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Prílohy: 
Účtovná závierka zostavená podľa IFRS za rok končiaci k 31. 12. 2011

Poznámka: Časti Výročnej správy hodnotiace poistný trh podliehajú úprave podľa oficiálnych výsledkov Slovenskej 
asociácie poisťovní za rok 2011. Tieto však neboli do termínu predkladania materiálov ešte zverejnené. 
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Vážené dámy a vážení páni,

poistné odvetvie, rovnako ako v predchádzajúcom období, zaznamenalo aj v roku 2011 mierny nárast. Životné  
poistenie dosiahlo rast o 1,7 % s objemom predpísaného poistného 1 145 002 tis. eur.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sa s týmto stavom vysporiadala veľmi dobre. V roku 2011 dosiahla predpísané  
poistné v životnom poistení v objeme 44 269 tis. eur a s medziročným rastom 16,7 % zaznamenala medzi poisťov-
ňami s trhovým podielom nad 3,5 % najvyšší nárast. 

V roku 2011 sme vďaka úspešnej spolupráci so Slovenskou sporiteľnou dosiahli plánované predpísané poistné. 
Náš trhový podiel sme zvýšili na 3,87 % a udržali si tak 9. miesto. 

Tento rok sme vytvorili a zaviedli nový produkt - Pohrebné poistenie, ktorý oslovil široké spektrum klientskej  
základne Slovenskej sporiteľne a v nemalej miere oslovil nových i stálych klientov. Sme radi, že sa nám podarilo 
nastaviť podmienky tohto produktu tak, aby uspokojili očakávania a potreby klientov. Ústredným motívom na ceste 
k rastu spokojných klientov bude aj naďalej hľadanie na mieru šitých produktov a poistných riešení. Aj v roku 2012 
urobíme všetko preto, aby sme im boli dôveryhodným finančným partnerom aj naďalej. 

Skupina Vienna Insurance Group, ktorej sme členom, je silným hráčom na európskom trhu i na Slovensku. Prostred-
níctvom svojich dcérskych spoločností si už štvrtý rok po sebe drží prvenstvo na slovenskom trhu životného poiste-
nia a dosiahnuté predpísané poistné Skupiny vo výške 381 474 tis. eur tvorí 1/3 z celkového predpísaného poist-
ného trhu.

Za úspechom spoločnosti je skryté nasadenie, oddanosť, vytrvalosť a angažovanosť našich zamestnancov. Preto 
by som im touto cestou rád poďakoval za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov. Taktiež by som rád vyzdvihol prácu  
kolegov v Slovenskej sporiteľni, ktorých spoluprácu si nesmierne vážime a ktorí spolu s ostatnými obchodnými part-
nermi taktiež prispeli k úspechu našej spoločnosti. Dovoľte mi poďakovať aj našim akcionárom za to, že nám dávajú 
priestor na realizáciu a vytvárajú vhodné podmienky na náš ďalší rast a plnenie stanovených cieľov v budúcnosti. 

Ing. Martin Kaňa  
predseda predstavenstva  
Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s.  
Vienna Insurance Group

01 PríhOvOr Predsedu 
Predstavenstva
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Obchodné meno:  Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group 
(ďalej tiež ako „Spoločnosť“ alebo „Poisťovňa Slovenskej sporiteľne“) 

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 o poisťovníctve v rozsahu nasledovných poistných odvetví: 

 – poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia  
 alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, 

 – poistenie spojené s investičným fondom, 
 – 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

02 Základné údaje 
O sPOlOčnOsti
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Akcionári:  VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe  90 % 
 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group  5 % 
 Slovenská sporiteľňa, a. s.  5 %
 

Predstavenstvo:  Ing. Martin Kaňa, 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 Gyuríková – členka 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 
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03 vybrané 
 ukaZOvatele

Výročná správa 2011 | 03 Vybrané ukazovatele 

Finančné ukazovatele 2009 2010 2011

Celkový majetok 183 046 181 523 176 340

Vlastné imanie 21 250 24 251 23 777

z toho základné imanie 5 677 5 677 5 677

Technické rezervy 156 845 151 010 146 271

Zisk po zdanení 1 975 2 636 3 239

  

Obchodné ukazovatele  

Nová produkcia 19 412 24 256 33 050

Hrubé predpísané poistné 33 530 37 918 44 269

  

Ostatné údaje 

Priemerný stav zamestnancov 57 56 58

Údaje sú uvedené v tisícoch eur a počty v ks, ak nie je uvedené inak. 

Spoločnosť vykazuje údaje v súlade s IFRS EÚ.

Nová produkcia je uvedená v anualizovanom poistnom vrátane pripoistení. 
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akcionári 

VIENNA INSURANCE GROUP AG  
Wiener Versicherung Gruppe  90 % 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  5 % 

Slovenská sporiteľňa, a. s.  5 % 

vienna insuranCe GrOuP aG  
Wiener versiCherunG GruPPe

Vienna Insurance Group (VIG) je spoločnosť s najlep-
ším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy 
ATX. Spoločnosť Vienna Insurance Group, so sídlom vo 
Viedni, je jednou z vedúcich poistných skupín v kraji-
nách strednej a východnej Európy. Okrem kmeňového 
trhu v Rakúsku je Vienna Insurance Group prostred-
níctvom podielov na poisťovniach aktívna v Albánsku, 
Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, v Čes-
kej republike, Čiernej Hore, Estónsku, Gruzínsku, Chor-
vátsku, Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, 
Macedónii, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, na 
Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajine. Okrem 
toho pôsobia pobočky Wiener Städtische Versiche-
rung v Taliansku a Slovinsku ako aj Donau Versiche-
rung v Taliansku. 

Na rakúskom trhu je Vienna Insurance Group (VIG) 
zastúpená spoločnosťami Wiener Städtische Versiche-
rung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung.

kOOPerativa, 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 stabil-
nej a úspešnej poisťovne, ktorú si vďaka dôvere svo-
jich klientov udržiava napriek stále rastúcej konkuren-
cii. 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 kvalit-
nému 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 2011 trhový 
podiel 32,7 %. 

Za 21 rokov pôsobenia na slovenskom poistnom trhu 
dosiahol počet klientov poisťovne KOOPERATIVA už 
takmer 1,2 milióna a počet poistných zmlúv prekročil 
hranicu 1,6 milióna kusov. KOOPERATIVA zamestnáva 
takmer 1 200 pracovníkov.

slovenská sporiteľňa, a. s. 
Slovenská sporiteľňa je s 2,5 milióna klientov najväč-
šou univerzálnou komerčnou bankou na Slovensku.
Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v oblasti cel-
kových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, 
v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné 
služby ponúka v 293 obchodných miestach a v 18 regi-
onálnych firemných centrách vo všetkých regiónoch na 
Slovensku.

Slovenská sporiteľňa dlhodobo dosahuje vynika-
júce hospodárske výsledky. Od roku 2001 je banka 
členom Erste Group, jednej z najväčších stredo-
európskych finančných skupín s viac ako 50 000  
zamestnancami, ktorí obsluhujú 17 milióna klien-
tov v 3 200 pobočkách v ôsmich krajinách strednej  
a východnej Európy (Rakúsko, Česká republika, Slo-
vensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko 
a Ukrajina).

04 Štruktúra 
 sPOlOčnOsti 
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Predstavenstvo 

Ing. Martin Kaňa 
predseda predstavenstva 

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Vo finančnom sektore 
pôsobí už 12 rokov. Od roku 2002 pracoval v Slovenskej sporiteľni, kde 
získal bohaté skúsenosti z oblasti riadenia produktov, ako aj z oblasti 
riadenia retailového predaja. Vďaka sedemročnému pôsobeniu 
v Slovenskej sporiteľni sa s činnosťou Poisťovne Slovenskej sporiteľne 
stretával už od jej vzniku.

Ing. Viera Kubašová 
členka predstavenstva

Je absolventkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V oblasti 
poisťovníctva a finančníctva pracuje 14 rokov. Jej spojenie s Poisťovňou 
Slovenskej sporiteľne začalo už počas pôsobenia v Slovenskej 
sporiteľni, kde pracovala na projekte založenia poisťovne. Po jej vzniku 
nastúpila do Spoločnosti ako vedúca finančného oddelenia a v čase od 
decembra 2003 do mája 2007 bola zároveň prokuristom Spoločnosti. 
Členkou predstavenstva Poisťovne Slovenskej sporiteľne je od 1. mája 
2007.

Od roku 2010 je zároveň členkou rozšíreného vedenia KOOPERATIVA 
poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group.

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 Gyuríková – členka dozornej rady 

 K 31. decembru 2011 mala dozorná rada šesť členov, z toho 
dvaja členovia sú volení zamestnancami (v súlade s § 200, ods. 1 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.). V priebehu roka 2011 
nedošlo k žiadnym zmenám v dozornej rade.

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

Výročná správa 2011 | 04 Štruktúra spoločnosti 
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Organizačná štruktúra  V priebehu roka 2011 nedošlo k žiadnym zmenám v organizačnej 
štruktúre. 

Organizačná štruktúra platná k 31. decembru 2011:

oddelenie správy zmlúv,
upisovania rizík 

a likvidácie
poistných udalostí

oddelenie podpory
predaja  

a marketingu

predstavenstvo

právne  
oddelenie

oddelenie informačných 
technológií a organizácie

oddelenie  
riadenia
predaja

sekretariát
predstavenstva

CEO

Dozorná rada

CFO

vnútorný  
audit

asset  
management

finančné
oddelenie

oddelenie  
poistnej

matematiky
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05 skuPina 
vienna insuranCe GrOuP

s objemom poistného približne 9 miliárd eur 
a s počtom okolo 25 000 zamestnancov je vienna 
insurance Group (viG) jednou z vedúcich poisťo-
vacích skupín v rakúsku a v strednej a východnej 
európe (sve). inovácia, blízky vzťah ku klientom 
a dôraz na následný servis zákazníkom vytvárajú 
vysokokvalitné produktové portfólio ponúkajúce 
atraktívne riešenia v oblasti životného ako aj 
neživotného poistenia.

Jasne cielená expanzívna stratégia skupiny VIG 
v regióne SVE jej veľmi rýchlo umožnila prerod 
z rakúskej poisťovne na medzinárodnú skupinu. 
Dnes je VIG zastúpená približne 50 poisťovacími 
spoločnosťami v 25 krajinách. VIG predstavuje 
finančnú stabilitu a svojim klientom, akcionárom, 
partnerom a zamestnancom ponúka vysokú úro-
veň istoty. Jedným z hlavných dôvodov je jej konzer-
vatívna investičná politika, ktorá odzrkadľuje rating 
A+ so stabilným výhľadom, vďaka čomu je Vienna 
Insurance Group najlepšie hodnotenou spoločnos-
ťou v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX. 
Už od roku 2008 je VIG kótovaná aj na pražskej 
burze cenných papierov. 

Okrem ekonomických výhľadov, Skupina kladie 
veľký dôraz na angažovanosť v sociálnych otázkach 
a v podieľaní sa na vytváraní budúcej spoločnosti 
hodnej žitia. Týmto spôsobom zostáva Vienna Insu-
rance Group verná svojmu základnému cieľu hod-
notovo-orientovaného rastu.

Základný trh: rakúsko
Vienna Insurance Group je najväčším poisťova-
teľom v Rakúsku, kde zastáva so svojimi spo-
ločnosťami Wiener Städtische, Donau Versiche-
rung a sVersicherung vynikajúce postavenie. Sila  
preukázaná na tomto základnom trhu od roku 1824 
je jedným z dôvodov úspešnej realizácie stratégie 
zmedzinárodňovania. 

hlavný hráč v regióne sve
Vienna Insurance Group začala svoju expanziu 
v roku 1990, čím bola prvou západoeurópskou 
poisťovňou, ktorá sa rozšírila do strednej a východ-
nej Európy. Dnes je Skupina jednou z najdôležitej-
ších hráčov v tomto regióne a viac ako 50 % z cel-
kového poistného Skupiny pochádza z regiónu SVE. 
V tomto regióne sú spoločnosti a pobočky Skupiny 
v nasledujúcich krajinách: v Albánsku, Bielorusku, 
Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Estón-
sku, Gruzínsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Mace-
dónsku, Čiernej Hore, Poľsku, Rumunsku, Rusku, 
Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Turecku a na Ukra-
jine. Od roku 2011 má VIG zastúpenie aj v Bosne 
a Herzegovine. Na základe mnohoročných skúse-
ností a vynikajúcej znalosti trhov v tomto regióne, 
ako aj na základe odbornosti vo všetkých poistných 
záležitositach, je VIG postavená optimálne, aby sa 
aj v budúcnosti podieľala na raste životnej úrovne 
v regióne SVE a následnej zvýšenej potrebe pois-
tenia.

Vienna Insurance Group je taktiež zastúpená aj 
v Nemecku, Lichtenštajnsku a v Taliansku.

Výročná správa 2011 | 05 Skupina Vienna Insurance Group
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spoločný cieľ: ponúknuť zákazníkovi bezpečnosť 
Každý zákazník je jedinečný. Odlišuje sa vo svojich 
poistných potrebách a zabezpečení na dôchodok, 
životnými okolnosťami a spôsobom, akým chce dostá-
vať poradenstvo. Vienna Insurance Group si je toho 
vedomá. Pre VIG nie je žiadny „štandardný“ poistný 
zákazník, preto dbá na miestne odlišnosti, a preto je 
na mnohých svojich trhoch prítomná s viac než jednou 
značkou a so širokou distribučnou sieťou. Predsa je 
len jedna vec, ktorú majú všetky spoločnosti Vienna 
Insurance Group spoločnú: cieľ poskytovať zákazní-
kom istotu.

Všetky spoločnosti Skupiny majú silný regionálny pôvod 
a zároveň môžu stavať na medzinárodnom zázemí VIG. 
Reštrukturalizácia im poskytla spoločnú záštitu, a tým 
aj silnú identitu, ktorá ich viac spája v rámci aj nad 
rámec ich vlastných trhov.

komplexná ponuka produktov
VIG môže stavať na viac ako 185-ročných skúsenos-
tiach v poisťovníctve. Angažované klientské pora-
denstvo, inovatívna ponuka produktov, excelentné 
služby a optimálny prístup k zákazníkom, zabezpečené 
prostredníctvom viacerých distribučných kanálov, boli 
a sú základnými kameňmi úspešného vývoja spoloč-
nosti. Okrem toho, v súlade s viacznačkovou stratégiou 
v každej krajine, sa VIG spolieha na silu osvedčených 
značiek s tradíciou.

V Rakúsku spoločnosti VIG po mnoho desaťročí ponú-
kajú celú škálu poistných riešení v oblasti neživotného, 
ako aj životného poistenia. Aj keď sú trhy v strednej a 
východnej Európe v súčasnosti stále na odlišnej eko-
nomickej úrovni, rastovo sa posúvajú podobným sme-
rom. Zatiaľ čo v období po roku 1989 bolo v tomto 
regióne najviac žiadané poistenie motorových vozidiel 
a následne taktiež poistenie nehnuteľností a domác-
ností, dnes sa rastúcemu záujmu teší dôchodkové 
zabezpečenie, sporenie a investičné produkty vo forme 
životných poistení.

Založením VIG RE má Skupina od roku 2008 svoju 
vlastnú zaisťovňu. Umiestnenie sídla spoločnosti v Čes-
kej republike podčiarkuje dôležitosť regiónu SVE ako 
rastúceho trhu pre VIG. 

strategické partnerstvo s erste Group 
Erste Group je silným partnerom pre Vienna Insurance 
Group. Taktiež pôsobí nezávisle, má rovnaké hod-
noty a sleduje podobnú rastovú stratégiu. Obe spo-
ločnosti majú rovnaký prospech z dlhodobej distri-
bučnej zmluvy uzatvorenej v roku 2008 pre Rakúsko 
a pre región SVE. Erste Group distribuuje poistné pro-
dukty VIG, kým spoločnosti VIG za to ponúkajú bankové  
produkty Erste Group. Dohoda o spolupráci umožnila 
VIG prístup k dobre zavedenej bankovej distribučnej 
sieti. 

spôsobilí zamestnanci prinášajú úspech
Mimoriadne dôležitú úlohu v úspechu spoločnosti 
poskytujúcej služby hrajú zamestnanci. Aj tu, kladie 
VIG, popri zaviazanosti, odbornom poradenstve a vyni-
kajúcim službám, veľký dôraz na pochopenie miest-
nych trhov a blízky vzťah so zákazníkmi. 

Ďalšie informácie o Vienna Insurance Group sú 
dostupné na www.vig.com alebo vo výročnej správe 
Skupiny VIG.
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06 sPráva O činnOsti 
 dOZOrnej rady
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07 identita 
sPOlOčnOsti

Poslanie 

Naším hlavným poslaním je zvyšovať povedomie 
verejnosti o zmysle, dôležitosti, výhodách a o prí-
nosoch životného poistenia. Využitím synergického 
efektu v rámci medzinárodne pôsobiacej Skupiny 
prinášame atraktívne a konkurencieschopné pro-
dukty životného poistenia, ktoré uspokoja indivi-
duálne potreby jednotlivcov a zabezpečia klientom 
poistnú ochranu a finančnú istotu v prípade neča-
kaných udalostí alebo po odchode do dôchodku. 
Súčasťou nášho poslania je zabezpečiť, aby pro-
dukty životného poistenia boli prostredníctvom 
vybraného distribučného kanála dostupné kaž-
dému, kto prejaví záujem o takúto formu zabezpe-
čenia seba, svojej rodiny alebo svojich záväzkov. 

vízia 

Byť kompetentní v oblasti podpory a know-how ban-
kopoistenia 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 
– Byť spoľahlivý, čestný, spravodlivý 

a komunikatívny. 
– Správať sa k druhým tak, ako chceme, aby sa 

oni správali k nám. 
– Plniť sľuby dané klientom a akcionárom. 

Proklientsky prístup 
– Orientácia na klienta - klient je stredobodom 

všetkých našich aktivít. 
– Byť klientovi partnerom, poznať klienta a jeho 

potreby. 
– Poskytovať kvalitné a profesionálne služby. 
– Dodržiavať štandardy kvality. 
– Budovať dlhodobý vzťah s klientmi. 
– Hľadať pre klienta najvhodnejšie riešenia. 
– Zavádzať jednoduché procesy (zjednodušovať 

procesy) a znižovať byrokraciu. 

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. 

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. 
– Zvyšovať výkonnosť a hľadať inovatívne 

riešenia. 

strategický cieľ spoločnosti 
– Stať sa prvou voľbou klienta Slovenskej spori-
teľne pre poistenie a prispieť k posilneniu vedú-
cej pozície skupiny Vienna Insurance Group medzi  
najlepšími poisťovateľmi na Slovensku. 
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08 úsPeChy 
a OCenenia

Pre Poisťovňu Slovenskej sporiteľne bol rok 2011 pozi-
tívny najmä z hľadiska obchodných výsledkov, ktoré 
boli podporené zavedením nových produktov a špe-
ciálnych tranží. V jednorazovom poistení, ktoré bolo od 
založenia Spoločnosti našou silnou stránkou, sme sa 
posunuli na 2. miesto na trhu. Zameranie sa na úče-
lovo orientované produkty, akými sú poistenie k úveru 
a pohrebné poistenie, nám prinieslo medziročný rast 
v novej produkcii bežne platených poistení o 96,1 %.

Táto stratégia sa prejavila desaťnásobne rýchlej-
ším rastom predpísaného poistného oproti rastu trhu 
a 36,3 % nárastom novej produkcie. Počet klientov sa 
medziročne zvýšil o 14,4 %. 

Spoločnosť je hrdá na svoje umiestnenie v každoročnej 
súťaži týždenníka TREND. Vo vyhodnotení Poisťovňa 
roka 2011 sa z 13 hodnotených poisťovní umiestnila 
na 3. mieste. Ako jedinej z prvej trojky sa jej podarilo 
posilniť trhový podiel. Silnou stránkou bola aj nízka 
prevádzková nákladovosť, ako aj rozšírenie kapitálovej 
základne a efektívne zhodnotenie technických rezerv.

Dosiahnuté výsledky za rok 2011 jej opäť dávajú pred-
poklady na umiestnenie sa na poprednom mieste 
medzi najlepšími poisťovňami slovenského poistného 
trhu.
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09 PrOduktOvé
POrtfóliO

kapitálové životné poistenie 

sPOrOživot kapitál 
Je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia v dôsledku akejkoľ-
vek príčiny. Je kombináciou životného poistenia a bezpečného 
investovania finančných prostriedkov. Zaplatením jednorazo-
vého poistného 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 pri-
pisovaných 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 pravi-
delného sporenia s možnosťou ochrany finančných prostriedkov 
pred infláciou. Ponúka vysokú poistnú ochranu za nízke poistné. 
Klient si sám určí frekvenciu platenia (mesačne, štvrťročne, pol-
ročne, 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 zhodno-
tených finančných prostriedkov, pretože budú vyplatené iba die-
ťaťu a to pri dovŕšení 19. roku jeho veku. 

Poistenie k účtu sporenia
Je bežne platené poistenie, určené najmä pre majiteľov účtov 
vedených v Slovenskej sporiteľni. Klientovi poskytuje poistné 
krytie pre prípad smrti a dožitia a zároveň poskytuje poistné  
krytie pre prípad trvalých následkov úrazu a závažných ochorení 
všetkých jeho detí. V spojení s Osobným účtom a Sporením k účtu 
klient navyše získava vyššiu úrokovú sadzbu.

Pohrebné poistenie
Je účelové poistenie, ktoré zabezpečí finančné prostriedky na 
zorganizovanie dôstojnej poslednej rozlúčky a zmierni negatívny 
finančný dopad na pozostalých. Ponúka poistné krytie pre prí-
pad smrti a je určené širokej škále klientov od 18 až do 85 rokov. 
Poistné je možné platiť bežne alebo jednorazovo. 
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Manažované investičné životné  
poistenie 

h-fix kapitál 
Je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia v dôsledku 
akejkoľvek príčiny. Predstavuje kombináciu výhod život-
ného 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 prv-
kami ochrany investície pre prípad prepadu hod-
noty fondu, ako aj zaistenie už dosiahnutých výno-
sov. Poiste nie možno platiť ročne, polročne, štvrťročne 
alebo mesačne. Klient si sám určí spôsob platenia 
a pomer medzi investičnou a rizikovou zložkou poiste-
nia. Ochrana vložených finančných prostriedkov pred 
infláciou je zabezpečená prostredníctvom indexácie. 
Klient má možnosť mimoriadnych vkladov a výberov 
počas trvania poistenia. 

indexovo-viazané investičné životné 
poistenie 

indeX-fix 
Je indexovo viazané investičné životné poistenie za  
jednorazové poistné. Tento produkt ponúka vysoké 
zhodnotenie vložených finančných prostriedkov v kom-
binácii s poistením pre prípad dožitia, smrti a trvalých 
následkov úrazu. Doba trvania je naviazaná na splat-
nosť konkrétneho podkladového aktíva. Investičná 
časť vložených prostriedkov sa zhodnocuje na základe 
vývoja podkladových indexov.

rizikové poistenie k úveru

Poistenie k úveru
Je poistenie pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin, plnej 
a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti a straty 
zamestnania. Posky tuje sa k spotrebným úverom 
a úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou, pri uzatvá-
raní úveru v Slovenskej sporiteľni. Poisťovňa Slovenskej 
sporiteľne ponúka tento produkt v spolupráci s Poisťov-
ňou Cardif Slovakia a od októbra 2011 aj s poisťovňou 
KOOPERATÍVA. Tento produkt je klientom dostupný od 
1. apríla 2009. Od novembra 2009 ho Slovenská spo-
riteľňa ponúka vybraným klientom aj prostredníctvom 
internetbankingu SLSP 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 maji-
teľom 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 jednorazovo platenému životnému poisteniu.
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10 sPráva O POdnikateľskej činnOsti 
sPOlOčnOsti a PredPOkladaný  
budúCi vývOj 

Postavenie spoločnosti na poistnom trhu a jej činnosť 

Poistný trh v roku 2011 zaznamenal mierny nárast. Predpísané poistné v životnom poistení prekročilo 1,145 
mld. eur, čo predstavovalo 1,7-percentný nárast oproti roku 2010.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne v roku 2011 prispela k rastu trhu životného poistenia predpísaným poist-
ným vo výške 44 269 tis. eur. Medziročný nárast predpisu poisťovne o 16,7 % ju zaradil medzi spoločnosti 
s najvyšším nárastom. Predpísané poistné za jednorazovo platené poistenie bolo vo výške 27 340 tis. eur, 
čo je 28,3 % medziročný nárast. Spoločnosť vďaka tomu zaznamenala zvýšenie trhového podielu z 3,37 % 
na 3,87 % a udržanie si 9. miesta na trhu. 

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne tak potvrdila minuloročný rast a aj tento rok prispela k celkovému úspechu 
skupiny Vienna Insurance Group, ktorá na Slovensku pôsobí ešte prostredníctvom poisťovne KOOPERATIVA 
a KOMUNÁLNEJ poisťovne. Predpísané poistné Skupiny na slovenskom trhu životného poistenia presiahlo 
381 474 tis. eur a s celkovým predpísaným poistným viac ako 689 669 tis. eur sa opäť stala jednotkou na 
trhu s trhovým podielom 32,69 %. 

2009 2010 2011

Trh životného poistenia na Slovensku (predpísané poistné v tis. eur) 1 062 089 1 126 440 1 145 002

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

Predpísané poistné (v tis. eur) 33 530 37 918 44 269

Podiel Spoločnosti na trhu 3,16 % 3,37 % 3,87 %

Umiestnenie Spoločnosti na trhu 9. 9. 9.

Skupina Vienna Insurance Group na Slovensku v životnom poistení

Predpísané poistné (v tis. eur) 314 289 359 095 381 474

Podiel Vienna Insurance Group na trhu 29,59 % 31,88 % 33,32 %

Umiestnenie Vienna Insurance Group na trhu 1. 1. 1.

Zdroj: Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) 
Údaje za rok 2011 sú predbežné a neauditované, poskytnuté Slovenskou asociáciou poisťovní.

Celkový počet poistení, ktoré Spoločnosť v roku 2011 uzatvorila, je 75 805, čo predstavuje v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom o 25 770 poistení viac.

Z hľadiska predpísaného poistného najväčší prínos na zvýšenie trhového podielu mali dve tranže Indexovo 
viazaného životného poistenia s podielom 32,3 %. Aj vďaka tomu sme zvýšili trhový podiel o 0,5 % a rok sme 
uzavreli s trhovým podielom 3,87 %.
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Klientov v roku 2011 zaujal nový produkt Pohrebné poistenie, ktoré Spoločnosť spustila od 1. marca 2011. V prie-
behu 10 mesiacov si Pohrebné poistenie uzatvorilo 15 339 klientov. Spolu s Poistením k Úveru tieto dva produkty 
tvorili takmer 90 % z celkového počtu poistení roku 2011.

Zloženie novej produkcie podľa počtu poistení za rok 2011

V roku 2011 sme zaznamenali pozitívny vývoj v oblasti bežne plateného kapitálového životného poistenia. v celko-
vom počte 16 129 uzatvorených poistných zmlúv tvoril najväčší podiel na tomto druhu poistenia nový produkt roku 
2011 - Pohrebné poistenie s podielom 83 %. v porovnaní s rokom 2010 sme zaznamenali nárast o 20 % aj v Pois-
tení k Úveru s počtom poistení 52 803 a dosiahli penetráciu poistenia úverov na úrovni 54 %.

rozdelenie celkového portfólia podľa predpísané poistného za rok 2011

Na predpísanom poistnom majú najväčší podiel jednorazovo platené produkty s podielom takmer 62 %. Tento podiel 
je tvorený hlavne tranžami Indexovo viazaného životného poistenia a úspešne predĺženými dožívajúcimi zmluvami 
kapitálového životného poistenia. Úspešnosť zadržiavania maturujúcich zmlúv bola v 2011 na úrovni 30 %. 
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finančná situácia spoločnosti 

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance 
Group, zostavuje účtovnú závierku v súlade s medziná-
rodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení pri-
jatom Európskou úniou (IFRS EÚ). 

Za rok 2011 dosiahla Spoločnosť zisk po zdanení v hod-
note 3 239 tis. eur. Predpísané poistné za rok 2011 bolo 
v objeme 44 269 tis. eur, z toho investičné poistenie  
19 349 tis. eur. 

Vlastné imanie Spoločnosti mierne pokleslo na hodnotu 
23 777 tis eur. Pokles bol ovplyvnený zmenou precene-
nia cenných papierov určených na predaj, ako aj výpla-
tou dividend v objeme 2 200 tis. eur. Bilančná hodnota 
majetku k 31. decembru 2011 predstavovala 176 340 
tis. eur. Stav technických rezerv pred zaistením bol ku 
dňu zostavenia účtovnej závierky 146 271 tis. eur. Na 
bilančnú hodnotu a stav technických rezerv mala vplyv 
zmena produktového portfólia v prospech rizikových pro-
duktov (ktoré nie sú rezervotvorné) a taktiež vyšší objem 
dožitých zmlúv v posledných rokoch.

Finančná situácia Spoločnosti je do veľkej miery ovplyv-
ňovaná vývojom na finančných trhoch. 

V roku 2011 Európska centrálna banka po dvoch rokoch 
opäť pristúpila k úprave základnej úrokovej sadzby. Hlav-
ným dôvodom tohto kroku bola inflácia, ktorá v marci 
dosiahla 2,6 % a teda presiahla hlavný cieľ ECB – držať 
tempo rastu cien tesne pod dvoma percentami. Prvé zvý-
šenie sa udialo na jej aprílovom zasadnutí, druhé začiat-
kom júla. V polovici roka sa začal prejavovať negatívny 
scenár pokračovania dlhovej krízy. V decembri ECB pri-
stúpila ešte k jednému zníženiu svojej základnej sadzby, 
ktorá je momentálne na úrovni jedného percenta. Oča-
káva sa, že v priebehu prvého polroku 2012 môže kles-
núť až na pol percenta.

Sadzby na peňažnom trhu v priebehu celého prvého pol-
roku pod vplyvom rastúcej inflácie a v očakávaní zvyšo-
vania úrokov postupne stúpali, ale v poslednom štvrťroku 
pod vplyvom znižovania úrokovej sadzby ECB začali kle-
sať. Vzhľadom na nízke úrokové sadzby Poisťovňa Slo-
venskej sporiteľne držala likvidné prostriedky vo forme 
termínovaných vkladov len v objeme nevyhnutnom na 
zabezpečenie plánovaných peňažných tokov a bežnej 
prevádzky.

Vývoj na dlhopisovom trhu bol značne ovplyvnený dlho-
vými problémami a zmenou sadzieb ECB. Dlhové prob-
lémy sa prejavili rastom výnosov z dlhopisov periférnych 
ekonomík (PIIGS) a poklesom výnosov bezpečných dlho-
pisov, najmä nemeckých, ku ktorým sa investori zvyknú 
uchyľovať v obdobiach zvýšenej rizikovej averzie. Tento 
jav sa prejavil hlavne v obdobiach, keď dlhové problémy 
boli najvypuklejšie. Rast sadzieb ECB sa prejavil ras-
tom požadovaných výnosov na dlhopisovom trhu v prvej 
polovici roka. V novembri sa pod výraznejší tlak dostali 
aj slovenské dlhopisy, čo viedlo k rastu rizikovej prirážky 
a následne k poklesu ich hodnoty. Keďže slovenské 
dlhopisy, prevažne štátne, tvoria väčšinu portfólia cen-
ných papierov Spoločnosti, hodnota aktív ku koncu roka 
poklesla v dôsledku precenenia cenných papierov urče-
ných na predaj. Na druhej strane sa Spoločnosť snažila 
v priebehu roka využiť túto volatilitu a predajom vybra-
ných dlhopisov realizovala dodatočné výnosy a získané 
prostriedky reinvestovala do dlhopisov s dlhšou splat-
nosťou. Tým boli získané jednak investície so zaujíma-
vou výnosnosťou a predĺžená aj durácia aktív, aby sa viac 
priblížila k durácii technických rezerv. Nové dlhopisové 
investície Poisťovne Slovenskej sporiteľne boli zame-
rané na štátne dlhopisy Slovenska a krajín V4 okrem 
Maďarska. 

Akciové trhy boli v priebehu roka značne volatilné 
a ovplyvňovali ich najmä dlhové problémy v Eurozóne, 
možný bankrot Grécka, obavy zo spomaľovania ekono-
miky až opätovný návrat do recesie. Ich značný pokles 
v polovici roka spôsobilo aj zníženie ratingu USA z naj-
vyššieho stupňa AAA. Akciové indexy v USA v priebehu 
roka klesli len mierne, zatiaľ čo burzy v Európe vykázali 
väčšinou dvojciferné prepady. V portfóliu cenných papie-
rov Spoločnosti nie sú akcie zastúpené priamo, Spoloč-
nosť investuje do akciových podielových fondov, ktorých 
hodnota predstavuje približne 1 % - 1,5 % z bilančnej 
hodnoty. Tieto fondy sú aktívne riadené, teda podvažujú 
a nadvažujú percentuálne zastúpenie akciových investí-
cií v rámci nich vzhľadom na aktuálne ekonomické pod-
mienky. Vďaka tomuto prístupu sa Spoločnosti podarilo 
aj vo volatilnom prostredí značne eliminovať negatívny 
vplyv poklesu trhov na hodnotu aktív a profitovať z rastu 
trhov realizovaním naakumulovaných výnosov.
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Okrem finančného umiestnenia, ktoré kryje technické 
rezervy z manažovaného investičného životného pois-
tenia a indexovo-viazaného životného poistenia, kde je 
investičná stratégia vopred presne definovaná, smero-
vali nové finančné investície najmä do štátnych cenných 
papierov, dlhopisových fondov a v menšej miere do akci-
ových podielových fondov. Tieto investície boli uskutoč-
nené s cieľom vytvoriť optimálny pomer medzi bezpeč-
nosťou, rentabilitou a likviditou tohto portfólia. 

Finančná situácia Spoločnosti bola v roku 2011 aj 
napriek turbulentným pohybom na finančných trhoch 
stabilná. 

Spoločnosť v roku 2011 vyplatila na poistných plne-
niach 31 429 tis. eur; riešila celkovo 9 480 poistných 
udalostí, z toho hlavnú časť – 96,6 % tvorili dožitia,  
3,1 % poistných udalostí tvorili úmrtia a 0,3 % úrazy. 
Na druhej strane Poisťovňa prijala poistné v objeme  
43 699 tis. eur a dosiahla kladnú bilanciu peňažných 
tokov z prevádzkovej činnosti. Svoje záväzky bola naďa-
lej schopná splácať riadne a včas. 

návrh na rozdelenie zisku za rok 2011 
Spoločnosť ukončila rok 2011 ziskom po zdanení  
3 239 373,09 eur. 

Spoločnosť splnila všetky zákonné podmienky na výplatu 
dividend. Zisk dosiahnutý v roku 2011 navrhuje predsta-
venstvo čiastočne vyplatiť formou dividend (2 770 200 eur) 
a zvyšnú časť prideliť do Nerozdeleného zisku minulých 
rokov (469 173,09 eur).

Ostatné významné skutočnosti 

vplyv účtovnej jednotky na zamestnanosť  
a životné prostredie 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insu-
rance Group predstavuje stabilného zamestnávateľa.  
K 31. decembru 2011 Spoločnosť zamestnávala 56 
zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, vrátane  
2 členov predstavenstva a 9 vedúcich zamestnancov. Na 
vedúcich pracovných pozíciách zamestnávala Spoločnosť  
4 ženy a 7 mužov, avšak z celkového počtu 56 zamest-
nancov predstavoval počet zamestnaných žien 35 a 21 
mužov. Na materskej dovolenke bolo v roku 2011 5 žien. 

V porovnaní počtu zamestnancov k 31. decembru 2009 
(56), 31. decembru 2010 (57) a 31. decembru 2011 (56) 
vidieť naďalej vyváženú stratégiu zamestnanosti. Pre 
Spoločnosť pracovalo v roku 2011 54 % zamestnancov 
dlhšie ako 5 rokov a 23 % dlhšie ako 8 rokov.

V roku 2011 opäť stúpol počet zamestnaných ľudí 
s vysokoškolským vzdelaním, ich podiel dosiahol 68 %. 
Zvyšný podiel (32 %) tvorili zamestnanci s úplným stre-
doškolským vzdelaním. Priemerný vek zamestnancov 
bol 36 rokov.

Spoločnosť sa v roku 2011 aktívne zamerala na kva-
litné interné vzdelávanie, ktorého obsahom boli odborné 
témy a poistné produkty. Táto forma vzdelávania bola 
vysoko efektívna, adresná, bez finančných nákladov, 
dala podnet a priestor zamestnancom zapojiť sa do pro-
cesu vzdelávania. Naďalej boli vyvíjané aktivity v oblasti 
rozvoja ľudských zdrojov podporou jazykového vzdeláva-
nia zamestnancov.

Zamestnanci sú zapájaní do medzinárodných projektov 
v rámci skupiny VIG. Majú prístup k informáciám o voľ-
ných pracovných pozíciách v rámci Skupiny a majú mož-
nosť sa zapájať do medzinárodných rotačných progra-
mov za účelom zdieľania skúseností v medzinárodnom 
prostredí naprieč celou Skupinou.

Spoločnosť v roku 2011 nepristúpila k redukcií širokej 
škály zamestnaneckých výhod, naďalej pokračovala 
v ich poskytovaní. Prostredníctvom merateľných cieľov, 
nastavených až na jednotlivca a ich pravidelným hod-
notením je systém odmeňovania motivačný pre zamest-
nancov z hľadiska dosahovania vyšších výkonov a plne-
nia cieľov Spoločnosti.

Spoločnosť spolupracovala s vysokými a so strednými 
školami formou odbornej praxe študentov, poskytovala 
a zabezpečovala materiály ako aj konzultačnú činnosť 
k diplomovým prácam z oblasti poisťovníctva.

Činnosť Poisťovne Slovenskej sporiteľne nemá negatívny 
vplyv na životné prostredie. Spoločnosť trvalo rozvíja 
environmentálne cítenie zamestnancov, podporuje trie-
denie odpadu a používanie recyklovateľného papiera.

filantropické a charitatívne aktivity spoločnosti 
Spoločnosť sa pri svojej činnosti riadi Kódexom etiky 
v poisťovníctve, ktorý je oficiálnym dokumentom Sloven-
skej asociácie poisťovní, ktorej členom je aj Poisťovňa 
Slovenskej sporiteľne.

V roku 2011 využívala služby chránených dielní a 1,5 % 
zo svojich daní venovala Nadácii Pontis, ktorá prostred-
níctvom podpory kvalitných verejnoprospešných projek-
tov pomáha realizovať aktivity, ktoré posilňujú základné 
spoločenské hodnoty. Spoločnosť sa tak svojimi finanč-
nými prostriedkami podieľa na dosahovaní kvalitatív-
nych zmien v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, 
zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.
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účasť na súdnych sporoch 
Spoločnosť bola v roku 2011 účastníkom troch pasív-
nych súdnych sporov, z ktorých Spoločnosť neočakáva 
žiadny významný dopad na jej finančnú situáciu. 

K 31. decembru 2011 bol jeden zo sporov právoplatne 
ukončený vo veci samej, okrem časti o náhrade trov 
konania. Spor bol ukončený v prospech Spoločnosti. 

vykonané audity 
V priebehu roku 2011 vykonala Národná banka Sloven-
ska dohľad na mieste. Predmetom vykonaného dohľadu 
bolo preverenie plnenia plánu opatrení na odstránenie a 
na zamedzenie opakovaného výskytu nedostatkov ziste-
ných dohľadom na mieste v spoločnosti Poisťovňa Slo-
venskej sporiteľne v roku 2009. Do času spracovania 
Výročnej správy nebol Protokol o vykonanom dohľade 
prerokovaný.

nadobúdanie vlastných akcií 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne nenadobudla v priebehu 
účtovného obdobia 2011 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 účtov-
nej závierky boli vypočítané a tvorené podľa platných 
vzorcov a zásad na ich tvorbu a rozpúšťanie, a to vo 
výške zodpovedajúcej súčasnej hodnote budúcich záväz-
kov Spoločnosti voči poisteným, vypočítanej na základe 
pôvodných aktuárskych predpokladov.

Spoločnosť preverila dostatočnosť technických rezerv 
vykonaním testu primeranosti rezerv metódou diskonto-
vaných úplných finančných tokov, a to s použitím najlep-
ších odhadov budúceho vývoja aktuárskych a ekonomic-
kých predpokladov.

Do testu boli zaradené všetky poistné zmluvy, pričom 
pripoistenia boli vyhodnocované spolu s hlavným pois-
tením. 

Spoločnosť testuje primeranosť rezerv na svojom portfó-
liu samostatne pre tradičné poistenia (rizikové a kapitá-
lové) a samostatne pre investičné poistenia. V prípade, 
že by v uvedených dvoch testovaných skupinách boli zis-
tené čiastkové nedostatočnosti, sú kompenzované pre-
bytkom v iných častiach rovnakej skupiny.

Vykonaný test primeranosti preukázal, že celkové tech-
nické rezervy Spoločnosti boli vytvorené v dostatočnej 
výške.

Podrobnosti sú uvedené v Poznámkach k účtovnej 
závierke.

informácia o prijatých bankových úveroch a o iných 
bankových úveroch 
Spoločnosť k 31. decembru 2011 neprijala žiadne ban-
kové ani iné úvery. 

riziká a neistoty 
Spoločnosť je vystavená najmä poistným a finančným 
rizikám. 

Riadeniu rizík venuje naďalej mimoriadnu pozornosť aj 
v rámci príprav na implementáciu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 
o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solvency II).

Výbor pre riadenie rizík (Risk managment committee) 
a projektový tím pre implementáciu Solvency II pokračo-
vali v trende nastolenom v predchádzajúcom roku. Čle-
novia výborov sa tejto činnosti venujú popri ich hlavnej 
pracovnej náplni. Steering committee projektu predsta-
vuje predstavenstvo Spoločnosti. Výsledky projektu sú 
vidieť okrem iného v príprave katalogizácie rizík a inter-
ného kontrolného systému koordinovaného materskou 
spoločnosťou.

Spoločnosť zároveň aktívne spolupracuje na celoskupi-
novom projekte implementácie Solvency II a očakáva prí-
nos synergického efektu medzi slovenskými spoločnos-
ťami patriacimi do Skupiny.

Dôležitým nástrojom na riadenie rizík je legislatívne sta-
novená požadovaná miera solventnosti. Solventnosťou 
poisťovne sa rozumie schopnosť poisťovne trvale zabez-
pečiť vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich 
z uzavretých poistných zmlúv.

Zavedenie Solvency II do praxe stanoví aj nové pravidlá 
výpočtu miery solventnosti, ktoré objektívnejšie stano-
via požiadavky na kapitál v súvislosti s rizikami, ktorým 
je poisťovňa vystavená. 

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sa na zavedenie Sol-
vency II aktívne pripravuje aj tým, že využíva špeciálny 
modelovací softvér. Je to dôležitý nástroj pri všetkých 
výpočtoch založených na peňažných tokoch projektova-
ných do budúcnosti. Využíva sa predovšetkým pri výpočte 
testu primeranosti rezerv, výpočte MCEV (Market-Consis-
tent Embedded value), finančnom pláne a bol použitý aj 
pri QIS5 - 5. implementačnej štúdii pre Solvency II, ktorá 

Výročná správa 2011 | 10 Správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a predpokladaný budúci vývoj 



Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group 23

potvrdila solventnosť Spoločnosti aj pri predbežnom 
aplikovaní pravidiel vyplývajúcich zo Solvency II. 

V súčasnosti poisťovňa počíta požadovanú mieru sol-
ventnosti a skutočnú mieru solventnosti podľa pravidiel 
platných pre Solvency I, pričom skutočná miera solvent-
nosti viac ako 3,2-krát prevyšuje požadovanú mieru sol-
ventnosti.

Podrobnosti sú uvedené v Poznámkach k Účtovnej 
závierke.

Aktívnym nástrojom riadenia poistných rizík Spoločnosti 
je zaistenie. Jeho prostredníctvom Poisťovňa Slovenskej 
sporiteľne prenáša na zaisťovateľa časť poistného rizika, 
ktoré prevzala od svojich poistených, čím podporuje spl-
niteľnosť záväzkov Spoločnosti voči poisteným.

Ďalším z nástrojov riadenia poistných rizík je upisova-
nie rizík spojených so životom a so zdravím poisteného, 
ktoré na seba Spoločnosť pri následnom dojednaní pois-
tenia 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 roz-
lišujú rôzne úrovne upisovania, a to vzhľadom na zdra-
votný stav. 

Najdôležitejšími zložkami finančného rizika sú úrokové 
riziko, riziko likvidity, kreditné riziko a menové riziko. 
Z dôvodu charakteru svojich investícií a záväzkov Spo-
ločnosť v najväčšej miere čelí úrokovému riziku, ktoré 
riadi prostredníctvom asset liability manažmentu (ALM). 

Jednotlivé riziká a ich analýza sú bližšie popísané 
v Poznámkach k účtovnej závierke. 

Spoločnosť ku dňu 31. decembra 2011 neeviduje 
významné riziká a neistoty.

náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne nevynakladala finančné 
prostriedky na výskum a vývoj. 

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. 

Predpokladaný budúci vývoj 

V roku 2011 prejavilo Poisťovni Slovenskej sporiteľne 
dôveru uzatvorením poistenia zmluvy viac ako 75 800 
klientov, čím potvrdili smerovanie Spoločnosti v oblasti 
vývoja nových produktov. v roku 2012 budeme aj naďa-
lej pokračovať vo vývoji atraktívnych, progresívnych 
a moderných produktov, ktoré budú odzrkadľovať aktu-
álne potreby klientov v tomto turbulentnom období. 

S postupným rastom klientskej základne silnie aj 
potreba skvalitňovať služby a intenzívnejšie komuniko-
vať s klientmi. Pozitívne výsledky v rámci efektívneho 
budovania a riadenia vzťahov so zákazníkmi budú súvi-
sieť s rozvojom technológií a s dobre fungujúcou tech-
nickou podporou. 

Potvrdenie silného postavenia v jednorazovo platených 
produktoch a zvyšovanie podielu bežne platených pro-
duktov budú tvoriť základ na predpokladaný medziročný 
nárast hrubého predpísaného poistného o viac ako 5 %.

Jednou z hlavných priorít Spoločnosti naďalej ostáva 
nízka miera nákladovosti, ktorú chce Spoločnosť dosa-
hovať prostredníctvom optimalizácie procesov a nákla-
dovej štruktúry. Zároveň chce upevniť stabilitu a finančnú 
situáciu Spoločnosti. K prioritám v roku 2012 bude pat-
riť aj riadenie rizík a pokračovanie v prípravách na novú 
reguláciu Solvency II.

Popri uvedených skutočnostiach si Spoločnosť opäť sta-
novila ambiciózny cieľ, a to rast zisku o takmer 10 %, za 
súčasného zvyšovania efektívnosti svojej činnosti.

Spoločnosť, po boku s dvoma významnými, medziná-
rodne pôsobiacimi finančnými skupinami Erste Group 
a Vienna Insurance Group, chce aj v roku 2012 budo-
vať obraz dôveryhodného partnera, ktorý bude podpo-
rený zavádzaním inovatívnych služieb s  jednoduchými, 
priamymi procesmi. 

Cieľom na rok 2012 je opäť prispieť k posilneniu sku-
piny Vienna Insurance Group na vedúcej pozícii na slo-
venskom poistnom trhu.
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11  sPráva O Overení súladu 
 výrOčnej sPrávy s účtOvnOu  
 ZávierkOu

Výročná správa 2011 | 11 Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 



Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group 25

Výročná správa 2011 | 11 Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 



26 Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

12 sPráva neZávisléhO audítOra 
 k účtOvnej  Závierke
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súvaha
Poznámka k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2010

MAJETOK

Hmotný majetok 5 214 254

Nehmotný majetok 6 78 134

Účty časového rozlíšenia 13 373 101

Náklady budúcich období 27 17

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 346 84

Podielové cenné papiere 7 26 855 28 136

 - na predaj 11 479 14 003

 - v reálnej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok 15 376 14 133

Dlhopisy 7 146 519 148 505

 - držané do splatnosti 48 486 46 332

 - na predaj 60 626 73 094

 - v reálnej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok 37 407 29 078

Termínované vklady 9 79 3 179

Aktíva vyplývajúce zo zaistenia 11 238 131

Odložená daňová pohľadávka 20 451 263

Pohľadávky vrátane pohľadávok z poistenia 10 1 083 491

Pohľadávka z dane z príjmu 10 - 139

Peniaze a peňažné ekvivalenty 12 450 190

Majetok celkom  176 340 181 523

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie 14 5 677 5 677

Ostatné fondy 14 5 437 5 437

Oceňovacie rozdiely 14 -1 072 399

Výsledok hospodárenia predchádzajúcich období a bežného roka 13 735 12 738

Vlastné imanie celkom  23 777 24 251

ZÁVÄZKY

Záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv 15 99 634 113 175

 Záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv z investičného poistenia 15 51 989 42 276

Ostatné prevádzkové záväzky 18, 19 3 916

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 17 923 905

Záväzky z dane z príjmu 17 14 -

Záväzky celkom  152 563 157 272

Vlastné imanie a záväzky celkom  176 340 181 523
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Poznámky na stranách 7 až 51 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

výkaz súhrnných ziskov a strát 
 

za obdobie 1. 1. – 31. 12.

Poznámka 2011 2010

Predpísané poistné 21 44 269 37 918

- z toho za investičné poistenie 21 19 349 15 867

Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom 21 -945 -812

Zmena rezervy na poistné budúcich období 15, 21 -20 3

Zaslúžené poistné  43 304 37 109

Výnosy z finančného umiestnenia 22 5 110 5 429

Náklady na finančné umiestnenie 24 -229 -237

Čisté realizované zisky z finančného umiestnenia 23 618 421

Nerealizované zisky/straty z precenenia finančného umiestnenia -4 052 -281

Ostatné výnosy 25 796 755

Ostatné výnosy  2 243 6 087

Zmena rezervy na životné poistenie 15 14 674 17 686

Zmena rezervy na investičné poistenie 15 -9 712 -11 922

Náklady na poistné plnenia 26 -37 911 -38 310

Poistné plnenia postúpené zaisťovateľom 26 86 7

Zmena rezervy na poistné plnenia 15, 26 -211 57

Čisté náklady na poistné plnenia  -33 074 -32 482

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 27 -4 610 -3 666

Prevádzkové náklady 28, 29 -3 750 -3 655

Ostatné náklady 30 -159 -187

Ostatné náklady  -8 519 -7 508

Hospodársky výsledok pred zdanením 3 954 3 206

Daň z príjmu (Daňové náklady) 32 -715 -570

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie  3 239 2 636

Ostatné súhrnné zisky/straty: 

Precenenie finančného majetku určeného na predaj -1 816 450

Odložená daň z precenenia finančného majetku určeného na predaj 345 -85

Ostatné súhrnné zisky -42 -

Ostatné súhrnné zisky spolu, znížené o daň  -1 513 365

Súhrnný zisk za účtovné obdobie 1 726 3 001
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Poznámky na stranách 7 až 51 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

výkaz zmien vo vlastnom imaní 
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Vlastné imanie k 31. decembru 2009 14 5 677 1 135 4 302 35 10 101 21 250

Ostatné súhrnné zisky za rok 2010 20 - - - 365 - 365

Hospodársky výsledok bežného obdobia  - - - - 2 636 2 636

Celkové súhrnné zisky za rok 2010  - - - 365 2 636 3 001

Vlastné imanie 31. decembra 2010  5 677 1 135 4 302 399 12 738 24 251

Ostatné súhrnné straty za rok 2011 20 - - - -1 471 -42 -1 513

Hospodársky výsledok bežného obdobia  - - - - 3 239 3 239

Celkové súhrnné zisky a straty za rok 2011  - - - -1 471 3 197 1 726

Výplata dividend - - - - -2 200 -2 200

Vlastné imanie k 31. decembru 2011  5 677 1 135 4 302 -1 072 13 735 23 777
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výkaz peňažných tokov (cash flow)
  

Za rok končiaci 31.12. Poznámka 2011 2010

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Hospodársky výsledok pred zdanením 3 954 3 206

Úpravy zisku o nepeňažné položky:

Odpisy hmotného majetku 5 73 73

Odpisy nehmotného majetku 6 68 66

Straty z predaja investičného majetku - 3

Úrokové výnosy -4 706 -5 330

Prevádzkový zisk pred zmenami stavu pracovného kapitálu -611 -1 982

(Nárast)/pokles cenných papierov 7 6 367 1 223

Nárast/(pokles) rezervy na precenenie finančného majetku na predaj 7 -1 816 450

(Nárast)/ pokles časovo rozlíšených nákladov -271 49

Nárast aktív vyplývajúcich zo zaistenia 11 -105 -118

Nárast pohľadávok z poistenia a ostatných pohľadávok -592 -223

Pokles záväzkov z poistenia -3 828 -4 493

Nárast ostatných záväzkov a časového rozlíšenia 70 22

Nárast /(pokles) ostatných záväzkov a rezerv 18, 19 -913 1

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 701 -5 071

Prijaté úroky 4 706 5 330

Zaplatená daň -499 -560

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 506 -301

Peňažné toky z investičnej činnosti

Obstaranie hmotného investičného majetku 5 -33 -164

Obstaranie nehmotného investičného majetku 6 -13 -57

Tržby z predaja investičného majetku - 5

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -46 -216

Peňažné toky z finančnej činnosti

Zaplatené dividendy -2 200 -

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -2 200 -

Čistý nárast peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 260 -517

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia 12 190 707

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia 12 450 190
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POZnáMky k účtOvnej Závierke  
POdľa ifrs v Znení PrijatOM eu

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.

Adresa sídla spoločnosti: 

Tomášikova 48, 832 68  
Bratislava Slovenská republika 
IČO: 35851023 
DIČ: 2021710064

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insu-
rance Group (ďalej aj „Spoločnosť“) vykonáva životné 
poistenie, a to:

 y poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad 
dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo 
dožitia,

 y poistenie spojené s investičným fondom,
 y poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je 

pripoistením k hlavnému poisteniu.
 
Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na celom území  
Slovenskej republiky prostredníctvom pobočiek Sloven-
skej sporiteľne, a. s. 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom 
v iných účtovných jednotkách.

Táto účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za 
predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti ako 
riadna účtovná závierka k 31. decembru 2011 (súva-
hový deň) a bola schválená predstavenstvom Spoloč-
nosti dňa 21. februára 2012.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie bola schválená dňa 26. apríla 2011 
Valným zhromaždením Spoločnosti.

Predstavenstvo: 31. december 2011 31. december 2010

Predseda: Ing. Martin Kaňa Ing. Martin Kaňa 

Člen: Ing. Viera Kubašová Ing. Viera Kubašová

Dozorná rada: 31. december 2011 31. december 2010

Predseda: Ing. Juraj Lelkes Ing. Juraj Lelkes

Podpredseda: Mag. Erwin Hammerbacher Mag. Erwin Hammerbacher

Členovia: Ing. Daniel Morvay Ing. Daniel Morvay

Ing. Jarmila Gyuríková (Gregorová) Ing. Jarmila Gregorová 

Paul Huss Paul Huss

Ľuboš Solnoky Ľuboš Solnoky

Prokúra: Ing. Adriána Palčová Ing. Adriána Palčová

Ing. Anna Samuelová (od 1.3.2011)

Členovia štatutárnych a dozorných orgánov zapísaní v OR:
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V roku 2011 bol priemerný počet zamestnancov 58 vrá-
tane 2 členov predstavenstva (2010: 56), z toho počet 
vedúcich zamestnancov 9 (2010: 9).

Spoločnosť je vlastnená uvedenými akcionármi s nasle-
dovnými podielmi na základnom imaní:

-  Vienna Insurance Group AG  
Wiener Versicherung Gruppe 90 %,

-  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 5 %,

-  Slovenská sporiteľňa, a. s.  5 %.

Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodno-
tou 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 Vienna Insurance Group AG, Wiener 
Versicherung Gruppe so sídlom Schottenring 30, 1010 
Wien, Rakúska republika. Túto konsolidovanú účtovnú 
závierku je možné obdržať v sídle uvedenej spoločnosti. 

Konečnou materskou spoločnosťou a konečnou ovláda-
júcou spoločnosťou je Wiener Städtische Wechselseitige 
Versicherungsanstalt – Vermögensverwaltung.

2 účtovné zásady a metódy

východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovným obdobím účtovnej závierky k 31. decembru 
2011 je 12 mesiacov končiacich 31. decembra 2011. 
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 individuálna 
účtovná závierka v súlade s IFRS a ich interpretáciami, 
ktoré boli vydané a platné v znení prijatom Európskou 
úniou k 31. decembru 2011 a ich aplikácia je záväzná 
pre zostavenie účtovnej závierky k súvahovému dňu.

Spoločnosť je súčasťou Skupiny Vienna Insurance Group 
AG, Wiener Versicherung Gruppe (“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 
súhrnných ziskov a strát.

Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyža-
duje 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 vyka-
zujú vyššiu mieru zložitosti alebo oblasti, kde sú predpo-
klady a odhady významné pre účtovnú závierku sú uve-
dené v Poznámke č. 3 a 4.

Všetky údaje v Poznámkach sú uvedené v tisícoch eur, 
pokiaľ nie je uvedené inak.

Predstavenstvo Spoločnosti môže akcionárom navrh-
núť zmenu účtovnej závierky aj po jej schválení na val-
nom zhromaždení akcionárov. Avšak podľa § 16, odse-
kov 9 až 11 Zákona o účtovníctve, po zostavení a schvá-
lení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné 
knihy. Ak sa zistí po schválení účtovnej závierky, že údaje 
za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovna-
teľné, Zákon o účtovníctve povoľuje účtovnej jednotke 
ich opraviť v účtovnom období, keď tieto skutočnosti 
zistila.

Zmeny existujúcich účtovných štandardov  
aplikované v roku 2011
Aplikácia nižšie uvedených nových štandardov, interpre-
tácií a doplnení k vydaným štandardom nemá podstatný 
vplyv na účtovnú závierku (ak nie je uvedené inak):

Novela IAS 24, Zverejnenia o spriaznených osobách 
(účinná od 1. januára 2011 alebo neskôr). Táto novela 
zavádza čiastočnú výnimku z požiadaviek na zverej-
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ňovanie informácií v účtovných závierkach subjektov, 
v ktorých uplatňuje určitý vplyv štát a ďalej obsahuje 
upravenú definíciu spriaznenej strany. Táto novela bola 
schválená Európskou úniou 19. júla 2010.

Novela IAS 32, Finančné nástroje: prezentácia (účinná 
od 1. februára 2010 alebo neskôr). Táto novela mení 
spôsob účtovania práva akcionárov proporcionálne sa 
podieľať na zvýšení základného imania akciovej spoloč-
nosti, ak je toto zvýšenie vyjadrené v nej ako funkčnej 
mene emitenta. Pred uvedenou novelou bolo potrebné 
uvedené práva účtovať ako finančné deriváty. Táto 
novela bola schválená Európskou úniou 23. decembra 
2009.

Úprava IFRS 1, Prvá aplikácia Medzinárodných štandar-
dov finančného výkazníctva (účinná od 1. júla 2010 alebo 
neskôr). Táto úprava má názov Obmedzená výnimka zo 
zverejňovania porovnávacích informácií požadovaných 
štandardom IFRS 7 pre subjekty, ktoré zostavujú svoju 
prvú účtovnú závierku podľa IFRS. Podľa tejto úpravy sa 
na subjekty, ktoré IFRS použijú po prvý krát, vzťahuje 
pri zverejňovaní údajov za porovnávacie obdobie podľa 
požiadaviek úprav štandardu IFRS 7, rovnaká výnimka, 
ako na subjekty, ktoré už IFRS používali v minulosti. Táto 
úprava bola schválená Európskou úniou 30. júna 2010.

Zlepšenia Medzinárodných štandardov finančného 
výkazníctva (vydané v máji 2010 a účinné od 1. januára 
2011). Zlepšenia pozostávajú z kombinácie podstatných 
zmien a vysvetlení v nasledujúcich štandardoch a inter-
pretáciách: IFRS 1 bola novelizovaná tak, že (i) umož-
ňuje použiť ako obstarávaciu cenu hodnotu dlhodobého 
hmotného alebo nehmotného majetku stanovenú podľa 
predchádzajúcich účtovných štandardov, ak bol tento 
majetok v minulosti používaný v prevádzke, ktorá pod-
liehala cenovej regulácii, (ii) umožňuje použiť ako obsta-
rávaciu cenu udalosťou vyvolané precenenie položky 
dlhodobého hmotného majetku aj v prípade, že k pre-
ceneniu došlo počas obdobia pokrytého prvou účtov-
nou závierkou zostavenou podľa IFRS a (iii) vyžaduje, aby 
účtovná jednotka, ktorá zostavuje IFRS účtovnú závierku 
po prvýkrát, vysvetlila zmeny v postupoch účtovania 
alebo vo využití výnimiek v IFRS 1, ak k nim došlo medzi 
zostavením priebežnej účtovnej závierky a zostavením 
prvej úplnej IFRS účtovnej závierky; IFRS 3 bol zmenený 
tak, že (i) vyžaduje ocenenie v reálnej hodnote (ak nie 
je inými IFRS štandardmi požadovaný iný spôsob oce-
nenia) podielu minoritných akcionárov, ktorý nepredsta-
vuje súčasný vlastnícky podiel, alebo ktorý nedáva právo 
na proporcionálnu časť vlastného imania v prípade likvi-
dácie, (ii) poskytuje usmernenie ohľadne účtovania pla-
tobných dohôd na základe nástrojov vlastného imania, 
ak tieto platobné dohody obstaranej spoločnosti neboli 
v rámci podnikovej kombinácie nahradené alebo boli 
dobrovoľne nahradené inými dohodami a (iii) upresňuje, 
že podmienené platby vyplývajúce z podnikových kombi-

nácií, ktoré sa uskutočnili pred dátumom účinnosti nove-
lizovaného IFRS 3 (vydaný v januári 2008), budú účto-
vané podľa pravidiel v predchádzajúcej verzii IFRS 3; 
IFRS 7 bol zmenený s cieľom objasniť určité požiadavky 
na zverejnenie, najmä (i) doplnením explicitného zdôraz-
nenia interakcie medzi kvalitatívnymi a kvantitatívnymi 
zverejneniami ohľadne druhu a rozsahu finančných rizík 
(ii) odstránením povinnosti zverejnenia účtovnej hodnoty 
majetku s dohodnutými zmenenými zmluvnými podmien-
kami, ktorý by inak bol po splatnosti alebo znehodno-
tený, (iii) nahradením požiadavky na zverejnenie reálnej 
hodnoty zabezpečenia pohľadávok všeobecnejším zve-
rejnením jeho finančného dopadu a (iv) spresnením, že 
účtovná jednotka by mala zverejniť realizované zabezpe-
čenie pohľadávky, ktoré vlastní k súvahovému dňu a nie 
sumu zo zabezpečenia obdržanú počas účtovného obdo-
bia; IAS 1 bol zmenený, aby spresnil, že výkaz zmien vo 
vlastnom imaní obsahuje zisk alebo stratu za obdobie, 
ostatný súhrnný zisk a celkový súhrnný zisk a transakcie 
s vlastníkmi, a že analýza ostatného súhrnného zisku 
podľa položiek môže byť zverejnená v prílohe účtovnej 
závierky; IAS 27 bol zmenený, aby objasnil prechodné 
ustanovenia k novelám IAS 21, 28 a 31, ktoré boli vyvo-
lané novelou IAS 27 (vydanou v januári 2008); IAS 34 
bol zmenený tak, že boli doplnené dodatočné príklady 
významných udalostí a transakcií, ktoré si vyžadujú zve-
rejnenie v skrátenej priebežnej účtovnej závierke, vrá-
tane transferov medzi úrovňami v hierarchii reálnych 
hodnôt, zmien v klasifikácii finančného majetku alebo 
zmien v hospodárskom alebo ekonomickom prostredí, 
ktoré ovplyvňujú reálnu hodnotu finančného majetku 
účtovnej jednotky; a IFRIC 13 bol zmenený s cieľom 
objasniť stanovenie reálnej hodnoty bodov pripísaných 
zákazníkom. Tieto zmeny nemali významný dopad na 
účtovnú závierku. Tieto zlepšenia boli schválené Európ-
skou úniou 18. februára 2011.

IFRIC 19, Vyrovnanie finančného záväzku nástrojmi 
vlastného imania (účinná pre ročné účtovné obdobia 
začínajúce 1. júla 2010 alebo neskôr). Táto interpre-
tácia upresňuje požiadavky IFRS, ak účtovná jednotka 
uhradí záväzok vlastnými akciami, pričom požaduje oce-
niť vydané akcie ich reálnou hodnotou. Táto interpretácia 
bola schválená Európskou úniou 23. júla 2010.

Novela IFRIC 14, Zálohy na minimálne príspevky do 
dôchodkového plánu – (účinná pre ročné účtovné 
obdobie

začínajúce 1. januára 2011 alebo neskôr). Táto novela 
nemala vplyv na účtovnú závierku, pretože sa týka len 
tých spoločností, ktoré majú stanovenú minimálnu hra-
nicu príspevku do dôchodkového plánu s vopred stano-
veným dôchodkovým plnením. Odstraňuje neúmyselne 
spôsobené dôsledky IFRIC 14, ktorý sa týka dobrovoľne 
predplatených príspevkov so stanovenou minimálnou 
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hranicou. Táto interpretácia bola schválená Európskou 
úniou dňa 19. júla 2010. 

Spoločnosť dobrovoľne predčasne neaplikovala nové 
štandardy, zmeny štandardov a interpretácie, ktoré 
budú pre Spoločnosť povinné pre účtovné obdobia začí-
najúce 1. januára 2012 alebo neskôr:

Žiadny z nižšie uvedených štandardov, interpretácií 
a doplnení k vydaným štandardom nebol pri zostavovaní 
účtovnej závierky k 31. decembru 2011 dobrovoľne apli-
kovaný pred dátumom jeho účinnosti:

Úprava IFRS 7 Finančné nástroje: zverejňovanie – pre-
vody finančných aktív (účinná od 1. júla 2011 alebo 
neskôr). Úprava štandardu rozširuje požiadavky na zve-
rejňovanie informácií o transakciách, ktorých súčas-
ťou je prevod finančných aktív. Tieto úpravy by mali viac 
spriehľadniť riziká, ktorým je účtovná jednotka vysta-
vená v prípade transakcií, ktorými sa prevádza finančné 
aktívum, ale prevodca si zachováva určitú mieru pretrvá-
vajúcej angažovanosti spojenej s týmto aktívom. Úprava 
ďalej zavádza definíciu prevodu a pretrvávajúcej účasti 
pre účely zverejňovania. Táto úprava štandardu zatiaľ 
nebola schválená Európskou úniou.

Úprava IFRS 1, Zrušenie pevného dátumu pre prvoužíva-
teľov IFRS (účinná od 1. júla 2011 alebo neskôr). Úprava 
prináša účtovným jednotkám, ktoré používajú IFRS po 
prvý- krát, nasledujúce úľavy:

 y dátum „1. januára 2004“ t.j. dátum prospektívneho 
uplatnenia odúčtovania finančných aktív a záväzkov, 
nahrádza „dátum prechodu na IFRS“ tak, aby účtovné 
jednotky pri prvom prijatí IFRS nemuseli uplatniť 
požiadavky odúčtovania podľa štandardu IAS 39 
retrospektívne od skoršieho dátumu,

 y účtovné jednotky nemusia pri prvom prijatí IFRS 
prepočítavať oceňovacie rozdiely vzniknuté pri prvom 
zaúčtovaní, pokiaľ k transakcii došlo pred dátumom 
prechodu na IFRS.

Táto úprava štandardu zatiaľ nebola schválená Európ-
skou úniou. 

Úprava IFRS 1, Vysoká hyperinflácia (účinná od 1. júla 
2011 alebo neskôr). Táto úprava obsahuje postupy pre 
účtovné jednotky prekonávajúce vysokú hyperinfláciu, 
ktoré sa buď vracajú k zostavovaniu účtovnej závierky 
v súlade s požiadavkami IFRS, alebo zostavujú účtovnú 
závierku v súlade s požiadavkami IFRS po prvýkrát. Táto 
úprava štandardu zatiaľ nebola schválená Európskou 
úniou.

IFRS 9, Finančné nástroje, časť 1: Klasifikácia a Oce-
ňovanie (účinný od 1. januára 2015). IFRS 9 bol vydaný 
v novembri 2009 a nahrádza časti IAS 39, ktoré upra-
vujú klasifikáciu a oceňovanie finančného majetku. 

Následná novela IFRS 9 v októbri 2010 upravuje kla-
sifikáciu a oceňovanie finančných záväzkov. Novela 
z decembra 2011 zmenila dátum účinnosti z roku 2013 
na rok 2015 a doplnila požiadavky na zverejňovanie úda-
jov. Základné charakteristiky štandardu sú:

 y Finančný majetok bude klasifikovaný do dvoch 
kategórií na účely ocenenia: majetok oceňovaný 
reálnou hodnotou a majetok oceňovaný 
v amortizovanej hodnote metódou efektívnej úrokovej 
miery. Klasifikácia bude musieť by ť uskutočnená 
v čase obstarania finančného majetku a závisí od 
obchodného modelu pre riadenie finančných nástrojov 
a charakteristík zmluvných peňažných tokov daného 
finančného majetku.

 y Finančný majetok bude oceňovaný v amortizovanej 
hodnote metódou efektívnej úrokovej miery len ak 
pôjde o dlhový finančný nástroj a zároveň (i) cieľom 
obchodného modelu účtovnej jednotky je vlastniť 
tento majetok za účelom zinkasovania jeho zmluvných 
peňažných tokov a (ii) zmluvné peňažné toky 
predstavujú len platby istiny a úrokov (t. j. finančný 
nástroj má len základné úverové charakteristiky). 
Všetky ostatné dlhové nástroje budú oceňované 
v reálnej hodnote, pričom výsledok precenenia 
ovplyvní zisk alebo stratu.

 y Akcie a obchodné podiely budú oceňované v reálnej 
hodnote. Akcie držané na obchodovanie budú 
preceňované s vplyvom na zisk alebo stratu. Účtovná 
jednotka sa bude môcť jednorazovo a neodvolateľne 
v čase obstarania rozhodnúť pre preceňovanie 
ostatných akcií a obchodných podielov (i) s vplyvom na 
zisk alebo stratu alebo (ii) s vplyvom na ostatný súhrnný 
zisk alebo stratu. Reklasifikácia alebo recyklovanie 
precenenia do zisku alebo straty v čase predaja alebo 
zníženia hodnoty nebude možná. Uvedené rozhodnutie 
o klasifikácii bude možné uskutočniť samostatne pre 
každú obstaranú investíciu do akcií alebo obchodných 
podielov. Dividendy budú vykázané s vplyvom na 
zisk alebo stratu v prípade, že predstavujú výnos 
z investície a nie vrátenie investície.

 y Väčšina požiadaviek štandardu IAS 39 na klasifikáciu 
a oceňovanie finančných záväzkov bola prenesená 
bez zmeny do štandardu IFRS 9. Hlavnou zmenou 
bude povinnosť účtovnej jednotky vykázať efekty 
zmien vlastného úverového rizika finančných záväzkov 
ocenených v reálnej hodnote, ktorej zmena je vykázaná 
vo výkaze súhrnných ziskov a strát, v inom súhrnnom 
zisku. 

Momentálne sa posudzuje vplyv nového štandardu na 
účtovnú závierku, a zároveň sa očakáva, že vplyv tohto 
štandardu na účtovnú závierku, môže byť významný. 
IFRS 9 zatiaľ nebol schválený Európskou úniou. 
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Úprava štandardu IAS 12, Dane z príjmov (účinná od  
1. januára 2012). Uvedený štandard požaduje, aby 
účtovná jednotka vykazovala odloženú daň pri majetku 
v závislosti od skutočnosti, či sa očakáva vysporiadanie 
účtovnej hodnoty majetku predajom alebo používaním, 
čo môže byť zložité v prípadoch, keď je majetok oceňo-
vaný reálnou hodnotou podľa IAS 40, Investície v nehnu-
teľnostiach. Táto úprava štandardu poskytuje praktické 
riešenie uvedeného problému, a to stanovením predpo-
kladu, že účtovná hodnota majetku sa za normálnych 
okolností vysporiada predajom. Táto úprava štandardu 
zatiaľ nebola schválená Európskou úniou.

IFRS 10, Konsolidovaná účtovná závierka (účinný od  
1. januára 2013 alebo neskôr). Tento štandard nahrádza 
pravidlá o kontrole a konsolidácii uvedené v štandarde 
IAS 27, Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka 
a v interpretácii SIC 12, Účtovné jednotky na špeciálny 
účel. Tento štandard mení definíciu kontroly tak, že sa 
rovnaké kritériá aplikujú na všetky účtovné jednotky. 
Zmenená definícia kontroly sa zameriava na potrebu 
mať právo kontrolovať ako aj byť vystavený variabilným 
ziskom pre to, aby existovala kontrola. Právo kontrolovať 
predstavuje momentálnu schopnosť riadiť aktivity, ktoré 
významne ovplyvňujú zisky. Rozhodnutie o kontrole je 
založené na aktuálnych skutočnostiach a okolnostiach 
a má byť kontinuálne prehodnocované. Skutočnosť, že 
kontrola má byť dočasná, nedáva právo nekonsolido-
vať kontrolovanú spoločnosť. Hlasovacie práva alebo 
iné zmluvné práva alebo ich kombinácia môžu viesť ku 
kontrole investorom. Právo kontrolovať nemusí byť uplat-
ňované. Investor s nadpolovičnou väčšinou hlasovacích 
práv bude spĺňať definíciu kontroly v prípade, že neexis-
tujú iné obmedzenia alebo okolnosti. Štandard obsa-
huje tiež usmernenia ohľadne práv podieľať sa na ria-
dení, o ochranných právach minorít a vzťahu zastúpe-
nia. Práva podieľať sa na riadení predstavujú schopnosť 
investora riadiť aktivity spoločnosti, ktoré významne 
ovplyvňujú zisky. Ochranné práva dávajú investorovi 
schopnosť zablokovať určité rozhodnutia, ktoré sa vymy-
kajú bežnej činnosti spoločnosti. Investor môže vystupo-
vať ako agent, ktorý koná v mene a na účet inej osoby 
alebo skupiny osôb. Investor má alebo nemá kontrolu 
nad zoskupenými investovanými prostriedkami. Štan-
dard IFRS 10 obsahuje zoznam faktorov, ktoré je nutné 
zvážiť pri stanovení, či investor má kontrolu alebo vystu-
puje ako sprostredkovateľ (agent). Zmenená definícia 
kontroly a s ňou spojené usmernenia nahrádzajú nielen 
definíciu kontroly a súvisiace pravidlá v IAS 27 ale aj štyri 
indikátory kontroly v SIC 12. Tento štandard zatiaľ nebol 
schválený Európskou úniou.

IFRS 11, Spoločné podnikanie (účinný od 1. januára 
2013 alebo neskôr). Tento štandard nahrádza štandard 
IAS 31, Investície do spoločných podnikov. Zmeny v defi-
níciách znížili počet druhov spoločného podnikania na 
dva: spoločné prevádzky a spoločné podniky. Možnosť 

proporcionálnej konsolidácie spoločných podnikov bola 
odstránená. Pre spoločné podniky je povinné aplikova-
nie metódy podielu na vlastnom imaní. Spoločné pod-
nikanie je definované ako podnikanie, v ktorom si dve 
strany zmluvne dohodnú zdieľanie kontroly. Spoločná 
kontrola existuje len ak rozhodnutia o aktivitách, ktoré 
významne ovplyvňujú zisky spoločného podniku, vyža-
dujú jednohlasný súhlas strán, ktoré zdieľajú kontrolu. 
Strany, ktoré sa podieľajú na spoločnom podnikaní, by 
mali účtovať o ich právach a povinnostiach z toho vyplý-
vajúcich. Štandard klasifikuje spoločné podnikanie do 
dvoch druhov:

 y Spoločné prevádzk y sú druhom spoločného 
podnikania, na základe ktorého zúčastnené strany 
majú práva priamo k majetku a povinnosti zo záväzkov 
spoločného podnikania. Prevádzkovateľ zaúčtuje svoj 
podiel na základe jeho priamych práv a záväzkov a nie 
na základe iného vlastníckeho podielu.

 y Spoločný podnik dáva zmluvným stranám práva 
k  netto imaniu alebo výsledkom podnikania. Investor 
nemá priame práva k majetku alebo priame záväzky 
z podnikania spoločného podniku. Namiesto toho si 
investori spoločného podniku delia imanie a výsledky 
podniku z aktivít spoločného podniku. Spoločné 
podniky sa budú účtovať metódou podielu na vlastnom 
imaní podľa IAS 28, Investície do pridružených 
spoločností. Účtovné jednotky už nebudú môcť 
používať metódu podielovej konsolidácie na účtovanie 
o spoločných podnikoch. Štandard tiež upravuje 
účtovanie stranami, ktoré participujú na spoločnom 
podnikaní avšak nemajú spoločnú kontrolu. Tento 
štandard zatiaľ nebol schválený Európskou úniou.

IFRS 12, Zverejnenia podielov v iných spoločnostiach 
(účinný od 1. januára 2013 alebo neskôr). Je apliko-
vaný prospektívne od začiatku obdobia, keď sa prvýkrát 
uplatní. Tento štandard nahrádza zverejnenia v exis-
tujúcom štandarde IAS 28, Investície do pridružených 
spoločností. Tento štandard vyžaduje rozšírené zverej-
ňovanie informácií o konsolidovaných i nekonsolidova-
ných účtovných jednotkách, v ktorých má účtovná jed-
notka účasť. Vyžaduje tiež informácie, aby používatelia 
účtovnej závierky mohli vyhodnotiť druh, riziká a finančný 
dopad z investícií účtovnej jednotky v dcérskych spoloč-
nostiach, pridružených spoločnostiach, na spoločnom 
podnikaní a v nekonsolidovaných štruktúrovaných spo-
ločnostiach. Aby bol tento cieľ splnený, požadujú sa zve-
rejnenia v nasledovných oblastiach:

 y významné úsudky a predpoklady aplikované účtovnou 
jednotkou pri stanovení, či kontroluje, má spoločnú 
kontrolu, podstatný vplyv alebo iný podiel v inej 
účtovnej jednotke,

 y podiely v dcérskych spoločnostiach,
•podiely na spoločnom podnikaní a v pridružených spo-
ločnostiach,
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 y podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných 
spoločnostiach.

Tento štandard zatiaľ nebol schválený Európskou úniou.

IFRS 13, Oceňovanie reálnou hodnotou (účinný od  
1. januára 2013 alebo neskôr). Tento štandard nahrá-
dza pokyny na oceňovanie reálnou hodnotou obsiahnuté 
v rôznych štandardoch a interpretáciách jediným štan-
dardom. Je výsledkom spoločnej snahy rady IASB a FASB 
o zblíženie koncepčného rámca pre oceňovanie reálnou 
hodnotou. Štandard IFRS 13:

 y definuje reálnu hodnotu,
 y uvádza predpoklady, ako stanoviť reálnu hodnotu,
 y vyžaduje zverejňovanie informácií o oceňovaní reálnou 

hodnotou.
Tento štandard kategorizuje reálne hodnoty do troch 
úrovní na základe druhu vstupných premenných v oce-
ňovacích modeloch:

 y Úroveň 1 predstavujú kótované ceny na aktívnom trhu, 
na ktorom sa obchoduje s oceňovaným majetkom 
alebo záväzkom. Konzistentne so súčasne platnými 
IFRS, ak existuje cena kótovaná na aktívnom trhu, 
táto sa použije pre stanovenie reálnej hodnoty bez jej 
ďalšej úpravy.

 y Úroveň 2 predstavujú iné vstupné premenné dostupné 
z trhu.

 y Úroveň 3 predstavujú vstupné parametre, ktoré nie sú 
priamo dostupné z trhu, ktoré však musia vyjadrovať 
predpoklady, aké by použil účastník trhu pri stanovení 
vhodnej ceny majetku alebo záväzku.

Ocenenie reálnou hodnotou je kategorizované do prísluš-
nej úrovne na základe významnej vstupnej premennej 
s najnižšou úrovňou. Štandard obsahuje zvýšené požia-
davky na zverejnenia, ktoré môžu znamenať zvýšené 
nároky na účtovné jednotky. Požiadavky na zverejnenia 
sú podobné ako v IFRS 7, Finančné nástroje: zverejňo-
vanie, avšak aplikujú sa na všetok majetok a záväzky, 
ktoré sú ocenené v reálnej hodnote a nielen na finančné 
nástroje. Tento štandard zatiaľ nebol schválený Európ-
skou úniou.

IAS 27 (2011), Individuálna účtovná závierka (účinný od 
1. januára 2013 alebo neskôr). Požiadavky na individu-
álnu účtovnú závierku zostali bezo zmeny a sú obsiah-
nuté v upravenom štandarde IAS 27. Ďalšie časti štan-
dardu IAS 27 sú nahradené štandardom IFRS 10, Konso-
lidovaná účtovná závierka. Tento štandard zatiaľ nebol 
schválený Európskou úniou.

IAS 28 (2011), Investície do pridružených spoločností 
(účinný od 1. januára 2013 alebo neskôr). Štandard 
je upravený tak, aby zohľadňoval zmeny spôsobené 
vydaním štandardov IFRS 10, Konsolidovaná účtovná 

závierka, IFRS 11, Spoločné podnikanie a IFRS 12,  
Zverejnenia podielov v iných spoločnostiach. Tento štan-
dard zatiaľ nebol schválený Európskou úniou.

Novela IAS 1, Prezentácia účtovnej závierky (účinná od 
1. júla 2012 alebo neskôr). Táto novela mení zoskupenie 
položiek vykazovaných v ostatnom úplnom výsledku hos-
podárenia. Položky, ktoré je možné následne previesť 
do výsledku hospodárenia (napr. pri odúčtovaní alebo 
vysporiadaní), sa budú vykazovať oddelene od položiek, 
ktoré nemožno takto reklasifikovať. Úprava ďalej zacho-
váva možnosť vykazovania položiek ostatného úplného 
výsledku hospodárenia buď po zdanení alebo pred zda-
nením, v oboch prípadoch ale musí byť uvedená celková 
čiastka dane z príjmu pripadajúca na jednotlivé položky 
ostatného úplného výsledku hospodárenia. Okrem toho 
sú účtovné jednotky i naďalej povinné zverejniť čiastku 
dane z príjmu pripadajúcu na jednotlivé položky ostat-
ného úplného výsledku hospodárenia buď vo výkaze 
alebo v poznámkach. Táto novela štandardu zatiaľ 
nebola schválená Európskou úniou.

Novela IAS 19, Zamestnanecké požitky (účinná od  
1. januára 2013 alebo neskôr). Táto novela vyžaduje, 
aby sa všetky zmeny dlhodobých zamestnaneckých 
požitkov účtovali hneď ako nastanú, buď do výsledku 
hospodárenia alebo do ostatného úplného výsledku hos-
podárenia. Ďalej zavádza rozšírené zverejnenie informá-
cií v poznámkach. Novela mení účtovanie pri ukončení 
pracovného pomeru, vrátane rozlíšenia požitkov posky-
tovaných výmenou za služby a požitkov poskytovaných 
výmenou za ukončenie pracovného pomeru a vplyv na 
uznanie a ocenenie požitkov pri ukončení pracovného 
pomeru. Táto novela štandardu zatiaľ nebola schválená 
Európskou úniou.

IFRIC 20, Náklady na odstránenie skrývky pri povrcho-
vej ťažbe (účinná od 1. januára 2013 alebo neskôr). 
Táto interpretácia vyžaduje, aby subjekt, ktorý predtým 
účtoval náklady na skrývku priamo do hospodárskeho 
výsledku, začal aktivovať náklady od dátumu aplikova-
nia interpretácie. Všetky existujúce zostatky na účtoch 
nákladov na majetok súvisiaci so skrývkou sa k dátumu 
prechodu odpíšu do počiatočného stavu nerozdeleného 
zisku za predpokladu, že nesúvisia s identifikovateľnou 
časťou ložiska. Táto interpretácia zatiaľ nebola schvá-
lená Európskou úniou.

Zverejnenia – vzájomné započítavanie finančného 
majetku a záväzkov – Novela IFRS 7 (vydaná v decem-
bri 2011 s účinnosťou pre ročné účtovné obdobia začí-
najúce 1. januára 2013 alebo neskôr). Novela vyžaduje 
predkladanie zverejnení, ktoré by užívateľovi účtovnej 
závierky umožnili posúdiť dopad alebo možný dopad 
zmluvných ustanovení o vzájomnom započítavaní 
majetku a záväzkov, vrátane dopadu práva na vysporia-
danie v netto sume. Novela bude mať dopad na zverej-
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nenia finančných nástrojov, neovplyvní však ich oceňo-
vanie a vykazovanie. Táto novela zatiaľ nebola schválená 
Európskou úniou.

Vzájomné započítavanie finančného majetku a finanč-
ných záväzkov – Novela IAS 32 (vydaná v decembri 
2011 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 
1. januára 2014 alebo neskôr). Novela prináša apli-
kačné usmernenia k IAS 32, ktorých cieľom je odstrá-
niť nezrovnalosti v aplikácii niektorých kritérií vzájom-
ného započítavania. Objasňuje napríklad význam výrazu 
„mať v súčasnosti právne vymáhateľné právo na vzá-
jomné započítanie“ ako aj skutočnosť, že niektoré sys-
témy vzájomného vyrovnania v brutto sumách sa môžu 
považovať za ekvivalent vyrovnania v netto hodnotách. 
Spoločnosť posudzuje dopad novely a zvažuje odkedy 
ju bude aplikovať. Táto novela zatiaľ nebola schválená 
Európskou úniou.

Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, nové štandardy 
a interpretácie nebudú mať významný dopad na účtovnú 
závierku.

2.1 účtovanie kurzových rozdielov

(a) Funkčná mena a mena prezentácie účtovnej 
závierky
Funkčná mena je mena, v ktorej Spoločnosť vykonáva 
svoje aktivity. Mena, v ktorej je zostavená účtovná 
závierka, je euro a tá je zároveň aj funkčnou menou. 

(b) Transakcie a zostatky v cudzej mene
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 transak-
cie - aktuálny kurz Európskej centrálnej banky (ECB). 
Prepočítacím kurzom majetku a záväzkov vyjadrených 
v cudzej mene je kurz ECB ku dňu, ku ktorému sa zosta-
vuje účtovná závierka.

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

2.2 hmotný majetok

V čase obstarania sa hmotný majetok oceňuje v obsta-
rávacej cene. K súvahovému dňu Spoločnosť oce-
ňuje hmotný majetok obstarávacou cenou zníženou 
o oprávky. Obstarávacie náklady zahŕňajú aj výdavky, 
ktoré sa priamo vzťahujú k obstaraniu príslušného 
majetku alebo náklady technického zhodnotenia (sub-
sequent costs), pričom je pravdepodobné, že v budúc-

nosti 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 rov-
nomerného odpisovania. Majetok sa odpisuje z obsta-
rávacej hodnoty zníženej o predpokladané výnosy z pre-
daja daného majetku, ak sa po skončení používania 
majetku očakáva jeho predaj. Odpisovaná hodnota sa 
systematicky alokuje do nákladov počas predpoklada-
nej doby používania majetku. Predpokladaná doba pou-
žívania pre jednotlivé druhy majetku:

 y osobné počítače a ostatný hardvér  4 až 5 rokov
 y automobily 4 roky
 y nábytok 6 až 12 rokov
 y kancelárske stroje a prístroje 2 až 6 rokov 

Doba používania a zostatková hodnota sa každý rok pre-
hodnocujú.

Predmetom poistenia je náhrada strát, ktoré vzniknú 
ako dôsledok operačného rizika, ktorému sú vystavené 
finančné inštitúcie. 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 amortizovaní sa používa metóda rovnomernej amor-
tizácie. Amortizovaná hodnota sa systematicky alokuje 
do nákladov počas predpokladanej doby používania 
majetku. Predpokladaná doba používania je 2 až 4 roky.

(b) Softvér
Softvér je ocenený v obstarávacích cenách. Pri amorti-
zácii sa používa metóda rovnomernej amortizácie. Amor-
tizovaná hodnota sa systematicky alokuje do nákladov 
počas predpokladanej doby používania majetku. Predpo-
kladaná doba používania je 2 až 5 rokov.

2.4 finančný majetok a záväzky

Spoločnosť rozdeľuje finančný majetok do nasledovných 
kategórií: finančný majetok v reálnej hodnote preceňo-
vaný cez hospodársky výsledok, finančný majetok určený 
na predaj, finančný majetok držaný do splatnosti, termí-
nované vklady a pohľadávky. Klasifikácia finančného 
majetku ako finančný majetok v reálnej hodnote pre-
ceňovaný cez hospodársky výsledok, finančný majetok 
k dispozícii na predaj a finančný majetok držaný do splat-
nosti závisí od zámeru, s akým boli investície obstarané. 
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(a) Finančný majetok a záväzky v reálnej hodnote pre-
ceňované cez hospodársky výsledok
Je klasifikovaný, ak:

 y bol obstaraný za účelom predaja alebo spätného 
nákupu v blízkej budúcnosti,

 y je zámerom zabrániť účtovnej nezhode medzi 
preceňovaním finančného majetku a záväzkov, ktoré 
sú týmto finančným majetkom kryté,

 y je zrejmé, že bude v krátkej dobe generovať zisky,
 y ide o deriváty s výnimkou derivátov, ktoré predstavujú 

nástroj zabezpečenia, alebo
 y je účtovnou jednotkou pri prvotnom účtovaní určený 

spôsob ocenenia v reálnej hodnote, pričom zmeny 
z precenenia sa účtujú s dopadom na hospodársky 
výsledok.

Finančné aktíva oceňované v reálnej hodnote cez hospo-
dársky výsledok a strát pri prvotnom zaúčtovaní sú tie, 
ktoré kryjú záväzky z poistných zmlúv kde riziko zo zmeny 
reálnej hodnoty finančných aktív nesú poistení. Ocene-
nie týchto aktív v reálnej hodnote cez hospodársky výsle-
dok eliminuje, alebo významne znižuje nesúlad v oceňo-
vaní alebo nekonzistentnosti (angl. accounting mismatch 
- účtovný nesúlad), ktorý by inak vznikol, keby sa oceňo-
vanie aktív a záväzkov vykonávalo rôznym spôsobom.

(b) Finančný majetok určený na predaj
Finančný majetok (okrem derivátov), ktorý je označený 
ako určený na predaj, alebo ktorý nie je klasifikovaný ako 
iná kategória. 

(c) Finančný majetok držaný do splatnosti
Finančný majetok (okrem derivátov) s pevne stanove-
nými alebo stanoviteľnými platbami, určenou splatnos-
ťou, so zámerom a schopnosťou držať ho do splatnosti. 

(d) Termínované vklady a pohľadávky
Termínované vklady a pohľadávky sú finančným majet-
kom s pevnou splatnosťou (poznámka 9, 10).

Bežné nákupy a predaje finančného majetku sa vyka-
zujú k dátumu finančného vysporiadania obchodu, ktorý 
predstavuje dátum, kedy Spoločnosť dané aktívum 
nadobudne alebo dodá. Táto metóda je dôsledne použí-
vaná pre všetky nákupy a predaje finančného majetku.

Pre majetok, ktorý je uvedený v bodoch b) až d) sú 
transakčné náklady priradené k cene obstarania.

Pri prvotnom účtovaní je finančný majetok alebo finančný 
záväzok ocenený v obstarávacej hodnote. Pri následnom 
precenení sa finančný majetok a záväzky ocenia v reál-
nej 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 reál-
nej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok 
sa zahrnú do výkazu súhrnných ziskov a strát v období, 
v ktorom nastali. Nerealizované zisky a straty plynúce 
zo zmien reálnej hodnoty kategórie finančný majetok 
určený na predaj sa účtujú do ostatných súhrnných zis-
kov a strát. Pri predaji alebo znížení hodnoty cenných 
papierov klasifikovaných ako finančný majetok určený na 
predaj sú akumulované úpravy reálnej hodnoty zahrnuté 
do výkazu súhrnných 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 oce-
nenia. 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 hore uvedenými spôsobmi 
je cena vypočítaná z výnosu, ktorý bol získaný interpolá-
ciou medzi najbližšími bodmi výnosovej krivky pre daný 
typ cenného papiera. v prípade neaktívneho finančného 
trhu je pre danú investíciu reálna hodnota určená pou-
žijúc oceňovacie techniky, ktoré zahŕňajú použitie aktu-
álnych nezávislých trhových transakcií medzi informo-
vanými a súhlasiacimi stranami, odkazov na aktuálnu 
reálnu hodnotu iného nástroja, ktorý je v podstate rov-
naký, 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 deriváty určené na obchodo-
vanie. Spoločnosť vo svojom portfóliu využíva iba deri-
váty s menovými nástrojmi s pevnou termínovou ope-
ráciou, ktoré sú určené na obchodovanie. Derivátové 
finančné nástroje sú prvotne aj následne oceňované 
reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt takýchto 
derivátových nástrojov sa účtujú výnosov a nákladov. 
Reálna hodnota je vypočítaná ako rozdiel súčasnej 
hodnoty „pohľadávky kúpiť“ a „záväzku predať“ zahra-
ničnú menu voči domácej mene alebo domácu menu 
voči zahraničnej mene. Pohľadávka aj záväzok sú vyjad-
rené v domácej mene použijúc kurz Európskej centrálnej 
banky platný pre deň ocenenia. 

2.6 Pohľadávky

Pohľadávky vrátane pohľadávok z poistenia sa pri prvot-
nom vykázaní oceňujú v reálnej hodnote a následne 
sa ich hodnota znižuje o hodnotu opravných polo-
žiek. Opravné položky k pohľadávkam z poistenia sa  
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tvoria v závislosti od dĺžky doby po splatnosti pohľadá-
vok na základe výsledkov analýzy vývoja splatnosti. Pri 
zániku poistenia z dôvodu neplatenia sa vytvorí opravná 
položka vo výške 100 % pohľadávky. Spoločnosť vyzýva 
klientov k úhrade dlžného poistného a v prípade pohľa-
dávok, 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 spoľah-
livo odhadnuté.

Indikátory zníženia hodnoty sú:

 y významné finančné ťažkosti emitenta alebo dlžníka,
 y porušenie zmluvných podmienok ako významné 

omeškanie v platbách,
 y vysoká pravdepodobnosť insolventnosti 
 y pravdepodobnosť vstupu emitenta alebo dlžníka do 

likvidácie, 
 y pozastavené obchodovanie z dôvodu finančných 

ťažkostí 

Možné zníženie finančného majetku sa prehodnocuje 
na finančnom majetku určenom na predaj a finančnom 
majetku držanom do splatnosti.

Spoločnosť má taktiež stanovené interné pravidlá pre 
vykonanie testu a prehodnotenie možného zníženia 
hodnoty finančného majetku alebo skupiny finančného 
majetku. 

Pre akciové investície a investície do fondov sa zníženie 
hodnoty vykoná ak:

 y trhová hodnota investície je nepretržite pod 80 % 
obstarávacej ceny počas 6-mesačného obdobia a/
alebo

 y trhová hodnota investície k súvahovému dňu je nižšia 
oproti obstarávacej cene o viac než 50 %

Pre dlhové investície sa zníženie hodnoty vykoná v prí-
pade 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 do nákla-
dov, so súčasnou tvorbou opravnej položky.

Výška zníženia hodnoty finančného majetku oceňova-
ného zostatkovou hodnotou sa určí ako rozdiel:

 y súčasnej hodnoty očakávaných peňažných tokov (pri 
použití pôvodnej efektívnej úrokovej miery finančného 
nástroja),

 y zostatkovej hodnoty ku dňu precenenia.

Výška zníženia hodnoty sa určí:

 y individuálne pre významný finančný majetok 
a spoločne pre ostatné druhy finančného majetku 
s rovnakým kreditným rizikom.

Ak v nasledovnom období poklesne výška zníženia hod-
noty 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 príslušných výnosových účtoch. 
Strata zo zníženia hodnoty je zrušená alebo znížená len 
do takej výšky, aby zostatková hodnota majetku nepre-
výšila zostatkovú hodnotu majetku, ak by sa o znížení 
hodnoty neúčtovalo. 

V prípade finančného majetku určeného na predaj Spo-
ločnosť hodnotí, či došlo k významnému a dlhotrvajú-
cemu poklesu reálnej hodnoty finančného majetku pod 
obstarávaciu cenu. Ak existujú indikátory zníženia hod-
noty finančného majetku, je kumulovaná strata z pre-
cenenia na reálnu hodnotu odúčtovaná z výkazu ostat-
ných súhrnných ziskov a strát do výkazu súhrnných zis-
kov a strát. Výška zníženia hodnoty sa určí ako rozdiel:

 y amortizovanej hodnoty,
 y reálnej hodnoty ku dňu precenenia.

Ak v nasledovnom období poklesne výška zníženia hod-
noty dlhových cenných papierov a táto zmena sa usku-
točnila z dôvodu udalosti, ktorá nastala po pôvodnom 
znížení hodnoty, predtým zaznamenané zníženie sa 
náležite upraví na účtoch opravné položky a príslušných 
výnosových účtoch.

2.8 Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peniaze a peňažné ekvivalenty zahŕňajú pokladničnú 
hotovosť, ceniny, vklady v bankách a ostatný krátko-
dobý vysoko likvidný majetok so splatnosťou tri mesiace 
a menej okrem krátkodobých termínovaných vkladov, 
ktoré boli dohodnuté za účelom investovania. Peňažné 
prostriedky a peňažné ekvivalenty sa oceňujú v nominál-
nej hodnote zvýšené o časovo rozlíšené úroky.



42 všetky sumy v tis. eur, ak nie je uvedené inak

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS v znení prijatom EU za rok končiaci k 31. 12. 2011 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

2.9 klasifikácia poistných zmlúv

Definícia poistnej zmluvy
Poistná zmluva je taká dohoda o kompenzácii pre poiste-
ného, na základe ktorej jedna strana (poisťovateľ) akcep-
tuje významné poistné riziko od druhej strany (pois-
tený) v prípade, že špecifikovaná budúca neistá udalosť 
(poistná udalosť) negatívne ovplyvní poisteného. Poist-
nou zmluvou nie je taká zmluva, ktorá vystavuje pois-
ťovateľa 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, úvero-
vom 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 (dodatoč-
ných k platbám uhradeným poistníkom Spoločnosti). Ak 
sa zmluva raz klasifikuje ako poistná zmluva, ostáva ňou 
až kým nezaniknú všetky práva a povinnosti z nej vyplý-
vajúce.

Spoločnosť testovala hladinu významnosti prenosu 
rizika ako rozdiel medzi zaplateným poistným (platba 
uhradená poisteným Spoločnosti) a nárokom na plne-
nie v prípade poistnej udalosti.

Zmluvy sú klasifikované na úrovni portfólií zmlúv jed-
notlivých produktov. Ak celé dané portfólio pozostáva 
zo zmlúv, ktoré prenášajú poistné riziko, Spoločnosť 
neskúma jednotlivé zmluvy, aby identifikovala nevý-
znamnú skupinu, ktorá prenáša nevýznamné poistné 
riziko. Ak aj malé množstvo zmlúv nespĺňa požiadavku 
klasifikácie poistnej zmluvy, je stanovené celé portfó-
lio ako poistné zmluvy. Niektoré poistné zmluvy obsa-
hujú pripoistenia. Tieto pripoistenia nie sú klasifikované 
osobitne, nakoľko 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 parti-
cipation features – DPF) a všetky obsahujú vložené deri-
váty (Vložené deriváty – poznámka 2.10 (c)), ktoré sú 
však úzko naviazané na hlavnú zmluvu a preto ich nie 
je potrebné oddeliť a oceniť reálnou hodnotou. Výška 
podielov na prebytku je závislá od rozhodnutia Spo-
ločnosti.

(Charakteristika poistných zmlúv – poznámka 2.10 (a))

2.10 účtovné metódy a zásady súvisiace  
s poistnými zmluvami

(a) Členenie
Svojím charakterom sú produkty Spoločnosti dlhodobé 
poistné zmluvy s pevnými a garantovanými podmien-
kami. Ku každému produktu vydala Spoločnosť poistné 
podmienky, kde sú definované všetky práva a povinnosti 
zmluvných strán.

Poistné zmluvy Spoločnosti je možné rozdeliť do nasle-
dovných produktových skupín, a to podľa toho, aké 
poistné riziká sú nimi kryté:

1. poistenia rizikové

 y úverové životné poistenie za bežné poistné, ktoré 
kryje riziká smrť a trvalé následky úrazu, pričom ako 
voliteľné riziko je možné dohodnúť pripoistenie smrť 
následkom úrazu (toto riziko kryje 27 % poistných 
zmlúv),

 y skupinové poistenie pre prípad smrti s pripoistením 
plnej a trvalej invalidity,

 y 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,

• kapitálové poistenie s pevnou lehotou výplaty za 
jednorazové poistné, ktoré kryje tieto tri povinné 
riziká: dožitie, trvalé následky úrazu a závažné 
ochorenia,

• 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 79 % poistných zmlúv) a smrť 
následkom úrazu (toto riziko kryje 80 % poistných 
zmlúv).

• kapitálové životné poistenie za bežné poistné s 
pripoistením detí (pripoistenie pre prípad trvalých 
následkov úrazu a pre prípad závažných ochorení sa 
vzťahuje na všetky deti poisteného),

• pohrebné poistenie za jednorazové poistné alebo 
za bežné poistné so skrátenou dobou platenia 
poistného, ktoré kryje riziko smrti

 
3. poistenia investičné

• investičné životné poistenie za jednorazové poistné,
• investičné životné poistenie za bežné poistné,
• indexovo viazané životné poistenie za jednorazové 

poistné.
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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 – Spa-
rinvest KAG. V prípade dožitia sa konca poistnej doby 
má poistený nárok na výplatu kapitálovej hodnoty poist-
nej zmluvy. 

S indexovo viazaným životným poistením je spojený dlho-
pis zložený z troch podkladových indexov. V tomto pois-
tení je okrem poistenia smrti aj povinné pripoistenie trva-
lých následkov úrazu. V prípade dožitia sa konca poist-
nej doby je emitentom garantované zhodnotenie, kto-
rého výška vyplýva z podmienok poistnej zmluvy.

Spoločnosť v tomto produkte nepreberá žiadnu záruku 
za solventnosť emitenta dlhopisu. Potenciálne riziko 
platobnej neschopnosti emitenta a s tým spojené riziko 
nevyplatenia akéhokoľvek plnenia z poistnej zmluvy 
investičného životného poistenia, znáša poistený.

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 posky tnutú poistnú ochranu. Lehotné 
poistné (t. j. poistné, ktoré je určené na poistnej zmluve 
a súvisí s rozsahom poistného krytia, výškou poistných 
súm a frekvenciou platenia poistného) je určené Spo-
ločnosťou na základe poistno–technických metód a to 
buď portfóliovou sadzbou (skupinové poistenie), alebo 
v závislosti od veku a pohlavia poisteného a doby trva-
nia poistenia a doby platenia poistného. 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 pois-
tení 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. 
 y bez ohľadu na to, či poistné bolo skutočne zaplatené,
 y bez zohľadnenia skutočnosti, či poistné patrí celé 

alebo len sčasti do príslušného účtovného obdobia,
 y so zohľadnením zaniknutých poistných zmlúv,
 y bez zohľadnenia zaistenia.

 
Hrubým predpísaným poistným je súčet všetkých jed-
notlivých predpísaných poistných, ktoré vznikli v danom 
účtovnom období. Tú časť hrubého predpísaného poist-
ného, 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.

2. Náklady na obstaranie 
Medzi náklady na obstaranie poistných zmlúv pat-
ria získateľské provízie a ostatné náklady, ktoré súvi-
sia s obstarávaním a administráciou nových poist-
ných zmlúv, napríklad náklady na marketing, lekárske 
výpisy a prehliadky, poštovné, tlačivá, školenia porad-
cov (časové rozlíšenie obstarávacích nákladov je popí-
sané v poznámke 2.10 d).

3. Náklady na prevádzku
Medzi náklady na prevádzku sú zahrnuté udržiavacie 
provízie a ostatné náklady, ktoré súvisia so správou pois-
tenia (napr. osobné náklady, odpisy, nájomné náklady, 
náklady spojené s údržbou vozového parku, nájomných 
priestorov, cestovné náklady, poradenstvo, softvérové 
náklady). Udržiavacia provízia sa zaúčtuje pri vzniku 
zmluvného nároku na províziu a časovo sa rozlišuje, ak 
frekvencia platenia poistného je iná ako mesačná.

4. Náklady na poistné plnenia
Medzi náklady Spoločnosti sú zahrnuté aj výplaty z poist-
ných udalostí (poistné plnenia), výplaty odkupnej hod-
noty pri predčasnom zrušení poistenia (vypovedanie 
poistnej zmluvy), mimoriadne výbery z investičných pois-
tení a náklady na správu poistných plnení.

5. Náklady na tvorbu rezerv
Záväzok zo zmluvných nárokov, ktoré Spoločnosti vznikli 
na základe uzatvorených poistných zmlúv, začína dňom 
začiatku poistenia. Spoločnosť na pokrytie svojich záväz-
kov 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 
náklady a výnosy.

Rezerva na poistné budúcich období (RPBO) sa vytvára 
 y pre tradičné poistenia z hrubého predpísaného 

poistného a 
 y 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 nevy-
tvára ani pre mesačne platené bežné poistné vzhľadom 
na to, že Spoločnosť vydáva zmluvy so začiatkom pois-
tenia vždy k 1. dňu v mesiaci. Zmena stavu rezervy sa 
účtuje cez náklady a výnosy.

Rezerva na poistné plnenia (RPP) je určená na likvidá-
ciu poistných udalostí (PU) v bežnom účtovnom období 
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alebo v nasledujúcich účtovných obdobiach. Táto rezerva 
sa skladá z dvoch častí:

 y rezerva na vzniknuté a nenahlásené poistné udalosti 
(IBNR – incurred but not reported),

 y rezerva na hlásené 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, rizi-
kové poistenia a pre pripoistenia je lehotné poistné 
na zmluve vynásobené frekvenciou platenia. Anualizo-
vaným poistným pre poistenia investičné je aktuálne 
mesačné poistné za riziko smrti násobené dvanástimi.

Rezerva IBNR je rozpustená v prípade poistnej udalosti 
nahlásenej v aktuálnom kalendárnom roku, avšak vznik-
nutej v minulých kalendárnych rokoch. Výška rozpuste-
nej rezervy IBNR pre danú nahlásenú poistnú udalosť 
je rovná celkovej výške rezervy RBNS pre danú poistnú 
udalosť vrátane očakávaných nákladov súvisiacich s lik-
vidáciou poistnej udalosti. Príslušná časť rezervy sa 
potom rozpúšťa v mesiaci, v ktorom bola daná poistná 
udalosť nahlásená.

Dôvodom použitia tejto metódy je krátka vlastná skú-
senosť Spoločnosti (Spoločnosť začala svoju činnosť 
v roku 2003) a relatívne nízky počet hlásených poist-
ných plnení. Spoločnosť však uchováva všetky údaje 
potrebné na použitie kvalifikovanejšej metódy na urče-
nie tejto rezervy. Pre overenie dostatočnosti takto vytvo-
renej rezervy IBNR používa Spoločnosť metódu založenú 
na výpočte priemerného oneskorenia medzi vznikom PU 
a jej nahlásením.

Rezerva RBNS
Spoločnosť tvorí túto rezervu v závislosti od typu poistnej 
udalosti vo výške predpokladaného poistného plnenia 
zvýšeného o náklady, ktoré budú pravdepodobne vynalo-
žené na likvidáciu poistnej udalosti. Pri nahlásení poist-
nej udalosti z minulých účtovných období sa rozpúšťa 
rezerva IBNR. Pri ukončení poistnej zmluvy poistnou 
udalosťou sa súčasne rozpúšťa rezerva na životné pois-
tenie, 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.

Rezerva na životné poistenie (RŽP) predstavuje súčasnú 
hodnotu záväzkov Spoločnosti voči poisteným po odpočí-
taní súčasnej hodnoty budúceho poistného. Pri výpočte 
sa použijú tie isté predpoklady, ako boli použité pri 
výpočte poistného (úmrtnosť, úroková miera, náklady – 

poznámka 15.1 (d)). Spoločnosť vykazuje v účtovníctve 
túto rezervu v hrubej výške.

Rezerva je vypočítaná na mesačnej báze, a to lineárnou 
interpoláciou medzi aktuálnymi výročiami so zohľad-
nením dátumu začiatku každého poistenia. Ak je hod-
nota rezervy menšia ako nula, potom sa táto hodnota 
nahradí nulou a rozdiel, ktorý vznikne, sa v účtovníctve 
sleduje ako časové rozlíšenie obstarávacích nákladov. 
Pre kapitálové životné poistenia za jednorazové poistné 
je do rezervy životného poistenia započítaná aj diskon-
tovaná hodnota budúcich nákladov na správu poistenia 
súvisiacich s trvaním poistenia. Súčasťou rezervy je aj 
rezerva na pripoistenia ku kapitálovému poisteniu s pev-
nou lehotou výplaty za jednorazové poistné. 

Pre kapitálové životné poistenia za bežné poistné je hod-
nota rezervy životného poistenia znížená o zillmerizáciu 
rezervy.

Zillmerizácia rezervy zohľadňuje skutočnosť, že v prí-
pade bežného poistného sú obstarávacie náklady vyna-
ložené pri uzatváraní poistnej zmluvy splácané (umoro-
vané) 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, nakoľko v prípade rizika 
smrti poisteného ide o prirodzené mesačné poistné 
zodpovedajúce veku a pohlaviu poisteného a aktuálnej 
výške rizikovej sumy (RS).

Rezerva na kry tie rizika z investovania finančných 
prostriedkov v mene poistených (ďalej v texte a tabuľ-
kách 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 hod-
noty všetkých individuálnych účtov poistníkov existujú-
cich k aktívnym poisteniam. Aktuálna hodnota účtu pri-
slúchajúceho     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 hospodársky výsledok.

(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. 

Tieto deriváty sú súčasťou testu primeranosti rezerv. 
Vloženými derivátmi sú napr. nárok na odkupnú hod-
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notu, nárok na redukciu poistenia, nárok na indexá-
ciu, nárok na zvýšenie poistného alebo poistnej sumy, 
nárok na predĺženie poistnej doby, nárok na mimoriadny 
výber. Do testu primeranosti rezerv je zahrnutý nárok 
na odkupnú hodnotu, nárok na redukciu a indexácia. 
Ostatné deriváty sú využívané v minimálnej miere, z hľa-
diska početnosti ako aj výšky nároku sú nevýznamné 
a z týchto dôvodov v súčasnosti do testu primeranosti 
rezerv nevstupujú.

(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 nákla-
dov spojených s uzatvorením poistenia. 

Časové rozlíšenie obstarávacích provízií používa Spoloč-
nosť pre investičné životné poistenia za bežné poistné 
s frekvenciou platenia poistného inou ako je rok. Dôvo-
dom je časové zosúladenie vyplatenej provízie (vyplatí sa 
v ročnej výške na začiatku poistenia) s poplatkom, ktorý 
sa uplatňuje počas prvého roka. Dôvodom je časové 
zosúladenie vyplatenej provízie s kalkulovanými počia-
točnými nákladmi.

Náklady budúcich období (NBO) sa týkajú uržiavacích 
provízií pre poistenia za bežné poistné s frekvenciou pla-
tenia poistného inou ako mesačnou.

(e) Test primeranosti rezerv 
Spoločnosť vykonáva test primeranosti rezerv k súva-
hovému 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 aktu-
árskych predpokladov a vplyv rizikových faktorov.

Použitý test primeranosti vychádza z odporúčania Slo-
venskej spoločnosti aktuárov a predpokladov stanove-
ných Spoločnosťou buď na základe vlastných skúse-
ností, alebo na základe odhadov vývoja. Spoločnosť tes-
tuje 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 dosta-
točná, rozdiel sa zaúčtuje cez hospodársky výsledok. 
Najvýznamnejšie predpoklady a prirážky sú uvedené 
v časti 4.2.3. Rezervy Spoločnosti boli pri použití sta-
rých i nových rizikových prirážok dostatočné a tak uve-
dená 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 nenahlá-
sené poistné udalosti (IBNR).

(f) Zaistné zmluvy
Ako zmluvy o zaistení, ktoré má Spoločnosť v držbe, sú 
klasifikované také zmluvy, do ktorých vstupuje Spoloč-
nosť 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 rizi-
kách vyplývajúcich z bežnej činnosti za účelom zníženia 
možných čistých strát prostredníctvom presunu rizika. 
Položky súvahy a výkazu súhrnných ziskov a strát vyplý-
vajúce zo zaistných zmlúv sú prezentované oddelene od 
súvahových a výsledovkových položiek vyplývajúcich 
z poistných zmlúv. Dôvodom je skutočnosť, že zaistné 
zmluvy nezbavujú Spoločnosť priamych záväzkov voči 
poisteným. 

Poistné zmluvy Spoločnosti sú zaistené excedent-
ným zaistením na rizikovej báze a kvótovým zaistením. 
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 postú-
pené zaisťovateľovi je vykazované ako náklad. Postú-
pené poistné plnenia sa účtujú ako výnos. Sumy pohľa-
dávok zo zaistenia a záväzkov voči zaisťovateľom 
predsta vujú sumy nárokované alebo platené podľa pod-
mienok zaistnej zmluvy. Zaistenie má vplyv len na RPBO; 
na ostatné rezervy poisťovne nevplýva a Spoločnosť 
účtuje o podiele zaisťovateľa na škodách a plneniach až 
pri ich vyplatení.

Aktíva vyplývajúce zo zaistenia sú posudzované z hľa-
diska zníženia hodnoty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka. 

2.11 daň z príjmov

Daň z príjmov pozostáva zo splatnej dane a 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 súhrnných ziskov 
a strát. 

Pri vyčíslení odloženej dane sa súvahovou metódou 
porovnáva účtovná a daňová hodnota majetku a záväz-
kov, pričom sa zisťujú ich prechodné rozdiely (temporary 
concept). Zistenie prechodných rozdielov okrem rozdie-
lov, ktoré vznikli pri prvom uznaní majetku alebo záväzku 
pri transakcii, ktorá nie je kombináciou podnikov a záro-
veň neovplyvnila k dátumu jej vzniku ani hospodársky 



46 všetky sumy v tis. eur, ak nie je uvedené inak

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS v znení prijatom EU za rok končiaci k 31. 12. 2011 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

výsledok ani základ dane, vedie ku vzniku odloženej 
daňovej pohľadávky alebo záväzku. Odložené daňové 
pohľadávky a záväzky sa oceňujú sadzbami dane, kto-
rých platnosť sa očakáva v období, v ktorom sa pohľa-
dávka zrealizuje alebo záväzok vyrovná, na základe 
sadzieb dane a daňových predpisov, ktoré boli uzáko-
nené alebo formálne uzákonené k súvahovému dňu. 

Odložené dane sa vykazujú cez výkaz súhrnných ziskov 
a strát okrem odložených daní k položkám vlastného 
imania, ktoré sa vykazujú priamo vo výkaze ostatných 
súhrnných ziskov a strát. 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 roz-
diely využiť.

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 kaž-
dému súvahovému dňu a používajú sa len na účel, na 
ktoré boli vykázané. Rezervy sa nevykazujú na budúce 
prevádzkové straty. Ak je pravdepodobnosť, že v budúc-
nosti skutočne dôjde k úbytku zdrojov nízka, Spoločnosť 
netvorí rezervu, ale podmienený záväzok, o ktorom neúč-
tuje, iba ho vykáže v poznámkach. Ak je nepravdepo-
dobné, 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 rozhodo-
vaní. Spriaznené osoby sú:

 y spoločnosti, k toré priamo alebo nepriamo 
pro s tredníc t vom jedného aleb o viacer ých 
prostredníkov kontrolujú, alebo sú pod spoločnou 
kontrolou v ykazovanej spoločnosti (vrátene 
holdingových, dcérskych a sesterských spoločností),

 y pridružené spoločnosti,
 y 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,

 y 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.

(a) Krátkodobé zamestnanecké požitky
Krátkodobé zamestnanecké požitky zahŕňajú položky 
ako napríklad:

 y mzdy, platy a príspevky na sociálne zabezpečenie,
 y nárok na dovolenku a iné platené voľno,
 y odmeny a podiely na zisku,
 y 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, 
taktiež sa nepožaduje uplatnenie predpokladov poist-
nej matematiky. Vykážu sa ako záväzok a náklad obdo-
bia, ak má účtovná jednotka povinnosť ich vyplatiť a je 
možné určiť alebo spoľahlivo odhadnúť výšku požitku.

(b) Príspevkovo definované dôchodkové plány
Náklady na príspevkovo definované dôchodkové plány 
predstavujú príspevky zamestnávateľa do iných finanč-
ných inštitúcií (napr. doplnkových dôchodkových spoloč-
ností) 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.

(c) Dlhodobé zamestnanecké požitky - odchodné
Zamestnancom Spoločnosti patrí pri skončení pracov-
ného pomeru po nadobudnutí prvého nároku na sta-
robný alebo invalidný dôchodok odchodné. Na vykona-
nie spoľahlivého odhadu sumy budúceho požitku sú pou-
žité 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 provízií
Spolupoisťovatelia sa so Spoločnosťou podieľajú na spo-
ločnej poistnej ochrane určenej pre úverové životné pois-
tenie a skupinové poistenie pre prípad smrti. Spoločnosť 
má nárok na províziu za správu poistenia v mene spolu-
poisťovateľských spoločností. Výnosy z poplatkov pred-
stavujú poplatky z poistných zmlúv.
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Zisková provízia týkajúca sa zaistných zmlúv sa vyka-
zuje 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 
alikvotne do výnosov z poplatkov. 

(b) Výnosy z úrokov
Výnosy z úrokov finančného majetku, ktorý nie je kla-
sifikovaný ako majetok v reálnej hodnote preceňovaný 
cez výkaz súhrnných ziskov a strát, sú priznané metódou 
efektívnej úrokovej miery. Hodnota finančných investí-
cií prinášajúcich úrokový výnos je mesačne zvyšovaná 
o alikvotný úrokový výnos k poslednému dňu v mesiaci. 

(c) Výnosy z dividend
Výnosy z dividend finančného majetku určeného na pre-
daj sa účtujú, ak je rozhodnuté, že platba bude pripísaná 
na účet.

(d) Ostatné výnosy z investovania
Precenenie finančného majetku určeného na predaj sa 
účtuje do výnosov pri realizácii daného majetku. Prece-
nenie finančného majetku v reálnej hodnote preceňova-
ného cez výkaz súhrnných ziskov a strát je účtované do 
výnosov mesačne k poslednému dňu v mesiaci. V prí-
pade investícií nakúpených pre indexovo viazané životné 
poistenie je na ročnej báze z tejto investície vyplácaný 
Spoločnosti výnos (running fee). Hodnota finančných 
investícií prinášajúcich úrokový výnos je ročne zvyšo-
vaná o alikvotný úrokový výnos k poslednému dňu v roku.

3 účtovné odhady a úsudky,  
predpoklady a neistoty budúceho 
vývoja
Spoločnosť robí odhady, úsudky, predpoklady a posu-
dzuje iné zdroje neistoty budúceho vývoja, ktoré môžu 
v najvýznamnejšej miere ovplyvniť hodnotu majetku 
a záväzkov v nasledujúcom období. Odhady sú pravi-
delne prehodnocované a sú založené na skúsenostiach 
z minulosti a 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 uve-
dené v poznámke 4.2.3 (test primeranosti rezerv). 

Spoločnosť sleduje náklady súvisiace s obstaraním pois-
tenia (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 urči-
tej 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 sa nedajú pozorovať 
na trhu, ale sú výsledkom expertných odhadov. Bližšie 
údaje sú uvedené v poznámkach 4.3.4. 

súčasná ekonomická situácia
Spoločnosť analyzovala nedávny vývoj na medzinárod-
ných finančných a kapitálových trhoch a jeho možný 
dopad na

 y obchodné aktivity Spoločnosti, a to aj v súvislosti so 
schopnosťou Spoločnosti aj naďalej pokračovať vo 
svojej činnosti (tzv. going concern);

 y 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 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 kry-
tie technických rezerv. To môže ovplyvniť aj účtovnú hod-
notu záväzkov vyplývajúcich z tých poistných zmlúv, ktoré 
súvisia s investičným životným poistením a následne aj 
výšku výnosových poplatkov účtovaných Spoločnos-
ťou. 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 Spo-
ločnosti nepredpokladá významný vplyv nepriaznivého 
vývoja na medzinárodných finančných a kapitálových 
trhoch na činnosť Spoločnosti z dlhodobého hľadiska.

súčasná volatilita na globálnych finančných 
trhoch
Krízová situácia vo financovaní niektorých štátov euro-
zóny a iné riziká môžu mať negatívny vplyv aj na sloven-
skú ekonomiku.

Pretrvávajúca nepriaznivá situácia na finančných trhoch 
ovplyvňuje hodnotu dlhového portfólia Spoločnosti. 

Manažment nemôže spoľahlivo odhadnúť dopad mož-
ného ďalšieho prehĺbenia finančnej krízy a zhorše-
nia ekonomickej situácie krajiny na budúcu finančnú  
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situáciu Spoločnosti. Na základe vykonaných analýz 
vedenie Spoločnosti prijalo opatrenia na zabezpečenie 
svojej likvidity. 

4 riadenie rizík

Spoločnosť je vystavená najmä poistným a finančným 
rizikám. Táto časť sumarizuje tieto riziká a popisuje spô-
sob ich manažovania.

4.1 riadenie kapitálu

Solventnosťou poisťovne sa v zmysle platných zákonov 
rozumie schopnosť poisťovne trvale zabezpečiť vlast-
nými 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 sol-
ventnosti. 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 sol-
ventnosti 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 poist-
ných odvetví podľa platných zákonov), t. j. vrátane pois-
tení investičných a pripoistení k týmto poisteniam dohod-
nutých.

Skutočná miera solventnosti pozostáva z vlastných zdro-
jov. Vlastné zdroje tvorí vlastné imanie spoločnosti upra-
vené o nehmotný majetok. Skutočná miera solventnosti 
spoločnosti je vypočítaná v súlade so zákonom o pois-
ťovníctve. 

Výška garančného fondu je riadená tak, aby dosahovala 
hodnoty v súlade s aktuálnym Opatrením NBS.

4.2 riziká spojené s poistnými zmluvami

4.2.1 identifikovanie a riadenie poistného rizika

Spoločnosť vydáva poistné zmluvy, ktoré kryjú tieto 
poistné riziká: smrť, 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 i v rezervách používa úmrt-
nostné tabuľky publikované Štatistickým úradom Slo-
venskej republiky v roku 1995. Tabuľky sú modifikované 
na základe skúseností zaisťovateľa (Sparkassen Versi-
cherung AG, Viedeň, Rakúsko).

Spoločnosť pri ocenení rizika úrazovosti v poistnom 
i  v  rezervách používa odhad založený na poznatkoch 
získaných z fungovania českého a slovenského poist-
ného trhu a taktiež na základe skúseností zaisťovateľa.

Medzi riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená, patrí aj 
riziko závažných ochorení. Pri ocenení rizika zahrnu-
tého do poistného i rezerv použila Spoločnosť podklady 
z Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky za roky 
pozorovania 2000 - 2004.

Riziko vyplývajúce z predlžujúcej sa strednej doby života 
je pre Spoločnosť nevýznamné, nakoľko Spoločnosť 
uzatvára len poistné zmluvy na dobu určitú, v ktorých je 
riziko dlhovekosti prepojené s rizikom úmrtnosti.

Spoločnosť na riadenie poistného rizika používa nasle-
dovné stratégie a programy:

(a) Upisovanie rizík
Upisovanie rizík je nástrojom riadenia rizík spojených 
so životom a zdravím poisteného, ktoré na seba Spoloč-
nosť pri následnom dojednaní poistenia preberá. Spo-
ločnosť používa pri hodnotení prijímaného rizika súvisia-
ceho so zdravím, povolaním alebo záľubami poisteného

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Požadovaná miera solventnosti poisťovne v životnom poistení 7 210 6 822

 - z toho požadovaná miera solventnosti pre tradičné poistenia 6 096 5 819

 - z toho požadovaná miera solventnosti pre investičné poistenia 780 707

 - z toho požadovaná miera solventnosti pre pripoistenia 334 296

Skutočná miera solventnosti poisťovne 23 699 24 117

Spoločnosť spĺňa všetky legislatívne stanovené kapitálové požiadavky.
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 tieto úrovne upisovania:

- bez skúmania rizík,
- vyhlásenie o zdravotnom stave,
- zdravotný dotazník,
- zdravotný dotazník a vyšetrenie u zmluvného lekára 

Spoločnosti,
- zdravotný dotazník, vyšetrenie u zmluvného lekára 

Spoločnosti a finančný dotazník.
Použitá úroveň upisovania závisí od veku poisteného, 
výšky poistnej sumy pre prípad smrti a typu poistenia.

(b) Zaistenie
Spoločnosť má poistné zmluvy zaistené excedent-
ným a kvótovým zaistením na rizikovej báze. Zaistenie 
je použité na riadenie poistného rizika. Avšak ani zais-
tenie nezbavuje Spoločnosť záväzkov ako primárneho 
poisťovateľa. Ak zaisťovateľ nezaplatí poistnú udalosť 
z akejkoľvek príčiny, Spoločnosť zostáva zodpovedná 
za vyplatenie plnenia oprávnenej osobe. Riziko, kto-
rému je Spoločnosť vystavená v súvislosti so zaistením 
je nevýznamné.

4.2.2 identifikovanie a riadenie ostatných rizikových 
faktorov 

Významným faktorom podieľajúcim sa na hodnote budú-
cich záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv je aj zhod-
notenie, ktoré je dosiahnuté z finančného majetku. Tento 
parameter je stanovený na základe aktuálnych trhových 
výnosov, tak ako aj na očakávaniach budúceho ekono-
mického a finančného vývoja. Vývoj tohto rizikového fak-
tora je riešený a riadený v rámci asset liability manaž-
mentu (ALM) (poznámka 4.3).

Ďalším rizikom spojeným s poisťovacou činnosťou je 
pre Spoločnosť miera stornovanosti z titulu predčas-
ného ukončenia poistnej zmluvy zo strany klienta alebo 
z dôvodu neplatenia poistného. Stornovanosť sa pra-
videlne sleduje a vyhodnocuje. Spoločnosť stanovila 
mieru stornovanosti na základe vlastnej skúsenosti 
z rokov 2003 až 2010, a to pre každý produkt osobitne. 
Spoločnosť sleduje vývoj miery stornovanosti a pre jej 
znižovanie robí rôzne opatrenia, napr. prostredníctvom 
upomienkovacieho procesu, komunikácie so sprostred-
kovateľmi poistenia, zmenou spôsobu platenia poist-
ného a pod.

Medzi ďalšie riziká Spoločnosti patrí aj odhad výšky 
a budúceho vývoja nákladov súvisiacich s obstara-
ním a správou poistenia a nákladov na likvidáciu poist-
ných plnení. Hodnotu týchto nákladov stanovuje Spo-
ločnosť vždy ku koncu bežného kalendárneho roka.  
K 31. 12. 2011 stanovila Spoločnosť hodnotu nákladov 
na základe vlastných údajov, najmä údajov o poistnom 
kmeni, výške predpísaného poistného, výške nákladov 
na obstaranie a na prevádzku, počte vybavených poist-

ných plnení. Výška nákladov je stanovená pre každý 
produkt osobitne. Spoločnosť sleduje výšku nákladov 
a pokiaľ by vývoj naznačoval významné prekročenie oča-
kávanej 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 predpo-
kladmi a skutočnosťou, ktorá by poukazovala na možný 
budúci nepriaznivý vývoj, príjme Spoločnosť opatrenia 
na jej elimináciu.

Spoločnosť všetky tieto uvedené rizikové faktory zohľad-
nila v teste primeranosti rezerv (poznámka 4.2.3), ako aj 
v teste citlivosti na ich zmeny (poznámka 4.2.4).

4.2.3 test primeranosti technických rezerv

Test primeranosti rezerv vykonáva Spoločnosť za úče-
lom posúdiť dostatočnosť technických rezerv. Spoloč-
nosť testuje všetky svoje poistné zmluvy tradičného aj 
investičného poistenia. Spolu s hlavným poistením tes-
tuje Spoločnosť aj pripoistenia, nakoľko z povahy poist-
ných zmlúv ich nie je možné od hlavného poistenia odde-
liť a testovať samostatne.

Spoločnosť testuje primeranosť rezerv na svojom port-
fóliu samostatne pre tradičné poistenia (rizikové a kapi-
tálové) a samostatne pre investičné poistenia. Ak sú 
v uvedených dvoch testovaných skupinách zistené čias-
točné nedostatočnosti, sú vykompenzované prebytkom 
v iných častiach rovnakej skupiny. Spoločnosť od roku 
2009 používa na testovanie softvér a metodiku jednotnú 
pre všetky spoločnosti skupiny Vienna Insurance Group 
AG. Postupy používané softvérom zodpovedajú princí-
pom popísaným v Odbornej smernici Slovenskej spo-
ločnosti aktuárov (SSA) č. 1 „Test primeranosti technic-
kých rezerv v životnom poistení“ vydanej SSA v decem-
bri 2005. 

a) Metóda testovania 
Základnou metódou na testovanie primeranosti rezerv je 
metóda diskontovaných peňažných tokov (DCF).

Peňažnými tokmi sa rozumejú:

- pre tradičné poistenia: poistné, náklady, výplaty 
poistných plnení (vrátane podielov na prebytku a 
odkupných hodnôt), výplaty provízií,

- pre investičné poistenia: poistné, náklady, výplaty 
poistných plnení vrátane odkupných hodnôt a výplaty 
provízií.  

b) Použité predpoklady 
Spoločnosť použila pri testovaní primeranosti svojich 
rezerv nasledujúce predpoklady:
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- predpokladaná úmrtnosť – podľa odhadu 
očakávaných úmrtí,

- predpokladaná škodovosť pre pripoistenia – podľa 
odhadu očakávanej škodovosti,

- predpoklady o rušení poistení – podľa skutočného 
vývoja,

- predpoklady o redukovaní poistení - podľa 
skutočnosti,

- výška poistných plnení a výška odkupných hodnôt – 
podľa platných zmluvných dojednaní,

- 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 prebytku poistného) 
– 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.
 
Použité predpoklady sa v teste upravia o prirážky za 
nepriaznivý vývoj. Ich výška je stanovená podľa jednot-
nej metodiky platnej pre celú skupinu Vienna Insurance 
Group AG, a to ako percentuálne zvýšenie, resp. zníže-
nie daného predpokladu. Investičný výnos a diskontná 
sadzba sa upravia ako zmena bázického bodu (ďalej len 
„bp“). 

Predpoklad Druh predpokladu Hodnota Prirážka

2011 2010 2011 2010

Úmrtnosť 55 % 55 % 10,0 % 10,0 %

Škodovosť trvalé následky úrazu 20 % 20% - 50 %

smrť následkom úrazu 20 % 20 % 10 % 10 %

závažné ochorenia 20 % 20% - 50 %

plná a trvalá invalidita 20 % 20 %

Stornovanosť v prvom roku poistenia 2% - 21 % 2% - 22 %

v druhom roku poistenia 2% - 20 % 1% - 22 %

v treťom roku poistenia 1% - 25 % 1% - 22 % 25 % 25 %

v štvrtom roku poistenia 1% - 25 % 1% - 22 %

v ďalších rokoch poistenia 1% - 25 % 1% - 22 %

Redukovanosť 0% - 5 % 0% - 3,50 % 0 % 0 %

Náklady počiatočné (eur/zmluva)  4 – 22  6 - 33

administratívne (eur/zmluva)  5 – 23  6 - 23 10 % 10 %

na likvidáciu (eur/zmluva)  12 – 50  12 - 24

Investičný výnos pre nasledujúci rok 3,60 % 3,60 %

pre ďalšie roky 1,33 % - 3,66 % 1,11 % - 4,59  % 0,25 bp 0,25 bp

Diskontná sadzba 1,33 % - 3,66 % 1,11 % - 4,59 % 0,25 bp 0,25 bp

Výkonnosť investičných fondov 1,33 % - 3,66 % 1,11 % - 4,59 % 0,25 bp 0,25 bp

Kick-back / running fee 0,002 - 0,012 0,002 - 0,012 - -

Inflácia 1,92 % - 3,00 % 2,00% - 3,90 % 10 % 10 %

c) Výsledok testu primeranosti rezerv 
Pri testovaní tradičných aj investičných poistení sa zis-
ťuje dostatočnosť technických rezerv v ich účtovnej hod-
note oproti výške rezervy, ktorá je výsledkom testu metó-
dou DCF.

Technická rezerva v účtovnej hodnote je 
- 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). 

- pre investičné poistenia: súčtom rezervy na 
investičné poistenie a rezervy na poistné budúcich 
období, od ktorých sa odpočíta DAC pre investičné 
poistenia.
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Test primeranosti pri investičných poisteniach zohľad-
ňuje aj iné ako investičné riziko. Investičné riziko je 
v plnej miere kryté finančnými aktívami oceňovanými 
cez hospodársky výsledok.

d) Vyjadrenie k primeranosti rezerv Spoločnosti
Spoločnosť vykonala uvedené testy s použitím modelo-
vacieho 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 prime-
rane zohľadňujú aj všetky uvedené poistné riziká a rizi-
kové faktory.

4.2.4 test citlivosti technických rezerv na zmenu  
zvolených parametrov

a) Postup testovania
Spoločnosť pre test citlivosti použila rovnaký algoritmus 
ako pre test primeranosti rezerv. Pre 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:

- úmrtnosť,
- stornovanosť,
- náklady,
- diskontná sadzba,
- investičný výnos.
 
Test citlivosti bol vykonaný v troch krokoch:

- testované parametre boli nastavené na základnú 
hodnotu (pred prirážkou), ktorou sú ich najlepšie 
odhady použité pre test primeranosti rezerv (tab 
v 4.2.3 b),

- základné hodnoty testovaných parametrov boli 
postupne zvyšované o 50bp, resp. o 0,5 % alebo 10 %,  
ako je uvedené v stĺpci “Zmena parametra“,

- základné hodnoty testovaných parametrov boli 
postupne znižované o 50bp, resp. o 0,5 % alebo o 10 %,  
ako je uvedené v stĺpci “Zmena parametra“

- citlivosť prítomnej hodnoty projektovaných budúcich 
peňažných tokov na zmenu diskontnej sadzby bola 
stanovená úpravou najlepšieho odhadu diskontnej 
sadzby, zníženej o prirážku 0.5 %

- citlivosť základného scenára pre investičné poistenie 
na zmenu diskontnej sadzby a investičného výnosu 
bola testovaná v jednom scenári, pričom oba 
parametre boli upravené o zmenu uvedenú v stĺpci 
“Zmena parametra“.

 
V stĺpcoch “Vplyv zmeny na prítomnú hodnotu budúcich 
peňažných tokov” je v % uvedená zmena základnej hod-
noty rezervy vyvolaná danou zmenou parametra. Ani 
v jednom scenári testu citlivosti sa nezaznamenal vplyv 
na dostatočnosť rezerv.

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Pre tradičné poistenia

Technická rezerva v účtovnej hodnote 93 341 108 076

Hodnota rezervy ako výsledok testu 83 293 96 557

Rozdiel 10 048 11 519

Kladné rozdiely 14 759 14 104

Záporné rozdiely -4 711 -2 585

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Pre investičné poistenia

Technická rezerva v účtovnej hodnote 51 965 42 239

Hodnota rezervy ako výsledok testu 48 099 38 544

Rozdiel 3 866 3 695

Kladné rozdiely 3 866 3 695

Záporné rozdiely - -
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c) Výsledok testu citlivosti k 31. 12. 2011– tradičné poistenia
Výsledky testov citlivosti pre všetky parametre zobrazuje nasledovná tabuľka:

Parameter Zmena parametra
Vplyv zmeny na prítomnú  

hodnotu budúcich peňažných tokov
Vplyv zmeny na účtovnú 

hodnotu rezerv

Úmrtnosť + 10 % 1,92 % 1 482 0

- 10 % -1,93 % -1 493 0

Invalidita + 10 % 0,38 % 291 0

- 10 % -0,38 % -291 0

Stornovanosť + 10 % 0,74 % 572 0

- 10 % -0,78 % -605 0

Náklady + 10 % 1,54 % 1 186 0

- 10 % -1,54 % -1 186 0

Diskontná sadzba + 0.5 %-bodu -2,67 % -2 063 0

- 0.5 %-bodu 3,16 % 2 439 0

Investičný výnos + 0.5 %-bodu -2,67 % -2 063 0

- 0.5 %-bodu 3,16 % 2 439 0

d) Výsledok testu citlivosti k 31.12.2011– investičné poistenia
Výsledky testov citlivosti pre všetky parametre zobrazuje nasledovná tabuľka: 

Parameter Zmena parametra
Vplyv zmeny na prítomnú 

hodnotu budúcich peňažných tokov
Vplyv zmeny na účtovnú 

hodnotu rezerv

Úmrtnosť + 10 % 0,41 % 195 0

- 10 % -0,42 % -197 0

Invalidita + 10 % 0,00 % 0 0

- 10 % 0,00 % 0 0

Stornovanosť + 10 % 0,22 % 104 0

- 10 % -0,23 % -110 0

Náklady + 10 % 1,07 % 507 0

- 10 % -1,07 % -507 0

Diskontná sadzba + 0.5 %-bodu 0,13 % 63 0

- 0.5 %-bodu -0,15 % -69 0

Investičný výnos + 0.5 %-bodu 0,13 % 63 0

- 0.5 %-bodu -0,15 % -69 0

e) Vyjadrenie k testu citlivosti technických rezerv na 
zmenu parametra
Aj keby sa hodnota testovaných parametrov zmenila 
podľa uvedených scenárov, je výška technickej rezervy 
pre tradičné poistenia i pre investičné poistenia v účtov-
nej hodnote stále dostatočná na krytie všetkých záväz-
kov vyplývajúcich z poistenia, a teda žiadna z testova-
ných zmien by individuálne nemala vplyv na náklady 
a výnosy Spoločnosti (účtovná hodnota technickej 
rezervy pre tradičné a investičné poistenia je uvedená 
v poznámke 4.2.3 c).

4.2.5 koncentrácia rizika úmrtnosti

Dôležitým prvkom poistného rizika je rozsah koncentrá-
cie 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 port-
fólia. V tabuľke nižšie je vidieť koncentráciu rizika úmrt-
nosti podľa výšky sumy v riziku, pričom uvedené per-
centá vyjadrujú počet poistení patriacich do daného 
pásma.
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31. 12. 2011 31. 12. 2010

Suma v riziku (v eur) pred zaistením % po zaistení % pred zaistením % po zaistení %

0 - 9 960,00 85,17 % 87,24 % 86,53 % 88,09 %

9 960,01 - 16 600,00 7,60 % 9,66 % 7,28 % 9,39 %

16 600,01 - 24 900,00 3,13 % 2,08 % 2,62 % 1,68 %

24 900,01 - 33 200,00 1,43 % 0,56 % 1,32 % 0,46 %

33 200,01 - 99 600,00 2,54 % 0,45 % 2,14 % 0,36 %

99 600,01 - 166 000,00 0,12 % 0,01 % 0,09 % 0,00 %

166 000,01 - 332 000,00 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %

viac ako 332 000,01 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

4.3 finančné riziko 

Spoločnosť je vystavená finančnému riziku prostredníc-
tvom svojho finančného majetku, finančných záväzkov 
a záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv. Hlavným 
finančným rizikom je skutočnosť, že výnosy z finanč-
ného majetku nebudú postačujúce na financovanie 
záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv. Najdôležitej-
šími zložkami finančného rizika trhové riziko, riziko likvi-
dity a kreditné riziko. Následne trhové riziko zahŕňa úro-
kové 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 Spoloč-
nosť v najväčšej miere čelí úrokovému riziku.

Spoločnosť riadi svoje pozície prostredníctvom asset lia-
bility manažmentu (ALM). Základnou technikou ALM je 
prispôsobovanie splatnosti majetku záväzkom vyplýva-
júcim z poistných zmlúv. Nasledujúca tabuľka zobrazuje 
členenie súvahy podľa ALM.

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Majetok Účtovná hodnota
% z účtov-

nej hodnoty
Účtovná hodnota

% z účtov-
nej hodnoty

Peniaze a peňažné ekvivalenty 450 0,26 % 190 0,10 %

Termínované vklady 79 0,05 % 3 179 1,76 %

Finančný majetok k dispozícii na predaj 72 105 41,15 % 87 098 48,22 %

Finančný majetok držaný do splatnosti 48 486 27,67 % 46 332 25,65 %

Finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný 
cez hospodársky výsledok

52 783 30,12 % 43 211 23,92 %

Ostatný majetok 1 320 0,75% 623 0,34 %

Finančný majetok celkom 175 223 100,00% 180 632 100,00 %

Záväzky a vlastné imanie

Technické rezervy 146 271 82,96 % 151 010 83,19 %

 - z toho rezerva na investičné poistenie 51 989 29,48 % 42 276 23,29 %

Ostatné záväzky vyplývajúce z poistenia 5 352 3,04 % 4 441 2,45 %

Iné záväzky 925 0,52 % 1 821 1,00 %

Celkové záväzky 152 548 86,52 % 157 272 86,64 %

Vlastné imanie 23 777 13,48 % 24 251 13,36 %

Finančné záväzky a vlastné imanie celkom 176 325 13,48 % 181 523 100,00 %



54 všetky sumy v tis. eur, ak nie je uvedené inak

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS v znení prijatom EU za rok končiaci k 31. 12. 2011 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

4.3.1 trhové riziko

i) Úrokové riziko
Úrokové riziko je jediné finančné riziko, ktoré má materi-
álne odlišný dopad na majetok a záväzky kategorizované 
v ALM systéme. Na strane majetku Spoločnosti sú pod 
vplyvom úrokového rizika dlhopisové nástroje s pevným 
výnosom, ktoré predstavujú 62,41 % celkového majetku 
(predchádzajúce sledované obdobie 63,57 %) a maje-
tok investovaný na peňažnom trhu, ktorý prestavuje  
4,06 % celkového majetku (predchádzajúce sledované 
obdobie 3,46 %).

Na strane záväzkov sú záväzky s pevným výnosom, 
ktoré predstavujú 54,49 % celkových záväzkov a vlast-
ného imania (predchádzajúce sledované obdobie  
59,00 %). Tieto záväzky majú priemerný garantovaný 
výnos vo výške 3,08 % (predchádzajúce sledované obdo-
bie 3,10 %). Celkový finančný majetok (bez majetku kry-
júceho technickú rezervu na investičné poistenie) má 
priemerný realizovaný výnos vo výške 4,45 % (predchá-
dzajúce sledované obdobie 4,18 %).

Spoločnosť riadi riziko úrokovej miery pravidelným sle-
dovaním a vyhodnocovaním krátkodobých a dlhodobých 
peňažných tokov.

Vývoj vybraných položiek súvahy 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Majetok s pevným výnosom 117 212 122 103

Majetok s premenlivým výnosom 1 190 1 513

Záväzky s garantovaným výnosom -96 093 -107 463

Prebytok 22 309 16 153

Priemerný výnos pri nákupe %

Majetok 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Finančný majetok k dispozícii na predaj 4,13 4,10

Finančný majetok držaný do splatnosti 4,67 4,65

Termínované vklady 1,34 0,42

Priemerný trhový výnos %

Majetok 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Finančný majetok k dispozícii na predaj 4,03 4,00

Finančný majetok držaný do splatnosti 3,70 3,20

Termínované vklady 1,34 0,42

Priemerné náklady %

Záväzky s garantovaným výnosom 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Technické rezervy 3,08 3,10

Priemerná splatnosť * v rokoch

Majetok 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Finančný majetok 4,13 4,40

Záväzky

Technické rezervy 4,72 3,43
* vypočítaná podľa splatnosti istiny

Rozdiel v splatnosti finančného majetku a technických rezerv bude riešený hlavne prostredníctvom finančného 
majetku určeného 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 garanto-
vaných záväzkov. Spôsob, akým Spoločnosť riadi toto riziko je popísaný v Poznámke 4.3.
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test citlivosti majetku kryjúceho technické rezervy na 
zmenu trhových úrokových sadzieb 

a) Postup testovania a predpoklady
Spoločnosť pre test citlivosti vybrala iba dlhopisovú 
zložku finančného majetku, ktoré 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 testova-
ného parametra voči aktuálnym trhovým sadzbám:

- testovaný parameter sme nastavili na aktuálnu 
hodnotu,

- 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. 

ii) Menové riziko
Aktíva a záväzky z poistných zmlúv má Spoločnosť 
v súčasnosti výlučne v eur. Spoločnosť nie je vystavená 
menovému riziku.

4.3.2 riziko likvidity

Spoločnosť je vystavená denným požiadavkám na likvi-
ditu, ktoré vyplývajú z poistných plnení. Riziko likvidity 
je riziko, že hotovosť nemusí byť k dispozícii na zapla-

tenie záväzkov v čase splatnosti za primerané náklady. 
Potreba likvidity je nepretržite monitorovaná a jej zvý-
šená neočakávaná potreba je vopred hlásená za úče-
lom zabezpečenia potrebných zdrojov. Spoločnosť záro-
veň sleduje aj vývoj záporného rozdielu v očakávaných 
peňažných tokoch v období 6 mesiacov - 1 rok. Tento 
rozdiel Spoločnosť plánuje vykry ť cennými papiermi 
s nešpecifikovanou splatnosťou, prolongovanými termí-
novanými vkladmi a prispôsobovaním splatnosti nových 
investícií tomuto obdobiu.

Parameter / zmena úrokových sadzieb
Trhová hodnota 

sledovaného majetku
Zmena trhovej  

hodnoty
Dopad na bilančnú 

hodnotu

Základný scenár 100 534 - -

+ 50 bázických bodov 99 058 -1 476 -938

Očakávané peňažné toky

k 31. 12. 2011 <6m 6m-1r 1-5r 5-10r 10r< Nešpec. Celkom

Dlhové cenné papiere 21 750 4 273 59 767 86 389 17 469  - 189 649

Podielové CP - - - 6 071 9 305 11 479 26 855

Termínované vklady * 478  -  -  -  -  - 478

Záväzky z poist. zmlúv pred zaistením 10 856 8 912 67 762 40 154 18 587 - 146 271

 - tradičné poistenia 9 768 7 933 60 071 7 847 8 608 - 94 227

 - investičné poistenia 1 088 979 7 691 32 306 9 979 - 52 044

Rozdiel 11 372 -4 639 -7 995 52 306 8 187 11 479 70 710

Kumulatívny rozdiel 11 372 6 733 -1 262 51 044 59 231 70 710

k 31. 12. 2010

Dlhové cenné papiere 8 933 860 83 980 78 116 10 474 - 182 364

Podielové CP - - - 5 743 8 390 14 003 28 136

Termínované vklady * 3 179 - - - - - 3 179

Záväzky z poist. zmlúv pred zaistením 25 631 11 720 63 516 37 042 13 101 - 151 010

  - tradičné poistenia 24 613 10 748 56 442 10 627 6 264 - 108 694

  - investičné poistenia 1 018 972 7 074 26 415 6 836 - 42 317

Rozdiel -13 519 -10 860 20 464 46 817 5 763 14 003 62 669

Kumulatívny rozdiel -13 519 -24 379 -3 914 42 903 48 666 62 669



56 všetky sumy v tis. eur, ak nie je uvedené inak

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS v znení prijatom EU za rok končiaci k 31. 12. 2011 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

Očakávané peňažné toky z dlhových cenných papierov 
zahŕňajú budúce výplaty istiny a kupónov, ktorých výšku 
je možné vykalkulovať ku dňu účtovnej závierky. Oča-
kávané peňažné toky z podielových cenných papierov 
sú vyjadrené ako ich aktuálna trhová hodnota ku dňu 
účtovnej závierky. Očakávané peňažné toky z termínova-
ných vkladov zahŕňajú výplaty istiny a úrokového výnosu, 
výšku ktorého je možné 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.

4.3.3 kreditné riziko, zníženie hodnoty a nedobytnosť 
finančného majetku

Spoločnosť je vystavená kreditnému riziku, ktoré spo-
číva v skutočnosti, že protistrana nebude schopná plniť 
svoje záväzky v dátume splatnosti. Hlavné oblasti, kde je 
Spoločnosť vystavená kreditnému riziku sú:

 y podiel zaisťovateľa na poistných záväzkoch,
 y dlh zaisťovateľa, ktorý sa týka už vyplatenej poistnej 

udalosti,
 y dlžné poistné,
 y riziko protistrany týkajúce sa derivátových transakcií,
 y riziko nesplatenia výnosov alebo istiny finančnej 

investície.
Kreditné riziko je obmedzené externými limitmi (Opat-
renie Národnej banky Slovenska č. 7/2008, ktorou 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 2.6. Spo-
ločnosť riadi dlžné poistné upomienkovacím procesom 
pohľadávok po splatnosti, ktorý prebieha v pravidelných 
intervaloch. V prípade, že má klient nárok na odkupnú 
hodnotu alebo poistné plnenie, vzájomne sa započíta 
jeho dlh s príslušnou nárokovanou sumou. Vymáha-
nie pohľadávok z poistenia je vykonávané v spolupráci 
s externou spoločnosťou. Dlhy iných zmluvných strán 
sa v účtovnom období nevyskytli. Pohľadávky z finanč-
ných investícií sú rozdelené podľa ratingu, ktorý pred-
stavuje najnovšie ratingové hodnotenie emitenta od 
jednej z troch najväčších ratingových agentúr (Standard 
& Poors, Moody’s, Fitch). V prípade, že žiadna z agentúr 
neuvádza rating daného emitenta, je použitý ekvivalent, 
resp. rating majoritného akcionára emitenta.
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31. 12. 2011 AAA AA A BBB BB A-pi *
Bez 

ratingu
Celkom

Dlhové cenné papiere 4 995 10 183 87 865 23 877 842 18 757 - 146 519

 - držané do splatnosti - 2 001 42 154 2 787 514 1 031 - 48 486

 - na predaj 4 995 8 182 45 710 422 328 989 - 60 626

 - v reálnej hodnote  
preceňované cez hospodársky výsledok

- - - 20 669 16 737 - 37 407

Podielové cenné papiere - -  - - - - 26 855 26 855

- na predaj - - - - - - 11 479 11 479

- v reálnej hodnote  
preceňované cez hospodársky výsledok

- - - - - - 15 376 15 376

Termínované vklady - - - - - 79 79

Pohľadávky - - - - - 890  193 1 083

Aktíva vyplývajúce zo zaistenia - 121 116 - - - - 237

Peniaze a peňažné ekvivalenty - - - 1 - 448 1 450

Celkový majetok nesúci kreditné riziko 4 995 10 304 116 117 23 878 842 20 174 27 049 175 223

31. 12. 2010

Dlhové cenné papiere -

 - držané do splatnosti - - 44 788 514 - 1 031 - 46 332

 - na predaj 4 160 7 917 56 718 3 313 - 986 - 73 094

 - v reálnej hodnote  
preceňované cez hospodársky výsledok

- - 20 763 - - 8 315 - 29 078

Podielové cenné papiere - - - - - - 28 136 28 136

- na predaj - - - - - - 14 003 14 003

- v reálnej hodnote  
preceňované cez hospodársky výsledok

- - - - - - 14 133 14 133

Termínované vklady - - - - - 3 179 - 3 179

Pohľadávky - - - - - 320 310 630

Aktíva vyplývajúce zo zaistenia 67 - 65 - - - - 132

Peniaze a peňažné ekvivalenty - - 2 - - 188 - 190

Celkový majetok nesúci kreditné riziko 4 227 7 917 122 336 3 827 - 14 019 28 446 180 771

*) 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 finanč-
ného majetku použijúc indikátory a interné pravidlá definované v poznámke 2.7. a zníženie hodnoty nie je potrebné. 

Tabuľka nižšie prezentuje maximálne vystavenie finančných aktív kreditnému riziku:

Do splatnosti a 
nezhodnotené

Po splatnosti, neznehodnotené

K 31. decembru 2011 0 – 6 mes. 6 mes.– 1 rok Viac ako 1 rok Spolu

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 48 486 - - - 48 486

Dlhové cenné papiere určené na predaj 60 626 - - - 60 626

Dlhové cenné papiere oceňované na reálnu 
hodnotu cez hospodársky výsledok

37 407 - - - 37 407

Termínované vklady 79 - - - 79

Pohľadávky z poistenia 1 053 30 - - 1 083

Pohľadávky zo zaistenia 237 - - - 237

Peniaze a peňažné ekvivalenty 450 - - - 450

Spolu 148 338 30 - - 148 368
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K 31. decembru 2010 Do splatnosti a  
nezhodnotené

Po splatnosti, neznehodnotené

0 – 6 mes. 6 mes. – 1 rok Viac ako 1 rok Spolu

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 46 332 - - - 46 332

Dlhové cenné papiere určené na predaj 73 094 - - - 73 094

Dlhové cenné papiere oceňované na reálnu 
hodnotu cez hospodársky výsledok

29 078 - - - 29 078

Termínované vklady 3 179 - - - 3 179

Pohľadávky z poistenia 439 52 - - 491

Pohľadávky zo zaistenia 132 - - - 132

Peniaze a peňažné ekvivalenty 190 - - - 190

Spolu 152 444 52 - - 152 496

4.3.4 rozdelenie cenných papierov oceňovaných  
v reálnej hodnote

Novela IFRS 7- Finančné nástroje: zverejňovanie, ktorú 
vydala rada IASB dňa 5. marca 2009, zaviedla trojstup-
ňovú hierarchiu, ktorá odráža význam vstupov použi-
tých pri určovaní reálnej hodnoty finančných nástrojov, 
ktoré sú oceňované v reálnej hodnote. Táto hierarchia 
má nasledovné tri úrovne:

1. úroveň: ocenenie kótovanou (neupravenou) cenou 
zistenou z aktívneho trhu,

2. úroveň: ocenenie modelom, ktorého všetky 
významné vstupné parametre sú priamo zistiteľné 
z finančných trhov, alebo ocenenie cenou kótovanou 
na trhu, ktorý nie je aktívny,

3. úroveň: ocenenie modelom, ktorého niektoré 
významné vstupné parametre nie sú priamo 
zistiteľné z finančných trhov - subjektívne vstupné 
parametre.

K 31. decembru 2011 investície klasifikované v kategórii 
1 predstavovali približne 56,48 % finančných aktív oce-
ňovaných v reálnej hodnote. Cenné papiere klasifikované 
v kategórii 1 primárne zahŕňajú štátne dlhopisy a podie-
lové fondy ocenené na základe kótovaných cien. Investí-
cie klasifikované v kategórii 2 predstavovali približne 
18,60 % finančných aktív oceňovaných v reálnej hod-
note. Nakoľko trhové kotácie pre tieto cenné papiere vo 
všeobecnosti nie sú dostupné, určenie ich trhovej ceny 
je podmienené využitím relevantných informácií vytvore-
ných trhovými transakciami s porovnateľnými cennými 
papiermi. Investície klasifikované v kategórii 3 predsta-
vovali približne 24,92 % finančných aktív oceňovaných 
v reálnej hodnote. Trhové ceny týchto cenných papierov 
sú kalkulované využívajúc údaje, ktoré sa nedajú pozoro-
vať na trhu, ale sú výsledkom expertných odhadov.

Nasledovná tabuľka zobrazuje aktíva a pasíva Spoloč-
nosti oceňované v reálnej hodnote:

 K 31. decembru 2011 Kategória 1 Kategória 2 Kategória 3 Celkom

Aktíva     

Finančné aktíva na predaj

 - Dlhové cenné papiere 24 718 32 866 3 042 60 626

 - Podielové CP 11 479 - - 11 479

Finančné aktíva v reálnej hodnote

účtované cez hospodársky výsledok

 - Dlhové cenné papiere - - 37 407 37 407

 - Podielové CP 15 376 - - 15 376

Celkové aktíva 51 573 32 866 40 449 124 888

K 31. decembru 2010 Kategória 1 Kategória 2 Kategória 3 Celkom

Aktíva     

Finančné aktíva na predaj

 - Dlhové cenné papiere 45 466 24 239 3 389 73 094

 - Podielové CP 14 003 - - 14 003

Finančné aktíva v reálnej hodnote

účtované cez hospodársky výsledok

 - Dlhové cenné papiere - - 29 078 29 078

 - Podielové CP 14 133 - - 14 133

Celkové aktíva 73 602 24 239 32 467 130 308
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Nasledovná tabuľka zobrazuje zmeny v investíciách zahrnutých v kategórii 3 pre rok končiaci:

K 31. decembru 2011 Dlhové CP na predaj
Dlhové CP v reálnej  

hodnote účtované cez  
hospodársky výsledok

Celkové aktíva

Počiatočný stav 3 389 29 078 32 467

Celkové výnosy a náklady ovplyvňujúce:

 - Hospodársky výsledok -6 -3 431 -3 437

 - Súvahu -99 -99

Nákupy - 13 537 13 537

Predaje, maturity, kupóny -241 -1 778 -2 019

Konečný stav 3 043 37 407 40 450

Celkové výnosy a náklady za CP v portfóliu  
k 31. 12. 2011 za rok 2011

103 -3 431 -3 328

K 31. decembru 2010 Dlhové CP na predaj
Dlhové CP v reálnej  

hodnote účtované cez  
hospodársky výsledok

Celkové aktíva

Počiatočný stav 3 645 19 533 23 178

Celkové výnosy a náklady ovplyvňujúce:

 - Hospodársky výsledok 102 45 147

 - Súvahu 12 - 12

Nákupy 1 027 9 500 10 527

Predaje, maturity, kupóny -1 397 - -1 397

Konečný stav 3 389 29 078 32 467

Celkové výnosy a náklady za CP v portfóliu  
k 31. 12. 2010 za rok 2010

96 45 141

Nasledovná tabuľka zobrazuje citlivosť investícií obsiahnutých v kategórii 3 na opodstatnené priaznivé alebo nepriaz-
nivé zmeny v predpokladoch použitých na určenie reálnej hodnoty finančných aktív a pasív. Za priaznivú zmenu 
sme pokladali zníženie kreditných prirážiek o 50 b.p., čo by spôsobilo rast hodnoty dlhových cenných papierov a za 
nepriaznivú zmenu zvýšenie kreditných prirážiek o 50 b.p., čo by sa prejavilo v poklese hodnoty dlhových cenných 
papierov.

Dopad na hospodársky výsledok Dopad na vlastné imanie

Priaznivé 
zmeny

Nepriaznivé  
zmeny

Priaznivé 
zmeny

Nepriaznivé  
zmeny

31. 12. 2011    

Dlhové CP na predaj - - 27 -27

Dlhové CP v reálnej hodnote účtované cez hospodársky výsledok 1 455 -1 388 - -

31. 12. 2010     

Dlhové CP na predaj - - 53 -52

Dlhové CP v reálnej hodnote účtované cez hospodársky výsledok 1 185 -1 133 - -
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5 hmotný majetok
 

PC a ostatný 
hardvér Automobily  Nábytok

Kancelárske 
stroje a prístroje Spolu

k 1. 1. 2010

Obstarávacia cena 256 93 57 87 492

Kumulované odpisy -165 -31 -47 -75 -318

Zostatková hodnota 91 62 9 13 174

k 31. 12. 2010

Čistá účtovná hodnota k 1. 1. 2010 91 62 9 13 174

Obstaranie 4 152 7 7 169

Vyradenie zostatkovej hodnoty -6 -7 -4 - -17

Odpisy -38 -21 -5 -10 -73

Zostatková hodnota k 31. 12. 2010 51 186 7 10 254

k 31. 12. 2010

Obstarávacia cena 248 226 57 94 625

Kumulované odpisy -197 -40 -50 -84 -371

Zostatková hodnota 51 186 7 10 254

k 31. 12. 2011

Čistá účtovná hodnota k 1. 1. 2011 51 186 8 9 254

Obstaranie 9 21 2 1 33

Vyradenie zostatkovej hodnoty - - - - -

Odpisy -26 -40 -4 -3 -73

Zostatková hodnota k 31. 12. 2011 34 167 6 7 214

k 31. 12. 2011

Obstarávacia cena 255 247 57 94 653

Kumulované odpisy -221 -80 -51 -87 -439

Zostatková hodnota 34 167 6 7 214



všetky sumy v tis. eur, ak nie je uvedené inak 61

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS v znení prijatom EU za rok končiaci k 31. 12. 2011 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

6 nehmotný majetok

Nehmotný majetok predstavuje softvér a softvérové licencie. 

Spolu

k 1. 1. 2010

Obstarávacia cena 1 014

Kumulované odpisy -871

Zostatková hodnota 143

k 31. 12. 2010

Čistá účtovná hodnota k 1. 1. 2010 143

Obstaranie 57

Vyradenie zostatkovej hodnoty -

Odpisy -66

Zostatková hodnota k 31. 12. 2010 134

k 31. 12. 2010

Obstarávacia cena 1 071

Kumulované odpisy -938

Zostatková hodnota 134

k 31. 12. 2011

Čistá účtovná hodnota k 1. 1. 2011 134

Obstaranie 13

Vyradenie zostatkovej hodnoty  -

Odpisy -68

Zostatková hodnota k 31. 12. 2011 78

k 31. 12. 2011

Obstarávacia cena 1 083

Kumulované odpisy -1 005

Zostatková hodnota 78
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7 finančný majetok
 

31. 12. 2011 31. 12. 2010

CP držané do splatnosti 48 486 46 332

CP na predaj 72 105 87 098

CP v reálnej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok 52 783 43 211

Termínované vklady 79 3 179

Pohľadávky vrátane pohľadávok z poistenia 1 083 630

Finančný majetok celkom 174 536 180 450

Z toho finančný majetok do jedného roka: 31. 12. 2011 31. 12. 2010

CP držané do splatnosti 11 459 1 932

CP na predaj 10 213 2 986

Termínované vklady 478 3 179

Pohľadávky vrátane pohľadávok z poistenia 1 083 630

Finančný majetok do jedného roka celkom 23 233 8 728

CP držané do splatnosti 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Dlhové CP s pevným výnosom - kótované 48 486 46 132

Dlhové CP s premenlivým výnosom - kótované - 201

CP držané do splatnosti celkom 48 486 46 332

Cenné papiere držané do splatnosti nie sú v súvahe prezentované v reálnej hodnote. Reálna hodnota cenných papie-
rov držaných do splatnosti je 47 167 tis. eur (porovnávacie obdobie: 48 137 tis. eur).

CP na predaj 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Podielové CP 11 479 14 003

Dlhové CP s pevným výnosom - kótované 59 309 71 782

Dlhové CP s premenlivým výnosom - kótované 1 317 1 313

CP na predaj celkom 72 105 87 098

Z celkovej hodnoty cenných papierov na predaj je 35 908 tis. eur ocenených oceňovacími technikami  
(2010: 27 628 tis. eur).

CP na predaj podľa spôsobu ocenenia: 31. 12. 2011 31. 12. 2010

CP na predaj ocenené na základe vstupov zistiteľných z trhu (kategória 2) 32 866 24 239

CP na predaj ocenené na základe vstupov nezistiteľných z trhu (kategória 3) 3 042 3 389

CP v reálnej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Podielové a dlhové CP 52 783 43 211

 - z toho kryjúce rezervu na investičné poistenie 51 989 42 276

Podiel v % 98,5% 97,8%
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Pohyb finančného majetku
 

CP držané do splatnosti CP na predaj
CP v real. hodnote cez 
hospodársky výsledok

Spolu

k 1. 1. 2010 65 885 78 967 30 857 175 709

Prírastky 4 762 23 461 12 635 40 859

Úbytky -24 316 -15 781 - -40 097

Rozdiely z precenenia - 450 -282 169

k 31. 12. 2010 46 332 87 098 43 211 176 640

Prírastky 4 053 5 763 15 341 25 157

Úbytky -1 899 -18 940 -1 717 -22 556

Rozdiely z precenenia - -1 816 -4 052 -5 868

k 31. 12. 2011 48 486 72 105 52 783 173 374

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 za účelom inves-
tovania a zhodnotenia prostriedkov technických rezerv a vlastných zdrojov.

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Termínované vklady 79 3 179

Termínované vklady celkom 79 3 179

Priemerná úroková miera termínovaných vkladov bola vo výške 1,11 % (v predošlom roku vo výške 0,43 %).

10 Pohľadávky
31. 12. 2011 31. 12. 2010

Pohľadávky z poistenia 1 188 618

Opravné položky k pohľadávkam z poistenia -268 -245

Pohľadávky z provízii 23 12

Ostatné pohľadávky 140 106

 - voči spriazneným osobám - 98

 - voči zamestnancom - 1

 - ostatné 140 8

Pohľadávky vrátane pohľadávok z poistenia celkom 1 083 491

Pohľadávka z dane z príjmu - 139

Pohľadávky celkom 1 083 630

Z ostatných pohľadávok k 31. 12. 2011 tvoria najväčšiu časť pohľadávky z odmien za nákup cenných papierov. 
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.

Opravné položky k pohľadávkam z poistenia 31. 12. 2011 31. 12. 2010

do 4 mesiacov 18 5

5-12 mesiacov 10 10

nad 12 mesiacov 240 230

268 245



64 všetky sumy v tis. eur, ak nie je uvedené inak

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS v znení prijatom EU za rok končiaci k 31. 12. 2011 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

11 aktíva vyplývajúce zo zaistenia
31. 12. 2011 31. 12. 2010

Podiel zaisťovateľa na RPBO

  VIG Reinsurance 21 25

  General Cologne Reinsurance 21 26

Spolu 42 51

Záväzky zo zaistenia 42 51

Pohľadávky zo zaistenia

  VIG Reinsurance 116 65

   Sparkassen Versicherung - -

  GeneralCologne Reinsurance 122 66

Aktíva vyplývajúce zo zaistenia celkom 238 131

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

12 Peniaze a peňažné ekvivalenty
31. 12. 2011 31. 12. 2010

Peňažné prostriedky v banke a v hotovosti 51 48

Neinvestičné termínované vklady 399 142

Peniaze a peňažné ekvivalenty celkom 450 190

Priemerná úroková miera krátkodobých termínovaných vkladov bola vo výške 0,79 % (v predošlom roku vo výške 
0,30 %) a priemerná doba trvania bola 1,47 dňa (v predošlom roku bola 1,54 dňa).

13 účty časového rozlíšenia
Náklady budúcich období 31. 12. 2011 31. 12. 2010

 - DAC – tradičné poistenia 320 44

 - DAC – investičné poistenia 26 40

 - NBO – poistenia tradičné (udržiavacia provízia) 5 6

 - NBO – investičné poistenia (udržiavacia provízia) 1 1

 - ostatné 21 11

Celkom 373 101

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 2.10(d).

Vývoj časového rozlíšenia obstarávacích nákladov 2011 2010

Stav na začiatku roka 84 133

Prírastky/(úbytky) časového rozlíšenia obstarávacích nákladov počas roka 262 -49

Stav ku koncu roka 346 84
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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 sloven-
skej legislatívy.

Ostatné fondy predstavujú peňažné vklady akcionárov. Oceňovacie rozdiely obsahujú kumulatívne zmeny reálnej 
hodnoty finančného majetku na predaj.

Základné 
imanie

Rezervné 
fondy

Ostatné  
fondy

Oceňov. 
rozdiely

Nerozdel.  
zisk

Vlastné  
imanie spolu

Zostatok 1. 1. 2010 5 677 1 135 4 302 35 10 101 21 250

Zmeny v základnom imaní - - - - - -

Precenenie finančného majetku - - - 450 - 450

Zmena odloženej dane - - - -86 - -86

HV minulých období - - - - - -

HV bežného obdobia - - - - 2 636 2 636

Zostatok 31. 12. 2010 5 677 1 135 4 302 399 12 737 24 251

Precenenie finančného majetku - - - -1 816 - -1 816

Zmena odloženej dane - - - 345 - 345

HV minulých období - - - -42 -42

HV bežného obdobia - - - - 3 239 3 239

Vyplatené dividendy - - - - -2 200 - 2 200

Zostatok 31. 12. 2011 5 677 1 135 4 302  -1 072 13 735 23 777

Pohyby v oceňovacích rozdieloch finančných aktív určených na predaj: 

K 1. januáru 2010 35

Precenenie – brutto (Poznámka 7) 450

Precenenie – daň (Poznámka 20) -86

K 31. decembru 2010 399

Precenenie – brutto (Poznámka 7) -1 816

Precenenie – daň (Poznámka 20) 345

K 31. decembru 2011 -1 072
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15 Záväzky vyplývajúce z poistných a zaistných zmlúv
 

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Záväzky voči poisteným 1 319 1 091

 - dožitia 1 029 862

 - ostatné poistné udalosti 34 27

 - odkupné hodnoty 36 43

 - záväzky zo zrušených zmlúv 19 16

 - preplatky poistného 201 143

Záväzky voči sprostredkovateľom 3 922 2 952

Záväzky z cudzieho poistného -128 202

Záväzky z vopred prijatého poistného 240 196

Záväzky z poistenia 5 352 4 441

Technické rezervy pred zaistením

Rezerva na nahlásené a nezlikvidované PU (RBNS) 285 124

Rezerva na vzniknuté a nenahlásené PU (IBNR) 334 283

Rezerva na poistné budúcich období (RPBO) 160 149

Rezerva na investičné poistenie (RIP) 51 989 42 276

Rezerva na životné poistenie (RŽP), v tom: 93 503 108 177

 - rezerva na podiely na prebytkoch alokovaná 1 682 2 205

 - rezerva na podiely na prebytkoch nealokovaná 507 741

Technické rezervy pred zaistením celkom 146 271 151 010

Záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv 151 623 155 451

Záväzky zo zaistenia 42 51

Technické rezervy po zaistení

Rezerva na nahlásené a nezlikvidované PU (RBNS) 285 124

Rezerva na vzniknuté a nenahlásené PU (IBNR) 334 283

Rezerva na poistné budúcich období (RPBO) 118 98

Rezerva na investičné poistenie (RIP) 51 989 42 276

Rezerva na životné poistenie (RŽP), v tom: 93 503 108 177

 - rezerva na podiely na prebytkoch alokovaná 1 682 2 205

 - rezerva na podiely na prebytkoch nealokovaná 507 741

Technické rezervy po zaistení celkom 146 229 150 959

Z celkovej hodnoty záväzkov sú splatné do jedného roka záväzky vo výške 20 705 tis. eur (v predchádzajúcom 
období: 38 256 tis. eur).



všetky sumy v tis. eur, ak nie je uvedené inak 67

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS v znení prijatom EU za rok končiaci k 31. 12. 2011 
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

15.1 vývoj technických rezerv

(a) rezerva na poistné plnenia

 

31. 12. 2011 31. 12. 2010

 V hrubej výške Podiel zaisť. V čistej výške V hrubej výške Podiel zaisť. V čistej výške 

RBNS na začiatku obdobia 124 - 124 219 - 219

Nahlásené PU - rozpustenie -32 462 - -32 462 -34 149 - -34 149

 - predpísané plnenia na  
vybavené PU počas obdobia

-31 604 - -31 604 -33 612 - -33 612

 - rozpustenie nespotreb. časti -858 - -858 -537 - -537

Nahlásené PU - tvorba 32 623 - 32 623 34 054 - 34 054

 - vzniknuté v danom období 33 392 - 33 392 33 392 - 33 392

 - vzniknuté v predch. obdobiach -769 - -769 662 - 662

Celkom na konci obdobia 285 - 285 124 - 124

IBNR

IBNR na začiatku obdobia 283 - 283 245 - 245

Nahlásené PU - rozpustenie rezervy -269 - -269 -331 - -331

Nenahlásené PU - tvorba rezervy 319 - 319 370 - 370

Celkom na konci obdobia 334 - 334 283 - 283

(b) rezerva na poistné plnenia - ibnr vývoj

2009 2010 2011

Stav IBNR 245 283 334

Výplaty počas roka * 350 331 269

*) 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 2.10 (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 rele-
vantné údaje. Spoločnosť však uchováva všetky údaje o poistných udalostiach, aby mohla v budúcnosti použiť na 
odhad IBNR metódu vychádzajúcu z počtu a výšky poistných plnení. Výplaty počas roka ukazujú výšku vyplatených 
plnení z poistných udalostí, ktoré boli nahlásené a vyplatené v danom roku, ale vznikli v rokoch predchádzajúcich.

(c) rezerva na poistné budúcich období

2011 2010

V hrubej výške Podiel zaisť. V čistej výške V hrubej výške Podiel zaisť. V čistej výške 

Na začiatku roka 149 -51 98 163 -62 101

Tvorba počas roka 442 -1 441 443 -1 441

Rozpustenie počas roka -431 10 -421 -456 12 -444

Celkom na konci obdobia 160 -42 118 149 -51 98
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(d) rezerva na životné poistenie 

Hodnota parametrov použitých pri výpočte rezerv na životné poistenie

rozsah

parameter od do Poznámka

technická úroková miera 2,50% 4,00% v závislosti od produktu a dátumu začiatku poistenia

náklady - zillmerova alfa 1,00% 4,50% v závislosti od produktu a dátumu začiatku poistenia

náklady gama (správa poistenia) 0,10% 0,60% 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 poiste-
nie za jednorazové poistné.

 

2011 2010

V hrubej výške Podiel zaisť. V čistej výške V hrubej výške Podiel zaisť. V čistej výške 

Rezerva na životné poistenie 105 231 - 105 231 122 519 - 122 519

Rezerva na podiely na prebytkoch 2 946 - 2 946 3 344 - 3 344

Celkom na začiatku obdobia 108 177 - 108 177 125 863 - 125 863

Tvorba rezervy na životné poistenie 18 585 - 18 585 17 845 - 17 845

 - ukladacia časť poistného 15 622 - 15 622 14 275 - 14 275

 - alokácia technickej úrokovej miery 2 963 - 2 963 3 570 - 3 570

Tvorba rezervy na podiely 
na prebytkoch

873 - 873 1 235 - 1 235

Rozpustenie rezervy na 
životné poistenie

-32 502 - -32 502 -35 133 - -35 133

 - smrť -276 - -276 -284 - -284

 - dožitie -29 357 - -29 357 -31 640 - -31 640

 - odkup -2 760 - -2 760 -2 848 - -2 848

 - ostatné -109 - -109 -361 - -361

Rozpustenie rezervy na 
podiely na prebytkoch 

-1 630 - -1 630 -1 633 - -1 633

Celkom zmena rezervy 
na životné poistenie

-14 674 - -14 674 -17 686 - -17 686

Celkom na konci obdobia 93 503 - 93 503 108 177 - 108 177

Rezerva na životné poistenie 91 314 - 91 314 105 231 - 105 231

Rezerva na podiely na prebytkoch 2 189 - 2 189 2 946 - 2 946

Celkom na konci obdobia 93 503 - 93 503 108 177 - 108 177
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(e) rezerva na investičné poistenie

2011 2010

V hrubej výške Podiel zaisť. V čistej výške V hrubej výške Podiel zaisť. V čistej výške 

Rezerva na začiatku obdobia 42 277 - 42 277 30 355 - 30 355

Tvorba RIP 13 393 - 13 393 13 804 - 13 804

 - investičná časť poistného 17 512 - 17 512 14 169 - 14 169

 - zohľadnenie vývoja fondov -4 119 - -4 119 -366 - -366

Rozpustenie RIP -3 681 - -3 681 -1 882 - -1 882

 - smrť -78 - -78 -62 - -62

 - dožitie - - - - - -

 - odkup -3 511 - -3 511 -1 557 - -1 557

 - úhrada poplatkov z fondu -76 - -76 -262 - -262

 - ostatné *) -16 - -16 -1 - -1

Celkom na konci obdobia 51 989 - 51 989 42 276 - 42 276

*) položka ostatné obsahuje mimoriadne výbery a zrušenia

16 výsledok zaistenia
 

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom -945 -812

Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom 86 7

Zmena rezerv postúpených zaisťovateľom -9 -11

Provízie od zaisťovateľov 507 368

Výsledok zaistenia -361 -448

17 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Záväzky z obchodného styku 168 215

Záväzky voči zamestnancom a štatutárom 612 531

Záväzky voči poisťovniam 36 30

Záväzky z daní a poplatkov 113 124

Iné záväzky 7 5

Záväzky z obchodného styku a ostatné celkom 937 905

Všetky záväzky sú záväzkami so splatnosťou do jedného roka.

18 Ostatné prevádzkové záväzky

Spoločnosť k súvahovému dňu neeviduje iné dlhodobé rezervy okrem rezervy na zamestnanecké požitky  
(2010: rezerva na dodatočnú províziu za sprotredkovanie predaja 913 tis. eur).
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19 Zamestnanecké požitky

Súčasná hodnota záväzku 2011 2010

Počiatočný stav 3 2

Rozpustenie a použitie - -

Tvorba - 1

 - z toho vplyv zmeny parametrov -1 1

Konečný stav 3 3

Aktuárske predpoklady 2011 2010

Diskontná sadzba 2,58% 3,50%

Predpokladaný nárast miezd 3,50% 3,50%

Fluktuácia 13,83% 10,65%

Pravdepodobnosť invalidity 5,31% 5,31%

Pravdepodobnosť dožitia 87,13% 86,69%
    

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 voči splatným daňovým záväzkom a keď odložené dane a splatné dane prislúchajú 
tomu istému daňovému orgánu. 

2011 2010

Odložená daňová pohľadávka

 - uplatnená po viac ako 12 mesiacoch 105 90

 - uplatnená do 12 mesiacov 364 283

469 373

Odložený daňový záväzok

 - uplatnený po viac ako 12 mesiacoch 18 110

 - uplatnený do 12 mesiacov - -

18 110

Čistá hodnota odloženej dane 451 263

Pohyby odložených daní 2011 2010

Na začiatku obdobia 263 345

Zmeny účtované cez výkaz súhrnných ziskov a strát -157 4

Zmeny účtované do ostatných súhrnných ziskov a strát (poznámka 14) 345 -86

Na konci obdobia 451 263
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Zmeny odloženej daňovej pohľadávky a záväzku v priebehu roka, pred kompenzáciou zostatkov v rámci tej istej 
daňovej jurisdikcie, sú nasledovné:

Odložená daňová pohľadávka: Rezervy IBNR Rezervy
Opravné 

položky k 
pohľadávkam

Finančný 
majetok

Precene-
nie na reálnu 

hodnotu
Celkom

K 1. januáru 2010 47 257 23 36 - 363

Zaúčtované do výkazu 
súhrnných ziskov a strát

7 15 -12 - - 10

K 31. decembru 2010 54 272 11 36 - 373

Zaúčtované do výkazu 
súhrnných ziskov a strát

9 -164 - - - -155

Zaúčtované do ostatných 
súhrnných ziskov a strát

- - - - 251 251

K 31. decembru 2011 63 108 11 36 251 469

Odložený daňový záväzok: Odpisy
Precenenie na 

reálnu hodnotu
Celkom

K 1. januáru 2010 -10 -8 -18

Zaúčtované do výkazu súhrnných ziskov a strát -6 - -6

Zaúčtované do ostatných súhrnných ziskov a strát - -86 -86

 31. decembru 2010 -16 -94 -110

Zaúčtované do výkazu súhrnných ziskov a strát -2 - -2

Zaúčtované do ostatných súhrnných ziskov a strát - 94 94

31. decembru 2011 -18 - -18

21 Zaslúžené poistné
2011 2010

Predpísané poistné 44 269 37 918

- z toho za investičné poistenie 19 349 15 867

Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období -11 14

Zaslúžené poistné pred zaistením 44 258 37 932

Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom -945 -812

Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období postúpenej zaisťovateľom -9 -11

Zaslúžené poistné po zaistení 43 304 37 109

Predpísané poistné brutto podľa spôsobu platenia 2011 2010

Jednorazové 27 348 21 311

Bežné 16 921 16 607

Spolu 44 269 37 918
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22 výnosy z finančného umiestnenia
 

2011 2010

CP na predaj

 - výnosy z úrokov 2 596 2 822

CP držané do splatnosti 2 078 2 248

Úroky z termínovaných vkladov 33 34

Podiel na províziách 404 327

Výnosy z finančného umiestnenia celkom 5 110 5 431

23 čisté realizované zisky/ (straty) z finančného umiestnenia

2011 2010

Realizované zisky z finančného umiestnenia - AFS

 - podielové CP 344 421

 - dlhové CP 249 -

Realizované straty z finančného umiestnenia - AFS

 - podielové CP -36 -

Realizované zisky z finančného umiestnenia – FVO

 - dlhové CP 62 -

Realizované straty z finančného umiestnenia – FVO

 - dlhové CP - -

Čisté realizované zisky z FU celkom 618 421

24 náklady na finančné umiestnenie
 

2011 2010

Administratívne náklady na finančné umiestnenie 224 223

Kurzové straty (poznámka 31) 5 14

Náklady na finančné umiestenie celkom 229 237

25 Ostatné výnosy 
2011 2010

Zisková provízia zo zaistenia 507 368

Provízia z cudzieho poistného (zo spolupoistenia) 148 110

Poplatky z poistných zmlúv 4 2

Rozpustenie opravných položiek 24 97

Úroky z neinvestičných vkladov 9 -

Rozpustenie nepoužitých krátkodobých rezerv 1 5

Ostatné 104 171

Ostatné výnosy celkom 796 753
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26 náklady na poistné plnenia
 

2011 2010

Poistné udalosti 

 - smrť 1 105 854

 - dožitie 30 353 32 557

 - úraz 146 198

- závažné ochorenia - 3

Odkupné hodnoty 6 039 4 493

Náklady na správu poistných plnení 268 206

Náklady na poistné plnenia 37 911 38 310

Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom -86 -7

Zmena stavu rezervy na poistné plnenia 211 -57

Celkové náklady na poistné plnenia 38 035 38 247

27 Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

2011 2010

Získateľské provízie 4 364 3 239

Marketingové náklady 38 81

Administratívne náklady 470 297

Zmena DAC - pre tradičné poistenia -275 5

 - tvorba -1 026 -106

 - amortizácia 705 101

 - rozpustenie z dôvodu zrušenia 46 10

Zmena DAC - provízie za investičné poistenie 14 44

 - tvorba -56 -79

 - amortizácia 60 109

 - rozpustenie z dôvodu zrušenia 10 13

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy celkom 4 610 3 666

28 Prevádzkové náklady
 

2011 2010

Udržiavacie provízie 1 912 1 629

Osobné náklady (poznámka 29) 1 734 1 668

Odpisy 141 140

Ostatné náklady 824 218

 - z toho náklady na audit 32 31

 - z toho náklady na daňové poradenstvo 17 9

 - z toho náklady na poistenie majetku 3 3

 - z toho náklady na údržbu poistného softvéru 180 179

Realokácia z prevádzkových nákladov do iných kategórií -862 -636

Prevádzkové náklady celkom 3 750 3 655

Celkové náklady súvisiace s obstaraním a 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).
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29 Osobné náklady
 

2011 2010

Mzdy a odmeny 1 296 1 239

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie 345 334

Ostatné osobné náklady 93 93

Ostatné dlhodobé požitky - odchodné - 1

Osobné náklady celkom 1 734 1 668

30 Ostatné náklady
2011 2010

Opravné položky - tvorba 47 80

Provízie a poplatky 112 107

Ostatné náklady celkom 159 187

31 čisté kurzové rozdiely 

Kurzové zisky / straty účtované cez výkaz súhrnných ziskov a strát sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

2011 2010

Kurzové straty -5 -14

 - nákupy a predaje CP -5 -14

Čisté kurzové rozdiely -5 -14

32 daňové náklady
2011 2010

Daň z príjmu splatná 550 573

Daň zrážková (vysporiadaná daň) 8 -

Odložená daň (poznámka 20) 157 -4

715 569

Zisk pred zdanením 3 954 3 206

Daň vypočítaná podľa platnej daňovej sadzby 751 609

Vplyv trvalých odpočitateľných položiek -51 -51

Vplyv trvalých pripočitateľných položiek 15 11

Daňová povinnosť 715 569

Efektívna daňová sadzba 18 % 19 %

V oboch obdobiach bola použitá platná daňová sadzba 19 %. 
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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 2011 ani v predošlom roku poskytnuté 
žiadne pôžičky. Spoločnosť okrem platov členom predstavenstva prispieva do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. 

 

2011 2010

Odmeny členom predstavenstva 249 181

 - odvody na zdravotné poistenie 5 5

 - odvody na sociálne poistenie 20 15

Odmeny členom dozornej rady 19 22

Ostatné 6 6

Celkom 274 209

33.2 transakcie so spoločnosťami v skupine

Spriaznené strany, s ktorými boli uskutočňované transakcie su nasledovné:

Materská spoločnosť
Vienna Insurance Group AG, Wiener Versicherung Gruppe

Akcionár s menšinovým podielom
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Ostatné spoločnosti pod kontrolou Vienna Insurance Group AG, Wiener Versicherung Gruppe
VIG RE zajišťovna, a.s., Praha
Sparkassen Versicherung AG, Viedeň

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Záväzky z poistenia 45 66

Pohľadávky z provízií 2 4

Výnosy z provízií 35 50

Sparkassen Versicherung AG, Viedeň 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Služby IT -180 -179

Poistné udalosti zaistené - 1

VIG RE zajišťovna, a.s., Praha 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Pohľadávky zo zaistenia 116 65

Poistné udalosti zaistené 42 3

Zaistené predpísané poistné -463 -398

Provízia od zaisťovateľa 248 180

Vienna Insurance Group AG, Wiener Versicherung Gruppe 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Záväzky zo služieb 20 -

Služby IT -5 -8

Iné služby -19 -
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34 Podmienené záväzky

Ďanová 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. V Spoločnosti prebieha daňová kontrola za daňové obdobie 
2008. 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. 

35 udalosti po súvahovom dni
Po súvahovom dni nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by významne ovplyvnili finančnú situáciu Spoločnosti.

V Bratislave, 21. 2. 2012

Podpisové záznamy členov štatutárneho orgánu: 

 Ing. Martin Kaňa,

 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

 Ing. Viera Kubašová,

 členka predstavenstva a finančná riaditeľka

Podpisový záznam osoby zodpovednej 

za zostavenie účtovnej závierky: 

 Ing. Anna Samuelová,

 vedúca finančného oddelenia

Podpisový záznam osoby zodpovednej

za vedenie účtovníctva:

 Ing. Anna Samuelová,

 vedúca finančného oddelenia






