiaci
31. 12. 2009

Za rok končiaci
31. 12. 2008

2 436

4 215

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Hospodársky výsledok pred zdanením
Úpravy zisku o nepeňažné položky:
Odpisy hmotného majetku

5

68

-32

Odpisy nehmotného majetku

6

52

83

-10

83

(Zisky)/straty z predaja investičného majetku
(Nárast)/pokles časovo rozlíšených nákladov
Úrokové výnosy
Výnosy z dividend
Prevádzkový zisk pred zmenami stavu pracovného kapitálu
(Nárast)/pokles finančného majetku
(Nárast)/pokles hodnoty finančného majetku na predaj
(Nárast)/pokles aktív vyplývajúcich zo zaistenia

488

329

-5 447

-5 957

-

-14

-2 409

-1 293

-8 936

-37 399

7

3 760

-1 757

11

8

-30

(Nárast)/pokles pohľadávok z poistenia a ostatných pohľadávok

242

-68

-6

37 591

455

-307

-8

24

-

-4

914

-

-6 411

-3 242

5 447

5 938

-

14

Zaplatená daň

-1 136

-567

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

-2 100

2 143

Nárast/(pokles) záväzkov z poistenia
Nárast/(pokles) ostatných záväzkov a časového rozlíšenia
Nárast/(pokles) záväzkov zo zaistenia

11

Nárast/(pokles) finančných záväzkov
Nárast/(pokles) ostatných záväzkov a rezerv

18, 19

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Prijaté úroky
Prijaté dividendy

22

Peňažné toky z investičnej činnosti
Obstaranie hmotného investičného majetku

5

-45

-94

Obstaranie nehmotného investičného majetku

6

-17

-35

Tržby z predaja investičného majetku

10

25

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

-52

-104

-

-

Peňažné toky z finančnej činnosti
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(zvýšenie základného imania)
Čistý nárast peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia

12

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a k peňažným ekvivalentom
Kurzové rozdiely z konverzie meny
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
Poznámky na stranách 32 až 77 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

12

-2 151

2 039

2 865

573

-6

104

-

149

707

2 865
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Poznámky
k účtovnej
závierke podľa
IFRS EÚ

1 Všeobecné informácie
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group bola
založená dňa 20. septembra 2002 a vznikla 27. januára 2003. Je
zapísaná v obchodnom registri (OR) Okresného súdu Bratislava I., vložka
číslo 3085/B.
K 31. decembru 2008 došlo k zmene sídla Poisťovne Slovenskej
sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group:
Tomášikova 48, 832 68 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35851023
DIČ: 2021710064
a k 8. máju 2009 zmenila obchodné meno na Poisťovňa Slovenskej
sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group.
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group (ďalej aj
„Spoločnosť“) vykonáva životné poistenie, a to:
z poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie
pre prípad smrti alebo dožitia,
z poistenie spojené s investičným fondom,
z poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením k
hlavnému poisteniu.
Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky
prostredníctvom pobočiek Slovenskej sporiteľne, a. s.
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiaci spoločník v iných účtovných
jednotkách.
Táto účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená dňa 11. januára
2010 za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti ako riadna
účtovná závierka k 31. decembru 2009 (súvahový deň) a bola schválená
Predstavenstvom Spoločnosti dňa 23. marca 2010.
Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola
schválená dňa 1. apríla 2009 Valným zhromaždením Spoločnosti.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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Členovia štatutárnych a dozorných orgánov zapísaní v OR:
Predstavenstvo:
31. decembra 2009
		
Predseda:
Ing. Roman Podolák
Člen:
Ing. Viera Kubašová

31. decembra 2008

Dozorná rada:
31. decembra 2009
		
Predseda:
Ing. Juraj Lelkes (od 1. apríla 2009)
		
Členovia:
Ing. Daniel Morvay
Ing. Jarmila Gregorová (od 15. apríla 2009)
Mag. Erwin Hammerbacher (od 1. apríla 2009)
Paul Huss (od 1. apríla 2009)
Ľuboš Solnoky (od 1. apríla 2009)
		
Prokúra:
Ing. Adriána Palčová

31. decembra 2008

V roku 2009 bol priemerný počet zamestnancov 57 vrátane členov
predstavenstva (2008: 53), z toho počet vedúcich zamestnancov
9 (2008: 9).
Spoločnosť vlastnia uvedení akcionári s nasledovnými podielmi na
základnom imaní:
Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna
90 %,
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
5 %,
Slovenská sporiteľňa, a. s.
5 %.
Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií.
Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho
akcií násobkom 33,2 EUR (slovom: tridsaťtri eur dvadsať centov).
Akcie Spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné.
Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky
spoločnosti Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance
Group so sídlom Schottenring 30, 1010 Wien, Rakúska republika.
Túto konsolidovanú účtovnú závierku možno dostať v sídle uvedenej
spoločnosti.

2 Účtovné zásady a metódy
Východiská na zostavenie účtovnej závierky
Účtovným obdobím účtovnej závierky k 31. decembru 2009 je
12 mesiacov končiacich sa 31. decembra 2009. Účtovná závierka bola
zostavená v súlade s článkom 17 a), paragraf 1 Zákona o účtovníctve
431/2002 a v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou (IFRS).
Účtovná závierka bola zostavená ako priebežná účtovná závierka
v súlade s IFRS EÚ a ich interpretáciami, ktoré boli vydané a platné v
znení prijatom Európskou úniou k 31. decembru 2009, a ich aplikácia je
záväzná pre zostavenie účtovnej závierky k súvahovému dňu.
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

Ing. Roman Podolák
Ing. Viera Kubašová

Mag. Klaus Bergsmann
Ing. Daniel Morvay
Ing. Slávka Miklošová
Ing. Petr Tejbus

Ing. Adriána Palčová/Lopatková

Spoločnosť je súčasťou Skupiny Vienna Insurance Group Wiener
Städtische Versicherung AG („Skupina“).
Účtovná závierka bola zostavená na základe princípu historických
cien s výnimkou finančných aktív určených na predaj a finančných aktív
a pasív, ktoré sú vykázané v reálnej hodnote, ktorej zmena je vykázaná
vo výkaze ziskov a strát.
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje použiť určité
zásadné účtovné odhady. Vyžaduje tiež, aby manažment uskutočnil
určité rozhodnutia v procese uplatňovania účtovných metód Spoločnosti.
Oblasti, ktoré vyžadujú vyšší stupeň úsudku alebo vykazujú vyššiu mieru
zložitosti, alebo oblasti, kde sú predpoklady a odhady významné pre
účtovnú závierku, sú uvedené v Poznámke č. 3 a 4.
Všetky údaje v Poznámkach sú uvedené v tisícoch eur, pokiaľ nie je
uvedené inak.
Predstavenstvo Spoločnosti môže akcionárom navrhnúť zmenu účtovnej
závierky aj po jej schválení na valnom zhromaždení akcionárov. Podľa
§ 16, odseky 9 až 11 Zákona o účtovníctve po zostavení a schválení
účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy. Ak sa po
schválení účtovnej závierky zistí, že údaje za predchádzajúce účtovné
obdobie nie sú porovnateľné, Zákon o účtovníctve povoľuje účtovnej
jednotke opraviť ich v účtovnom období, keď tieto skutočnosti zistila.
Prechod na euro
Podpísaním prístupovej zmluvy s Európskou úniou (16. apríla 2003
v Aténach) sa Slovenská republika zaviazala vstúpiť do Hospodárskej
a menovej únie a prijať euro za svoju národnú menu. Slovenská
republika prijala euro ako výlučné zákonné platidlo v Slovenskej republike
s účinnosťou od 1. januára 2009. Súčasťou prechodu na euro sú zmeny
v účtovaní a vo vykazovaní.
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Prechod zo slovenských korún na euro vrátane ocenenia majetku,
záväzkov a vlastného imania sa uskutočnil použitím schváleného
konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK.
Na účely vykázania porovnateľných údajov za predchádzajúce
účtovné obdobie bol použitý priemerný konverzný kurz roka 2008
1 EUR = 31,291 SKK na transakcie uskutočnené v priebehu roka 2008.
Na prepočet stavu majetku a záväzkov k 31. decembru 2007 bol použitý
konverzný kurz 1 EUR = 33,603 SKK.
Zmeny existujúcich účtovných štandardov aplikované v roku 2009
IFRIC 12, Koncesie na poskytovanie služieb. IFRIC 12 platí pre zmluvy
s verejným sektorom súvisiace s rozvojom, financovaním a s údržbou
infraštruktúry. Spoločnosť neposkytuje služby verejnému sektoru
na základe koncesie a táto interpretácia preto nebude mať vplyv na
účtovnú závierku Spoločnosti. IFRIC 12 bol schválený Európskou úniou
v marci 2008.
Vydané štandardy, interpretácie a novely štandardov, ktoré sú účinné po
1. januári 2009 a ktoré Spoločnosť neaplikovala. (Pokiaľ nie je vyššie
uvedené inak, nové štandardy a interpretácie nebudú mať významný
dopad na individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti.)
IFRS 8, Prevádzkové segmenty (účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa
po 1. januári 2009). Štandard sa týka spoločností, ktorých dlhové alebo
majetkové cenné papiere sú verejne obchodovateľné alebo ktoré predložili
alebo u nich prebieha proces predloženia účtovnej závierky príslušnému
regulačnému orgánu, na účely emisie akejkoľvek triedy cenných papierov
na verejnom trhu. IFRS 8 vyžaduje, aby každý takýto subjekt zverejňoval
finančné a ďalšie vysvetľujúce informácie o svojich prevádzkových
segmentoch, a zároveň špecifikuje, akým spôsobom má tieto informácie
zverejniť. Spoločnosť nepredpokladá, že by uvedený štandard ovplyvnil jej
individuálnu účtovnú závierku. IFRS 8 bol schválený Európskou úniou.
Novela IAS 32 – Finančné nástroje s právom spätného odpredaja a záväzky
vznikajúce pri likvidácii a novela IAS 1 (novela účinná pre účtovné obdobia
začínajúce sa po 1. januári 2009). Novela vyžaduje, aby určité finančné
nástroje, ktoré spĺňajú definíciu finančného záväzku, boli klasifikované
ako vlastné imanie. Spoločnosť nepredpokladá, že by uvedený štandard
ovplyvnil jej individuálnu účtovnú závierku. Novela štandardu bola
schválená Európskou úniou.
IAS 23, Náklady na pôžičky a úvery (štandard novelizovaný v marci
2007; novela účinná pre účtovné obdobia začínajúce sa po 1. januári
2009). Hlavnou zmenou v porovnaní s pôvodným znením je zrušenie
možnosti vykázať priamo do nákladov úrokové a iné náklady na pôžičky
a úvery vzťahujúce sa na majetok, ktorého príprava na zaradenie do
užívania alebo na predaj si vyžaduje dlhší čas. Novelizovaný štandard
sa aplikuje prospektívne na náklady na pôžičky a úvery týkajúce sa
obstarania majetku, ktorý bude aktivovaný 1. januára 2009 alebo neskôr.
Spoločnosť nepredpokladá že novelizovaný štandard bude mať dopad na
jej individuálnu účtovnú závierku. Zmena tohto štandardu bola schválená
Európskou úniou.
IAS 1, Prezentácia účtovnej závierky (štandard novelizovaný v septembri
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

2007; novela účinná pre účtovné obdobia začínajúce sa po 1. januári
2009). Hlavnou zmenou v porovnaní s pôvodným znením je nahradenie
výkazu ziskov a strát výkazom celkových ziskov a strát, ktorý bude
obsahovať aj všetky zmeny vlastného imania netýkajúce sa vlastníkov
spoločnosti, napríklad precenenie finančného majetku určeného na predaj.
Ako alternatívne riešenie bude môcť spoločnosť prezentovať dva výkazy:
samostatný výkaz ziskov a strát ako doteraz a výkaz celkových ziskov
a strát. Novelizovaný štandard IAS 1 zavádza tiež požiadavku
prezentovať výkaz o finančnej situácii (súvahu) k počiatočnému dňu
porovnateľného účtovného obdobia v prípade, že došlo k zmene
porovnateľných údajov z dôvodu reklasifikácie položiek, zmeny účtovných
postupov či opravy chýb. Spoločnosť predpokladá, že novela ovplyvní
prezentáciu jej individuálnej účtovnej závierky, ale nebude mať dopad na
vykazovanie a oceňovanie určitých transakcií a zostatkov. Zmena tohto
štandardu bola schválená Európskou úniou v decembri 2008.
IAS 27, Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (štandard
novelizovaný v januári 2008; novela účinná pre ročné účtovné obdobia
začínajúce sa po 1. júli 2009). Novelizovaný štandard IAS 27 bude
vyžadovať, aby spoločnosť priradila celkový zisk alebo stratu k vlastníkom
materskej spoločnosti a k vlastníkom podielov bez kontrolného vplyvu
(predtým označovaných ako „menšinové podiely“) aj v prípade, že
v dôsledku toho bude zostatok podielov vlastníkov bez kontrolného vplyvu
negatívny (súčasný štandard vyžaduje, aby sa straty presahujúce podiel
na vlastnom imaní vo väčšine prípadov priradili k vlastníkom materskej
spoločnosti). Novelizovaný štandard ďalej uvádza, že zmeny vlastníckych
podielov materskej spoločnosti v dcérskych spoločnostiach, v dôsledku
ktorých nedôjde k strate kontroly, sa musia zaúčtovať ako transakcie vo
vlastnom imaní. Takisto špecifikuje spôsob, akým spoločnosť stanoví
zisky, resp. straty vyplývajúce zo straty kontroly v dcérskej spoločnosti.
K dátumu straty kontroly sa každá investícia ponechaná v bývalej
dcérskej spoločnosti bude musieť oceniť v reálnej hodnote. Spoločnosť
v súčasnosti posudzuje, aký dopad bude mať novelizovaný štandard
na jej individuálnu účtovnú závierku. Novela štandardu bola schválená
Európskou úniou v januári 2009.
Podmienky vzniku nároku a zrušenia – Novela IFRS 2, Platby na báze
podielov (vydaná v januári 2008; účinná pre účtovné obdobia začínajúce
sa po 1. januári 2009). Novela objasňuje, že iba podmienky služby
a podmienky výkonu predstavujú podmienky vzniku nároku na platby
na báze podielov. Ostatné podmienky na platby na báze podielov sa
nepovažujú za podmienky nároku. Novela špecifikuje, že všetky zrušenia,
či už zo strany spoločnosti alebo iných strán, musia byť posudzované
z účtovného hľadiska rovnako. Novela nemá dopad na individuálnu
účtovnú závierku Spoločnosti. Zmena tohto štandardu bola schválená
Európskou úniou v decembri 2008.
IFRS 3, Podnikové kombinácie (štandard novelizovaný v januári 2008;
novela účinná pre podnikové kombinácie, pri ktorých je dátum akvizície
na začiatku alebo po začiatku prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína
po 1. júli 2009). Novelizovaný štandard IFRS 3 umožní spoločnosti
zvoliť si spôsob oceňovania podielov vlastníkov bez kontrolného
vplyvu buď podľa doterajšieho znenia IFRS 3 (pomerným podielom na
identifikovateľnom čistom majetku nadobúdanej účtovnej jednotky), alebo
v reálnej hodnote. Uvádza podrobnejšie inštrukcie k aplikovaniu metódy
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kúpy v prípade podnikových kombinácií. Bola zrušená požiadavka,
aby sa pri výpočte príslušnej časti goodwillu oceňovala v jednotlivých
krokoch postupnej akvizície každá položka majetku a záväzkov v ich
reálnej hodnote. Namiesto toho sa goodwill k dátumu obstarania ocení
vo výške rozdielu medzi reálnou hodnotou investície v podniku ku dňu
akvizície, kúpnej ceny a nadobudnutých čistých aktív. Náklady súvisiace
s akvizíciou sa budú účtovať oddelene od podnikovej kombinácie,
a preto sa vykážu ako náklad, a nie ako súčasť goodwillu. Nadobúdateľ
bude musieť k dátumu akvizície zaúčtovať podmienený záväzok
z obstarania iného podniku. Zmeny hodnoty tohto záväzku po dátume
nadobudnutia sa vykážu v súlade s ostatnými platnými IFRS štandardmi,
a nie ako úprava goodwillu. Novelizovaný IFRS 3 sa bude vzťahovať aj
na podnikové kombinácie týkajúce sa svojpomocných družstiev a na
podnikové kombinácie dosiahnuté výlučne na základe zmluvného vzťahu.
Spoločnosť v súčasnosti posudzuje, aký dopad bude mať novelizovaný
štandard na jej individuálnu účtovnú závierku. Zmena tohto štandardu
bola schválená Európskou úniou v júni 2009.
IFRIC 13, Vernostné programy pre zákazníkov (interpretácia vydaná
v júni 2007; účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa po 1. júli
2008). Interpretácia vysvetľuje, že ak sa pri predaji tovaru alebo služieb
poskytuje zákazníkom prísľub vernostnej odmeny (napr. body alebo
bezodplatné poskytnutie tovaru), ide o viacprvkové transakcie a úhrada
prijatá od zákazníka sa má rozdeliť medzi jednotlivé zložky transakcie na
báze reálnych hodnôt. Interpretácia IFRIC 13 nie je relevantná pre činnosť
Spoločnosti, pretože Spoločnosť neposkytuje vernostné programy
v akejkoľvek forme. Zmena tohto štandardu bola schválená Európskou
úniou v decembri 2008.
IFRIC 15, Dohody o výstavbe nehnuteľností (interpretácia účinná pre účtovné
obdobia začínajúce sa po 1. januári 2009). Interpretácia sa týka účtovania
výnosov a s nimi súvisiacich nákladov v spoločnostiach zaoberajúcich
sa výstavbou nehnuteľností buď priamo, alebo prostredníctvom
subdodávateľov, a poskytuje návod na určenie toho, či dohody o výstavbe
nehnuteľností spadajú do pôsobnosti IAS 11 alebo IAS 18. Uvádza tiež
kritériá na stanovenie toho, kedy by mali účtovné jednotky vykazovať
výnosy z takýchto transakcií. Interpretácia nemá dopad na individuálnu
účtovnú závierku Spoločnosti. Zmena tohto štandardu bola schválená
Európskou úniou v júli 2009.
IFRIC 16, Zabezpečenie (hedging) čistej investície v zahraničnej prevádzke
(interpretácia účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. októbrom
2008 alebo neskôr). Interpretácia vysvetľuje, ktoré kurzové riziká spĺňajú
podmienky na účtovanie o hedgingu, a uvádza, že prepočet z funkčnej
meny na menu prezentácie nevytvára riziko, na ktoré by sa mohlo aplikovať
účtovanie o hedgingu. IFRIC 16 dovoľuje, aby zabezpečovací nástroj
vlastnila ľubovoľná spoločnosť, resp. spoločnosti, v skupine s výnimkou
zahraničnej prevádzky, ktorá je sama zabezpečovaná. Interpretácia tiež
objasňuje, ako sa počíta zisk, resp. strata, preúčtovaný /(-á) z rezervy
na kurzový prepočet do výkazu ziskov a strát pri predaji zabezpečovanej
zahraničnej prevádzky. Spoločnosti použijú prospektívne štandard IAS
39 na odúčtovanie hedgingu v prípade, ak zabezpečenie nesplní kritériá
účtovania o hedgingu uvedené v IFRIC 16. IFRIC 16 nemá dopad na túto
individuálnu účtovnú závierku, pretože Spoločnosť neuplatňuje účtovanie
o hedgingu. Tento štandard bol schválený Európskou úniou v júni 2009.
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

Náklady na investíciu v dcérskej spoločnosti, spoločnom podniku alebo
v pridruženej spoločnosti – novela IFRS 1 a IAS 27 (vydaná v máji 2008;
účinná pre účtovné obdobia začínajúce sa po 1. januári 2009). Novela
umožňuje účtovným jednotkám, ktoré uplatňujú IFRS po prvýkrát, aby
svoje investície v dcérskych spoločnostiach, spoločných podnikoch alebo
v pridružených spoločnostiach ocenili v individuálnej účtovnej závierke
buď v reálnej hodnote, alebo v účtovnej hodnote vykázanej podľa
predchádzajúcich účtovných štandardov. Novela tiež vyžaduje, aby sa
výplata dividendy z predakvizičného nerozdeleného zisku vykázala vo
výkaze ziskov a strát, a nie ako zníženie obstarávacej ceny investície.
Novela nemá dopad na individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti. Zmena
tohto štandardu bola schválená Európskou úniou v januári 2009.
Položky spĺňajúce podmienky na hedging – novela IAS 39, Finančné
nástroje: Vykazovanie a oceňovanie (účinná s retrospektívnou aplikáciou
pre účtovné obdobia začínajúce sa po 1. júli 2009, s povolenou
predčasnou aplikáciou). Novela objasňuje, ako sa majú v konkrétnych
situáciách aplikovať princípy, ktoré určujú, či zabezpečované riziko
alebo časť peňažných tokov spĺňa podmienky na to, aby boli označené
za zabezpečené. Novela nebude mať dopad na individuálnu účtovnú
závierku Spoločnosti. Zmena tohto štandardu bola schválená Európskou
úniou v septembri 2009.
Projekt zlepšení Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
(vydané v máji 2008). V roku 2007 sa Rada pre medzinárodné účtovné
štandardy (IASB) rozhodla iniciovať každoročne sa opakujúci projekt
realizácie potrebných, ale nie naliehavých novelizácií IFRS. Novely
vydané v máji 2008 obsahujú viaceré dôležité zmeny, objasnenia
a terminologické zmeny v rôznych štandardoch. Dôležité zmeny sa týkajú
týchto oblastí: klasifikácia aktív ako držaných na predaj podľa IFRS 5
v prípade straty kontroly nad dcérskou spoločnosťou; možnosť prezentácie
finančných nástrojov držaných na obchodovanie ako dlhodobého majetku
podľa IAS 1; účtovanie o predaji majetku, na ktorý sa vzťahuje štandard
IAS 16 a ktorý bol predtým držaný na účely prenájmu, a klasifikácia
príslušných peňažných tokov podľa IAS 7 ako peňažných tokov
z prevádzkovej činnosti; objasnenie definície obmedzenia (curtailment)
podľa IAS 19; účtovanie o štátnych dotáciách so zvýhodnenými
úrokovými sadzbami v súlade s IAS 20; zosúladenie definície nákladov
na prijaté úvery a pôžičky podľa IAS 23 s metódou efektívnej úrokovej
sadzby; objasnenie účtovania o dcérskych spoločnostiach držaných na
predaj podľa IAS 27 a IFRS 5; redukcia požiadaviek na zverejňovanie
týkajúcich sa pridružených spoločností a spoločných podnikov podľa
IAS 28 a IAS 31; rozšírenie zverejnenia vyžadovaného podľa IAS 36;
objasnenie účtovania o reklamných nákladoch podľa IAS 38; zmena
definície kategórie finančných aktív v reálnej hodnote cez výkaz ziskov
a strát tak, aby bola v súlade s účtovaním o zabezpečovacích derivátoch
podľa IAS 39; zavedenie účtovania investícií do nehnuteľností počas ich
výstavby v súlade s IAS 40; a redukcia obmedzení týkajúcich sa spôsobu
stanovenia reálnej hodnoty biologického majetku podľa IAS 41. Ďalšie
zmeny a doplnenia štandardov IAS 8, IAS 10, IAS 18, IAS 20, IAS 29,
IAS 34, IAS 40, IAS 41 a IFRS 7 predstavujú iba terminologické alebo
redakčné zmeny, o ktorých je IASB presvedčená, že nebudú mať žiaden
alebo iba minimálny vplyv na účtovníctvo. Spoločnosť nepredpokladá, že
by spomínané novelizácie mali závažný dopad na jej individuálnu účtovnú
závierku. Zmeny týchto štandardov boli schválené Európskou úniou
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v januári 2009.
IFRIC 17 – Nepeňažné dividendy pre majiteľov akcií a obchodných podielov
(účinná pre ročné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr
s povolenou predčasnou aplikáciou). Interpretácia objasňuje, kedy a ako
sa má účtovať prevod nepeňažného majetku formou dividend akcionárom
a majiteľom obchodných podielov. Záväzok previesť nepeňažný majetok
formou dividendy je účtovná jednotka povinná oceniť v reálnej hodnote
majetku, ktorý sa má previesť. Zisk, resp. strata, z vyradenia nepeňažného
majetku sa vykáže vo výkaze ziskov a strát, keď účtovná jednotka
príslušnú dividendu týmto majetkom splatí. IFRIC 16 nemá dopad na túto
individuálnu účtovnú závierku, pretože Spoločnosť neuplatňuje účtovanie
o hedgingu. IFRIC 17 bol schválený Európskou úniou v novembri 2009.
IFRS 1, Prvá aplikácia Medzinárodných účtovných štandardov finančného
výkazníctva (účinná pre prvú účtovnú závierku zostavenú v súlade
s IFRS za obdobie začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr) Novelizovaný
štandard IFRS 1 zachoval obsah predchádzajúcej verzie pri zmenenej
forme a štruktúre jeho prezentácie s cieľom zlepšiť jeho zrozumiteľnosť
a adaptovateľnosť na budúce zmeny. Novelizovaný štandard nemá
vplyv na individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti. Tento štandard bol
schválený Európskou úniou v novembri 2009.
IFRIC 18, Prevody majetku od zákazníkov (účinná pre ročné účtovné
obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr). Interpretácia objasňuje
účtovanie o prevodoch majetku od zákazníkov, menovite: okolnosti, za
ktorých je naplnená definícia majetku; vykazovanie majetku a stanovenie
jeho obstarávacej ceny pri počiatočnom vykazovaní; identifikácia
samostatne identifikovateľných služieb (jedna alebo viacero služieb
výmenou za prevedený majetok); vykazovanie výnosov a účtovanie
o prevodoch hotovosti od zákazníkov. Spoločnosť v súčasnosti posudzuje
vplyv interpretácie na svoju účtovnú závierku. IFRIC 18 bol schválený
Európskou úniou v decembri 2009.
Doplnenie vykazovania o finančných nástrojoch – novela IFRS 7, Finančné
nástroje: Zverejňovanie (vydaná v marci 2009; účinná pre účtovné obdobia
začínajúce sa po 1. januári 2009). Novela vyžaduje doplnenie vykazovania
o spôsobe stanovenia reálnej hodnoty a rizika likvidity. Spoločnosť bude
povinná vykázať finančné nástroje za použitia 3-stupňovej hierarchie
stanovenia reálnej hodnoty. Novela (a) objasňuje, že v analýze splatnosti
záväzkov by mali byť zahrnuté vystavené finančné záruky v maximálnej
výške záruky v najskoršom období, v ktorom môže byť záruka uplatnená;
a (b) vyžaduje vykázanie zostatkovej zmluvnej splatnosti finančných
derivátov, ak sú tieto zmluvné splatnosti nevyhnutné na pochopenie
načasovania finančných tokov. Spoločnosť bude musieť ďalej vykázať
analýzu splatnosti finančného majetku, ktoré drží na účely riadenia rizika
likvidity, ak je táto informácia potrebná pre používateľov finančných
výkazov na zhodnotenie podstaty a rozsahu rizika likvidity. Spoločnosť
aplikovala zmenu požadovanú novelou v tejto individuálnej účtovnej
závierke. Novela bola schválená Európskou úniou v decembri 2009.
Vnorené deriváty – Novela IFRIC 9 a IAS 39 (účinná pre ročné účtovné
obdobia končiace sa 30. júna 2009 alebo neskôr). Novela objasňuje,
že na reklasifikáciu finančných aktív vykazovaných mimo kategórie
„v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát“ musia byť všetky vnorené
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

deriváty ocenené a, ak je to nevyhnutné, oddelene účtované. Spoločnosť
nepredpokladá dopad zmeny štandardu na svoju individuálnu účtovnú
závierku. Novela bola schválená Európskou úniou v decembri 2009.
Zlepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (vydané
v apríli 2009; dodatky k IFRS 2, IAS 38, IFRIC 9 a IFRIC 16 sú účinné
pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo po tomto dátume;
dodatky k IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36 a IAS 39 sú
účinné pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo po
tomto dátume). Zlepšenia pozostávajú z kombinácie podstatných zmien
a vysvetlení v nasledujúcich štandardoch a interpretáciách: vysvetlenie,
že akvizície spoločností pod spoločnou kontrolou a založenie spoločného
podniku nespadajú pod IFRS 2; vysvetlenie požiadaviek na zverejňovanie
stanovené v IFRS 5 a v iných štandardoch pre dlhodobý majetok (alebo
skupín určených na predaj) zatriedený ako určený na predaj alebo ako
ukončované činnosti; požiadavka na vykazovanie celkovej hodnoty
majetku a záväzkov za každý vykazovaný segment podľa IFRS 8, iba
ak sú tieto údaje pravidelne poskytované manažérovi zodpovednému za
rozhodovanie; novela IAS 1 umožňujúca zatriedenie určitých záväzkov
uhrádzaných vlastnými akciami alebo obchodnými podielmi spoločnosti
ako dlhodobé; zmena v IAS 7, že len tie výdavky, ktoré splnia kritériá
na vykázanie ako majetok, je možné klasifikovať ako investičné činnosti;
umožnenie klasifikácie určitých dlhodobých zmlúv o nájme pozemkov ako
finančný lízing podľa IAS 17 aj bez toho, aby bolo vlastníctvo pozemkov
prevedené na konci doby nájmu; poskytnutie ďalšieho usmernenia
k IAS 18 ohľadom určovania, či spoločnosť koná sama za seba alebo
ako sprostredkovateľ; vysvetlenie v IAS 36, že jednotky generujúce
peňažné toky by nemali byť väčšie ako prevádzkové segmenty pred
agregáciou; novela IAS 38 týkajúca sa určenia reálnej hodnoty (fair
value) nehmotného majetku získaného podnikovou kombináciou; novela
IAS 39 (i) o tom, že sa aplikuje aj na opčné zmluvy, ktoré môžu viesť
k podnikovým kombináciám, (ii) vysvetľujúca, v ktorom období je potrebné
reklasifikovať zisky a straty plynúce z nástrojov zabezpečujúcich peňažné
toky, a to z vlastného imania, do výsledku hospodárenia, (iii) o stanovení,
že právo na predčasné splatenie má blízky vzťah k hostiteľskému
finančnému nástroju, ak pri jeho uplatnení dlžník nahradí hospodársku
stratu veriteľovi; novela IFRIC 9 určuje, že vnorené deriváty v zmluvách
získaných v transakciách pod spoločnou kontrolou a pri založení
spoločného podniku nespadajú pod IFRIC 9; a odstránenie obmedzenia
v IFRIC 16, že zaisťovacie nástroje by nemali byť držané zahraničnou
prevádzkou, ak je sama predmetom zaistenia. Spoločnosť nepredpokladá
významný dopad zmeny štandardov na svoju individuálnu účtovnú
závierku. Zlepšenia zatiaľ neboli schválené Európskou úniou.
IFRS 2 – Novela („Platby vlastnými akciami alebo obchodnými podielmi
– hotovostne vysporiadané platby v skupine“), ktorá je platná pre ročné
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo neskôr. Novela
poskytuje jasné podmienky na klasifikáciu platieb vlastnými akciami alebo
obchodnými podielmi ako v individuálnej, tak aj v konsolidovanej účtovnej
závierke. Novela do účtovného štandardu IFRS 2 začleňuje usmernenie
z IFRIC 8 a IFRIC 11 a rozširuje pravidlá dané v IFRIC 11 o účtovanie
o odmenách, ktoré v doterajšej interpretácii neboli upravené. Novela tiež
spresňuje pojmy definované v prílohe. Spoločnosť v súčasnosti posudzuje
dopad zmeny štandardu na svoju individuálnu účtovnú závierku. Novela
ešte nebola schválená Európskou úniou.
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Ďalšie oslobodenia pre tých, ktorí aplikujú IFRS po prvý raz – novela IFRS 1.
Prvotná aplikácia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
(účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo
neskôr). Novela oslobodzuje účtovné jednotky používajúce metódu
plných obstarávacích cien od povinnosti retrospektívnej aplikácie IFRS
pre ropné a plynové aktíva a takisto oslobodzuje účtovné jednotky
s jestvujúcimi lízingovými zmluvami od povinnosti prehodnotiť klasifikáciu
týchto zmlúv v súlade s interpretáciou IFRIC 4, Určovanie, či je súčasťou
zmluvy lízing, keď aplikácia ich národných účtovných požiadaviek viedla
k tomu istému výsledku. Novela nebude mať nijaký dopad na individuálnu
účtovnú závierku Spoločnosti. IFRS 1 bol schválený Európskou úniou
v januári 2009.
Klasifikácia emisií odberných práv – novela IAS 32, Finančné nástroje:
zverejnenie a prezentácia (vydaná v októbri 2009; účinná pre ročné
účtovné obdobia začínajúce sa 1. februára 2010 alebo neskôr). Novela
oslobodzuje účtovné jednotky od povinnosti klasifikovať určité emisie
odberných práv na akcie s výnosmi denominovanými v cudzích menách
ako finančné deriváty. Novela ešte nebola schválená Európskou úniou.
Novela IAS 24, Zverejnenia týkajúce sa spriaznených osôb (vydaná
v novembri 2009; účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa
1. januára 2011 alebo neskôr). Novelizácia IAS 24 z roku 2009 obsahuje:
(a) zjednodušenie definície spriaznenej osoby, objasňujúc jej zamýšľaný
význam a eliminujúc nezrovnalosti vyplývajúce z definície a (b) čiastočné
oslobodenie od povinnosti vyhovieť požiadavkám na zverejňovanie pre
štátne a vládne organizácie. Spoločnosť v súčasnosti posudzuje, aký
dopad bude mať novelizovaný štandard na jej individuálnu účtovnú
závierku. Novela ešte nebola schválená Európskou úniou.
IFRS 9, Finančné nástroje (vydaný v novembri 2009, účinný pre ročné
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr, predčasná
aplikácia povolená). Nový štandard využíva zjednodušený prístup ku
klasifikácii finančného majetku, ktorý určuje, či sa finančný majetok
oceňuje v zostatkovej účtovnej hodnote (angl. „amortised cost”) alebo
v reálnej hodnote. Prístup v IFRS 9 je založený na tom, ako účtovná jednotka
riadi svoj finančný majetok (jej podnikateľský model) a charakteristiky
zmluvných peňažných tokov plynúcich z finančného majetku. Spoločnosť
v súčasnosti posudzuje, aký dopad bude mať novelizovaný štandard
na jej individuálnu účtovnú závierku. Štandard ešte nebol schválený
Európskou úniou.
IFRIC 19, Nahradenie finančných záväzkov majetkovými nástrojmi (účinná
pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2010 alebo neskôr).
Tento IFRIC vysvetľuje účtovanie v prípade, že spoločnosť znovu dohodne
podmienky dlhu tak, že záväzok je dlžníkom nahradený vydaním
majetkových nástrojov veriteľovi. Výnos alebo strata sa vykáže vo
výkaze ziskov a strát ako rozdiel medzi skutočnou hodnotou majetkového
nástroja a jeho účtovnou hodnotou. Spoločnosť v súčasnosti posudzuje,
aký dopad bude mať novelizovaný štandard na jej individuálnu účtovnú
závierku. IFRIC 19 ešte nebol schválený Európskou úniou.
Predplatky minimálnych podmienok financovania – novela IFRIC 14 (účinná
pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr).
Novela bude mať minimálny dopad, keďže sa vzťahuje len na spoločnosti,
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

od ktorých sa vyžaduje odviesť minimálne príspevky financovania
do vopred určených penzijných fondov. Tým sa odstránil neúmyselný
dôsledok IFRIC 14 spojený s dobrovoľnými penzijnými predplatkami pri
minimálnych podmienkach financovania. IFRIC 14 ešte nebol schválený
Európskou úniou.
Limitované oslobodenie zo zverejnenia údajov za minulé obdobie podľa
IFRS 7 pre účtovné jednotky, ktoré po prvýkrát zostavujú účtovnú závierku
podľa IFRS – Novela IFRS 1 (účinná pre ročné obdobie začínajúce sa
1. júla 2010 alebo neskôr – zatiaľ nebola schválená EÚ). Účtovné jednotky,
ktoré pripravujú IFRS účtovné závierky, sú oslobodené od uverejnenia
informácií za minulé obdobie pre nové údaje vyžadované novelou IFRS 7
„Finančné nástroje: Zverejnenie. Táto novela IFRS 1 umožňuje účtovným
jednotkám, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS po prvýkrát,
použiť rovnaké prechodné ustanovenia ako v novele IFRS 7. Táto novela
nebola zatiaľ schválená EÚ.
Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, nové štandardy a interpretácie nebudú
mať významný dopad na individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti.
Zmeny v prezentácii
Tam, kde to bolo potrebné, boli zodpovedajúce číselné údaje upravené,
aby zodpovedali prezentácii údajov za bežné účtovné obdobie.
Počiatočná súvaha k začiatku najskoršieho prezentovaného porovnávacieho
obdobia a s tým súvisiace informácie uvedené v poznámkach k účtovnej
závierke. Novelizovaný štandard IAS 1, ktorý je účinný od 1. januára
2009, požaduje, aby účtovná jednotka prezentovala súvahu k začiatku
najskoršieho porovnávacieho obdobia („počiatočná súvaha“), ak
retrospektívne aplikuje zmenu spôsobu účtovania alebo retrospektívne
opraví chybu v účtovnej závierke, alebo ak reklasifikuje položky vo svojej
účtovnej závierke. Preto účtovná jednotka, ktorá robí takéto úpravy
v predchádzajúcich obdobiach alebo robí reklasifikáciu, prezentuje
zvyčajne minimálne tri súvahy, dva výkazy z každého ďalšieho typu
a príslušné poznámky.
V roku 2009 Spoločnosť urobila zmeny v údajoch za predchádzajúce
účtovné obdobie podľa požiadaviek novelizovaného štandardu IAS 1, ale
tieto zmeny nemali vplyv na jej súvahu (Spoločnosť teraz napr. uvádza
zisky a straty z precenenia finančných aktív určených na predaj vo
výkaze súhrnných ziskov a strát. IAS 1 odporúča uvádzať počiatočnú
súvahu aj vtedy, keď majú zmeny v údajoch dopad iba na ostatné
primárne výkazy). Za týchto okolností vedenie Spoločnosti zvažovalo,
či neuvedenie počiatočnej súvahy k 1. januáru 2008 bude predstavovať
vynechanie závažných informácií. Dospelo k názoru, že ak zmeny údajov
alebo reklasifikácia nemajú dopad na súvahu (a tento fakt sa výslovne
uvedie), neuvedenie počiatočnej súvahy nie je závažný nedostatok,
a preto je povolené. Vedenie Spoločnosti sa domnieva, že závažnosť
vynechania sa určuje voči schopnosti ovplyvniť ekonomické rozhodnutia
používateľov účtovnej závierky.
Prezentácia každej položky ostatného súhrnného zisku vo výkaze zmien
vlastného imania. Novelizovaný štandard IAS 1, ktorý je účinný od
1. januára 2009, požaduje, aby účtovná jednotka pre všetky zložky
vlastného imania uviedla odsúhlasenie pohybov ich účtovnej hodnoty
medzi začiatkom a koncom účtovného obdobia, pričom každá zmena sa
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má uviesť osobitne. Táto požiadavka by mohla byť interpretovaná tak,
že sa vo výkaze zmien vlastného imania vyžaduje uvedenie zisku, resp.
straty, za dané obdobie a tiež každej položky ostatného súhrnného zisku.
Vedenie Spoločnosti posúdilo mieru významnosti a dospelo k záveru, že
bude postačujúce, keď sa tieto informácie uvedú iba vo výkaze súhrnných
ziskov a strát, a že nedôjde k závažnému vynechaniu informácií, ak sa tie
isté informácie neuvedú opakovane aj vo výkaze zmien vlastného imania.
Tento názor vedenia Spoločnosti je podporený aj príkladmi uvedenými
v implementačnej prílohe k novelizovanému štandardu IAS 1, ktorá však
nie je jeho povinnou súčasťou.

2.1 Účtovanie kurzových rozdielov
(a) Funkčná mena a mena, v ktorej je zostavená účtovná závierka
Funkčná mena je mena, v ktorej Spoločnosť vykonáva svoje aktivity.
Mena, v ktorej je zostavená účtovná závierka, je euro (EUR) a tá je
zároveň aj funkčnou menou.

Poistenie majetku.
Predmetom poistenia je náhrada strát, ktoré vzniknú ako dôsledok
operačného rizika, ktorému sú vystavené finančné inštitúcie v súlade
s nasledujúcou definíciou Bazilejského výboru pre bankový dohľad:
„Priama alebo nepriama strata v dôsledku nevhodných vnútorných
procesov alebo ich zlyhania, ľudského zlyhania, zlyhania systémov alebo
v dôsledku vonkajších udalostí.“
Náklady Spoločnosti na poistenie majetku sú uvedené v poznámke
č. 28 – Prevádzkové náklady.

2.3 Nehmotný majetok
(a) Licencie
Softvérové licencie sú ocenené v obstarávacích cenách. Pri amortizácii
sa používa metóda rovnomernej amortizácie. Amortizovaná hodnota sa
systematicky alokuje do nákladov počas predpokladanej doby používania
majetku. Predpokladaná doba používania je 4 až 8 rokov.

(b) Operácie a rozdiely
Transakcie v cudzej mene sú transakcie v inej mene, ako je funkčná
mena Spoločnosti, a na ich prepočítanie na funkčnú menu Spoločnosť
používa výmenný kurz medzi funkčnou menou a cudzou menou k dátumu
transakcie – aktuálny kurz Európskej centrálnej banky (ECB). Prepočítacím
kurzom majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene je kurz ECB ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (k súvahovému dňu).

(b) Softvér
Softvér je ocenený v obstarávacích cenách. Pri amortizácii sa používa
metóda rovnomernej amortizácie. Amortizovaná hodnota sa systematicky
alokuje do nákladov počas predpokladanej doby používania majetku.
Predpokladaná doba používania je 4 až 8 rokov.

Kurzové zisky a straty vznikajúce pri prepočítaní a pri precenení
k súvahovému dňu sú zahrnuté vo výkaze ziskov a strát. Rozdiely,
ktoré vznikajú pri menových derivátoch, nie sú vykazované ako kurzové
zisky alebo straty, ale sú samostatnou položkou nákladov a výnosov
Spoločnosti.

Spoločnosť rozdeľuje finančný majetok na nasledovné kategórie: finančný
majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát, finančný
majetok k dispozícii na predaj, finančný majetok držaný do splatnosti,
termínované vklady a pohľadávky.
Klasifikácia finančného majetku ako finančný majetok v reálnej hodnote
preceňovaný cez výkaz ziskov a strát, finančný majetok k dispozícii na
predaj a finančný majetok držaný do splatnosti závisí od zámeru, s akým
boli investície obstarané.

2.2 Hmotný majetok
V čase obstarania sa hmotný majetok oceňuje v obstarávacej cene.
K súvahovému dňu Spoločnosť oceňuje hmotný majetok obstarávacou
cenou zníženou o oprávky. Obstarávacie náklady zahŕňajú aj výdavky,
ktoré sa priamo vzťahujú na obstaranie príslušného majetku, alebo náklady
technického zhodnotenia (subsequent costs), pričom je pravdepodobné,
že v budúcnosti budú plynúť pre Spoločnosť ekonomické úžitky súvisiace
s daným majetkom. Do obstarávacej ceny sa nezahŕňajú dodatočné
náklady bežnej prevádzky, tie sa účtujú priamo ako náklady bežného
obdobia. Všetok majetok Spoločnosti bol obstaraný kúpou.
Pri odpisoch hmotného majetku sa používa metóda rovnomerného
odpisovania. Majetok sa odpisuje z obstarávacej hodnoty zníženej
o predpokladané výnosy z predaja daného majetku, ak sa po skončení
používania majetku očakáva jeho predaj. Odpisovaná hodnota sa
systematicky alokuje do nákladov počas predpokladanej doby používania
majetku. Predpokladaná doba používania pre jednotlivé druhy majetku:
z osobné počítače a ostatný hardvér
4 roky
z automobily				
4 roky
z nábytok				
5 až 12 rokov
z kancelárske stroje a prístroje		
2 až 8 rokov
Doba používania a zostatková hodnota sa každý rok prehodnocujú.
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

2.4 Finančný majetok a záväzky

(a) Finančný majetok a záväzky v reálnej hodnote preceňované cez výkaz
ziskov a strát
Je klasifikovaný, ak:
z bol obstaraný na účely predaja alebo spätného nákupu v blízkej
budúcnosti,
z je zámerom zabrániť účtovnej nezhode medzi preceňovaním
finančného majetku a záväzkov, ktoré sú týmto finančným majetkom
kryté,
z je zrejmé, že bude v krátkom čase generovať zisky,
z ide o deriváty s výnimkou derivátov, ktoré predstavujú nástroj
zabezpečenia,
z je účtovnou jednotkou pri prvotnom účtovaní určený spôsob ocenenia
v reálnej hodnote, pričom zmeny z precenenia sa účtujú s dopadom
na hospodársky výsledok.
(b) Finančný majetok k dispozícii na predaj
Finančný majetok (okrem derivátov), ktorý je označený ako k dispozícii
na predaj alebo ktorý nie je klasifikovaný ako iná kategória.
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(c) Finančný majetok držaný do splatnosti
Finančný majetok (okrem derivátov) s pevne stanovenými alebo
stanoviteľnými platbami, s určenou splatnosťou, so zámerom
a schopnosťou držať ho do splatnosti.
(d) Termínované vklady a pohľadávky
Termínované vklady a pohľadávky sú finančným majetkom s pevnou
splatnosťou (poznámka 2.7(a)).
Bežný nákup alebo predaj finančného majetku sa vykazuje, alebo sa
jeho vykazovanie ukončí použitím dátumu vysporiadania. Táto metóda je
dôsledne používaná na všetky nákupy a predaje finančného majetku.
Pre majetok, ktorý je uvedený v bodoch b) až c), sú transakčné náklady
priradené k cene obstarania.
Pri prvotnom účtovaní je finančný majetok alebo finančný záväzok
ocenený v reálnej hodnote.
Pri následnom precenení sa finančný majetok a záväzky ocenia v reálnej
hodnote okrem poskytnutých pôžičiek a pohľadávok a finančného
majetku držaného do splatnosti. Finančný majetok držaný do splatnosti
je ocenený v zostatkovej hodnote, použijúc metódu efektívnej úrokovej
miery.
Realizované a nerealizované zisky a straty z precenenia kategórie finančný
majetok a finančné záväzky v reálnej hodnote preceňované cez výkaz
ziskov a strát sa zahrnú do výkazu ziskov a strát v období, v ktorom nastali.
Nerealizované zisky a straty plynúce zo zmien reálnej hodnoty kategórie
finančný majetok k dispozícii na predaj sa účtujú do vlastného imania.
Pri predaji alebo znížení hodnoty cenných papierov klasifikovaných ako
finančný majetok k dispozícii na predaj sú akumulované úpravy reálnej
hodnoty zahrnuté do výkazu ziskov a strát ako čisté realizované zisky
a straty na finančnom majetku.
Reálna hodnota investícií je určená ako trhová cena. Trhová cena je
definovaná ako záverečný kurz zverejnený príslušnou burzou cenných
papierov pre daný deň ocenenia.
V prípade neexistencie záverečného kurzu je pre daný deň ocenenia
trhová cena určená tvorcami trhu. Ak nie je možné trhovú cenu určiť
ani podľa tvorcov trhu, použije sa záverečná cena cenného papiera nie
staršia ako 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa určenie jeho
hodnoty vykonáva. Ak na určenie trhovej ceny nie je možné použiť cenu
získanú uvedenými spôsobmi, je cena vypočítaná z výnosu, ktorý bol
získaný interpoláciou medzi najbližšími bodmi výnosovej krivky pre daný
typ cenného papiera. V prípade neaktívneho finančného trhu je pre danú
investíciu reálna hodnota určená, použijúc oceňovacie techniky, ktoré
zahŕňajú použitie aktuálnych nezávislých trhových transakcií medzi
informovanými a súhlasiacimi stranami, odkazov na aktuálnu reálnu
hodnotu iného nástroja, ktorý je v podstate rovnaký, iné trhové informácie,
analýzu diskontovaných peňažných tokov, prípadne iné modely.

2.5 Derivátové finančné nástroje
Spoločnosť rozdeľuje deriváty podľa účelu použitia na zabezpečovacie
deriváty a na deriváty určené na obchodovanie. Spoločnosť vo svojom
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

portfóliu využíva iba deriváty s menovými nástrojmi s pevnou termínovou
operáciou, ktoré sú určené na obchodovanie. Derivátové finančné
nástroje sú prvotne aj následne oceňované reálnou hodnotou. Zmeny
reálnych hodnôt takýchto derivátových nástrojov sa účtujú cez výkaz
ziskov a strát. Reálna hodnota je vypočítaná ako rozdiel súčasnej hodnoty
„pohľadávky kúpiť“ a „záväzku predať“ zahraničnú menu voči domácej
mene alebo domácu menu voči zahraničnej mene. Pohľadávka aj záväzok
sú vyjadrené v domácej mene, použijúc kurz Európskej centrálnej banky
platný pre deň ocenenia.

2.6 Pohľadávky
Pohľadávky vrátane pohľadávok z poistenia sa pri prvotnom vykázaní
oceňujú v reálnej hodnote a následne sa ich hodnota znižuje o hodnotu
opravných položiek. Opravné položky k pohľadávkam z poistenia sa tvoria
v závislosti od dĺžky doby po splatnosti pohľadávok na základe výsledkov
analýzy vývoja splatnosti. Pri zániku poistenia z dôvodu neplatenia sa
vytvorí opravná položka vo výške 100 % pohľadávky. Spoločnosť vyzýva
klientov uhradiť dlžné poistné a v prípade pohľadávok, pri ktorých by
náklady na vymáhanie prevýšili dlh, Spoločnosť upúšťa od ďalšieho
vymáhania. Pohľadávky, ktoré neboli splatené ani po vyzývaní klientov,
postupuje Spoločnosť tretej strane, ktorá pokračuje vo vymáhaní.

2.7 Zníženie hodnoty a nedobytnosť finančného majetku
Spoločnosť k súvahovému dňu prehodnotí indikátory možného zníženia
hodnoty finančného majetku alebo skupiny finančného majetku. Hodnota
finančného majetku alebo skupiny finančného majetku je znížená, ak
nastala po prvotnom zaúčtovaní majetku jedna alebo viaceré negatívne
skutočnosti, ktoré majú dopad na očakávané budúce peňažné toky
z finančného majetku alebo skupiny finančného majetku a môžu byť
spoľahlivo odhadnuté.
Indikátory zníženia hodnoty sú:
z významné finančné ťažkosti emitenta alebo dlžníka,
z porušenie zmluvných podmienok ako významné omeškanie
v platbách,
z vysoká pravdepodobnosť insolventnosti,
z pravdepodobnosť vstupu emitenta alebo dlžníka do likvidácie,
z pozastavené obchodovanie z dôvodu finančných ťažkostí.
Možné zníženie finančného majetku sa prehodnocuje na finančnom
majetku k dispozícii na predaj a na finančnom majetku držanom do
splatnosti.
Spoločnosť má tiež stanovené interné pravidlá na vykonanie testu
a na prehodnotenie možného zníženia hodnoty finančného majetku alebo
skupiny finančného majetku.
Pre akciové investície a investície do fondov sa zníženie hodnoty vykoná,
ak:
z trhová hodnota investície je nepretržite pod 80 % obstarávacej ceny
počas 6-mesačného obdobia a/alebo
z trhová hodnota investície k súvahovému dňu je nižšia oproti
obstarávacej cene o viac ako 50 %.
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Pre dlhové investície sa zníženie hodnoty vykoná v prípade finančných
ťažkostí emitenta a keď vyplácanie zostávajúcich výnosov alebo istiny
je čiastočne alebo v plnej miere problematické alebo neisté. Potenciálne
finančné ťažkosti emitenta sú zohľadnené v trhovom ocenení dlhovej
investície.
Ak existujú indikátory zníženia hodnoty, Spoločnosť určí výšku zníženia
hodnoty. Toto zníženie sa účtuje cez výkaz ziskov a strát do nákladov so
súčasnou tvorbou opravnej položky.
Výška zníženia hodnoty finančného majetku oceňovaného zostatkovou
hodnotou sa určí ako rozdiel:
z súčasnej hodnoty očakávaných peňažných tokov (pri použití pôvodnej
efektívnej úrokovej miery finančného nástroja),
z zostatkovej hodnoty ku dňu precenenia.
Výška zníženia hodnoty sa určí:
z individuálne pre významný finančný majetok a
z spoločne pre ostatné druhy finančného majetku s rovnakým
kreditným rizikom.
Ak v nasledovnom období poklesne výška zníženia hodnoty a táto zmena
sa uskutočnila z dôvodu udalosti, ktorá nastala po pôvodnom znížení
hodnoty, predtým zaznamenané zníženie sa náležite upraví na účtoch
opravné položky a na príslušných výnosových účtoch. Strata zo zníženia
hodnoty je zrušená alebo znížená len do takej výšky, aby zostatková
hodnota majetku neprevýšila zostatkovú hodnotu majetku, ak by sa
o znížení hodnoty neúčtovalo.
V prípade finančného majetku k dispozícii na predaj Spoločnosť hodnotí,
či došlo k významnému a dlhotrvajúcemu poklesu reálnej hodnoty
finančného majetku pod obstarávaciu cenu. Ak existujú indikátory
zníženia hodnoty finančného majetku, je kumulovaná strata z precenenia
na reálnu hodnotu, ktorá bola predtým účtovaná s dopadom na vlastné
imanie, odúčtovaná cez výkaz ziskov a strát. Výška zníženia hodnoty,
ktorá sa odúčtuje z vlastného imania do výkazu ziskov a strát, sa určí
ako rozdiel:
z predpokladanej zostatkovej hodnoty,
z reálnej hodnoty ku dňu precenenia .
Ak v nasledovnom období poklesne výška zníženia hodnoty dlhových
cenných papierov a táto zmena sa uskutočnila z dôvodu udalosti, ktorá
nastala po pôvodnom znížení hodnoty, predtým zaznamenané zníženie sa
náležite upraví na účtoch opravné položky a na príslušných výnosových
účtoch.

2.8 Peniaze a peňažné ekvivalenty
Peniaze a peňažné ekvivalenty zahŕňajú pokladničnú hotovosť, ceniny,
vklady v bankách a ostatný krátkodobý vysoko likvidný majetok so
splatnosťou tri mesiace a menej okrem krátkodobých termínovaných
vkladov, ktoré boli dohodnuté na účely investovania.

2.9 Klasifikácia poistných zmlúv
(a) Definícia poistnej zmluvy
Poistná zmluva je taká dohoda o kompenzácii pre poisteného, na základe
ktorej jedna strana (poisťovateľ) akceptuje významné poistné riziko
od druhej strany (poistený) v prípade, že špecifikovaná budúca neistá
udalosť (poistná udalosť) negatívne ovplyvní poisteného.
Poistnou zmluvou nie je taká zmluva, ktorá vystavuje poisťovateľa
finančnému riziku bez prenosu významného poistného rizika. Finančné
riziko je riziko možnej budúcej zmeny v úrokovej sadzbe, cene cenného
papiera, cene komodity, kurze meny, indexe cien alebo sadzieb, úverovom
ratingu alebo inej premennej, ktorá je nezávislá od zmluvných strán.
Poistné riziko je významné vtedy, ak by pri vzniku poistnej udalosti
bola Spoločnosť povinná vyplatiť významnú sumu dodatočných plnení
(dodatočných k platbám uhradeným poistníkom Spoločnosti). Ak sa
zmluva raz klasifikuje ako poistná zmluva, ostáva ňou, až kým nezaniknú
všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce.
Spoločnosť testovala hladinu významnosti prenosu rizika ako rozdiel
medzi zaplateným poistným (platba uhradená poisteným Spoločnosti)
a nárokom na plnenie v prípade poistnej udalosti.
Zmluvy sú klasifikované na úrovni portfólií zmlúv jednotlivých produktov.
Ak celé dané portfólio pozostáva zo zmlúv, ktoré prenášajú poistné riziko,
Spoločnosť neskúma jednotlivé zmluvy, aby identifikovala nevýznamnú
skupinu, ktorá prenáša nevýznamné poistné riziko. Ak aj malé množstvo
zmlúv nespĺňa požiadavku klasifikácie poistnej zmluvy, je stanovené celé
portfólio ako poistné zmluvy.
Niektoré poistné zmluvy obsahujú pripoistenia. Tieto pripoistenia nie
sú klasifikované osobitne, keďže sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.
Všetky zmluvy s poistníkmi, ktoré Spoločnosť vystavila, boli klasifikované
ako poistné zmluvy.
Niektoré z poistných zmlúv Spoločnosti majú právo na podiely na
prebytku poistného (angl. discretionary participation features – DPF)
a všetky obsahujú vložené deriváty, ktoré sú však úzko viazané na hlavnú
zmluvu, a preto ich nie je potrebné oddeliť a oceniť reálnou hodnotou.
(Charakteristika poistných zmlúv – poznámka 2.11 (a))
(Vložené deriváty – poznámka 2.11 (c))

2.10 Účtovné metódy a zásady súvisiace
s poistnými zmluvami
(a) Členenie
Svojím charakterom sú produkty Spoločnosti dlhodobé poistné zmluvy
s pevnými a garantovanými podmienkami. Ku každému produktu
vydala Spoločnosť poistné podmienky, kde sú definované všetky práva
a povinnosti zmluvných strán.
Poistné zmluvy Spoločnosti je možné rozdeliť na nasledovné produktové
skupiny, a to podľa toho, aké poistné riziká sú nimi kryté:
1. poistenia rizikové
z úverové životné poistenie za bežné poistné, ktoré kryje riziká smrť

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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a trvalé následky úrazu, pričom ako voliteľné riziko je možné
dohodnúť pripoistenie smrť následkom úrazu (toto riziko kryje 30 %
poistných zmlúv),
skupinové poistenie pre prípad smrti s pripoistením plnej a trvalej
invalidity,
úrazovo orientované poistenie za jednotné bežné poistné, ktoré kryje
povinné riziká: smrť, trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu.

2. poistenia kapitálové
kapitálové životné poistenie za jednorazové poistné, ktoré kryje riziká
smrť a dožitie,
z kapitálové poistenie s pevnou lehotou výplaty za jednorazové poistné,
ktoré kryje tieto tri povinné riziká: dožitie, trvalé následky úrazu
a závažné ochorenia,
z kapitálové životné poistenie za bežné poistné, ktoré kryje riziká smrť
a dožitie; k tomuto poisteniu je možné dohodnúť tieto pripoistenia:
trvalé následky úrazu (toto riziko kryje 83 % poistných zmlúv) a smrť
následkom úrazu (toto riziko kryje 84 % poistných zmlúv).
3. poistenia investičné
z investičné životné poistenie za jednorazové poistné,
z investičné životné poistenie za bežné poistné,
z indexovo viazané životné poistenie za jednorazové poistné.
z

Produkty investičného poistenia aj indexovo viazaného životného
poistenia kryjú riziko smrti, pričom poistený nesie riziko z investovania
finančných prostriedkov.
S investičným poistením sú spojené tzv. manažované fondy, ktoré
spravuje rakúska spoločnosť Erste – Sparinvest KAG.
V prípade dožitia sa konca poistnej doby má poistený nárok na výplatu
kapitálovej hodnoty poistnej zmluvy.
S indexovo viazaným životným poistením je spojený dlhopis zložený
z troch podkladových indexov. V tomto poistení je okrem poistenia smrti
aj povinné pripoistenie trvalých následkov úrazu.
V prípade dožitia sa konca poistnej doby je garantované zhodnotenie vo
výške 50 % z nominálnej hodnoty.
Poistenia rizikové a poistenia kapitálové sa označujú spoločným názvom
tradičné poistenia.
(b) Výnosy a náklady vyplývajúce z poistenia
1. Výnosy – Poistné
Poistné je určené výškou, ktorá má hodnotu odplaty poistníka za
poskytnutú poistnú ochranu. Lehotné poistné (t. j. poistné, ktoré je určené
v poistnej zmluve a súvisí s rozsahom poistného krytia, výškou poistných
súm a s frekvenciou platenia poistného) je určené Spoločnosťou na
základe poistno-technických metód a v závislosti od veku a pohlavia
poisteného a obdobia trvania poistenia. Takto určené lehotné poistné
obsahuje prirážku za spôsob platenia poistného (v prípade, ak sa bežne
platené poistné platí v iných ako ročných intervaloch), prirážku za prijaté
riziko (zdravotný stav, povolanie, záľuby) a zľavu za dojednanú výšku
poistnej sumy (pre všetky poistenia okrem poistení rizikových).
Nárok na poistné vzniká Spoločnosti v poistnej zmluve definovaným
dňom začiatku poistenia a zaniká dňom ukončenia poistenia.
Spoločnosť účtuje hrubé predpísané poistné, t. j.
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

bez ohľadu na to, či poistné bolo skutočne zaplatené,
bez zohľadnenia skutočnosti, či poistné patrí celé alebo len sčasti do
príslušného účtovného obdobia,
z so zohľadnením zaniknutých poistných zmlúv,
z bez zohľadnenia zaistenia.
Hrubým predpísaným poistným je súčet všetkých jednotlivých
predpísaných poistných, ktoré vznikli v danom účtovnom období. Tú časť
hrubého predpísaného poistného, ktorá patrí do nasledujúceho účtovného
obdobia, Spoločnosť časovo rozlišuje prostredníctvom rezervy na poistné
budúcich období. Výnos z poistného sa účtuje v hrubej výške bez podielu
zaisťovateľa.
z
z

2. Náklady na obstaranie
Medzi náklady na obstaranie poistných zmlúv patria získateľské provízie
a ostatné náklady, ktoré súvisia s obstarávaním a administráciou nových
poistných zmlúv, napríklad náklady na marketing, lekárske výpisy
a prehliadky, poštovné, tlačivá, školenia poradcov (časové rozlíšenie
obstarávacích nákladov je popísané v poznámke 2.10 d).
3. Náklady na prevádzku
Medzi náklady na prevádzku sú zahrnuté udržiavacie provízie a ostatné
náklady, ktoré súvisia so správou poistenia (napr. osobné náklady, odpisy,
nájomné náklady, náklady spojené s údržbou vozového parku, nájomných
priestorov, cestovné náklady, poradenstvo, softvérové náklady).
4. Náklady na poistné plnenia
Medzi náklady Spoločnosti sú zahrnuté aj výplaty z poistných
udalostí (poistné plnenia), výplaty odkupnej hodnoty pri predčasnom
zrušení poistenia (vypovedanie poistnej zmluvy), mimoriadne výbery
z investičných poistení a náklady na správu poistných plnení.
5. Náklady na tvorbu rezerv
Záväzok zo zmluvných nárokov, ktoré Spoločnosti vznikli na základe
uzatvorených poistných zmlúv, sa začína dňom začiatku poistenia.
Spoločnosť na pokrytie svojich záväzkov voči poisteným, ktoré budú
vyplatené v budúcnosti, vytvára rezervu na poistné budúcich období,
rezervu na poistné plnenia, rezervu na životné poistenie a rezervu na
krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených.
Zmena stavu rezervy sa účtuje cez výkaz ziskov a strát.
Rezerva na poistné budúcich období (RPBO) sa vytvára
pre tradičné poistenia z hrubého predpísaného poistného a
pre investičné poistenia z predpísaných poplatkov
a zohľadňuje tú časť poistného, resp. poplatkov, ktoré prislúchajú budúcim
účtovným obdobiam.
Na poistné zmluvy za bežné poistné sa rezerva vytvára použitím metódy
pro-rata temporis.
Pre poistenia za jednorazové poistné táto rezerva nie je vytváraná.
Rezerva sa nevytvára ani pre mesačne platené bežné poistné vzhľadom
na to, že Spoločnosť vydáva zmluvy so začiatkom poistenia vždy k 1. dňu
v mesiaci. Zmena stavu rezervy sa účtuje cez výkaz ziskov a strát.

z
z

Rezerva na poistné plnenia (RPP) je určená na likvidáciu poistných
udalostí (PU) v bežnom účtovnom období alebo v nasledujúcich účtovných
obdobiach. Táto rezerva sa skladá z dvoch častí:
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rezerva na vzniknuté a neohlásené poistné udalosti (IBNR – incurred
but not reported),
rezerva na ohlásené a nezlikvidované poistné udalosti (RBNS –
reported but not settled).

Rezerva IBNR
Spoločnosť tvorí túto rezervu na základe štatistického odhadu
z anualizovaného poistného.
Anualizovaným poistným pre kapitálové poistenia, rizikové poistenia a pre
pripoistenia je lehotné poistné v zmluve vynásobené frekvenciou platenia.
Anualizovaným poistným pre poistenia investičné je aktuálne mesačné
poistné za riziko smrti násobené dvanástimi.
Rezerva IBNR je rozpustená v prípade poistnej udalosti ohlásenej
v aktuálnom kalendárnom roku, ale vzniknutej v minulých kalendárnych
rokoch. Výška rozpustenej rezervy IBNR pre danú ohlásenú poistnú
udalosť je rovná celkovej výške rezervy RBNS pre danú poistnú udalosť
vrátane očakávaných nákladov súvisiacich s likvidáciou poistnej udalosti.
Príslušná časť rezervy sa potom rozpúšťa v mesiaci, v ktorom bola daná
poistná udalosť ohlásená.
Dôvodom použitia tejto metódy je krátka vlastná skúsenosť Spoločnosti
(Spoločnosť začala svoju činnosť v roku 2003) a relatívne nízky počet
hlásených poistných plnení. Spoločnosť však uchováva všetky údaje
potrebné na použitie kvalifikovanejšej metódy na určenie tejto rezervy.
Na overenie dostatočnosti takto vytvorenej rezervy IBNR používa
Spoločnosť metódu založenú na výpočte priemerného oneskorenia medzi
vznikom PU a jej ohlásením.
Rezerva RBNS
Spoločnosť tvorí túto rezervu v závislosti od typu poistnej udalosti vo
výške predpokladaného poistného plnenia zvýšeného o náklady, ktoré
budú pravdepodobne vynaložené na likvidáciu poistnej udalosti. Pri
ohlásení poistnej udalosti z minulých účtovných období sa rozpúšťa
rezerva IBNR. Pri ukončení poistnej zmluvy poistnou udalosťou sa
súčasne rozpúšťa rezerva na životné poistenie, rezerva na krytie rizika
z investovania finančných prostriedkov v mene poistených a rezerva na
poistné budúcich období. Rezerva RBNS sa rozpustí k dátumu rozhodnutia
o výške poistného plnenia klientovi.

Pre kapitálové životné poistenia za jednorazové poistné je do rezervy
životného poistenia započítaná aj diskontovaná hodnota budúcich
nákladov na správu poistenia súvisiacich s trvaním poistenia. Súčasťou
rezervy je aj rezerva na pripoistenia ku kapitálovému poisteniu s pevnou
lehotou výplaty za jednorazové poistné.
Pre kapitálové životné poistenia za bežné poistné je hodnota rezervy
životného poistenia znížená o zillmerizáciu rezervy.
Zillmerizácia rezervy zohľadňuje skutočnosť, že v prípade bežného
poistného sú obstarávacie náklady vynaložené pri uzatváraní poistnej
zmluvy splácané (umorované) postupne tak, ako prichádza budúce
poistné, ktoré s takouto poistnou zmluvou súvisí.
Súčasťou rezervy na životné poistenie je aj rezerva na podiely na prebytku
(RPnP) – alokovaná aj nealokovaná.
Výška rozpustenej rezervy na životné poistenie sa pre danú poistnú
zmluvu rovná súčtu rezervy v hrubej výške a rezervy na podiely na
prebytku poistného (alokovaných i nealokovaných). Rezerva na životné
poistenie sa rozpúšťa ku dňu zániku poistenia.
Rezerva na životné poistenie sa nevytvára pre investičné životné poistenia,
keďže jediným poistným rizikom je smrť poisteného, s prirodzeným
mesačným poistným zodpovedajúcim veku a pohlaviu poisteného
a aktuálnej výške rizikovej sumy (RS).
Rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene
poistených (ďalej v texte a v tabuľkách len „rezerva na investičné
poistenie“ – RIP) sa vytvára pre zmluvy investičného životného poistenia
a pre zmluvy indexovo viazaného životného poistenia. Táto rezerva sa
vytvára v súhrnnej výške aktuálnej hodnoty všetkých individuálnych
účtov poistníkov existujúcich k aktívnym poisteniam. Aktuálna hodnota
účtu prislúchajúceho k poistnej zmluve poistníka sa vypočíta ako súčin
aktuálneho počtu jednotiek a aktuálnej ceny jednotky ku dňu zostavenia
účtovnej závierky. Zmena stavu rezervy sa účtuje cez výkaz ziskov
a strát.

Rezerva na životné poistenie (RŽP) predstavuje súčasnú hodnotu
záväzkov Spoločnosti voči poisteným po odpočítaní súčasnej hodnoty
budúceho poistného.
Pri výpočte sa použijú tie isté predpoklady, aké boli použité pri výpočte
poistného (úmrtnosť, úroková miera, náklady – poznámka 15.1 (d)).
Spoločnosť vykazuje v účtovníctve túto rezervu v hrubej výške.

(c) Vložené deriváty
Všetky produkty Spoločnosti obsahujú vložené deriváty. Všetky deriváty
sú závislé od hlavného poistenia a nie je možné ich oddeliť a oceniť
osobitne.
Najvýznamnejšími vloženými derivátmi sú
z nárok na odkupnú hodnotu a
z nárok na podiel na prebytku poistného (DPF).
Tieto deriváty sú súčasťou testu primeranosti rezerv.
Ďalšími vloženými derivátmi sú napr. nárok na redukciu poistenia, nárok
na indexáciu, nárok na zvýšenie poistného alebo poistnej sumy, nárok na
predĺženie poistnej doby, nárok na mimoriadny výber.
Tieto deriváty sú využívané v minimálnej miere, z hľadiska početnosti
ako aj výšky nároku sú nevýznamné a z týchto dôvodov v súčasnosti –
s výnimkou nároku na redukciu – do testu primeranosti rezerv nevstupujú.

Rezerva je vypočítaná na mesačnej báze, a to lineárnou interpoláciou
medzi aktuálnymi výročiami so zohľadnením dátumu začiatku každého
poistenia.
Ak je hodnota rezervy menšia ako nula, potom sa táto hodnota nahradí
nulou a rozdiel, ktorý vznikne, sa v účtovníctve sleduje ako časové
rozlíšenie obstarávacích nákladov.

(d) Účty časového rozlíšenia
Časové rozlíšenie obstarávacích nákladov na poistné zmluvy – (deferred
acquisition costs – DAC)
používa Spoločnosť pre kapitálové životné poistenia za bežné poistné,
v ktorých dochádza k zillmerizácii rezervy, t. j. k postupnému umorovaniu
všetkých obstarávacích nákladov spojených s uzatvorením poistenia.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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Časové rozlíšenie obstarávacích provízií používa Spoločnosť pre investičné
životné poistenia za bežné poistné s frekvenciou platenia poistného inou,
ako je rok. Dôvodom je časové zosúladenie vyplatenej provízie (vyplatí
sa v ročnej výške na začiatku poistenia) s poplatkom, ktorý sa uplatňuje
počas prvého roka.
(e) Test primeranosti rezerv
Spoločnosť vykonáva test primeranosti rezerv k súvahovému dňu.
Cieľom testu je preveriť, či výška rezerv vypočítaná podľa pôvodných
aktuárskych predpokladov je dostatočná v porovnaní s výpočtom,
ktorý zohľadňuje predpokladané peňažné toky pri použití aktuálnych
aktuárskych predpokladov a vplyv rizikových faktorov.
Použitý test primeranosti vychádza z odporúčania Slovenskej spoločnosti
aktuárov a predpokladov stanovených Spoločnosťou buď na základe
vlastných skúseností, alebo na základe odhadov vývoja. Spoločnosť
testuje portfólio svojich poistných zmlúv zvlášť pre zmluvy tradičného
poistenia a zvlášť pre zmluvy investičného životného poistenia a indexovo
viazaného životného poistenia. Ak test preukáže, že výška rezerv nie je
dostatočná, rozdiel sa zaúčtuje cez výkaz ziskov a strát.
Najvýznamnejšie predpoklady a prirážky sú uvedené v časti 4.1.3.
Rezervy Spoločnosti boli pri použití starých aj nových rizikových prirážok
dostatočné a tak uvedená zmena neviedla k zmene účtovnej hodnoty
rezerv.
V poznámke 2.10.(b), v časti Rezerva IBNR je popísaný test primeranosti
pre rezervu na vzniknuté a nenahlásené poistné udalosti (IBNR).
(f) Zaistné zmluvy
Ako zmluvy o zaistení, ktoré má Spoločnosť v držbe, sú klasifikované
také zmluvy, do ktorých vstupuje Spoločnosť so zaisťovateľmi a na
základe ktorých si Spoločnosť nárokuje plnenia vznikajúce zo zmlúv,
ktoré Spoločnosť vydala a ktoré spĺňajú definíciu poistnej zmluvy, tak ako
je definované v poznámke 2.10(a).
Spoločnosť postupuje zaisťovateľom podiely na rizikách vyplývajúcich
z bežnej činnosti na účely zníženia možných čistých strát prostredníctvom
presunu rizika. Položky súvahy a výkazu ziskov a strát vyplývajúce
zo zaistných zmlúv sú prezentované oddelene od súvahových
a výsledovkových položiek vyplývajúcich z poistných zmlúv. Dôvodom
je fakt, že zaistné zmluvy nezbavujú Spoločnosť priamych záväzkov voči
poisteným.
Poistné zmluvy Spoločnosti sú zaistené excedentným a kvótovým
zaistením na rizikovej báze. Zaistené riziká sú: smrť, smrť následkom
úrazu, trvalé následky úrazu a plná a trvalá invalidita.
Pohľadávky voči zaisťovateľom a podiel zaisťovateľa na technických
rezervách sú evidované v kategórii aktíva vyplývajúce zo zaistenia
(poznámka 11). Poistné postúpené zaisťovateľovi je vykazované ako
náklad. Postúpené poistné plnenia sa účtujú ako výnos. Sumy pohľadávok
zo zaistenia a záväzkov voči zaisťovateľom predstavujú sumy nárokované
alebo platené podľa podmienok zaistnej zmluvy.
Aktíva vyplývajúce zo zaistenia sú posudzované z hľadiska zníženia
hodnoty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

2.11 Daň z príjmov
Daň z príjmov pozostáva zo splatnej dane a z odloženej dane.
Splatná daň predstavuje očakávaný daňový záväzok zo zdaniteľného
zisku za bežné obdobie, ktorý sa vypočíta pomocou daňovej sadzby
platnej k súvahovému dňu. Splatná daň sa vykazuje vo výkaze ziskov
a strát.
Pri vyčíslení odloženej dane sa súvahovou metódou porovnáva účtovná
a daňová hodnota majetku a záväzkov, pričom sa zisťujú ich prechodné
rozdiely (temporary concept). Zistenie prechodných rozdielov okrem
rozdielov, ktoré vznikli pri prvom uznaní majetku alebo záväzku pri
transakcii, ktorá nie je kombináciou podnikov a ktorá zároveň neovplyvnila
k dátumu jej vzniku ani hospodársky výsledok ani základ dane, vedie
k vzniku odloženej daňovej pohľadávky alebo záväzku.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa oceňujú sadzbami dane,
ktorých platnosť sa očakáva v období, v ktorom sa pohľadávka zrealizuje
alebo záväzok vyrovná, na základe sadzieb dane a daňových predpisov,
ktoré boli uzákonené alebo formálne uzákonené k súvahovému dňu.
Odložené dane sa vykazujú cez výkaz ziskov a strát okrem odložených
daní k položkám vlastného imania, ktoré sa vykazujú priamo vo vlastnom
imaní. Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa
nediskontujú.
Odložená daňová pohľadávka sa k súvahovému dňu prehodnocuje
a vykazuje v rozsahu, v ktorom je pravdepodobné, že zdaniteľný zisk
umožní tieto odpočítateľné dočasné rozdiely využiť.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky nezohľadňujú zmeny v zákone
o dani z príjmu, účinné po súvahovom dni, keďže ich dopad nie je pre
Spoločnosť významný.

2.12 Rezervy a podmienené záväzky
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením a výškou.
Vykazujú sa, ak existuje súčasná povinnosť ako dôsledok minulej
udalosti, ak je pravdepodobné, že nastane úbytok zdrojov a možno
spoľahlivo odhadnúť výšku tejto povinnosti. Rezervy sa prehodnocujú
ku každému súvahovému dňu a používajú sa len na účel, na ktorý boli
vykázané. Rezervy sa nevykazujú na budúce prevádzkové straty.
Ak je pravdepodobnosť, že v budúcnosti skutočne dôjde k úbytku zdrojov,
nízka, Spoločnosť netvorí rezervu, ale podmienený záväzok, o ktorom
neúčtuje, iba ho vykáže v poznámkach. Ak je nepravdepodobné, že
v budúcnosti dôjde k úbytku zdrojov, nie sú tieto položky považované za
podmienené záväzky.

2.13 Spriaznené osoby
Osoby sú považované za spriaznené, ak jedna strana môže kontrolovať
druhú stranu alebo má významný vplyv na druhú stranu pri finančnom
a prevádzkovom rozhodovaní. Spriaznené osoby sú:
z spoločnosti, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného
alebo viacerých prostredníkov kontrolujú, alebo sú pod spoločnou
kontrolou vykazovanej spoločnosti (vrátene holdingových, dcérskych
a sesterských spoločností),
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pridružené spoločnosti,
jednotlivci, ktorí majú priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacom
práve vykazujúcej spoločnosti, ktorý im dáva významný vplyv na
spoločnosť, a blízki členovia rodiny každého takéhoto jednotlivca,
kľúčový riadiaci manažment, ktorý predstavuje osoby, ktoré majú
právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činností
vykazujúcej spoločnosti vrátane riaditeľov, výkonných úradníkov
a blízkych členov rodiny takýchto jednotlivcov (predstavenstvo
a dozorná rada).

2.14 Zamestnanecké požitky
Zamestnanecké požitky sú všetky formy odmien, ktoré účtovná jednotka
vypláca zamestnancovi za jeho služby.

v mene spolupoisťovateľských spoločností.
Výnosy z poplatkov predstavujú poplatky z poistných zmlúv.
Zisková provízia týkajúca sa zaistných zmlúv sa vykazuje v tom účtovnom
období, v ktorom nárok na ziskovú províziu vznikol.
Poplatok za nákup podielov vo fondoch, vyplácaný Spoločnosti
správcovskými spoločnosťami obvykle na štvrťročnej báze (kick-back
fee), sa účtuje do výnosov z poplatkov.
(b) Výnosy z úrokov
Výnosy z úrokov finančného majetku, ktorý nie je klasifikovaný ako
majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát, sú
priznané metódou efektívnej úrokovej miery. Hodnota finančných investícií
prinášajúcich úrokový výnos sa mesačne zvyšuje o alikvotný úrokový
výnos k poslednému dňu v mesiaci.

(a) Krátkodobé zamestnanecké požitky
Krátkodobé zamestnanecké požitky zahŕňajú položky ako napríklad:
z mzdy, platy a príspevky na sociálne zabezpečenie,
z nárok na dovolenku a na iné platené voľno,
z odmeny a podiely na zisku,
z nepeňažné požitky.
Krátkodobé zamestnanecké požitky sú celé splatné do 12 mesiacov od
vykonania práce. Tieto záväzky sa účtujú v nominálnej hodnote a nie
je potrebné ich diskontovať, tiež sa nepožaduje uplatnenie predpokladov
poistnej matematiky. Vykážu sa ako záväzok a náklad obdobia, ak má
účtovná jednotka povinnosť ich vyplatiť a možno určiť alebo spoľahlivo
odhadnúť výšku požitku.

(c) Výnosy z dividend
Výnosy z dividend finančného majetku určeného na predaj sa účtujú, ak
je uznané, že platba bude pripísaná na účet.
(d) Ostatné výnosy z investovania
Precenenie finančného majetku k dispozícii na predaj sa účtuje do
výnosov pri realizácii daného majetku. Precenenie finančného majetku
v reálnej hodnote preceňovaného cez výkaz ziskov a strát je účtované do
výnosov mesačne k poslednému dňu v mesiaci.
V prípade investícií nakúpených pre indexovo viazané životné poistenie
je na ročnej báze z tejto investície vyplácaný Spoločnosti výnos
(running fee).

(b) Príspevkovo definované dôchodkové plány
Náklady na príspevkovo definované dôchodkové plány predstavujú
príspevky zamestnávateľa do iných finančných inštitúcií (napr.
doplnkových dôchodkových spoločností) a sú účtované ako náklad
obdobia, ak má účtovná jednotka povinnosť ich vyplatiť. Spoločnosti
okrem povinnosti uhrádzať príspevky nevzniká žiaden dlhodobý záväzok
ani povinnosť vyplácať žiaden dôchodok.

3 Účtovné odhady a úsudky, predpoklady
a neistoty budúceho vývoja

(c) Ostatné dlhodobé požitky – odchodné
Zamestnancom Spoločnosti patrí pri skončení pracovného pomeru
po nadobudnutí prvého nároku na starobný alebo invalidný dôchodok
odchodné. Na vykonanie spoľahlivého odhadu sumy budúceho požitku
sú použité postupy poistnej matematiky. O zmene výšky rezervy na
zamestnanecké požitky sa účtuje ako o náklade a výnose bežného
účtovného obdobia.

2.15 Výnosy z bežnej činnosti
Výnosy z bežnej činnosti sú vykázané, ak do Spoločnosti počas účtovného
obdobia plynuli ekonomické úžitky a tieto úžitky bolo možné spoľahlivo
merať. Výnosy z poistných zmlúv – predpísané poistné – sú popísané
v poznámke 2.10 (b).
(a) Výnosy z poplatkov a z provízií
Spolupoisťovatelia sa so Spoločnosťou podieľajú na spoločnej poistnej
ochrane určenej pre úverové životné poistenie a pre skupinové poistenie
pre prípad smrti. Spoločnosť má nárok na províziu za správu poistenia
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

Spoločnosť robí odhady, úsudky, predpoklady a posudzuje iné zdroje
neistoty budúceho vývoja, ktoré môžu v najvýznamnejšej miere ovplyvniť
hodnotu majetku a záväzkov v nasledujúcom období. Odhady sú
pravidelne prehodnocované a sú založené na skúsenostiach z minulosti
a na ostatných faktoroch, ktoré zahŕňajú budúce udalosti, ktoré môžu
v určitej miere a za istých okolností nastať, ako aj aktuálne podmienky
na trhu.
Odhady vyplývajúce z dlhodobých poistných zmlúv
Odhady, úsudky, predpoklady a neistoty budúceho vývoja vplývajúce na
technické rezervy sú bližšie uvedené v poznámke 4.1.3 (test primeranosti
rezerv).
Spoločnosť sleduje náklady súvisiace s obstaraním poistenia (okrem
nákladov na provízie, nákladov na správu poistenia a nákladov na
likvidáciu poistných udalostí, ktoré sú priraďované priamo) a na základe
posúdenia vzťahov medzi výškou vynaložených nákladov a účelom
vynaložených nákladov stanovuje, či a v akom pomere budú náklady,
ktoré nie je možné priamo priradiť k určitej činnosti, realokované.
Finančné aktíva oceňované v trhovej hodnote
Spoločnosť robila odhady aj v prípade trhových cien kategórie 3
klasifikácie finančných aktív. Tieto ceny boli určené, použijúc údaje, ktoré
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sa nedajú pozorovať na trhu, ale sú výsledkom expertných odhadov.
Bližšie údaje sú uvedené v poznámkach 4.2.6 a 7.
Súčasná ekonomická situácia
Spoločnosť analyzovala nedávny vývoj na medzinárodných finančných
a kapitálových trhoch a jeho možný dopad na
z obchodné aktivity Spoločnosti, a to aj v súvislosti so schopnosťou
Spoločnosti aj naďalej pokračovať v jej činnosti (tzv. going concern);
z jednotlivé položky vykázané v predkladanej účtovnej závierke,
predovšetkým z pohľadu adekvátnosti ich ocenenia, zohľadnenia
neistoty súvisiacej s uskutočnenými odhadmi a z toho vyplývajúcej
prípadnej významnej chyby v tejto účtovnej závierke; a
z významné riziká (kreditné riziko, riziko likvidity a pod., tak ako sú
bližšie popísané v kapitole 4.2) a neistotu spojenú s analýzou vplyvu
zmeny predpokladov ovplyvňujúcich dopad uvedených rizík.
Z krátkodobého hľadiska vedenie Spoločnosti očakáva volatilitu
v trhových cenách majetku slúžiaceho na krytie technických rezerv.
To môže ovplyvniť aj účtovnú hodnotu záväzkov vyplývajúcich z tých
poistných zmlúv, ktoré súvisia s investičným životným poistením
a následne aj výšku výnosových poplatkov účtovaných Spoločnosťou.
Z krátkodobého hľadiska existuje určitá neistota ohľadne dopadov
finančnej krízy vrátane napr. počtu novo uzatvorených zmlúv a výšky
poistného prijatého od poistencov.
Poistné zmluvy predávané Spoločnosťou sú stredno- až dlhodobé. Na
základe uvedenej analýzy vedenie Spoločnosti nepredpokladá významný
vplyv nepriaznivého vývoja na medzinárodných finančných a kapitálových
trhoch na činnosť Spoločnosti z dlhodobého hľadiska.
Súčasná volatilita na globálnych finančných trhoch
Pretrvávajúca globálna kríza likvidity, ktorá sa začala v polovici roku
2007, medziiným spôsobila, že je k dispozícii menší objem zdrojov na
kapitálových trhoch, menší objem likvidity v slovenskom bankovom
sektore a niekedy vyššie medzibankové úrokové sadzby a veľmi vysoká
volatilita na lokálnych a medzinárodných akciových trhoch. Neistoty
prevládajúce na globálnych finančných trhoch viedli tiež ku krachu bánk
a k následným akciám podniknutým na záchranu bánk v Spojených
štátoch amerických a v západnej Európe. Zatiaľ je nemožné predpovedať
dopad pretrvávajúcej krízy alebo sa proti nej chrániť.
Tieto okolnosti môžu ovplyvniť schopnosť Spoločnosti obstarať nové
finančné aktíva za podmienok uplatnených pri podobných transakciách
v minulosti. Emitenti finančných aktív, ktoré Spoločnosť momentálne
drží, môžu byť tiež ovplyvnení nižšou úrovňou likvidity, ktorá môže
následne ovplyvniť ich schopnosť vyplatiť zostávajúci dlh. Zhoršujúce sa
prevádzkové podmienky emitentov môžu mať tiež dopad na predpoklady
manažmentu týkajúce sa peňažných tokov a na vyhodnotenie
znehodnotenia (impairmentu) finančných a nefinančných aktív. V rozsahu
prístupných informácií manažment prehodnotil očakávané budúce
peňažné toky pri vyhodnotení impairmentu.
Manažment nevie spoľahlivo vyhodnotiť dopad ďalšieho zhoršenia
likvidity na finančných trhoch a dopad zvýšenej volatility na menových
a akciových trhoch. Manažment verí, že podniká všetky kroky na podporu
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

udržateľného rastu Spoločnosti v momentálnych podmienkach.

4 Riadenie rizík
Spoločnosť je vystavená najmä poistným a finančným rizikám. Táto časť
sumarizuje tieto riziká a popisuje spôsob ich manažovania.
Solventnosť
Solventnosťou poisťovne sa v zmysle platných zákonov rozumie
schopnosť poisťovne trvale zabezpečiť vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov
vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv.
Na zabezpečenie tejto schopnosti je poisťovňa povinná nepretržite
sledovať skutočnú mieru solventnosti najmenej vo výške požadovanej
miery solventnosti.
Požadovanou mierou solventnosti sa rozumie minimálna hodnota
skutočnej miery solventnosti určená na základe rozsahu poisťovacej
činnosti, ktorú poisťovňa vykonáva.
Spoločnosť sa pri stanovení skutočnej a požadovanej miery solventnosti
riadi aktuálne platnými metodickými pokynmi o spôsobe výpočtu
požadovanej miery solventnosti poisťovne a garančného fondu pre
poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne a pobočky
zahraničných zaisťovní.
Požadovaná miera solventnosti sa stanovuje pre životné poistenie ako
druh poistenia (podľa Klasifikácie poistných odvetví podľa platných
zákonov), t. j. vrátane poistení investičných a pripoistení k týmto
poisteniam dohodnutých.
Skutočná miera solventnosti pozostáva z vlastných zdrojov. Vlastné zdroje
tvorí vlastné imanie spoločnosti upravené o nehmotný majetok. Skutočná
miera solventnosti spoločnosti je v súlade so zákonom o poisťovníctve.
Výška garančného fondu je v súlade s aktuálnym Opatrením NBS.
		
Požadovaná miera solventnosti
poisťovne v životnom poistení 		
- z toho požadovaná miera solventnosti
pre tradičné poistenia		
- z toho požadovaná miera solventnosti
pre investičné poistenia		
- z toho požadovaná miera solventnosti
pre pripoistenia		
Skutočná miera solventnosti poisťovne		

31. 12. 2009 31. 12. 2008
7 405

7 340

6 437

6 403

717

703

252
21 107

234
16 049

Spoločnosť spĺňa všetky legislatívne stanovené kapitálové požiadavky.

4.1 Riziká spojené s poistnými zmluvami
4.1.1 Identifikovanie a riadenie poistného rizika
Spoločnosť vydáva poistné zmluvy, ktoré kryjú tieto poistné riziká: smrť,
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dožitie, smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu, závažné ochorenia
a plná a trvalá invalidita (poznámka 2.10 (a)).
Spoločnosť pri ocenení rizika úmrtnosti vrátane plnej a trvalej invalidity
v poistnom a v rezervách používa úmrtnostné tabuľky publikované
Štatistickým úradom Slovenskej republiky v roku 1995. Tabuľky
sú modifikované na základe skúseností zaisťovateľa (Sparkassen
Versicherung AG, Viedeň, Rakúsko).
Spoločnosť pri ocenení rizika úrazovosti v poistnom a v rezervách
používa odhad založený na poznatkoch získaných z fungovania českého
a slovenského poistného trhu a tiež na základe skúseností zaisťovateľa.
Medzi riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená, patrí aj riziko závažných
ochorení. Pri ocenení rizika zahrnutého do poistného a do rezerv použila
Spoločnosť podklady z Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky za
roky pozorovania 2000 – 2004.
Riziko vyplývajúce z predlžujúcej sa strednej dĺžky života je pre Spoločnosť
nevýznamné, pretože Spoločnosť uzatvára len poistné zmluvy na dobu
určitú, v ktorých je riziko dlhovekosti prepojené s rizikom úmrtnosti.
Spoločnosť na riadenie poistného rizika používa nasledovné stratégie
a programy:
(a) Upisovanie rizík
Upisovanie rizík je nástroj riadenia rizík spojených so životom a zdravím
poisteného, ktoré na seba Spoločnosť pri následnom dojednaní poistenia
preberá.
Spoločnosť používa pri hodnotení prijímaného rizika súvisiaceho
so zdravím, s povolaním alebo so záľubami poisteného tieto úrovne
upisovania:
z bez skúmania rizík,
z vyhlásenie o zdravotnom stave,
z zdravotný dotazník,
z zdravotný dotazník a vyšetrenie u zmluvného lekára Spoločnosti,
z zdravotný dotazník, vyšetrenie u zmluvného lekára Spoločnosti
a finančný dotazník.
Použitá úroveň upisovania závisí od veku poisteného, výšky poistnej
sumy pre prípad smrti a od typu poistenia.
(b) Zaistenie
Spoločnosť má poistné zmluvy zaistené excedentným a kvótovým
zaistením na rizikovej báze.
Zaistenie je použité na riadenie poistného rizika. Lenže ani zaistenie
nezbavuje Spoločnosť záväzkov ako primárneho poisťovateľa. Ak
zaisťovateľ nezaplatí poistnú udalosť z akejkoľvek príčiny, Spoločnosť
zostáva zodpovedná za vyplatenie plnenia oprávnenej osobe. Riziko,
ktorému je Spoločnosť vystavená v súvislosti so zaistením, je
nevýznamné.

4.1.2 Identifikovanie a riadenie ostatných rizikových faktorov
Významným faktorom podieľajúcim sa na hodnote budúcich záväzkov
vyplývajúcich z poistných zmlúv je aj zhodnotenie, ktoré je dosiahnuté
z finančného majetku. Tento parameter je stanovený na základe aktuálnych
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

trhových výnosov, ako aj na očakávaniach budúceho ekonomického
a finančného vývoja. Vývoj tohto rizikového faktora je riešený a riadený
v rámci asset liability manažmentu (ALM) (poznámka 4.2).
Ďalším rizikom spojeným s poisťovacou činnosťou je pre Spoločnosť miera
stornovanosti z titulu predčasného ukončenia poistnej zmluvy zo strany
klienta alebo z dôvodu neplatenia poistného. Stornovanosť sa pravidelne
sleduje a vyhodnocuje. Spoločnosť stanovila mieru stornovanosti na
základe vlastnej skúsenosti z rokov 2003 až 2009, a to na každý produkt
osobitne. Spoločnosť sleduje vývoj miery stornovanosti a na jej znižovanie
robí rôzne opatrenia, napr. prostredníctvom upomienkovacieho procesu,
komunikácie so sprostredkovateľmi poistenia, zmenou spôsobu platenia
poistného a pod.
Medzi ďalšie riziká Spoločnosti patrí aj odhad výšky a budúceho vývoja
nákladov súvisiacich s obstaraním a so správou poistenia a nákladov na
likvidáciu poistných plnení. Hodnotu týchto nákladov stanovuje Spoločnosť
vždy ku koncu bežného kalendárneho roka. K 31. 12. 2009 stanovila
Spoločnosť hodnotu nákladov na základe vlastných údajov, najmä údajov
o poistnom kmeni, výške predpísaného poistného, výške nákladov na
obstaranie a na prevádzku, o počte vybavených poistných plnení. Výška
nákladov je stanovená na každý produkt osobitne. Spoločnosť sleduje
výšku nákladov, a pokiaľ by vývoj naznačoval významné prekročenie
očakávanej hodnoty, prikročí k opatreniam na ich zníženie.
Spoločnosť uvedené rizikové faktory pravidelne sleduje a vyhodnocuje
ich skutočný vývoj oproti predpokladom. V prípade výskytu významnej
odchýlky medzi predpokladmi a skutočnosťou, ktorá by poukazovala
na možný budúci nepriaznivý vývoj, prijme Spoločnosť opatrenia na jej
elimináciu.
Spoločnosť všetky tieto uvedené rizikové faktory zohľadnila v teste
primeranosti rezerv (poznámka 4.1.3), ako aj v teste citlivosti na ich
zmeny (poznámka 4.1.4).

4.1.3 Test primeranosti technických rezerv
Test primeranosti rezerv vykonáva Spoločnosť s cieľom posúdiť
dostatočnosť technických rezerv. Spoločnosť testuje všetky svoje poistné
zmluvy tradičného aj investičného poistenia. Spolu s hlavným poistením
testuje Spoločnosť aj pripoistenia, keďže z povahy poistných zmlúv ich
nemožno od hlavného poistenia oddeliť a testovať samostatne. Výnimkou
sú – vzhľadom na ich nízky podiel v kmeni poistení – pripoistenia za
jednorazové poistné dojednané ku kapitálovému poisteniu s pevnou
lehotou.
Spoločnosť testuje primeranosť rezerv na svojom portfóliu samostatne
pre tradičné poistenia (rizikové a kapitálové) a samostatne pre investičné
poistenia. Ak sú v uvedených dvoch testovaných skupinách zistené
čiastočné nedostatočnosti, sú kompenzované prebytkom v iných častiach
rovnakej skupiny.
Spoločnosť od roku 2009 používa na testovanie softvér a metodiku
jednotnú pre všetky spoločnosti skupiny s-Versicherung. Postupy
používané softvérom zodpovedajú princípom popísaným v Odbornej
smernici Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA) č. 1 „Test primeranosti
technických rezerv v životnom poistení“ vydanej SSA v decembri 2005.
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a) Metóda testovania
Základnou metódou na testovanie primeranosti rezerv je metóda
diskontovaných peňažných tokov (DCF).
Peňažnými tokmi sa rozumejú:
z pre tradičné poistenia: poistné, náklady, výplaty poistných plnení
(vrátane podielov na prebytku a odkupných hodnôt), výplaty
provízií,
z pre investičné poistenia: poistné, náklady, výplaty poistných plnení
vrátane odkupných hodnôt a výplaty provízií.

z
z

b) Použité predpoklady
Spoločnosť použila pri testovaní primeranosti svojich rezerv nasledujúce
predpoklady:
z predpokladaná úmrtnosť – podľa odhadu očakávaných úmrtí,
z predpokladaná škodovosť pre pripoistenia – podľa skutočnej
škodovosti,
z predpoklady o rušení poistení – podľa skutočného vývoja,
z predpoklady o redukovaní poistení – podľa skutočnosti,
z výška poistných plnení a výška odkupných hodnôt – podľa platných
zmluvných dojednaní,

z

Predpoklad

Druh predpokladu

úmrtnosť
škodovosť

stornovanosť

z
z

Použité predpoklady sa v teste upravia o prirážky za nepriaznivý vývoj.
Ich výška je stanovená podľa jednotnej metodiky platnej pre celú skupinu
s-Versicherung, a to ako percentuálne zvýšenie, resp. zníženie daného
predpokladu. Investičný výnos a diskontná sadzba sa upravia ako zmena
bázického bodu (ďalej len „bp“).

Hodnota
2009

2008

55 %

55 %

trvalé následky úrazu

13 %

10 %

smrť následkom úrazu

20 %

18 %

plná a trvalá invalidita

50 %

-

v prvom roku poistenia

3 % - 22 %

3 % - 21 %

v druhom roku poistenia

0,1 % - 15 %

0,1 % - 13 %

v treťom roku poistenia

0,1 % - 12 %

0,1 % - 12 %

v štvrtom roku poistenia

0,1 % - 10 %

0,1 % - 10 %

v ďalších rokoch poistenia

0,1 % - 8 %

0,1 % - 8 %

redukovanosť
náklady

z
z

výška provízií – podľa platných interných smerníc,
výška nákladov – podľa najlepších odhadov na základe údajov ku
koncu bežného roka,
výška poplatkov – podľa skutočne uplatňovaných poplatkov,
investičný výnos (pre podiely na prebytkoch) – podľa odhadu vývoja
úrokových sadzieb,
výkonnosť investičných fondov – podľa odhadu vývoja úrokových
sadzieb,
diskontná miera – podľa odhadu vývoja bezrizikových úrokových
sadzieb,
inflácia – podľa odhadu vývoja.

0 % - 0,65 %

0 % – 0,65 %

počiatočné (EUR/zmluva)

5 - 30

9 - 22

administratívne (EUR/zmluva)

5 - 22

8 - 21

na likvidáciu (EUR/zmluva)

6 - 12

6 - 12

Prirážka
2009

2008

37,5 %

37,5 %

0%

0%

50 %

50 %

0%

0%

5%

5%

-0,5 %

-0,5 %

pre nasledujúci rok

3,65 %

3,70 %

pre ďalšie roky

3,70 %

4,00 %

diskontná sadzba

1,25 % - 5,01 %

1,99 % - 3,53 %

-0,5 %

-0,5 %

výkonnosť investičných
fondov

1,25 % - 5,01 %

1,99 % - 3,53 %

-0,5 %

-0,5 %

kick-back/running fee

0,0090 - 0,0095

0,0090 - 0,0095

-

-

inflácia

2,64 % - 4,04 %

3,2 % - 4,6 %

0%

0%

investičný výnos

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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c) Výsledok testu primeranosti rezerv
Pri testovaní tradičných aj investičných poistení sa zisťuje dostatočnosť
technických rezerv v ich účtovnej hodnote oproti výške rezervy, ktorá je
výsledkom testu metódou DCF.
Technická rezerva v účtovnej hodnote je
z pre tradičné poistenia: súčtom brutto rezervy na životné poistenia
(vrátane rezervy na podiely na prebytku poistného – nealokovanej
aj alokovanej), rezervy na poistné budúcich období a zápornej časti
brutto rezervy nahradenej nulou (DAC);
z pre investičné poistenia: súčtom rezervy na investičné poistenie
a rezervy na poistné budúcich období, od ktorých sa odpočíta
DAC pre investičné poistenia.
Prípadné nedostatočnosti jednej časti portfólia tradičných alebo
investičných poistení sa kompenzujú prebytkom inej časti príslušného
portfólia.
31. 12. 2009

31. 12. 2008

technická rezerva v účtovnej hodnote

125 786

132 195

hodnota rezervy ako výsledok testu

117 792

126 287

7 994

5 908

Kladné rozdiely

10 872

8 865

Záporné rozdiely

(2 878)

(2 957)

Technická rezerva v účtovnej hodnote

30 274

25 101

Hodnota rezervy ako výsledok testu

29 249

21 988

Rozdiel

1 025

3 113

Kladné rozdiely

1 025

3 113

-

-

Pre tradičné poistenia

Rozdiel

Pre investičné poistenia

Záporné rozdiely

Test dostatočnosti pri investičných poisteniach zohľadňuje aj iné ako
investičné riziko. Investičné riziko je v plnej miere kryté finančnými
aktívami oceňovanými cez výkaz ziskov a strát.
d) Vyjadrenie k primeranosti rezerv Spoločnosti
Spoločnosť vykonala uvedené testy s použitím aktuárskeho softvéru.
Výsledkom bola dostatočnosť rezerv v ich účtovnej hodnote.
Na základe uvedených výsledkov testov primeranosti rezerv vyplýva,
že technické rezervy, ktoré Spoločnosť vytvára k súvahovému dňu,
sú dostatočné na krytie všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistenia
a primerane zohľadňujú aj všetky uvedené poistné riziká a rizikové
faktory.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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4.1.4 Test citlivosti technických rezerv na zmenu zvolených
parametrov
a) Postup testovania
Spoločnosť na test citlivosti použila rovnaký algoritmus ako na test
primeranosti rezerv. Na účely testu citlivosti rozdelila Spoločnosť svoje
portfólio na tradičné poistenia (poistenia rizikové a poistenia kapitálové)
a na investičné poistenia. Do testu boli zaradené všetky poistné zmluvy
tradičného aj investičného poistenia.
b) Testované parametre
Spoločnosť testovala citlivosť rezerv na zmenu týchto parametrov:
z úmrtnosť,
z stornovanosť,
z náklady,
z diskontná sadzba,
z investičný výnos.
Test citlivosti sme vykonali v troch krokoch:
z testované parametre, okrem parametra diskontná sadzba, sme
nastavili na základnú hodnotu (pred prirážkou), ktorou sú ich najlepšie
odhady použité na test primeranosti rezerv (tab. v 4.1.3 b),
z základné hodnoty testovaných parametrov sme postupne zvyšovali
a znižovali o 10 %, resp. o 50 alebo 100 bp, ako je uvedené v stĺpci
Zmena parametra,
z prítomnú hodnotu projektovaných budúcich peňažných tokov sme pre
jednotlivé scenáre stanovili na základe najlepšieho odhadu diskontnej
sadzby zníženej o prirážku 50 bp,

z

z

z

z

z

citlivosť prítomnej hodnoty projektovaných budúcich peňažných
tokov na zmenu diskontnej sadzby sme stanovili úpravou najlepšieho
odhadu diskontnej sadzby zníženej o prirážku 50 bp, o zmeny
parametrov uvedené v stĺpci Zmena parametra,
citlivosť základného scenára pre investičné poistenie na zmenu
diskontnej sadzby a investičného výnosu sme testovali v jednom
scenári, pričom sme oba parametre upravili o zmenu uvedenú v stĺpci
Zmena parametra,
testované parametre sme nastavili na základnú hodnotu (pred
prirážkou), ktorou sú ich najlepšie odhady použité na test primeranosti
rezerv (tab. v 4.1.3 b),
základné hodnoty testovaných parametrov sme postupne zvyšovali
o 50 bd, resp. o 0,5 % alebo o 10 %, ako je uvedené v stĺpci Zmena
parametra,
základné hodnoty testovaných parametrov sme postupne znižovali o
50 bd, resp. o 0,5 % alebo o 10 %, ako je uvedené v stĺpci Zmena
parametra.

V stĺpcoch Vplyv zmeny na prítomnú hodnotu budúcich peňažných
tokov je v % uvedená zmena základnej hodnoty rezervy vyvolaná danou
zmenou parametra. Ani v jednom scenári testu citlivosti sme
nezaznamenali vplyv na dostatočnosť rezerv.
c) Výsledok testu citlivosti – tradičné poistenia
Výsledky testov citlivosti pre všetky parametre zobrazuje nasledovná
tabuľka.
Vplyv zmeny na prítomnú hodnotu
budúcich peňažných tokov

Parameter

%

tis. EUR

+ 10 %

0,61 %

716

0

- 10 %

-0,62 %

-719

0

úmrtnosť
stornovanosť
náklady
diskontná sadzba
investičný výnos

Vplyv zmeny na účtovnú
hodnotu rezerv

Zmena parametra

+ 10 %

0,10 %

113

0

- 10 %

-0,10 %

-117

0

+ 10 %

0,74 %

859

0

- 10 %

-0,74 %

-859

0

+ 0,5 % bodu

-1,61 %

-1 878

0

- 0,5 % bodu

1,67 %

1 956

0

+ 0,5 % bodu

-1,85 %

-2 165

0

- 0,5 % bodu

-5,04 %

5 893

0

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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d) Výsledok testu citlivosti – investičné poistenia
Výsledky testov citlivosti pre všetky parametre zobrazuje nasledovná
tabuľka:
Vplyv zmeny na prítomnú hodnotu
budúcich peňažných tokov
Parameter

%

tis. EUR

+ 10 %

0,81 %

232

0

- 10 %

-0,81 %

-233

0

úmrtnosť
stornovanosť
náklady
diskontná sadzba
investičný výnos

Vplyv zmeny na účtovnú
hodnotu rezerv

Zmena parametra

+ 10 %

1,22 %

350

0

- 10 %

-1,24 %

-356

0

+ 10 %

1,72 %

495

0

- 10 %

-1,72 %

-495

0

+ 0,5 % bodu

-4,95 %

-1 420

0

- 0,5 % bodu

5,41 %

1 552

0

+ 0,5 % bodu

5,17 %

1 484

0

- 0,5 % bodu

-4,92 %

-1 411

0

pred zaistením %

po zaistení %

pred zaistením %

po zaistení %

89,36 %

90,25 %

93,76 %

94,08 %

e) Vyjadrenie k testu citlivosti technických rezerv na zmenu parametra
Aj keby sa hodnota testovaných parametrov zmenila podľa
uvedených scenárov, výška technickej rezervy pre tradičné poistenia
a pre investičné poistenia v účtovnej hodnote je stále dostatočná na
krytie všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistenia, a teda žiadna
z testovaných zmien by individuálne nemala vplyv na náklady a výnosy
Spoločnosti (účtovná hodnota technickej rezervy pre tradičné poistenia
je uvedená v poznámke 4.1.3 c, účtovná hodnota rezervy pre investičné
poistenia je uvedená v poznámke 4.1.3 d).

4.1.5 Koncentrácia rizika úmrtnosti
Dôležitým prvkom poistného rizika je rozsah koncentrácie poistného
rizika. Koncentrácia rizika môže existovať v prípade, ak určitá udalosť
môže významne ovplyvniť záväzky Spoločnosti.
Pri poistnom riziku smrť by koncentrácia výšok poistných súm mohla
ovplyvniť výšku poistných plnení v rámci portfólia. V tabuľke nižšie vidieť
koncentráciu rizika úmrtnosti podľa výšky sumy v riziku, pričom uvedené
percentá vyjadrujú počet poistení patriacich do daného pásma.
31. 12. 2009
Suma v riziku (v EUR)
0 – 9 960,00

31. 12. 2008

9 960,01 – 16 600,00

6,20 %

7,85 %

3,71 %

5,53 %

16 600,01 – 24 900,00

1,89 %

1,17 %

1,34 %

0,35 %

24 900,01 – 33 200,00

0,96 %

0,41 %

0,52 %

0,03 %

33 200,01 – 99 600,00

1,53 %

0,32 %

0,63 %

0,01 %

99 600,01 – 166 000,00

0,07 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

166 000,01 – 332 000,00

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

viac ako 332 000,01

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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4.2 Finančné riziko
Spoločnosť je vystavená finančnému riziku prostredníctvom svojho
finančného majetku, finančných záväzkov a záväzkov vyplývajúcich
z poistných zmlúv. Hlavným finančným rizikom je skutočnosť, že výnosy
z finančného majetku nebudú postačujúce na financovanie záväzkov
vyplývajúcich z poistných zmlúv. Najdôležitejšími zložkami finančného
rizika sú úrokové riziko, riziko likvidity, kreditné riziko a menové riziko.
Tieto riziká vyplývajú z otvorených pozícií v úrokových, menových
a akciových produktoch, ktoré sú všetky vystavené všeobecným
a špecifickým trhovým pohybom.
Z dôvodu charakteru svojich investícií a záväzkov Spoločnosť v najväčšej
miere čelí úrokovému riziku.
Spoločnosť riadi svoje pozície prostredníctvom asset liability manažmentu
(ALM). Základnou technikou ALM je prispôsobovanie splatnosti majetku
záväzkom vyplývajúcim z poistných zmlúv. Nasledujúca tabuľka zobrazuje
členenie súvahy podľa kategórií využívaných v rámci ALM.
31. 12. 2009
Účtovná hodnota

31. 12. 2008

% z účtovnej hodnoty

Účtovná hodnota

% z účtovnej hodnoty

Majetok
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Termínované vklady

707

0,39 %

2 865

1,62 %

5 378

2,94 %

13 376

7,55 %

Finančný majetok k dispozícii na predaj

78 967

43,13 %

64 456

36,37 %

Finančný majetok držaný do splatnosti

65 885

35,98 %

68 660

38,74 %

Finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát

30 857

16,85 %

25 752

14,53 %

1 314

0,72 %

2 128

1,20 %

183 109

100,00 %

177 236

100,00 %

156 845

85,66 %

158 283

89,31 %

- z toho rezerva na investičné poistenie

30 355

16,58 %

25 675

14,49 %

Ostatné záväzky vyplývajúce z poistenia

3 162

1,73 %

1 738

0,98 %

Ostatný majetok
Majetok spolu
Záväzky a vlastné imanie
Technické rezervy

Iné záväzky

1 852

1,01 %

985

0,56 %

161 859

88,40 %

161 006

90,84 %

Vlastné imanie

21 250

11,61 %

16 230

9,16 %

Záväzky a vlastné imanie spolu

183 109

100,00 %

177 236

100,00 %

Celkové záväzky

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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4.2.1 Úrokové riziko
Úrokové riziko je jediné finančné riziko, ktoré má materiálne odlišný dopad
na majetok a na záväzky kategorizované v systéme ALM.
Na strane majetku Spoločnosti sú pod vplyvom úrokového rizika
dlhopisové nástroje s pevným výnosom, ktoré predstavujú 71,26 %
z celkového majetku (predchádzajúce sledované obdobie 70,96 %)
a majetok investovaný na peňažnom trhu, ktorý predstavuje 3,31 %
z celkového majetku (predchádzajúce sledované obdobie 9,10 %).
Na strane záväzkov sú záväzky s pevným výnosom, ktoré predstavujú
68,18 % z celkových záväzkov a z vlastného imania (predchádzajúce
sledované obdobie 74,03 %). Tieto záväzky majú priemerný garantovaný
výnos vo výške 3,16 % (predchádzajúce sledované obdobie 3,21 %).
Celkový finančný majetok (bez majetku kryjúceho technickú rezervu
na investičné poistenie) má priemerný realizovaný výnos vo výške 4,10 %
(predchádzajúce sledované obdobie 3,72 %).
Vývoj vybraných položiek súvahy

31. 12. 2009

31. 12. 2008

136 538

141 912

3 140

4 346

124 842

131 206

14 837

15 052

%

%

Finančný majetok k dispozícii na predaj

4,09

4,12

Finančný majetok držaný do splatnosti

4,63

4,63

Termínované vklady

0,25

2,23

%

%

Finančný majetok k dispozícii na predaj

3,91

5,15

Finančný majetok držaný do splatnosti

2,56

3,53

Termínované vklady

0,25

2,23

%

%

3,16

3,21

Majetok s pevným výnosom
Majetok s premenlivým výnosom
Záväzky s garantovaným výnosom
Rozdiel
Priemerný výnos pri nákupe
Majetok

Priemerný trhový výnos
Majetok

Priemerné náklady
Záväzky s garantovaným výnosom
Technické rezervy

v rokoch

Priemerná splatnosť*
Majetok
Finančný majetok

31. 12. 2009

31. 12. 2008

4,20

4,39

3,23

3,21

Záväzky
Technické rezervy
* Vypočítaná podľa splatnosti istiny.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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Rozdiel v splatnosti finančného majetku a technických rezerv bude
riešený hlavne prostredníctvom finančného majetku k dispozícii na predaj
a nových investícií z budúceho prijatého poistného.
Poistné zmluvy tradičného poistenia majú garantovaný výnos vo forme
technickej úrokovej miery, ktorá je stanovená a garantovaná pri uzatvorení
zmluvy a platí do skončenia poistnej doby alebo do poistnej udalosti.
Z toho vyplýva riziko, že úrokový a kapitálový príjem z finančného
majetku by mohol byť nedostatočný na pokrytie týchto garantovaných
záväzkov. Spôsob, akým Spoločnosť riadi toto riziko, je popísaný
v Poznámke 4.2.

4.2.2 Test citlivosti majetku kryjúceho technické rezervy na
zmenu trhových úrokových sadzieb
a) Postup testovania a predpoklady
Spoločnosť na test citlivosti vybrala iba dlhopisovú zložku finančného
majetku, ktorú kryjú technické rezervy. V tomto teste Spoločnosť sleduje
riziko rastu trhových úrokových sadzieb, ktoré spôsobuje pokles trhovej
ceny dlhopisových cenných papierov.
b) Testované parametre
Test citlivosti spočíval vo výpočte trhovej hodnoty dlhopisovej zložky pri
nasledovnej zmene testovaného parametra oproti aktuálnym trhovým
sadzbám:
z testovaný parameter sme nastavili na aktuálnu hodnotu,
z testovaný parameter sme zvýšili o 50 bázických bodov.
c) Záver
Uvedená tabuľka ukazuje vplyv zmeny testovaného parametra na trhovú
hodnotu dlhopisovej zložky majetku k súvahovému dňu.
Parameter/zmena úrokových sadzieb

Trhová hodnota sledovaného majetku

Zmena trhovej hodnoty

Dopad na bilančnú hodnotu

Základný scenár

135 148

-

-

+ 50 bázických bodov

132 801

-2 347

-1 540

4.2.3 Riziko likvidity
Spoločnosť je vystavená denným požiadavkám na likviditu, ktoré
vyplývajú z poistných plnení. Riziko likvidity je riziko, že hotovosť
nemusí byť k dispozícii na zaplatenie záväzkov v čase splatnosti za
primerané náklady. Potreba likvidity je nepretržite monitorovaná a jej
zvýšená neočakávaná potreba je vopred hlásená s cieľom zabezpečiť
potrebné zdroje. Spoločnosť zároveň sleduje aj vývoj záporného rozdielu
v očakávaných peňažných tokoch v období 6 mesiacov – 1 rok. Tento
rozdiel Spoločnosť plánuje vykryť cennými papiermi s nešpecifikovanou
splatnosťou, prolongovanými termínovanými vkladmi a prispôsobovaním
splatnosti nových investícií tomuto obdobiu.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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k 31. 12. 2009
Dlhové cenné papiere
Podielové CP

Očakávané peňažné toky
5 - 10 r

<6 m

6m-1r

1-5r

10 r<

Nešpec.

Spolu

23 622

6 597

84 049

62 341

8 343

-

184 952

-

-

-

-

11 324

11 244

22 568
6 070

Termínované vklady *

6 070

-

-

-

-

Záväzky z poist. zmlúv

21 225

15 102

77 112

31 478

11 740

-

156 657

- tradičné poistenia

20 624

14 501

70 720

14 129

6 259

-

126 232

601

601

6 392

17 349

5 481

-

30 425

Rozdiel

7 776

-8 504

6 937

30 863

7 927

11 244

56 933

Kumulatívny rozdiel

7 776

-728

6 209

37 071

44 998

56 242

13 541

5 148

85 877

46 385

28 063

-

- investičné poistenia

k 31. 12. 2008
Dlhové cenné papiere

179 014

-

-

-

-

7 419

2 994

10 413

Termínované vklady *

16 144

-

-

-

-

-

16 144

Záväzky z poist. zmlúv

15 368

12 527

85 741

35 840

8 807

-

158 283

- tradičné poistenia

14 459

11 740

78 635

21 030

6 688

-

132 552

909

787

7 106

14 809

2 119

-

25 730

Rozdiel

14 316

-7 379

137

10 545

26 675

2 994

47 289

Kumulatívny rozdiel

14 316

6 938

7 074

17 619

44 294

47 289

Podielové CP

- investičné poistenia

*) Položka obsahuje aj termínované vklady, ktoré sú v rámci peňazí a peňažných ekvivalentov (pozn. 12).

Očakávané peňažné toky z dlhových cenných papierov zahŕňajú budúce
výplaty istiny a kupónov, ktorých výšku možno vykalkulovať ku dňu
účtovnej závierky. Očakávané peňažné toky z podielových cenných
papierov sú vyjadrené ako ich aktuálna trhová hodnota ku dňu účtovnej
závierky. Očakávané peňažné toky z termínovaných vkladov zahŕňajú
výplaty istiny a úrokového výnosu, ktorého výšku možno vykalkulovať
ku dňu účtovnej závierky.
Očakávané peňažné toky zo záväzkov z poistných zmlúv predstavujú
výšku technických rezerv (RŽP, RIP, RPP a RPBO) podľa termínu ich
splatnosti.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

4.2.4 Kreditné riziko, zníženie hodnoty a nedobytnosť
finančného majetku
Spoločnosť je vystavená kreditnému riziku, ktoré spočíva v skutočnosti,
že protistrana nebude schopná plniť svoje záväzky v dátume splatnosti.
Hlavné oblasti, kde je Spoločnosť vystavená kreditnému riziku, sú:
z podiel zaisťovateľa na poistných záväzkoch,
z dlh zaisťovateľa, ktorý sa týka už vyplatenej poistnej udalosti,
z dlžné poistné,
z riziko protistrany týkajúce sa derivátových transakcií,
z riziko nesplatenia výnosov alebo istiny finančnej investície.
Kreditné riziko je obmedzené externými limitmi (Opatrenie Národnej
banky Slovenska č. 7/2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia
prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve) a internými limitmi
schválenými dozornou radou.
Dlžné poistné sa priebežne sleduje a spôsob tvorby opravných položiek
je popísaný v poznámke 2.7 (b). V prípade, že má klient nárok na
odkupnú hodnotu alebo na poistné plnenie, vzájomne sa započíta jeho dlh
s príslušnou nárokovanou sumou. Vymáhanie pohľadávok z poistenia sa
vykonáva v spolupráci s externou spoločnosťou. Dlhy iných zmluvných
strán sa v účtovnom období nevyskytli.
Pohľadávky z finančných investícií sú rozdelené podľa ratingu, ktorý
uvádza spoločnosť Standard & Poors (S & P). V prípade, že S & P
neuvádza rating daného emitenta, je použitý ekvivalent, resp. rating
majoritného akcionára emitenta.
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31. 12. 2009
Dlhové cenné papiere

AAA

AA

A

BBB

BB

B

A-pi *

B-pi

Bez ratingu

4 283

7 955

132 718

1 956

-

-

4 555

-

1 675

Podielové cenné papiere

-

-

22 568

-

-

-

-

-

-

Termínované vklady

-

-

-

-

-

-

5 378

-

-

Derivátové finančné
nástroje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pohľadávky

-

-

-

-

-

-

-

-

421

35

-

41

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

705

-

1

4 318

7 955

155 329

1 956

-

-

10 638

-

2 096

4 037

6 776

130 403

996

-

-

4 568

-

1 675

Aktíva vyplývajúce zo
zaistenia
Peniaze a peňažné
ekvivalenty
Celkový majetok nesúci
kreditné riziko
31. 12. 2008
Dlhové cenné papiere
Podielové cenné papiere

-

-

7 419

-

-

-

2 994

-

-

Termínované vklady

-

717

1 656

-

-

-

11 003

-

-

Derivátové finančné
nástroje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pohľadávky

-

-

-

-

-

-

-

-

140

43

-

41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 864

-

-

4 080

7 493

139 519

996

-

-

21 429

-

1 815

Aktíva vyplývajúce zo
zaistenia
Peniaze a peňažné
ekvivalenty
Celkový majetok nesúci
kreditné riziko

*) A-pi/B-pi je rating S & P udelený na základe verejne dostupných informácií.

Spoločnosť k súvahovému dňu prehodnotila možné zníženie hodnoty
finančného majetku alebo skupiny finančného majetku, použijúc indikátory
a interné pravidlá definované v poznámke 2.8., a zníženie hodnoty nie je
potrebné.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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Tabuľka nižšie prezentuje maximálne vystavenie finančných aktív
kreditnému riziku:
K 31. 12. 2009

Do splatnosti

Po splatnosti, neznehodnotené
0 – 6 mes. 6 mes. – 1 rok Viac ako 1 rok

Bez stanovenej splatnosti

Zhodnotené

Spolu

Finančné aktíva držané do splatnosti

65 885

-

-

-

-

-

65 885

Finančné aktíva určené na predaj

67 723

-

-

-

11 244

-

78 967

Finančné aktíva oceňované na reálnu
hodnotu cez výkaz ziskov a strát

19 533

-

-

-

11 324

-

30 857

5 378

-

-

-

-

-

5 378

224

45

-

-

-

-

269

Termínované vklady
Pohľadávky z poistenia
Pohľadávky zo zaistenia
Spolu

K 31. 12. 2008

13

-

-

-

-

-

13

158 757

45

-

-

22 568

-

181 370

Po splatnosti, neznehodnotené
0 – 6 mes. 6 mes. – 1 rok Viac ako 1 rok

Bez stanovenej splatnosti

Zhodnotené

Spolu

Do splatnosti

Finančné aktíva držané do splatnosti

68 660

-

-

-

-

-

68 660

Finančné aktíva určené na predaj

61 461

-

-

-

2 994

-

64 455

Finančné aktíva oceňované na reálnu
hodnotu cez výkaz ziskov a strát

18 333

-

-

-

7 419

-

25 752

Termínované vklady

13 376

-

-

-

-

-

13 376

Pohľadávky z poistenia

76

64

-

-

-

-

140

Pohľadávky zo zaistenia

13

-

-

-

-

-

13

161 919

64

-

-

10 413

-

172 396

Spolu

4.2.5 Menové riziko
Záväzky z poistných zmlúv má Spoločnosť v súčasnosti výlučne v EUR.
Spoločnosť nie je vystavená menovému riziku.

4.2.6 Rozdelenie cenných papierov oceňovaných v reálnej
hodnote
K 31. decembru 2009 investície klasifikované v kategórii 1 predstavovali
približne 59,94 % finančných aktív oceňovaných v reálnej hodnote. Cenné
papiere klasifikované v kategórii 1 primárne zahŕňajú štátne dlhopisy
a podielové fondy ocenené na základe kótovaných cien.
Investície klasifikované v kategórii 2 predstavovali približne 18,96 %
finančných aktív oceňovaných v reálnej hodnote. Keďže trhové kotácie
pre tieto cenné papiere vo všeobecnosti nie sú dostupné, určenie ich
trhovej ceny je podmienené využitím relevantných informácií vytvorených
trhovými transakciami s porovnateľnými cennými papiermi.
Investície klasifikované v kategórii 3 predstavovali približne 21,10 %
finančných aktív oceňovaných v reálnej hodnote. Trhové ceny týchto
cenných papierov sú kalkulované, využívajúc údaje, ktoré sa nedajú
pozorovať na trhu, ale sú výsledkom expertných odhadov.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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Nasledovná tabuľka zobrazuje aktíva a pasíva Spoločnosti oceňované
v reálnej hodnote k 31. decembru 2009:
Aktíva

Kategória 1

Kategória 2

Kategória 3

Spolu

Finančné aktíva na predaj
-

-

-

-

- Dlhové cenné papiere

43 261

20 817

3 645

67 723

- Podielové CP

11 244

-

-

11 244

-

-

-

-

- Akcie

Finančné aktíva v reálnej hodnote
účtované cez výkaz ziskov a strát
- Akcie
- Dlhové cenné papiere
- Podielové CP
Derivátové finančné nástroje
Celkové aktíva

-

-

19 533

19 533

11 324

-

-

11 324

-

-

-

-

65 829

20 817

23 178

109 824

Nasledovná tabuľka zobrazuje zmeny v investíciách zahrnutých
v kategórii 3 pre rok končiaci 31. 12. 2009:

Počiatočný stav

Dlhové CP
na predaj

Dlhové CP
v reálnej hodnote
účtované cez
výkaz ziskov a strát

Celkové
aktíva

Záväzky
z investičných
zmlúv

Celkové
záväzky

13 873

18 333

32 206

-

-

148

1 200

1 348

-

-

Celkové výnosy a náklady
ovplyvňujúce:
- Výkaz ziskov a strát
- Bilančnú hodnotu

19

-

19

-

-

-8 247

-

-8 247

-

-

Nákupy

1 055

-

1 055

-

-

Predaje, maturity, kupóny

-3 203

-

-3 203

-

-

3 645

19 533

23 178

-

-

119

1 200

1 319

-

-

Transfer do alebo z kategórie 3
Reklasifikované do
poskytnutých pôžičiek

Konečný stav
Celkové výnosy a náklady
za CP v portfóliu k 31. 12. 2009
za rok 2009

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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Nasledovná tabuľka zobrazuje citlivosť investícií obsiahnutých v kategórii
3 na opodstatnené priaznivé alebo nepriaznivé zmeny v predpokladoch
použitých na určenie reálnej hodnoty finančných aktív a pasív. Za
priaznivú zmenu sme pokladali zníženie kreditných prirážok o 50 b. p., čo
by spôsobilo rast hodnoty dlhových cenných papierov, a za nepriaznivú
zmenu zvýšenie kreditných prirážok o 50 b. p., čo by sa prejavilo
v poklese hodnoty dlhových cenných papierov.
Dopad na výkaz ziskov a strát

Dopad na súvahu

Priaznivé zmeny

Nepriaznivé zmeny

Priaznivé zmeny

Nepriaznivé zmeny

-

-

42

-41

847

-808

-

-

285

-271

886

-841

31. 12. 2009
Dlhové CP na predaj
Dlhové CP v reálnej hodnote účtované
cez výkaz ziskov a strát
31. 12. 2008
Dlhové CP na predaj
Dlhové CP v reálnej hodnote účtované
cez výkaz ziskov a strát

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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5 Hmotný majetok
PC a ostatný hardvér

Automobily

Nábytok

Kancelárske stroje
a prístroje

Spolu

Obstarávacia cena

180 139

75 041

134 035

78 763

467 978

Kumulované odpisy

-94 594

-37 554

-125 581

-49 526

-307 254

85 545

37 487

8 454

29 237

160 723

Čistá účtovná hodnota k 1. 1. 2008

85 545

37 487

8 454

29 237

160 723

Obstaranie

32 211

53 309

6 148

6 379

98 047

Vyradenie

-9 241

-8

-95 703

-6 938

-111 889

-30 841

-17 479

89 825

-9 461

32 045

Údaje v celých EUR
k 1.1.2008

Čistá účtovná hodnota
12 mesiacov končiacich 31. 12. 2008

Zmena oprávok*
Kurzové rozdiely z konverzie meny

9 569

5 712

986

2 987

19 254

Čistá účtovná hodnota k 31. 12. 2008

87 244

79 021

9 710

22 205

198 180

Obstarávacia cena

224 789

139 064

56 486

87 273

507 613

Kumulované odpisy

-137 545

-60 043

-46 776

-65 069

-309 432

87 244

79 021

9 710

22 205

198 180

Čistá účtovná hodnota k 1. 1. 2009

87 244

79 021

9 710

22 205

198 180

Obstaranie

40 729

-

4 075

-

44 804

k 31. 12. 2008

Čistá účtovná hodnota
12 mesiacov končiacich 31. 12. 2009

-9 496

-46 474

-3 971

-

-59 940

Zmena oprávok*

-27 744

29 320

-437

-9 697

-8 557

Čistá účtovná hodnota k 31. 12. 2009

90 734

61 867

9 378

12 508

174 487

Obstarávacia cena

256 022

92 591

56 590

87 273

492 476

Kumulované odpisy

-165 289

-30 723

-47 213

-74 765

-317 990

90 734

61 867

9 378

12 508

174 487

Vyradenie

k 31. 12. 2009

Čistá účtovná hodnota

* Zmena oprávok zahŕňa okrem odpisov bežného roka aj kumulovanú hodnotu oprávok vyradeného majetku.

Odpisy týkajúce sa vyradeného aj nevyradeného majetku boli
nasledovné:
Odpisy (v EUR)
2008

Spolu
39 982

Kurzové rozdiely z konverzie meny

17 479

2 896

16 399

76 756

1 546

676

112

634

2 968

Spolu 2008

41 528

18 155

3 008

17 033

79 724

2009

37 070

17 154

4 397

9 697

68 318

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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6 Nehmotný majetok
Nehmotný majetok predstavuje softvér a softvérové licencie.
Údaje v celých EUR

Spolu

k 1. 1. 2008
Obstarávacia cena

864 119

Kumulované odpisy

-656 889

Čistá účtovná hodnota

207 231

12 mesiacov končiacich 31. 12. 2008
Čistá účtovná hodnota k 1. 1. 2008
Obstaranie
Vyradenie

207 231
35 303
-

Odpisy

-83 219

Kurzové rozdiely z konverzie meny

22 065

Čistá účtovná hodnota k 31. 12. 2008

181 380

k 31. 12. 2008
Obstarávacia cena
Kumulované odpisy
Čistá účtovná hodnota

1 000 520
-819 140
181 380

12 mesiacov končiacich 31. 12. 2009
Čistá účtovná hodnota k 1. 1. 2009

181 380

Obstaranie

17 281

Vyradenie

-4 145

Odpisy

-51 996

Čistá účtovná hodnota k 31. 12. 2009

142 521

k 31. 12. 2009
Obstarávacia cena

1 013 657

Kumulované odpisy

-871 136

Čistá účtovná hodnota

142 521

Odpisy týkajúce sa vyradeného aj nevyradeného majetku boli
nasledovné:
Odpisy (v EUR)
2008
Kurzové rozdiely z konverzie meny

Spolu
83 219
3 218

Spolu 2008

86 437

2009

56 140

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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7 Finančný majetok
31. 12. 2009

31. 12. 2008

CP držané do splatnosti

65 885

68 660

CP na predaj

78 967

64 455

CP v reálnej hodnote preceňované cez výkaz ziskov a strát

30 857

25 752

-

-

5 378

13 376

Derivátové finančné nástroje
Termínované vklady
Pohľadávky vrátane pohľadávok z poistenia

421

140

181 508

172 383

31. 12. 2009

31. 12. 2008

22 280

11 400

2 949

2 089

CP v reálnej hodnote preceňované cez výkaz ziskov a strát

-

-

Derivátové finančné nástroje

-

-

5 378

13 376

Finančný majetok spolu
Z toho finančný majetok do jedného roka:
CP držané do splatnosti
CP na predaj

Termínované vklady
Pohľadávky vrátane pohľadávok z poistenia

269

140

31 028

27 005

31. 12. 2009

31. 12. 2008

65 285

67 851

601

809

-

-

65 885

68 660

CP na predaj

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Podielové CP

11 244

2 994

65 417

57 925

- kótované

2 306

3 537

CP na predaj spolu

78 967

64 456

Finančný majetok do jedného roka spolu
CP držané do splatnosti
Dlhové CP s pevným výnosom
- kótované
Dlhové CP s premenlivým výnosom
- kótované
- nekótované
CP držané do splatnosti spolu

Cenné papiere držané do splatnosti nie sú v súvahe prezentované
v reálnej hodnote. Reálna hodnota cenných papierov držaných do
splatnosti je 67 658 tis. EUR (porovnávacie obdobie: 69 212 tis. EUR).
Reálna hodnota cenných papierov držaných do splatnosti je založená
na trhovej cene. V prípade neaktívneho finančného trhu je pre danú
investíciu reálna hodnota určená, použijúc oceňovacie techniky, ktoré
zahŕňajú použitie aktuálnych nezávislých trhových transakcií medzi
informovanými a súhlasiacimi stranami, odkazov na aktuálnu reálnu
hodnotu iného nástroja, ktorá je v podstate rovnaká, iné trhové informácie,
analýzu diskontovaných peňažných tokov, prípadne iné modely.

Dlhové CP s pevným výnosom
- kótované
Dlhové CP s premenlivým výnosom

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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Z celkovej hodnoty cenných papierov na predaj je 24 462 tis. EUR
ocenených oceňovacími technikami (porovnávacie obdobie
24 254 tis. EUR).
CP na predaj podľa spôsobu ocenenia:

31. 12. 2009

31. 12. 2008

20 817

10 381

3 645

13 873

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Podielové a dlhové CP

30 857

25 752

- z toho kryjúce rezervu na investičné poistenie

30 355

25 675

Podiel v %

98,4 %

99,7 %

Podielové cenné papiere

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Kótované cenné papiere

-

-

- podielové CP – eurozóna

-

-

- podielové CP – USA

-

-

- podielové CP – iné

-

-

Nekótované cenné papiere

22 568

10 413

- podielové CP – eurozóna *

22 568

10 413

- podielové CP – USA

-

-

- podielové CP – iné

-

-

22 568

10 413

CP na predaj ocenené na základe vstupov zistiteľných z trhu (kategória 2)
CP na predaj ocenené na základe vstupov nezistiteľných z trhu (kategória 3)
CP v reálnej hodnote preceňované cez výkaz ziskov a strát

Podielové cenné papiere spolu
*) Zahŕňa aj investície kryjúce rezervu na investičné poistenie.

Pohyb majetku
CP držané do splatnosti

CP na predaj

CP v real. hodnote cez
výkaz ziskov a strát

Spolu

k 1. 1. 2008

58 994

56 950

4 980

120 923

Prírastky

11 042

12 548

20 129

43 718

Úbytky

-8 291

-10 176

-

-18 466

Rozdiely z precenenia

-

-1 600

-684

-2 284

Kurzové rozdiely

-

126

-

126

6 915

6 608

1 327

14 849

Kurzové rozdiely z konverzie meny
k 31. 12. 2008

68 660

64 456

25 752

158 867

Prírastky

11 130

18 324

3 540

32 994

Úbytky

-13 904

-7 572

-

-21 476

Rozdiely z precenenia

-

3 760

1 564

5 324

Kurzové rozdiely

-

-

-

-

65 885

78 967

30 857

175 709

k 31. 12. 2009

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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8 Deriváty určené na obchodovanie
Spoločnosť k sledovaným obdobiam neeviduje deriváty na
obchodovanie.

9 Termínované vklady
Spoločnosť vykazuje termínované vklady so splatnosťou maximálne
1 mesiac, ktoré boli obstarané na účely investovania a zhodnotenia
prostriedkov technických rezerv a vlastných zdrojov.
Z toho finančný majetok do jedného roka:

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Termínované vklady

5 378

13 376

Termínované vklady spolu

5 378

13 376

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Priemerná úroková miera termínovaných vkladov bola vo výške 0,80 %
(v predošlom roku vo výške 3,14 %).

10 Pohľadávky
Pohľadávky z poistenia

464

313

Opravné položky k pohľadávkam z poistenia

-262

-248

Pohľadávky z cudzieho poistného

12

7

Ostatné pohľadávky

54

69

- preddavky
- voči spriazneným osobám
- voči zamestnancom
- ostatné
Pohľadávky spolu

-

-

53

64

1

3

-

2

268

140

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Všetky pohľadávky okrem pohľadávok z poistenia sú so splatnosťou do
jedného roka.
Nasledujúca tabuľka uvádza objem znehodnotených pohľadávok v členení
podľa doby po splatnosti. Znehodnotené sú iba pohľadávky z poistenia.
Znehodnotené pohľadávky
do 4 mesiacov

13

11

5 – 12 mesiacov

26

41

nad 12 mesiacov

223

196

262

248

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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11 Aktíva vyplývajúce zo zaistenia
31. 12. 2009
Podiel zaisťovateľa na RPBO

31. 12. 2008

62

71

VIG Reinsurance

30

35

General Cologne Reinsurance

31

36

14

13

-

-

11

6

Pohľadávky zo zaistenia
VIG Reinsurance
Sparkassen Versicherung
General Cologne Reinsurance

3

7

76

84

VIG Reinsurance

32

35

General Cologne Reinsurance

31

36

Záväzky zo zaistenia spolu

63

71

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Aktíva vyplývajúce zo zaistenia spolu

Všetky aktíva vyplývajúce zo zaistenia sú so splatnosťou do jedného
roka.
Záväzky zo zaistenia

12 Peniaze a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky v banke a v hotovosti

16

104

Neinvestičné termínované vklady

691

2 761

Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu

707

2 865

31. 12. 2009

31. 12. 2008

- DAC – tradičné poistenia

50

43

- DAC – investičné poistenia

Priemerná úroková miera krátkodobých termínovaných vkladov bola vo
výške 0,61 % (v predošlom roku vo výške 2,88 %) a priemerná doba
trvania bola 1,53 dňa (v predošlom roku bola 1,51 dňa).

13 Účty časového rozlíšenia
Náklady budúcich období

83

578

- Náklady budúcich období – poistenia tradičné (udržiavacia provízia)

7

7

- Náklady budúcich období – investičné poistenia (udržiavacia provízia)

1

1

- ostatné
Spolu

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

15

29

156

658
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DAC – časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sú súčasťou
testu primeranosti technických rezerv. Časové rozlíšenie obstarávacích
provízií na investičné poistenie je bližšie popísané v časti 2.11(d).
Na doplnenie prehľadu časového rozlíšenia uvádzame aj celkovú hodnotu
zillmerizácie (viac v časti 2.11), ktorá zohľadňuje postupné splácanie
obstarávacích nákladov v budúcom poistnom:
31. 12. 2009

31. 12. 2008

1 519

2 314

142

105

Celková hodnota zillmerizácie na všetkých zmluvách
- z toho z novej produkcie za dané obdobie

14 Vlastné imanie
Spoločnosť celkovo emitovala 171 000 ks kmeňových akcií v menovitej
hodnote 33,20 EUR. Všetky vydané akcie boli splatené v plnej výške.
Zákonný rezervný fond bol vytvorený pri založení Spoločnosti a ďalej je
tvorený zo zisku podľa požiadaviek slovenskej legislatívy.
Ostatné fondy predstavujú peňažné vklady akcionárov.
Oceňovacie rozdiely obsahujú kumulatívne zmeny reálnej hodnoty
finančného majetku na predaj.

Zostatok 1. 1. 2008

Základné
imanie

Rezervné
fondy

Ostatné
fondy

Oceňovacie
rozdiely

Nerozdelený
zisk

Vlastné
imanie spolu

5 089

554

3 857

-1 587

4 566

12 478

-

-

-

-

-

-

Zmeny v základnom imaní
Precenenie finančného majetku

-

-

-

-1 474

-

-1 474

Zmena odloženej dane

-

-

-

280

-

280

HV minulých období

-

310

-

-

-310

-

-

-

-

-

3 420

3 420

587

76

445

-229

647

1 526

5 676

939

4 302

-3 010

8 323

16 230

HV bežného obdobia
Kurzové rozdiely z konverzie meny
Zostatok 31. 12. 2008
Zmeny v základnom imaní

1

-

-

-

-1

-

Precenenie finančného majetku

-

-

-

3 760

-

3 760

Zmena odloženej dane

-

-

-

-715

-

-715

HV minulých období

-

196

-

-

-196

-

HV bežného obdobia

-

-

-

-

1 975

1 975

Zostatok 31. 12. 2009

5 677

1 135

4 302

35

10 101

21 250

Pohyby v oceňovacích rozdieloch finančných aktív určených na predaj:

K 1. 1. 2008

-1 587

Precenenie – brutto (Poznámka 7)

-1 474

Precenenie – daň (Poznámka 20)

280

Kurzové rozdiely z prepočtu na EUR

-229

K 31. 12. 2008

-3 010

Precenenie – brutto (Poznámka 7)

3 760

Precenenie – daň (Poznámka 20)

-715

K 31. 12. 2009
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

35
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15 Záväzky vyplývajúce z poistných a zaistných zmlúv
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Záväzky voči poisteným

895

1 125

- dožitia

643

870

- ostatné poistné udalosti

34

37

- odkupné hodnoty

49

38

8

15

- záväzky zo zrušených zmlúv
- preplatky poistného
Záväzky voči sprostredkovateľom
Záväzky z cudzieho poistného
Záväzky z vopred prijatého poistného

160

164

1 832

166

142

169

230

206

3 099

1 667

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Rezerva na nahlásené a nezlikvidované PU (RBNS)

219

222

Rezerva na vzniknuté a nenahlásené PU (IBNR)

245

143

Rezerva na poistné budúcich období (RPBO)

163

183

30 355

25 675

125 863

132 059

2 514

2 488

830

662

Technické rezervy pred zaistením spolu

156 845

158 283

Záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv

159 944

159 950

63

71

Rezerva na nahlásené a nezlikvidované PU (RBNS)

219

222

Rezerva na vzniknuté a nenahlásené PU (IBNR)

245

143

Záväzky z poistenia
Technické rezervy pred zaistením

Rezerva na investičné poistenie (RIP)
Rezerva na životné poistenie (RŽP), v tom:
- rezerva na podiely na prebytkoch alokovaná
- rezerva na podiely na prebytkoch nealokovaná

Záväzky zo zaistenia
Technické rezervy po zaistení

Rezerva na poistné budúcich období (RPBO)
Rezerva na investičné poistenie (RIP)
Rezerva na životné poistenie (RŽP), v tom:
- rezerva na podiely na prebytkoch alokovaná
- rezerva na podiely na prebytkoch nealokovaná
Technické rezervy po zaistení spolu

Z celkovej hodnoty záväzkov sú splatné do jedného roka záväzky vo
výške 37 264 tis. EUR.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

100

112

30 355

25 675

125 863

132 059

2 514

2 488

830

662

156 782

158 212
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15.1 Vývoj technických rezerv
(a) Rezerva na poistné plnenia
V hrubej výške

31. 12. 2009
Podiel zaisť.

V čistej výške

V hrubej výške

31. 12. 2008
Podiel zaisť.

V čistej výške

RBNS

222

-

222

132

-

132

IBNR

143

-

143

21

-

21

Spolu na začiatku obdobia

366

-

366

153

-

153

Nahlásené PU – rozpustenie

-27 593

-

-27 593

-8 273

-

-8 273

– predpísané plnenia na vybavené PU počas obdobia

-27 211

-

-27 211

-8 104

-

-8 104

-382

-

-382

-168

-

-168

Nahlásené PU – tvorba

27 590

-

27 590

8 345

-

8 345

– vzniknuté v danom období

27 149

-

27 149

8 143

-

8 143

442

-

442

202

-

202

-

-

-

18

219

-

219

222

-

222

Nahlásené PU – rozpustenie rezervy

-350

-

-350

-104

-

-104

Nenahlásené PU – tvorba rezervy

452

-

452

220

-

220

-

-

-

7

Spolu na konci obdobia

245

-

245

143

-

143

RBNS

219

-

219

222

-

222

IBNR

245

-

245

143

-

143

RPP spolu na konci obdobia

464

-

464

366

-

366

RBNS

– rozpustenie nespotreb. časti

– vzniknuté v predch. obdobiach
Kurzové rozdiely z konverzie meny
Spolu na konci obdobia

18

IBNR

Kurzové rozdiely z konverzie meny

7

(b) Rezerva na poistné plnenia – IBNR vývoj
2007

2008

2009

Stav IBNR

21

143

245

Výplaty počas roka *

60

104

350

6,48

-

Kurzové rozdiely z konverzie meny
*) na ktoré sa tvorila IBNR

Spoločnosť používa na tvorbu IBNR štatistický odhad založený na výpočte
z predpísaného bežného poistného. Presná metodika je popísaná
v poznámke 2.11 (b).
Napriek tomu, že Spoločnosť pôsobí na poistnom trhu už 6 rokov, nie je jej
portfólio ešte ustálené, počet a výška poistných udalosti sa vyvíja skokovo
a neposkytuje štatisticky relevantné údaje.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

Spoločnosť však uchováva všetky údaje o poistných udalostiach, aby
mohla v budúcnosti použiť na odhad IBNR metódu vychádzajúcu z počtu
a z výšky poistných plnení.
Výplaty počas roka ukazujú výšku vyplatených plnení z poistných
udalostí, ktoré boli nahlásené a vyplatené v danom roku, ale vznikli
v predchádzajúcich rokoch.
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(c) Rezerva na poistné budúcich období
V hrubej výške

2009
Podiel zaisť.

V čistej výške

V hrubej výške

2008
Podiel zaisť.

V čistej výške

Na začiatku obdobia

183

-71

112

190

-42

149

Tvorba počas obdobia

504

-8

496

539

-24

515

Rozpustenie počas obdobia

-525

17

-508

-566

-

-566

Kurzové rozdiely z konverzie meny
Spolu na konci obdobia

-

-

-

21

-6

15

163

-62

101

183

-71

112

(d) Rezerva na životné poistenie
Hodnota parametrov použitých pri výpočte rezerv na životné poistenie
rozsah
od

Parameter

do

poznámka

technická úroková miera

2,50 %

4,00 %

v závislosti od produktu a dátumu začiatku poistenia

náklady – zillmerova alfa

1,00 %

3,50 %

v závislosti od produktu a dátumu začiatku poistenia

náklady gama (správa poistenia)

0,10 %

0,25 %

v závislosti od typu produktu

úmrtnostné tabuľky

SR 1995

Parameter zillmerova alfa slúži na časové rozlíšenie obstarávacích
nákladov pre kapitálové životné poistenie za bežné poistné.
Parameter gama sa používa na výpočet rezervy na správu poistenia pre
kapitálové životné poistenie za jednorazové poistné.

RŽP
RPnP
Spolu na začiatku obdobia

V hrubej výške

2009
Podiel zaisť.

V čistej výške

V hrubej výške

2008
Podiel zaisť.

V čistej výške

128 909

-

128 909

113 520

-

113 520

3 150

-

3 150

2 447

-

2 447

132 059

-

132 059

115 967

-

115 967

Tvorba RŽP

24 485

-

24 485

13 810

-

13 810

- ukladacia časť poistného

20 632

-

20 632

9 843

-

9 843

- alokácia technickej úrokovej miery

3 853

-

3 853

3 967

-

3 967

Tvorba RPnP

1 532

-

1 532

1 632

-

1 632

-30 875

-

-30 875

-11 608

-

-11 608

-323

-

-323

-244

-

-244

-25 530

-

-25 530

-7 122

-

-7 122

- odkup

-3 683

-

-3 683

-4 142

-

-4 142

- ostatné

-1 340

-

-1 340

-101

-

-101

Rozpustenie RPnP

-1 338

-

-1 338

-1 227

-

-1 227

Rozpustenie RŽP
- smrť
- dožitie

-

-

-

13 485

-

13 485

Spolu na konci obdobia

Kurzové rozdiely z konverzie meny

125 863

-

125 863

132 059

-

132 059

RŽP

122 519

-

122 519

128 909

-

128 909

3 344

-

3 344

3 150

-

3 150

125 863

-

125 863

132 059

-

132 059

RPnP
Spolu na konci obdobia

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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(e) Rezerva na investičné poistenie
V hrubej výške

2009
Podiel zaisť.

V čistej výške

V hrubej výške

2008
Podiel zaisť.

V čistej výške

Rezerva na začiatku obdobia

25 675

-

25 675

4 922

-

4 922

Tvorba RIP

6 052

-

6 052

20 067

-

20 067

- investičná časť poistného

4 546

-

4 546

20 758

-

20 758

- zohľadnenie vývoja fondov

1 506

-

1 506

-692

-

-692

Rozpustenie RIP

-1 372

-

-1 372

-634

-

-634

-64

-

-64

-3

-

-3

- smrť
- dožitie

-

-

-

-

-

-

- odkup

-1 152

-

-1 152

-402

-

-402

-138

-

-138

-121

-18

-

-18

-108

-

-108

-

-

-

1 320

-

1 320

30 355

-

30 355

25 675

-

25 675

- úhrada poplatkov z fondu
- ostatné*)
Kurzové rozdiely z konverzie meny
Spolu na konci obdobia

-121

*) Položka ostatné obsahuje mimoriadne výbery a zrušenia.

16 Výsledok zaistenia
Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom

12/2009

12/2008

-316

-152

Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom

44

14

Zmena rezerv postúpených zaisťovateľom

-9

24

Provízie od zaisťovateľov

132

43

Výsledok zaistenia

-150

-71

-

-3

Kurzové rozdiely z konverzie meny

17 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Záväzky z obchodného styku

179

128

Záväzky voči zamestnancom a štatutárom

467

408

Záväzky voči poisťovniam

36

2

Záväzky z daní a poplatkov

252

447

4

1

937

984

Iné záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné spolu

Všetky záväzky sú záväzkami so splatnosťou do jedného roka.

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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18 Ostatné prevádzkové záväzky
Spoločnosť k súvahovému dňu eviduje dlhodobú rezervu na dodatočnú
províziu za sprostredkovanie predaja poistných zmlúv v sume 913 tis. EUR
(2008: 0 tis. EUR), predpokladaný dátum výplaty je na základe stanovených
podmienok k 31. decembru 2011.

19 Zamestnanecké požitky
Súčasná hodnota záväzku v celých EUR
Počiatočný stav
Rozpustenie a použitie
Tvorba
z toho vplyv zmeny parametrov

2009

2008

661

892

-14

-33

1 203

-289

896

-545

Nevykázané minulé náklady

-

-

Kurzové rozdiely z konverzie meny

-

91

1 851

661

Konečný stav
Aktuárske predpoklady

2009

2008

Diskontná sadzba

3,50 %

3,50 %

Predpokladaný nárast miezd

4,50 %

4,50 %

19,32 %

19,32 %

Fluktuácia
Pravdepodobnosť invalidity

5,31 %

5,31 %

86,92 %

86,92 %

2009

2008

- uplatnená po viac ako 12 mesiacoch

259

772

- uplatnená do 12 mesiacov

107

106

Odložený daňový záväzok

366

878

21

11

- uplatnený do 12 mesiacov

-

-

21

11

Čistá hodnota odloženej dane

345

867

Pravdepodobnosť dožitia

Hodnota rezervy na zamestnanecké požitky sa aktualizuje k 31. 12. bežného
kalendárneho roka.

20 Odložená daň
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sú kompenzované, keď existuje
zákonné vykonateľné právo kompenzácie splatných daňových pohľadávok
oproti splatným daňovým záväzkom a keď odložené dane a splatné dane
prislúchajú tomu istému daňovému orgánu.

Odložená daňová pohľadávka

- uplatnený po viac ako 12 mesiacoch

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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Pohyby odložených daní

2009

2008

Na začiatku obdobia

867

429

Zmeny účtované cez výkaz ziskov a strát

192

93

Zmeny účtované do vlastného imania

-714

280

Kurzové rozdiely z konverzie meny
Na konci obdobia

-

64

345

867

21 Zaslúžené poistné
Predpísané poistné
- z toho za investičné poistenie
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období
Zaslúžené poistné pred zaistením
Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom
Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období postúpenej zaisťovateľom
Zaslúžené poistné po zaistení

2009

2008

33 530

40 162

6 741

24 671

20

28

33 551

40 189

-316

-152

-10

24

33 225

40 061

- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny
Predpísané poistné podľa spôsobu platenia

1 549
2009

2008

Jednorazové

16 219

23 740

Bežné

17 311

16 422

Spolu

33 530

40 162

- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

1 553

22 Výnosy z finančného umiestnenia
2009

2008

CP na predaj
-

14

- výnosy z úrokov

- výnosy z dividend

2 602

2487

CP držané do splatnosti

3 041

2989

Úroky z termínovaných vkladov
Podiel na províziách
Zisky z termínových operácií
Kurzové zisky (poznámka 31)
Výnosy z finančného umiestnenia spolu
- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

70

645

237

68

-

716

110

1965

6 059

8 884
344
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23 Čisté realizované zisky / (straty)
z finančného umiestnenia
2009

2008

1 304

5 841

-

-

-1 143

-6 536

-

-

14 374

5 810

-14 374

-5 810

160

-695

Realizované zisky z finančného umiestnenia netto - AFS
- podielové CP
- dlhové CP
Realizované straty z finančného umiestnenia - AFS
- podielové CP
- dlhové CP
Realizované zisky z finančného umiestnenia - HTM
- ŠPP
Realizované straty z finančného umiestnenia – HTM
- ŠPP
Čisté realizované zisky z FU spolu
- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

-27

24 Náklady na finančné umiestnenie
2009
Poplatky na finančné umiestnenie

2008

244

152

-

822

Kurzové straty (poznámka 31)

112

1 915

Náklady na finančné umiestenie spolu

356

2 889

Straty z termínových operácií

- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

112

25 Ostatné výnosy
Zisková provízia zo zaistenia
Provízia z cudzieho poistného (zo spolupoistenia)
Poplatky z poistných zmlúv

2009

2008

132

43

85

78

3

6

Rozpustenie opravných položiek

87

41

Náhrady za škody od poisťovní

1

2

Kurzové zisky – neinvestičné

-

-

Rozpustenie nepoužitých krátkodobých rezerv

10

26

Ostatné

74

36

393

232

Ostatné výnosy spolu
- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

9
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26 Náklady na poistné plnenia
Poistné udalosti
- smrť
- dožitie
- úraz
- závažné ochorenia
Odkupné hodnoty
Náklady na správu poistných plnení
Náklady na poistné plnenia

2009

2008

27 211

8 096

954

640

26 120

7 326

138

126

-

3

5 262

4 391

206

169

32 679

12 655

Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom

-44

-14

Zmena stavu rezervy na poistné plnenia

99

188

32 734

12 829

Náklady na poistné plnenia
- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

496

27 Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Získateľské provízie

2009

2008

2 950

1 906

Marketingové náklady

109

180

Administratívne náklady

352

504

Zmena DAC – pre tradičné poistenia

-7

77

- tvorba

-167

-124

- amortizácia

132

192

28

9

Zmena DAC – provízie za investičné poistenie

- rozpustenie z dôvodu zrušenia

495

252

- tvorba

-233

-1 583

- amortizácia

671

1 659

57

176

3 898

2 920

- rozpustenie z dôvodu zrušenia
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy spolu
- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

113
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28 Prevádzkové náklady
2009

2008

Udržiavacie provízie

1 170

751

Osobné náklady (poznámka 29)

1 258

1 152

Odpisy

124

121

Ostatné náklady

586

541

- z toho náklady na audit

31

44

- z toho náklady na daňové poradenstvo

9

13

- z toho náklady na poistenie majetku

3

4

Náklady na údržbu poistného softvéru

138

167

3 276

2 733

Prevádzkové náklady spolu
- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

106

Celkové náklady súvisiace s obstaraním a so správou poistenia a náklady
na likvidáciu poistných plnení okrem nákladov na provízie boli na základe
posúdenia odhadov prerozdelené a vykázané v príslušných kategóriách
(poznámka 3), preto osobné náklady vykázané v poznámke 28 sú nižšie
ako v poznámke 29, kde sú vykázané bez prerozdelenia.
V súvislosti so zavedením eura od 1. januára 2009 boli v roku 2009
vynaložené nasledovné náklady:
2009

2008

12

40

Úprava tlačovín pre klientov

-

3

Ostatné

-

2

12

45

-

2

2009

2008

1 210

1 101

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie

323

292

Ostatné osobné náklady

118

127

1

-

1 652

1 519

Údržba softvéru

Náklady na zavedenie eura spolu
- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

29 Osobné náklady
Mzdy a odmeny

Ostatné dlhodobé požitky – odchodné
Osobné náklady spolu
- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

59
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30 Ostatné náklady
2009

2008

Opravné položky - tvorba

101

78

Provízie a poplatky

102

91

Kurzové straty
Ostatné
Ostatné náklady spolu

-

2

15

1

218

172

- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

7

31 Čisté kurzové rozdiely
Kurzové zisky/straty účtované cez výkaz ziskov a strát sú zhrnuté
v nasledujúcej tabuľke:
2009

2008

Kurzové zisky

110

1 966

- krátkodobé termínované vklady

103

1 778

- nákupy a predaje podielových fondov

-

95

- devízové účty

7

93

-

-

Kurzové straty

- ostatné

-112

-1 917

- krátkodobé termínované vklady

-112

-1 213

- nákupy a predaje podielových fondov
- devízové účty
- ostatné
Čisté kurzové rozdiely

-

-496

-1

-206

-

-2

-2

48

- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

2

32 Daňové náklady
Daň z príjmu splatná
Daň zrazená v zahraničí
Odložená daň (poznámka 20)

Zisk pred zdanením
Daň vypočítaná podľa platnej daňovej sadzby

2009

2008

654

885

-

3

-192

-93

461

795

2 436

4 215

463

801

Daň zrazená v zahraničí

-

3

Vplyv trvalých rozdielov

-17

6

Vplyv nevykázanej dane
Daňová povinnosť
- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

V oboch obdobiach bola použitá platná daňová sadzba 19 %.
Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

15

-15

461

795
31
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33 Transakcie so spriaznenými subjektmi
Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spoločnosti v skupine, Predstavenstvo
a Dozorná rada Spoločnosti.

33.1 Transakcie s manažmentom Spoločnosti
Členom predstavenstva neboli v období od začiatku roka do 31. decembra
2009 ani v predošlom roku poskytnuté žiadne pôžičky. Spoločnosť okrem
platov členom predstavenstva prispieva do doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti.
2009

2008

Odmeny členom predstavenstva

236

215

- odvody na zdravotné poistenie

5

4

- odvody na sociálne poistenie

19

15

Odmeny členom dozornej rady

16

-

6

11

258

226

Ostatné
Spolu
- z toho kurzové rozdiely z konverzie meny

9

33.2 Transakcie so spoločnosťami v skupine
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Záväzky z poistenia

98

117

Pohľadávky z provízií

5

-

Kooperativa

Výnosy z provízií
Náklady na provízie

71

69

-

-38

Sparkassen Versicherung AG, Viedeň
Záväzky zo zaistenia
Pohľadávky zo zaistenia
Služby IT
Poistné udalosti zaistené

-

35

11

6

-181

-220

14

VIG RE zajišťovna, a.s., Praha
Záväzky zo zaistenia

31

-

Pohľadávky zo zaistenia

-

-

Poistné udalosti zaistené

8

-

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		
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34 Podmienené záväzky
Daňová legislatíva
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz
neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú
daňové orgány aplikovať. Spoločnosť nemala v daňovom období 2009,
2008, 2007, 2006 a 2005 daňovú kontrolu. Práve preto môže byť
spoločnosť vystavená riziku dodatočného zdanenia. Manažment spoločnosti
si nie je vedomý okolností, ktoré by mohli viesť k významným daňovým
nákladom v budúcnosti. Vyššie uvedené daňové obdobia môžu podliehať
daňovým kontrolám do rokov 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010.

35 Udalosti po súvahovom dni
Po súvahovom dni nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by významne
ovplyvnili finančnú situáciu Spoločnosti.
V Bratislave 23. marca 2010

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisové záznamy členov štatutárneho orgánu:

Ing. Roman Podolák
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Anna Samuelová
vedúca finančného oddelenia

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:
Ing. Viera Kubašová
členka predstavenstva a finančná riaditeľka
Ing. Anna Samuelová
vedúca finančného oddelenia

Všetky sumy v tis. EUR, ak nie je uvedené inak		

