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V$ro!ná správa 2012 01 Príhovor predsedu predstavenstva

Vá'ené dámy a vá'ení páni,

slovensk$ poistn$ trh aj v roku 2012 ako predchádzajúci rok mierne 
rástol. Oproti roku 2011 zaznamenalo 'ivotné poistenie rast 
o 1,8 % s objemom predpísaného poistného 1,166 mld. eur.

Pre Pois%ov&u Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance Group 
bol rok 2012 ve#mi úspe(n$. Medziro!ne sme dokázali rás% viac ako 
desa%násobne r$chlej(ie ne' trh a dosiahli sme oproti minulému 
roku nárast o 19,8 %. Taktie' sa nám podaril docieli% medziro!n$ 
nárast nov$ch poistení o 49 %. 

V)aka t$mto v$born$m v$sledkom sa nám zv$(il trhov$ podiel 
z 3,86 % na 4,55 % a posunuli sme sa na 8. prie!ku na trhu 'ivot-
ného poistenia. 

V$razne sme tak prispeli k upevneniu líderstva skupiny Vienna 
Insurance Group na slovenskom trhu so 'ivotn$m poistením. 
Vedúcu pozíciu si Skupina, ktorej sú!as%ou je tie' Pois%ov&a 
Slovenskej sporite#ne, udr'ala u' piaty rok po sebe.

Úspe(n$ je ten, komu sa darí fl exibilne reagova% na stále sa 
meniace trhové prostredie. S dôrazom práve na fl exibilitu sme 
v roku 2012 predstavili nov$ poistn$ produkt *IVOT, ktor$ v sebe 
spája najaktuálnej(ie po'iadavky na(ich klientov – jednoduchos%, 
fl exibilitu a jedine!né podmienky. Kombinuje v$hody kapitálového 
a investi!ného poistenia a klientom sa vie prispôsobi% v ka'dej 
'ivotnej situácii. V$nimo!nou stránkou tohto produktu je Ochranca 
v$nosu, ktor$ zabezpe!í, 'e dosiahnut$ zisk z investi!nej !asti u' 
klienti nestratia. V)aka t$mto mimoriadnym vlastnostiam dosiahol 
produkt *IVOT dobré predajné v$sledky u' v prvom roku svojho 
predaja.

Verím, 'e v roku 2013 nadvia'eme na na(e vynikajúce v$sledky 
v)aka kvalitnej a oddanej práci na(ich zamestnancov, ktor$m by 
som chcel aj touto cestou po)akova% za ich nad(tandardné v$kony. 
Za na(ím úspechom stojí taktie' blízka spolupráca so Slovenskou 
sporite#&ou a podpora na(ich akcionárov, v)aka ktor$m máme tie 
najlep(ie predpoklady pre ná( )al(í rast a splnenie cie#ov.

Ing. Martin Ka&a 
predseda predstavenstva 
Pois%ovne Slovenskej sporite#ne, a. s. 
Vienna Insurance Group

Ing. Martin Ka&a 

O1 Príhovor predsedu predstavenstva



V$ro!ná správa 2012

4 Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance Group

02 Základné údaje o Spolo!nosti 

Obchodné meno:  Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance Group
  ()alej tie' ako „Spolo!nos%“ alebo „Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne“) 

Sídlo:  Tomá(ikova 48 
 832 68 Bratislava 
 Slovenská republika 

Právna forma:  akciová spolo!nos% 

 I+O: 35851023 
 I+ DPH: SK2021710064 

Predmet !innosti:   vykonávanie pois%ovacej !innosti pre poistn$ druh 'ivotného poistenia 
 pod#a zákona o pois%ovníctve v rozsahu nasledovn$ch poistn$ch odvetví: 
  – poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad do'itia alebo poistenie 
 pre prípad smrti alebo do'itia, 
 – poistenie spojené s investi!n$m fondom, 
 – poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením 
 k hlavnému poisteniu 

Vznik Spolo!nosti:  27. 1. 2003, zápisom do obchodného registra 
 Okresného súdu Bratislava I., vlo'ka !íslo 3085/B 

Základné imanie:  5 677 200 eur

02 Základné údaje o SpoloĀnosti
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Akcionári:  VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe  90 % 
 KOOPERATIVA pois%ov&a, a. s. Vienna Insurance Group  5 % 
 Slovenská sporite#&a, a. s.  5 %
 

Predstavenstvo:  Ing. Martin Ka&a, predseda predstavenstva 
 Ing. Viera Kuba(ová, !lenka predstavenstva 

Dozorná rada:  Ing. Juraj Lelkes – predseda dozornej rady 
 Mag. Erwin Hammerbacher – podpredseda dozornej rady 
 Paul Huss – !len dozornej rady do 19.3.2012
 Dr. Günter Geyer – !len dozornej rady od 19.3.2012
 ,ubo( Solnoky – !len dozornej rady 
 Ing. Daniel Morvay – !len dozornej rady 
 Ing. Jarmila Gyuríková – !lenka dozornej rady 

Distribu!n$ kanál:  pobo!ková sie% Slovenskej sporite#ne, a. s.

Kontakt pre klientov:  Sporotel Slovenskej sporite#ne, a. s.: 0850 111 888 

 Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. 
 Vienna Insurance Group
 Tomá(ikova 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

Údaje sú uvedené v tisícoch eur a po#ty v ks, ak nie je uvedené inak. 
Spolo#nos& vykazuje údaje v súlade s IFRS EÚ.
Nová produkcia je uvedená v anualizovanom poistnom vrátane pripoistení.

Finan!né ukazovatele 2010 2011 2012

Celkov" majetok 181 523 176 340 223 121
Vlastné imanie 24 251 23 777 30 353
z toho základné imanie 5 677 5 677 5 677
Technické rezervy 151 010 146 271 183 939
Zisk po zdanení 2 636 3 239 4 067

Obchodné ukazovatele 

 

Nová produkcia 24 256 33 050 41 926
Hrubé predpísané poistné 37 918 44 269 53 018
  
Ostatné údaje  
Priemern" stav zamestnancov 56 58 59

03 Vybrané ukazovatele
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Majoritn$m akcionárom Pois%ovne Slovenskej 
sporite#ne, a. s. Vienna Insurance Group je VIENNA 
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
s 90 % podielom na jej základnom imaní. Kooperativa 
pois%ov&a, a. s. Vienna Insurance Group a Slovenská 
sporite#&a, a. s. disponujú ka'dá 5 % podielom. 

VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Wiener Versicherung Gruppe
Vienna Insurance Group ()alej tie' ako „VIG“ alebo 
„Skupina“) je spolo!nos% s najlep(ím ratingom v rámci 
hlavného indexu Viedenskej burzy ATX. Spolo!nos% Vienna 
Insurance Group, so sídlom vo Viedni, je jednou z vedúcich 
poistn$ch skupín v krajinách strednej a v$chodnej Európy. 
Okrem kme&ového trhu v Rakúsku je Vienna Insurance 
Group prostredníctvom podielov na pois%ovniach aktívna 
v Albánsku, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, 
v +eskej republike, +iernej Hore, Estónsku, Gruzínsku, 
Chorvátsku, Lichten(tajnsku, Litve, Loty(sku, Ma)arsku, 
Macedónii, Nemecku, Po#sku, Rumunsku, Rusku, na 
Slovensku, v  Srbsku, Turecku a na Ukrajine. Okrem 
toho pôsobia pobo!ky Wiener Städtische Versicherung 
v Taliansku a Slovinsku ako aj Donau Versicherung 
v  Taliansku. 

Na rakúskom trhu je Vienna Insurance Group zastúpená 
spolo!nos%ami Wiener Städtische Versicherung, Donau 
Versicherung a Sparkassen Versicherung.

KOOPERATIVA, a.s. 
Vienna Insurance Group 
KOOPERATIVA pois%ov&a, a. s. Vienna Insurance Group 
bola zalo'ená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná 
univerzálna pois%ovacia spolo!nos% na Slovensku.

V prv$ch rokoch svojej !innosti si vybudovala pozíciu 
stabilnej a úspe(nej pois%ovne, ktorú si v)aka dôvere 
svojich klientov udr'iava napriek stále rastúcej 
konkurencii. Vstupom rakúskeho majoritného akcionára 
Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance 
Group sa KOOPERATIVA za!lenila do silného pois%ovacieho 
koncernu v strednej a vo v$chodnej Európe Vienna 
Insurance Group a v)aka podpore a vysoko kvalitnému 
know-how akcionára dosahuje KOOPERATIVA vynikajúce 
v$sledky na poli 'ivotného aj ne'ivotného poistenia.

Vienna Insurance Group na Slovensku pod vedením 
pois%ovne KOOPERATIVA dosiahla v roku 2012 trhov$ 
podiel 33,5 %. 

KOOPERATIVA pois%ov&a, a.s. Vienna Insurance Group 
ponúka ob!anom, fyzick$m a právnick$m osobám viac 
ako 100 produktov 'ivotného a ne'ivotného poistenia. 
V(etky ponúkané produkty a ich v(eobecné poistné 
podmienky zodpovedajú európskemu (tandardu, 
v)aka !omu po!et klientov prekro!il hranicu 
1,2 milióna ako aj po!et poistn$ch zmlúv 1,6 milióna 
kusov. 

Slovenská sporite!"a, a. s. 

Slovenská sporite#&a je s 2,5 milióna klientov najvä!(ou 
univerzálnou komer!nou bankou na Slovensku.
Dlhodobo si udr'uje vedúce postavenie v oblasti 
celkov$ch aktív, úverov pre obyvate#stvo, vkladov 
klientov, v po!te obchodn$ch miest a bankomatov. 
Komplexné slu'by ponúka v 296 obchodn$ch miestach 
a v 18 regionálnych fi remn$ch centrách vo v(etk$ch 
regiónoch na Slovensku. Slovenská sporite#&a dlhodobo 
dosahuje vynikajúce hospodárske v$sledky. Od roku 
2001 je banka !lenom Erste Group, jednej z najvä!(ích 
stredoeurópskych fi nan!n$ch skupín s viac ako 50 000 
zamestnancami, ktorí obsluhujú 17 milióna klientov 
v 3 100 pobo!kách v ôsmich krajinách strednej 
a v$chodnej Európy (Rakúsko, +eská republika, Slovensko, 
Rumunsko, Ma)arsko, Chorvátsko, Srbsko

a Ukrajina).

04 Štruktúra SpoloĀnosti 
04 "truktúra Spolo!nosti 
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Predstavenstvo 

Ing. Martin Ka&a 
predseda predstavenstva 

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Vo fi nan!nom sektore 
pôsobí u' 13 rokov. Od roku 2002 pracoval v Slovenskej sporite#ni, kde 
získal bohaté skúsenosti z oblasti riadenia produktov, ako aj z oblasti 
riadenia retailového predaja. V)aka pôsobeniu v Slovenskej sporite#ni sa 
s !innos%ou Pois%ovne Slovenskej sporite#ne stretával u' od jej vzniku.

Ing. Viera Kuba(ová 
!lenka predstavenstva

Je absolventkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V oblasti 
pois%ovníctva a fi nan!níctva pracuje 15 rokov. Jej spojenie s Pois%ov&ou 
Slovenskej sporite#ne za!alo u' po!as pôsobenia v Slovenskej sporite#ni, 
kde pracovala na projekte zalo'enia pois%ovne. Po jej vzniku nastúpila 
do Spolo!nosti ako vedúca fi nan!ného oddelenia a v !ase od decembra 
2003 do mája 2007 bola zárove& prokuristom Spolo!nosti. +lenkou 
predstavenstva Pois%ovne Slovenskej sporite#ne je od 1. mája 2007.

Od roku 2010 je zárove& !lenkou roz(íreného vedenia KOOPERATIVA 
pois%ovne, a. s. Vienna Insurance Group.

Ing. Juraj Lelkes – predseda dozornej rady 

Mag. Erwin Hammerbacher – podpredseda dozornej rady 

Paul Huss – !len dozornej rady do 19. 3. 2012

Dr. Günter Geyer - !len dozornej rady od 19.3.2012

,ubo( Solnoky – !len dozornej rady 

Ing. Daniel Morvay – !len dozornej rady 

Ing. Jarmila Gyuríková – !lenka dozornej rady 

K 31. decembru 2012 mala dozorná rada (es% !lenov, z toho dvaja 
!lenovia sú volení zamestnancami    (v súlade s § 200, ods. 1 
Obchodného zákonníka !. 513/1991 Zb.). V priebehu roka 2012 do(lo 
k odvolaniu !lena dozornej rady Paula Hussa a k zvoleniu nového !lena 
dozornej rady Dr. Güntera Geyera. K uveden$m rozhodnutiam valného 
zhroma'denia do(lo d&a 19. marca 2012.

Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance Group nemá 
majetkov$ podiel v in$ch spolo!nostiach. 

Dozorná rada 

Majetkové ú#asti  

04 "truktúra Spolo!nosti 
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Organiza#ná $truktúra  V priebehu roka 2012 do(lo k zmenám v organiza!nej (truktúre.

Organiza!ná (truktúra k 31. 12. 2012:

Právne a Compliance
Riadenie predaja

a fi nan!né 
sprostredkovanie

Predstavenstvo

Sprá va zmlú v, upisovanie 
rizika a likvidá cia 

poistn$ ch udalostí 

Informa!né 
technológie

Podpora predaja 
a marketing

Predseda 
predstavenstva

Dozorná rada

+len 
predstavenstva

Intern$  
audit

Finan!né 
oddelenie

Poistná 
matematika

Riadenie 
rizík

Asset 
Management

04 "truktúra Spolo!nosti 
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Vienna Insurance Group je jednou z vedúcich 
pois%ovacích skupín v Rakúsku a v strednej a v&chodnej 
Európe s po#tom okolo 24 000 zamestnancov, ktorí 
produkujú objem poistného vo v&$ke pribli'ne 9,7 
miliárd eur. Pribli'ne 50 spolo#ností v 24 krajinách 
tvorí Skupinu s dlhou tradíciou, silnou zna#kou 
a vysoko orientovanú na zákazníka. Skupina je jasn& 
trhov& líder na svojich k!ú#ov&ch trhoch, ponúka 
komplexnú ponuku produktov a slu'ieb 'ivotného 
a ne'ivotného poistenia.

Progresívny pois%ovate! – 
konzervatívny investor

Vienna Insurance Group je progresívny pois%ovate#, ktor$ 
sa vedome zameriava na svoju k#ú!ovú kompetenciu: 
pois%ovnícky biznis. Vo ve#kej miere v)aka risk- concious, 
konzervatívnej investi!nej politike reprezentuje 
bezpe!nos% a fi nan!nú stabilitu – ako pois%ovate#, 
zamestnávate#, obchodn$ partner a zais%ovate# na 
kapitálov$ch trhoch. Táto skuto!nos% bola potvrdená 
ratingovou agentúrou Standard & Poor s opätovn$m 
ratingom A+ so stabiln$m v$h#adom na rok 2012. V)aka 
tomu je Vienna Insurance Group najlep(ie hodnotenou 
spolo!nos%ou v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy 
ATX. Kótovanie skupiny na pra'skej burze cenn$ch 
papierov z roku 2008 posil&uje strategickú orientáciu 
skupiny na trh strednej a v$chodnej Európy ()alej tie' 
ako „SVE“).

Vienna Insurance Group má taktie' za cie# vytvori% 
a podpori% sociálnu zodpovednos% a udr'ate#né 
podmienky pre 'ivot spolo!nosti, v ktorej 'ijeme. VIG 
z tohto dôvodu cíti záväzok zaobera% sa kultúrnymi 
a sociálne naliehav$mi skuto!nos%ami, aby zostala 
verná svojmu základnému cie#u a to hodnotovo- 
orientovanému rastu. 

Zameranie na Rakúsko a strednú 
a v&chodnú Európu

Vienna Insurance Group, ktorej korene siahajú spä% a' 
do roku 1824, r$chlo identifi kovala mnohé mo'nosti 
rastu v strednej a v$chodnej Európe. Za!ínajúc 
z pozície domovského Rakúska, skupina bola jedna 
z prv$ch západoeurópskych pois%ovacích spolo!ností, 
ktoré vstúpili na trh SVE a expanduje tu viac ako 20 
rokov. Po!as toho sa VIG vypracovala z úspe(nej 
lokálnej regionálnej pois%ovacej spolo!nosti na vedúcu 
medzinárodnú pois%ovaciu skupinu s viac ako 50 
pois%ovacími spolo!nos%ami v 24 európskych krajinách.

Viac ako 50% z poistného a v$nosov skupina prichádza 
v tomto období z regiónu SVE. VIG je jasn$ trhov$ líder na 
svojich k#ú!ov$ch trhoch a tie' v segmentoch 'ivotného 
a ne'ivotného poistenia, sústre)uje sa na túto oblas% 
a t$m si vytvára na vyu'itie v$hody z dlhodob$ch 
príle'itostí ponúkan$ch strednou a v$chodnou Európou.

V)aka zalo'eniu VIG RE ma skupina tie' od roku 2008 
svoju zais%ovaciu spolo!nos%. Jej sídlo v +eskej republike 
pod!iarkuje dôle'itos% SVE regiónu ako rastového trhu 
VIG.

05 Skupina Vienna Insurance Group
05 Skupina Vienna Insurance Group 
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Dôvera v lokálne podnikanie

Rakúske VIG spolo!nosti ponúkajú u' po mnohé roky 
komplexné produktové portfólio v oblasti 'ivotného a 
ne'ivotného poistenia. Nízka poistenos% a ve#k$ po!et 
obyvate#ov v mnoh$ch krajinách strednej a v$chodnej 
Európy ponúka obrovsk$ potenciál pre )al(í rast 
v stredne a dlhodobom horizonte. Aby bol pois%ovate# 
úspe(n$, musí pozna% potreby zákazníka. To je aj dôvod, 
pre!o dôveruje znalosti trhu lokálneho mana'mentu 
a skúsenostiam lokálnych zamestnancov. Kombinácia 
znalosti trhu a produktového know-how dáva Vienna 
Insurance Group do optimálnej pozície na pokra!ovanie 
konsolidácie trhovej pozície v Rakúsku a pri tom 
v rovnakom !ase profi tova% z rastúceho 'ivotného 
(tandardu v SVE regióne a z toho vypl$vajúcej rastúcej 
potreby poistenia.

Úzke vz%ahy so zákazníkmi 
zalo'ené na zna#kovej stratégii 
a multikanálovej distribúcii

V(etci zákazníci sú jedine!ní, !o sa t$ka ich aktuálnych 
'ivotn$ch okolností, potrieb ochrany a dôchodkového 
poistenia a tie' v spôsobe, ak$m prijímajú rady. 
Vy'aduje si to zna!nú fl exibilitu poistn$ch produktov, 
ako aj prezieravos% a obozretnos%. Vienna Insurance 
Group si je toho vedomá a preto je reprezentovaná 
viac ako jednou spolo!nos%ou alebo zna!kou a (irokou 
distribu!nou sie%ou na vä!(ine trhov, kde je zastúpená. 
Hoci ka'dá z 50 pois%ovacích spolo!ností má vlastnú 
identitu a individuálne silné stránky, v(etky nasledujú 
spolo!n$ cie#: udr'iava% u'(í vz%ah so zákazníkmi ne' 
konkurencia.

Strategické partnerstvo s Erste Group 

Strategické partnerstvo s Erste Bank zalo'ené v roku 
2008 napomáha dlhodobej spolupráci medzi dvomi 
vedúcimi poskytovate#mi fi nan!n$ch slu'ieb v regióne, 
ktoré sú ukotvené v strednej a v$chodnej Európe.

Za ka'd&m #íslom sú !udia

Pribli'ne 24 000 zamestnancov v 50 pois%ovacích 
spolo!nostiach skupiny je k#ú!ov$m faktorom úspechu. 
Okrem záväzku poskytova% profesionálne poradenské 
slu'by a excelentn$ servis, títo zamestnanci predstavujú 
rozmanitos% jednotliv$ch krajín, ktoré reprezentujú. 
Kontinuálny rozvoj zamestnancov má k#ú!ovú dôle'itos%, 
preto'e len kombinácia porozumenia lokálneho 
trhu a osobnej a profesionálnej kvalifi kácie ka'dého 
zamestnanca mô'e vies% k najlep(ím produktov$m 
rie(eniam. VIG si dala taktie' za cie# vytvori% potrebné 
podmienky pre prijímanie a pracovn$ postup 
zamestnank$& v rámci Skupiny, aby im tak umo'nila 
naplno vyu'i% ich potenciál.

05 Skupina Vienna Insurance Group
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Welcome to the family of
VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe

January 2013
www.vig.com 

05 Skupina Vienna Insurance Group
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06 Správa o Āinnosti dozornej rady
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07 Identita SpoloĀnosti

Udalosti posledn$ch rokov, !i u' na fi nan!n$ch trhoch, alebo vo 
vlastníckej (truktúre Pois%ovne Slovenskej sporite#ne, a. s . a s t$m 
súvisiace nové príle'itosti, priniesli potrebu nového, ambicióznej(ieho 
smerovania fi rmy. Z tohto dôvodu Spolo!nos% v roku 2012 pristúpila 
k novému defi novaniu vízie, misie a svojej stratégie. Ich úlohou je 
smerova% fi rmu k dosahovaniu jej stanoven$ch ambicióznych cie#ov.

Vízia 
By% komplexnou 'ivotnou pois%ov&ou. 

Misia 
Spo#ahlivá pois%ov&a po cel$ 'ivot.

Stratégia
Stratégiou Spolo!nosti je poskytova% kvalitn$ servis, jednoduché 
produkty, efektívne procesy a inovatívne rie(enia.

07 Identita Spolo!nosti 
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08 Úspechy a ocenenia

Rok 2012 priniesol Pois%ovni Slovenskej sporite#ne úspechy 
nielen v obchodnej oblasti. Medziro!n$m rastom novej produkcie 
o vynikajúcich 95 % sa Spolo!nosti podarilo dosiahnu% viac ako 
desa%násobn$ rast predpísaného poistného oproti rastu trhu 
a  medziro!ne sa posunula na 8. miesto na trhu 'ivotného poistenia. 

Najúspe(nej(ím produktom Spolo!nosti bolo Pohrebné poistenie. 
Hoci Spolo!nos% na trh pri(la v tejto oblasti medzi posledn$mi, za 
dva roky od jeho uvedenia uzatvorila a' 47 000 zmlúv, !ím získala 
na slovenskom trhu prvenstvo v tejto oblasti. 

Okrem spomínan$ch obchodn$ch úspechov Spolo!nos% dosiahla aj 
vynikajúce hospodárske v$sledky, !o potvrdzuje medziro!n$ nárast 
hospodárskeho v$sledku pred zdanením o takmer 27 %. Technické 
rezervy medziro!ne posilnili o takmer 26%.

T$mito v$sledkami Spolo!nos% opakovane potvrdila, 'e sa právom 
umiest&uje u' nieko#ko rokov na popredn$ch miestach v kategórii 
Pois%ov&a roka ekonomického t$'denníka Trend. Dosiahnuté 
v$sledky za rok 2012 opä% dávajú predpoklady na umiestnenie sa 
na poprednom mieste medzi najlep(ími pois%ov&ami slovenského 
poistného trhu.

08 Úspechy a ocenenia
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09 Produktové portfólio v roku 2012

Kapitálovo – investi#né 'ivotné poistenie 

(IVOT
Je fl exibiln$ produkt, ktor$ je kombináciou poistenia, sporenia 
a investovania. Je produktom, ktor$ sa prispôsobuje aktuálnym 
mo'nostiam a potrebám klientov. Klient sa mô'e rozhodnú% pre 
!isto kapitálovú formu alebo kombinovanú kapitálovo-investi!nú, 
!i chce ma% poistenie orientované viac na krytie rizika, alebo na 
sporivú !as%. Jednorazovo platené poistenie ponúka krytie pre 
smr% a do'itie. Pri be'ne platenom poistnom je mo'nos% vo#by 
pripoistení smr% následkom úrazu, trvalé následky úrazu alebo 
záva'né ochorenia. Na jednej zmluve mô'e by% poisten$ dospel$ 
samostatne, die%a samostatne alebo rodi! so v(etk$mi svojimi 
de%mi.

Kapitálové 'ivotné poistenie

iXtra 'ivot Junior 
Je produkt (peciálne vytvoren$ pre deti vo veku 0 – 14 rokov. Je 
to jednorazovo platené poistenie, ktoré zah-&a krytie pre prípad 
trval$ch následkov úrazu die%a%a a pre prípad záva'n$ch ochorení 
die%a%a. Dôle'it$m prvkom poistenia je presná adresnos% 
zhodnoten$ch fi nan!n$ch prostriedkov, preto'e budú vyplatené 
iba die%a%u a to pri dov-(ení 19. roku jeho veku. 

Pohrebné poistenie
Je ú!elové poistenie, ktoré zabezpe!í fi nan!né prostriedky na 
zorganizovanie dôstojnej poslednej rozlú!ky a zmierni negatívny 
fi nan!n$ dopad na pozostal$ch. Ponúka poistné krytie pre prípad 
smrti a je ur!ené (irokej (kále klientov od 18 a' do 85 rokov. 
Poistné je mo'né plati% be'ne alebo jednorazovo.

V roku 2012 pristúpila Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. vzh#adom na vopred avizované zmeny v smernici Gender 
Európskej únie (Smernica Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mu'mi a 'enami 
v prístupe k tovaru a slu'bám a k ich poskytovaniu) k zjednoteniu poistn$ch sadzieb pre mu'ov a 'eny a zárove& zú'ila 
svoje produktové portfólio.

Spolo!nos% uspokojila 1. januára 2012 v novom poistení *IVOT o!akávania klientov, ktorí chceli vyu'íva% v$hody 
kapitálového a investi!ného poistenia zárove&. Tento poistn$ produkt je svojou jednoduchos%ou a inovatívnos%ou o krok 
vpred. Priná(a podstatne vä!(iu fl exibilitu a z toho aj vypl$vajúcu vä!(iu spokojnos% klientov. 

09 Produktové portfólio v roku 2012
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Indexovo-viazané investi#né 'ivotné 
poistenie 
INDEX-Fix 
Je indexovo viazané investi!né 'ivotné poistenie za jednorazové 
poistné. Tento produkt ponúka vysoké zhodnotenie vlo'en$ch 
fi nan!n$ch prostriedkov v kombinácii s poistením pre prípad 
do'itia, smrti a trval$ch následkov úrazu. Doba trvania je 
naviazaná na splatnos% konkrétneho podkladového aktíva. 
Investi!ná !as% vlo'en$ch prostriedkov sa zhodnocuje na základe 
v$voja podkladov$ch indexov.

Rizikové poistenie k úveru

Poistenie k Úveru
Je poistenie pre prípad smrti z ak$chko#vek prí!in, plnej a trvalej 
invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania. 
Poskytuje sa k spotrebn$m úverom a úverom zabezpe!en$m 
nehnute#nos%ou, pri uzatváraní úveru v Slovenskej sporite#ni. 
Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne ponúka tento produkt 
v spolupráci s Pois%ov&ou Cardif Slovakia a  pois%ov&ou 
KOOPERATÍVA. 

Rizikové poistenie úrazovo orientované

SPOROistota 
Je poistenie pre prípad smrti z akejko#vek prí!iny a pre prípad 
úrazu, ktor$ spôsobí smr% alebo ktor$ zanechá trvalé následky na 
zdraví poisteného. Je ur!ené majite#om be'n$ch ú!tov, fyzick$m 
osobám alebo osobám s dispozi!n$m právom k takémuto ú!tu. 
Vzh#adom na svoje poistné krytie a na nízku cenu slú'i ako vhodn$ 
doplnok k jednorazovo platenému 'ivotnému poisteniu. 

Produkty, ktor$ch predaj sme v roku 2012 ukon!ili:

SPORO'ivot Kapitál v predaji do 1.7.2012
SPORO'ivot Klasik v predaji do 1.7.2012
Poistenie k Ú!tu sporenia v predaji do 23.3.2012

09 Produktové portfólio v roku 2012
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10  Správa o podnikateĲskej Āinnosti 
 SpoloĀnosti a predpokladaný 
 budúci vývoj 

Postavenie Spolo#nosti na poistnom trhu a jej #innos% 

Rok 2012 zaznamenal trh 'ivotného poistenia opä% mierny nárast. *ivotné poistenie medziro!ne narástlo o 1,8 % na 
1,166 mld. eur.

Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne medziro!ne rástla 10-krát r$chlej(ie ako trh a dosiahla tak medziro!n$ nárast o 19,8%. 
Predpísané poistné za be'ne platené poistenie bolo vo v$(ke 20 834 tis. eur, !o je nárast o 23,1 % a v jednorazovo 
platen$ch produktoch dosiahla objem vo v$(ke 32 184 tis. eur !o je nárast o 17,7%.

Spolo!nos% tieto v$sledky posunuli na 8. miesto na trhu 'ivotného poistenia a zv$(ili trhov$ podiel z 3,86 % na 4,55 %.

Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne aj tento rok v$razne prispela k celkov$m v$sledkom skupiny Vienna Insurance Group, 
ktorá na Slovensku pôsobí e(te prostredníctvom KOOPERATIVA pois%ovne, a. s. Vienna Insurance a KOMUNÁLNEJ 
pois%ovne, a. s. Vienna Insurance Group. Predpísané poistné Skupiny na slovenskom trhu 'ivotného poistenia rástlo 
o 5,3 %, presiahlo 401 522 tis. eur a s celkov$m predpísan$m poistn$m viac ako 710 335 tis. eur sa opä% stala 
jednotkou na trhu s trhov$m podielom 32,96 %. 

2010 2011 2012
Trh "ivotného poistenia na Slovensku 
(predpísané poistné v tis. eur)

1 126 440 1 145 414 1 166 327

Pois#ov$a Slovenskej sporite%ne, a. s. Vienna Insurance Group
Predpísané poistné (v tis. eur) 37 918 44 269 53 018
Podiel Spolo#nosti na trhu 3,37 % 3,86 % 4,55 %
Umiestnenie Spolo#nosti na trhu 9. 9. 8.

Skupina Vienna Insurance Group na Slovensku v "ivotnom poistení
Predpísané poistné (v tis. eur) 359 095 381 474 401 522 
Podiel Vienna Insurance Group na trhu 31,88 % 33,30 % 34,43 %
Umiestnenie Vienna Insurance Group na trhu 1. 1. 1.

Zdroj: Slovenská asociácia pois&ovní (SLASPO) 

Údaje za rok 2012 sú predbe%né a neauditované, poskytnuté Slovenskou asociáciou pois&ovní.

Spolo!nos% v roku 2012 si pripísala 112 978 nov$ch poistení, !o je o 37 173 poistení viac ako v predchádzajúcom roku 
a predstavuje nárast o 49 %. Najvä!(í podiel na tomto náraste má Poistenie k Úveru s 66 818 a pohrebné poistenie 
s 35 762 poisteniami, !o predstavuje takmer 91 % podiel. 

10 Správa o podnikate#skej !innosti Spolo!nosti a predpokladan$ budúci v$voj
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Zlo'enie novej produkcie pod!a po#tu poistení za rok 2012

Rok 2012 priniesol v$razn$ nárast be'ne plateného poistenia. Celkovo bolo uzatvoren$ch individuálnych postení 
39 740, !o je o 23 611 viac v porovnaní s rokom 2011 a predstavuje nárast o 146,4 %. Rok bol úspe(n$ aj v Poistení 
úveru, kde Spolo!nos% zaznamenala nárast o 26,5 % s po!tom poistení 66 818 a dosiahli penetráciu poistenia 
úverov na úrovni 63 %.

Rozdelenie celkového portfólia pod!a predpísaného poistného za rok 2012

Na predpísanom poistnom mali najvä!(í podiel tran'e INDEX-Fix v objeme takmer 20 mil. eur, !o predstavuje 37,6 % 
podiel na predpísanom poistnom. Najvä!(í medziro!n$ nárast predpisu o 469,8 % zaznamenala Spolo!nos% v be'ne 
platenom pohrebnom poistení. Trend do budúcna je zvy(ova% podiel be'ne platen$ch produktov, ktor$ je v sú!asnosti 
na úrovni 39,3 %.

'ne plateného
rokom 2
a

d!a

5,80 %
kapitálovo-investi#né 
%ivotné poistenie

2,34 %
indexovo viazané 
%ivotné poistenie

0,95 %
kapitálové %ivotné 
poistenie 

0,12%
rizikové poistenie
úrazovo orientované

31,65 %
pohrebné poistenie

59,14 %
rizikové poistenie k úveru

15,60 %
kapitálové %ivotné poistenie 

jednorazovo platené

8,83 %
kapitálové %ivotné poistenie 
be%ne platené

2,05 %
úverové %ivotné 
poistenie

7,49 %
pohrebné poistenie 
jednorazovo platené 

8,41 %
pohrebné poistenie 
be%ne platené 

0,42%
rizikové poistenie úrazovo 
orientované

11,74 %
rizikové poistenie k úveru

7,84 %
mana%ované investi#né %ivotné 

poistenie be%ne platené

37,61 % 
indexovo viazané 
%ivotné poistenie
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Základnou a hlavnou !innos%ou Spolo!nosti je 
poskytovanie poistnej ochrany v oblasti 'ivotného 
poistenia. Popri nej Spolo!nos% prijaté poistné 
zhodnocuje a v kapitálovom poistení garantuje klientom 
minimálnu úrove& v$nosov, ktorú predstavuje technická 
úroková miera. Jej dosiahnutie Spolo!nos% zabezpe!uje 
investovaním na fi nan!n$ch trhoch, pri!om ich v$voj ma 
ve#k$ vplyv na jej fi nan!nú situáciu. Preto pri spravovaní 
fi nan!n$ch aktív Spolo!nos% kladie ve#k$ dôraz na 
dôsledné riadenie rizika a obozretnos% pri investovaní.

Fi(kálna situácia v európskych krajinách aj v roku 2012 
bola jedn$m z k#ú!ov$ch faktorov, ktoré ovplyv&ovali 
v$voj na fi nan!n$ch trhoch. Do popredia sa tie' 
dostávala otázka hospodárskeho rastu v periférnych aj 
ostatn$ch krajinách Eurozóny, nako#ko opatrenia fi (kálnej 
konsolidácie majú na ekonomiky re(triktívny ú!inok. Do 
tretice v$znamnú úlohu zohrávala tzv. Trojka (Európska 
komisia, Európska centrálna banka a Medzinárodn$ 
menov$ fond), ktorej rozhodnutia a prijaté opatrenia mali 
ve#k$ vplyv na investorov a neraz boli impulzom trhov$ch 
zmien.

Európska centrálna banka na prelome rokov poskytla 
trhom trojro!nú likviditu v objeme bilión eur. Základná 
úroková sadzba ostala po!as prvého polroku na úrovni 
jedného percenta, za!iatkom júla v(ak bola zní'ená na 
historické minimum, na 0,75 % a na tejto úrovni ostala 
do konca roka.

V priebehu celého roku bol na pe&a'nom trhu prebytok 
likvidity, !o spôsobilo postupn$ pokles v$nosov. Mesa!n$ 
EURIBOR v priebehu roka klesol z 1 % na 0,11 %. Kvôli 
nízkej v$nosnosti nástrojov krat(ej splatnosti Spolo!nos% 
dr'ala likvidné prostriedky v men(om objeme. 

V$voj na dlhopisovom trhu bol opä% ovplyvnen$ situáciou 
v ju'ansk$ch krajinách Eurozóny a prebytkom likvidity 
európskych bánk. Tá spôsobila postupné zní'enie 
rizikovej averzie investorov, ktorí sa oproti koncu roka 
2011 v ove#a vä!(ej miere upriamovali aj na krajiny 
SVE, Slovensko nevynímajúc. Prejavilo sa to v$razn$m 
kontinuálnym poklesom v$nosovej krivky slovensk$ch 
(tátnych dlhopisov na v(etk$ch splatnostiach (koncom 
roka 2012 v$nos desa%ro!n$ch (tátnych dlhopisov klesol 
na historické minimum 2,2 %), !o spôsobilo nárast ich 
hodnoty. 

Tento rast cien dlhopisov sa v bilancii Spolo!nosti 
prejavil v$razn$m zv$(ením vlastného imania v dôsledku 
precenenia cenn$ch papierov na predaj. Rast cien 
dlhopisov Spolo!nos% vyu'ila aj ich predajom, !ím sa 
realizovali v$nosy a získané prostriedky boli reinvestované 
do dlhopisov s dlh(ou splatnos%ou.

Nové dlhopisové investície boli zamerané na slovenské 
a po#ské (tátne dlhopisy a domáce hypotekárne zálo'né 
listy. V danom období Spolo!nos% nakúpila viaceré 
privátne emisie dlh$ch splatností najmä z dôvodu krytia 
záväzkov z poistn$ch zmlúv s dlh(ou poistnou dobou.

V prostredí nízkych úrokov$ch sadzieb Spolo!nos% za!ala 
investova% do fondov realitného trhu s cie#om dosiahnu% 
v dlhodobom horizonte vy((iu v$nosnos% v porovnaní 
s dlhopisov$m trhom. V priebehu najbli'(ích rokov plánuje 
objem t$chto investícií )alej navy(ova%.

11  Správa o fi nanĀnej situácii 
 SpoloĀnosti v roku 2012
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Za!iatkom roka Spolo!nos% mierne upravila alokáciu 
investícií a nav$(ila podiel akciov$ch podielov$ch 
fondov v portfóliu z 1,5 % na 4 %. Zachytila t$m rast 
akciov$ch trhov v prvom (tvr%roku. Jeho dôvodom bola 
najmä americká ekonomika a dobré v$sledky fi riem 
vo (tvrtom (tvr%roku 2011. V máji nastala na trhoch 
korekcia spôsobená najmä spoma#ujúcim sa rastom 
+íny a tie' negatívnymi správami oh#adom dlhovej 
situácie európskych krajín. Za!iatkom druhého polroka 
za!ali akciové trhy opä% rás%. Tento trend pokra!oval a' 
do konca roka s miernou korekciou spôsobenou mo'n$m 
pádom USA z „tzv. fi (kálneho útesu“.

Rok 2012 bol na akciov$ch trhoch úspe(n$ a Spolo!nos% 
nav$(ením akcií vo svojom portfóliu túto príle'itos% vyu'ila 
a zvy(ovala zisk realizovaním akumulovan$ch v$nosov.

Okrem investícií slú'iacich na krytie tradi!ného poistenia 
má Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. v portfóliu 
finan!né umiestnenia kryjúce technické rezervy 
z mana'ovaného investi!ného 'ivotného poistenia 
a indexovo-viazaného 'ivotného poistenia s vopred 
defi novanou investi!nou stratégiou.

V roku 2011 bola v$konnos% podkladov$ch aktív 
investi!ného poistenia blízka nule. Naproti tomu rok 
2012 bol úspe(n$, ke) jednotlivé investície zaznamenali 
nadpriemerné zhodnotenie a takmer v(etky dosiahli 
dvojciferné nárasty. 

V)aka obozretnému investovaniu a dôslednému 
spravovaniu portfólia investícií bola fi nan!ná situácia 
Spolo!nosti v roku 2012 stabilná. Zhodnotenie investícií 
bolo percentuálne vy((ie ako jej garantované záväzky 
z technickej úrokovej miery, !o opä% Spolo!nosti umo'nilo 
alokova% klientom podiely na prebytku poistného. 

Návrh na rozdelenie zisku za rok 
2012 
Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance Group 
ukon!ila rok 2012 ziskom po zdanení 4 067 417,42 eur. 

Spolo!nos% splnila v(etky zákonné podmienky na 
v$platu dividend. Zisk dosiahnut$ v roku 2012 navrhuje 
predstavenstvo !iasto!ne vyplati% formou dividend 
(3 457 620 eur) a zvy(nú !as% prideli% do Nerozdeleného 
zisku minul$ch rokov (609 797,42 eur). 

11 Správa o fi nan!nej situácii Spolo!nosti v roku 2012
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Vplyv ú#tovnej jednotky na 
zamestnanos% a 'ivotné prostredie 
Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance 
Group predstavuje stabilného zamestnávate#a, ktor$ 
chce patri% na slovenskom trhu medzi top spolo!nosti 
s najefektívnej(ím riadením #udského kapitálu. 
K 31. decembru 2012 Spolo!nos% zamestnávala 62 
zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, vrátane 
2 !lenov predstavenstva a 10 vedúcich zamestnancov. 
Na vedúcich pracovn$ch pozíciách zamestnávala 
Spolo!nos% 6 'ien a 6 mu'ov, av(ak  z celkového po!tu 
62 zamestnancov predstavoval po!et zamestnan$ch 
'ien  39 a 23 mu'ov. Na materskej dovolenke bolo v roku 
2012 7 'ien. 

V Spolo!nosti pracuje dlh(ie ako 5 rokov 76 % 
zamestnancov. Fluktuácia v Spolo!nosti dosiahla v roku 
2012 najni'(iu hranicu 6,8 % oproti roku 2011 13,8 % 
a roku 2010 10,65 %. 

Po!et zamestnan$ch #udí s vysoko(kolsk$m vzdelaním 
nezaznamenal zmenu, zotrval na 68 %. Zvy(n$ podiel 
(32 %) tvorili zamestnanci s úpln$m stredo(kolsk$m 
vzdelaním. Priemern$ vek zamestnancov je 37 rokov.

Zamestnanci majú prístup k informáciám o vo#n$ch 
pracovn$ch pozíciách v rámci skupiny Vienna Insurance 
Group a majú mo'nos% sa zapája% do medzinárodn$ch 
rota!n$ch programov za ú!elom nadobudnutia skúseností 
v medzinárodnom prostredí naprie! celou skupinou.

Spolo!nos% sa zapojila do extern$ch prieskumov 
a realizovala vlastn$ intern$ prieskum spokojnosti 
zamestnancov. V$stupy prispeli k efektívnej(iemu riadeniu 
#udsk$ch zdrojov. Spolo!nos% na)alej pokra!ovala 
v poskytovaní celého súboru zamestnaneck$ch v$hod. 
Matkám na materskej dovolenke umo'nila aktívne sa 
zapoji% do pracovného procesu formou kombinovanej 
práce doma a v Spolo!nosti. 

Prostredníctvom merate#n$ch cie#ov, nastaven$ch 
a' na jednotlivca a ich pravideln$m hodnotením je 
systém odme&ovania motiva!n$ pre zamestnancov 
z h#adiska dosahovania vy((ích v$konov a plnenia cie#ov 
Spolo!nosti. 

Spolo!nos% pokra!ovala v spolupráci s vysok$mi 
a stredn$mi (kolami formou odbornej praxe (tudentov, 
poskytovala konzulta!nú !innos% k diplomov$m 
a dizerta!n$m prácam z oblasti pois%ovníctva.

+innos% Pois%ovne Slovenskej sporite#ne nemá negatívny 
vplyv na 'ivotné prostredie. Spolo!nos% trvalo rozvíja 
environmentálne cítenie zamestnancov, podporuje 
triedenie odpadu a pou'ívanie recyklovate#ného papiera.

Filantropické a charitatívne aktivity 
Spolo#nosti 
Spolo!nos% sa pri svojej !innosti riadi Kódexom etiky 
v pois%ovníctve, ktor$ je oficiálnym dokumentom 
Slovenskej asociácie pois%ovní, ktorej !lenom je aj 
Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne.

V roku 2012 vyu'ívala slu'by chránen$ch dielní 
a 1,5 % zo svojich daní venovala Nadácii Pontis, s ktorou 
spolupracovala na fi lantropickom projekte Lep(í *IVOT. 

Projekt Lep(í *IVOT je komplexn$ fi lantropick$ projekt 
s dlhodobou perspektívou zameran$ na pomoc obetiam 
násilia z krízového centra Brána do 'ivota, podporu 
tímového ducha zamestnancov Spolo!nosti a ich pocitu 
sociálnej zodpovednosti. V$nimo!nos% projektu spo!íva 
v synergickom efekte jednotliv$ch aktivít, z ktor$ch 
projekt pozostáva. V)aka dlhodob$m, rôznorod$m a pri 
tom stále koncep!n$m !innostiam smerujúcim dovnútra 
fi rmy a smerom k verejnosti sa posilnila fi remná kultúra 
a spolupatri!nos% zamestnancov vo!i fi rme a Spolo!nos% 
pomohla #u)om v núdzi.

12 Ostatné významné skutoĀnosti 
12 Ostatné v$znamné skuto!nosti 
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Preverenie dostato#nosti 
technick&ch rezerv 
Technické rezervy Spolo!nosti ku d&u zostavenia ú!tovnej 
závierky boli vypo!ítané a tvorené pod#a platn$ch vzorcov 
a zásad pre ich tvorbu a rozpú(%anie, a to vo v$(ke 
zodpovedajúcej sú!asnej hodnote budúcich záväzkov 
Spolo!nosti vo!i poisten$m, vypo!ítanej na základe 
pôvodn$ch aktuárskych predpokladov.

Spolo!nos% preverila dostato!nos% technick$ch 
rezerv vykonaním testu primeranosti rezerv metódou 
diskontovan$ch úpln$ch fi nan!n$ch tokov a to s pou'itím 
najlep(ích odhadov budúceho v$voja aktuárskych 
a ekonomick$ch predpokladov.

Do testu boli zaradené v(etky poistné zmluvy, pri!om 
pripoistenia boli vyhodnocované spolu s hlavn$m 
poistením. 

Spolo!nos% testuje primeranos% rezerv na svojom portfóliu 
samostatne pre tradi!né poistenia (rizikové a kapitálové) 
a samostatne pre investi!né poistenia. V prípade, 'e by 
v uveden$ch dvoch testovan$ch skupinách boli zistené 
!iastkové nedostato!nosti, sú kompenzované prebytkom 
v in$ch !astiach rovnakej skupiny.

Vykonan$ test primeranosti preukázal, 'e celkové 
technické rezervy Spolo!nosti boli vytvorené 
v dostato!nej v$(ke.

Podrobnosti sú uvedené v Poznámkach k ú!tovnej 
závierke.

Informácia o prijat&ch bankov&ch 
úveroch a o in&ch bankov&ch úveroch 
Spolo!nos% k 31. decembru 2012 neprijala 'iadne 
bankové ani iné úvery. 

Riziká a neistoty 

Spolo!nos% je vystavená najmä poistn$m a fi nan!n$m 
rizikám. 

Riadeniu rizík venuje na)alej mimoriadnu pozornos% aj 
v rámci príprav na implementáciu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 
o za!atí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solvency II).

Projektov$ tím pre implementáciu Solvency II pokra!oval 
v trende nastolenom v predchádzajúcom roku. +lenovia 
projektového tímu sa tejto !innosti venujú popri ich 
hlavnej pracovnej náplni. Steering committee projektu 
predstavuje predstavenstvo Spolo!nosti. 

V roku 2012 boli stanovené k#ú!ové funkcie v oblasti 
riadenia rizík:

 y Aktuárska funkcia
 y Funkcia zabezpe!enia súladu s predpismi 
(compliance)

 y Funkcia vnútornej kontroly
 y Funkcia riadenia rizík

Funkciu riadenia rizík vykonáva risk mana'ér, ktor$ 
koordinuje a riadi V$bor pre riadenie rizík (Risk 
managment committee).

Aj napriek oddialeniu termínu vstúpenia Solvency II do 
platnosti, Spolo!nos% pokra!ovala v zavádzaní a testovaní 
dôle'it$ch sú!astí riadenia rizík a realizovala napr.: 

 y V$po!et kapitálovej po'iadavky na solventnos% 
(Solvency capital requirement, SCR) a vlastn$ch 
zdrojov (Own funds, OF) 

 y Inventúra rizík (Risk inventory) 

12 Ostatné v$znamné skuto!nosti 
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 y Vlastné posúdenie rizík a solventnosti (Own Risk and 
Solvency Assessment, ORSA).

Spolo!nos% zárove& aktívne spolupracovala 
v celoskupinovom projekte implementácie Solvency II. 

Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne sa na zavedenie 
Solvency II aktívne pripravuje aj t$m, 'e vyu'íva 
(peciálny modelovací softvér. Je to dôle'it$ nástroj pri 
v(etk$ch v$po!toch zalo'en$ch na pe&a'n$ch tokoch 
projektovan$ch do budúcnosti. Vyu'íva sa predov(etk$m 
pri v$po!te testu primeranosti rezerv, v$po!te MCEV 
(Market-Consistent Embedded value), fi nan!nom pláne 
a bol pou'it$ aj pri v$po!toch pre potreby Solvency II.

V sú!asnosti pois%ov&a na)alej po!íta po'adovanú 
mieru solventnosti a skuto!nú mieru solventnosti pod#a 
pravidiel platn$ch pre Solvency I, pri!om skuto!ná miera 
solventnosti viac ako 3,6-krát prevy(uje po'adovanú 
mieru solventnosti.

Podrobnosti sú uvedené v Poznámkach k Ú!tovnej 
závierke.

Aktívnym nástrojom pre riadenie poistn$ch rizík 
Spolo!nosti je zaistenie. Jeho prostredníctvom Pois%ov&a 
Slovenskej sporite#ne prená(a na zais%ovate#a !as% 
poistného rizika, ktoré prevzala od svojich poisten$ch, 
!ím podporuje splnite#nos% záväzkov Spolo!nosti vo!i 
poisten$m.

Majetkové ú#asti 

Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance 
Group nemá majetkov$ podiel v in$ch spolo!nostiach. 

Ú#as% na súdnych sporoch 

Spolo!nos% bola v roku 2012 ú!astníkom troch pasívnych 
súdnych sporov a sú!asne je ú!astníkom jedného 
aktívneho súdneho sporu. Z t$chto súdnych sporov 
Spolo!nos% neo!akáva 'iadny v$znamn$ dopad na jej 
fi nan!nú situáciu. 

Nadobúdanie vlastn&ch akcií

Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne nenadobudla 
v priebehu ú!tovného obdobia 2012 do svojho portfólia 
vlastné akcie, do!asné listy, obchodné podiely a akcie, 
ani do!asné listy a obchodné podiely materskej 
spolo!nosti.

Náklady na #innos% v oblasti 
v&skumu a v&voja 
Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne nevynakladala fi nan!né 
prostriedky na v$skum a v$voj. 

Udalosti osobitného v&znamu, ktoré 
nastali po skon#ení ú#tovného 
obdobia 

Po súvahovom dni nenastali 'iadne udalosti, ktoré by 
mohli ma% v$znamn$ vplyv na zobrazenie skuto!ností, 
ktoré sú predmetom ú!tovníctva.

12 Ostatné v$znamné skuto!nosti 
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Rok 2013 priná(a so sebou nové príle'itosti a v$zvy. Pre 
Pois%ov&u Slovenskej sporite#ne bude na)alej k#ú!ové 
potvrdenie dôvery od existujúcich klientov a získavanie 
nov$ch klientov.

Posledn$ch nieko#ko rokov dokázala Spolo!nos% rás% 
r$chlej(ie ako trh 'ivotného poistenia na Slovensku 
a v tomto kurze chce pokra!ova% aj v nasledujúcom roku. 
S rastúcim po!tom klientov bude i na)alej nutné klás% 
dôraz na konsolidáciu prevádzkov$ch nákladov pomocou 
optimalizácie procesov. 

Dlhodobá a vynikajúca spolupráca so Slovenskou 
sporite#nou, a. s. nám priná(a nové mo'nosti rozvoja. +i 
u' pri vyu'ití cross-sellingu na bankov$ch produktoch, ale 
i pri zatraktívnení produktu *IVOT o zaujímavé pripoistenia. 
Klienti na Slovensku pri 'iadosti o úver vy'adujú stále 
vy((iu ochranu a siahajú !astej(ie po poistení svojej 
schopnosti spláca% úver. Deje sa tak najmä v dôsledku 
neistej ekonomickej situácie a nárastu nezamestnanosti. 
Z tohto dôvodu je v nadchádzajúcom období predpoklad 
nav$(enia penetrácie poistenia bankov$ch úverov oproti 
sú!asnému stavu.

V súvislosti so zmenou správania sa klientov a ich 
rastúcou orientáciou v online prostredí bude potrebné 
e(te viac podpori% predaj produktov bankopoistenia 
prostredníctvom nov$ch predajn$ch kanálov, napr. cez 
internetbanking.

Spolo!nos% sa bude na)alej sna'i% zv$(i% podiel be'ne 
plateného poistenia. Taktie' sa bude usilova% zotrva% 
v dobre nastolenom trende v jednorazovo platen$ch 
produktoch. V)aka tomu je pre nasledujúci rok 
predpokladan$ opätovn$ nárast zisku ako aj hrubého 
predpísaného poistného minimálne o 5 %.

Skupina Vienna Insurance Group v roku 2012 opä% 
potvrdila svoju vedúcu pozíciu na slovenskom poistnom 
trhu. Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna 
Insurance Group chce by% v)aka svojej stabilite, dobrej 
fi nan!nej situácii a vynikajúcimi perspektívami pre rozvoj 
aj v budúcnosti siln$m pilierom tohto úspechu.

13 Predpokladan$ budúci v$voj 

13 Predpokladaný budúci vývoj 
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Súvaha
Poznámka k 31. 12. 2012 k 31.12. 2011

MAJETOK

Hmotn" majetok 5 233 214

Nehmotn" majetok 6 37 78

Ú#ty #asového rozlí'enia 13 635 373

Podielové cenné papiere 7 30 152 26 855

 - na predaj 12 325 11 479

 - v reálnej hodnote prece(ované cez hospodársky v"sledok 17 827 15 376

Dlhopisy 7 188 358 146 519

 - dr%ané do splatnosti 50 835 48 486

 - na predaj 69 837 60 626

 - v reálnej hodnote prece(ované cez hospodársky v"sledok 67 686 37 407

Termínované vklady 9 2 374 79

Aktíva vypl"vajúce zo zaistenia 11 224 237

Odlo%ená da(ová poh$adávka 20 0 451

Poh$adávky vrátane poh$adávok z poistenia 10 897 1 083

Peniaze a pe(a%né ekvivalenty 12 211 450

Majetok celkom  223 121 176 340

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie 14 5 677 5 677

Ostatné fondy 14 5 437 5 437

Oce(ovacie rozdiely 14 4 207 -1 072

V"sledok hospodárenia predchádzajúcich období a be%ného roka 15 032 13 735

Vlastné imanie celkom  30 353 23 777

ZÁVÄZKY

Záväzky z poistn"ch zmlúv 15 105 606 99 634

Záväzky z poistn"ch zmlúv z investi#ného poistenia 15 84 731 51 989

Ostatné dlhodobé záväzky 18, 19 64 3

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 17 976 923

Odlo%en" da(ov" záväzok 969 0

Záväzky z dane z príjmu 17 422 14

Záväzky celkom  192 768 152 563

Vlastné imanie a záväzky celkom  223 121 176 340

Poznámky na stranách 7 a' 50 tvoria neoddelite#nú sú!as% tejto ú!tovnej závierky.
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Výkaz súhrnných ziskov a strát 
za obdobie 1. 1. – 31.12.

Poznámka 2012 2011

Predpísané poistné 21 53 018 44 269

- z toho za investi#né poistenie 21 24 269 19 349

Predpísané poistné postúpené zais&ovate$om 21 -1 186 -945

Zmena rezervy na poistné budúcich období 15, 21 -35 -20

&isté zaslú"ené poistné  51 797 43 304

V"nosy z fi nan#ného umiestnenia 22 5 302 5 110

Náklady na fi nan#né umiestnenie 24 -311 -229

!isté realizované zisky z fi nan#ného umiestnenia 23 506 618

Zisky/(straty) zo zmeny hodnoty fi nan#ného umiestnenia 14 266 -4 052

Ostatné v"nosy 25 1 144 796

Ostatné v'nosy  20 908 2 243

Zmena rezervy na %ivotné poistenie 15 -4 241 14 674

Zmena rezervy na investi#né poistenie 15 -32 742 -9 713

Náklady na poistné plnenia 26 -19 788 -37 911

Poistné plnenia postúpené zais&ovate$om 26 117 86

Zmena rezervy na poistné plnenia 15, 26 -655 -211

&isté náklady na poistné plnenia  -57 309 -33 074

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 27 -6 132 -4 610

Prevádzkové náklady 28, 29 -4 085 -3 750

Ostatné náklady 30 -143 -159

Ostatné náklady  -10 361 -8 518

Hospodársky v"sledok pred zdanením 5 035 3 954

Da( z príjmu (Da(ové náklady) 32 -968 -715

Hospodársky v'sledok za ú!tovné obdobie  4 067 3 239

Ostatné súhrnné zisky/straty: 

Precenenie fi nan#ného majetku ur#eného na predaj 6 787 -1 816

Odlo%ená da( z precenenia fi nan#ného majetku ur#eného na 
predaj

-1 508 345

Ostatné súhrnné straty - -42

Ostatné súhrnné zisky spolu, zní"ené o da$  5 279 -1 513

 

Súhrnn' zisk za ú!tovné obdobie 9 346 1 726

Poznámky na stranách 7 a' 50 tvoria neoddelite#nú sú!as% tejto ú!tovnej závierky.



Ú!tovná závierka zostavená pod#a IFRS v znení prijatom EU za rok kon!iaci k 31. 12. 2012

Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance Group

v(etky sumy v tis. eur, ak nie je uvedené inak34

Poznámky na stranách 7 a' 51 tvoria neoddelite#nú sú!as% tejto ú!tovnej závierky.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní

Poznámka Základné 
imanie

Rezervné 
fondy

Ostatné 
kapitálové 

fondy

Oce$ovacie 
rozdiely

Nerozdelen' 
zisk

Vlastné
imanie 

spolu

Vlastné imanie 
k 31. decembru 2010

14 5 677 1 135 4 302 399 12 738 24 251

Ostatné súhrnné straty 
za rok 2011

20 0 0 0 -1 471 -42 -1 513

Hospodársky v"sledok 
be%ného obdobia

 0 0 0 0 3 239 3 239

Celkové súhrnné zisky/
(straty) za rok 2011

 0 0 0 -1 471 3 197 1 726

V"plata dividend 0 0 0 0 -2 200 -2 200

Vlastné imanie 
k 31. decembru 2011

 5 677 1 135 4 302 -1 072 13 735 23 777

Ostatné súhrnné zisky 
za rok 2012

20 0 0 0 5 279 0 5 279

Hospodársky v"sledok 
be%ného obdobia

 0 0 0 0 4 067 4 067

Celkové súhrnné zisky 
za rok 2012

 0 0 0 5 279 4 067 9 346

V"plata dividend 0 0 0 0 -2 770 -2 770

Vlastné imanie 
k 31. decembru 2012

 5 677 1 135 4 302 4 207 15 032 30 353
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Výkaz peĻažných tokov (cash fl ow)

Za rok kon!iaci 31. 12.

Poznámka 2012 2011

Pe$a"né toky z prevádzkovej !innosti

Hospodársky v"sledok pred zdanením 5 035 3 954
Úpravy zisku o nepe!a"né polo"ky:

Odpisy hmotného majetku 5 65 73

Odpisy nehmotného majetku 6 46 68

Straty z predaja investi#ného majetku -1 -

Úrokové v"nosy -4 484 -4 706
Prevádzkov# zisk pred zmenami stavu pracovného kapitálu 463 -611

(Nárast)/pokles cenn"ch papierov 7 -47 431 6 367

Nárast/(pokles) rezervy na precenenie fi nan#ného majetku na predaj 7 6 787 -1 816

(Nárast) #asovo rozlí'en"ch nákladov -262 -271

(Nárast)/ pokles aktív vypl"vajúcich zo zaistenia 11 13 -105

(Nárast)/ pokles poh$adávok z poistenia a ostatn"ch poh$adávok 186 -592

Nárast/(pokles) záväzkov z poistenia 38 714 -3 828

Nárast ostatn"ch záväzkov a #asového rozlí'enia 53 70

Nárast /(pokles) ostatn"ch záväzkov a rezerv 18, 19 69 -913

Pe$a"né toky z prevádzkovej !innosti -1 408 -1 701

Prijaté úroky 4 655 4 706

Zaplatená da( -612 -499

&isté pe$a"né toky z prevádzkovej !innosti 2 635 2 506

Pe$a"né toky z investi!nej !innosti

Obstaranie hmotného investi#ného majetku 5 -84 -33

Obstaranie nehmotného investi#ného majetku 6 -20 -13

Tr%by z predaja investi#ného majetku 1 0

&isté pe$a"né toky z investi!nej !innosti -103 -46

Pe$a"né toky z fi nan!nej !innosti

Zaplatené dividendy -2 770 -2 200

&isté pe$a"né toky z fi nan!nej !innosti -2 770 -2 200

&ist' (pokles)/ nárast pe$a"n'ch prostriedkov a pe$a"n'ch ekvivalentov -239 260

Pe(a%né prostriedky a pe(a%né ekvivalenty na za#iatku obdobia 12 450 190

Pe$a"né prostriedky a pe$a"né ekvivalenty na konci obdobia 12 211 450



Ú!tovná závierka zostavená pod#a IFRS v znení prijatom EU za rok kon!iaci k 31. 12. 2012

Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance Group

v(etky sumy v tis. eur, ak nie je uvedené inak36

1 V$eobecné informácie

Pois!ov"a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance 
Group bola zalo'ená d&a 20. septembra 2002 a vznikla 
27. januára 2003. Je zapísaná v Obchodnom registri 
(OR) Okresného súdu Bratislava I., vlo'ka !íslo 3085/B.

Adresa sídla spolo!nosti: 
Tomá(ikova 48, 832 68 
Bratislava Slovenská republika
I+O: 35851023
DI+: 2021710064

Pois%ov&a Slovenskej sporite#ne, a. s. Vienna Insurance 
Group ()alej aj „Spolo!nos%“) vykonáva 'ivotné 
poistenie, a to:
 y poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad 
do'itia alebo poistenie pre prípad smrti alebo do'itia,

 y poistenie spojené s investi!n$m fondom,
 y poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je 
pripoistením k hlavnému poisteniu.

Spolo!nos% vykonáva svoju !innos% na celom území 
Slovenskej republiky prostredníctvom pobo!iek 
Slovenskej sporite#ne, a. s. 

Spolo!nos% nie je neobmedzene ru!iacim spolo!níkom 
v in$ch ú!tovn$ch jednotkách.

Táto ú!tovná závierka Spolo!nosti bola zostavená za 
predpokladu nepretr'itého pokra!ovania !innosti ako 
riadna ú!tovná závierka k 31. decembru 2012 (súvahov$ 
de&) a bola schválená predstavenstvom Spolo!nosti 
d&a 5. februára 2013.

Ú!tovná závierka za bezprostredne predchádzajúce 
ú!tovné obdobie bola schválená d&a 19. marca 2012 
Valn$m zhroma'dením Spolo!nosti.

Predstavenstvo: 31. december 2012 31. december 2011

Predseda: Ing. Martin Ka&a Ing. Martin Ka&a 

+len: Ing. Viera Kuba(ová Ing. Viera Kuba(ová

Dozorná rada: 31. december 2012 31. december 2011

Predseda: Ing. Juraj Lelkes Ing. Juraj Lelkes

Podpredseda: Mag. Erwin Hammerbacher Mag. Erwin Hammerbacher

+lenovia: Dr. Günter Geyer (od 19.3.2012) Paul Huss 

Paul Huss (do 19.3.2012) ,ubo( Solnoky

,ubo( Solnoky Ing. Daniel Morvay 

Ing. Daniel Morvay Ing. Jarmila Gyuríková
Prokúra: Ing. Adriána Pal!ová Ing. Adriána Pal!ová

Ing. Anna Samuelová Ing. Anna Samuelová (od 1.3.2011)

+lenovia (tatutárnych a dozorn$ch orgánov zapísaní v OR:

Poznámky k úĀtovnej závierke podĲa 
IFRS v znení prijatom EU
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K 31. 12. 2012 bol priemern$ po!et zamestnancov 
59 vrátane 2 !lenov predstavenstva (2011: 58), z 
toho po!et vedúcich zamestnancov 9 (2011: 9).

Spolo!nos% je vlastnená uveden$mi 
akcionármi s nasledovn$mi podielmi na 
základnom imaní k 31.12.2012 a 2011:

- Vienna Insurance Group AG 
Wiener Versicherung Gruppe 90 %,

- KOOPERATIVA pois%ov&a, a.s. 
Vienna Insurance Group 5 %,

- Slovenská sporite#&a, a. s. 5 %.

Po!et hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou 
jeho akcií. Akcionár má to#ko hlasov, ko#kokrát je sú!et 
menovit$ch hodnôt jeho akcií násobkom 33,2 eur 
(slovom: tridsa%tri eur dvadsa% centov). Akcie Spolo!nosti 
nie sú verejne obchodovate#né. 

Spolo!nos% je zahr&ovaná do konsolidovanej ú!tovnej 
závierky spolo!nosti Vienna Insurance Group AG, Wiener 
Versicherung Gruppe so sídlom Schottenring 30, 1010 
Wien, Rakúska republika. Túto konsolidovanú ú!tovnú 
závierku je mo'né obdr'a% v sídle uvedenej spolo!nosti. 

Kone!nou materskou spolo!nos%ou a kone!nou ovláda-
júcou spolo!nos%ou je Wiener Stadtische Wechselseitige 
Versicherungsanstalt – Vermogensverwaltung.

2 Ú#tovné zásady a metódy

V&chodiská pre zostavenie ú#tovnej závierky
Ú!tovn$m obdobím ú!tovnej závierky k 31. decembru 
2012 je 12 mesiacov kon!iacich 31. decembra 2012. 
Ú!tovná závierka bola zostavená v súlade s !lánkom 
17 a), paragraf 1 Zákona o ú!tovníctve 431/2002 
a v súlade s Medzinárodn$mi (tandardmi fi nan!ného 
v$kazníctva v znení prijatom Európskou úniou (IFRS).

Ú!tovná závierka bola zostavená ako riadna ú!tovná 
závierka v súlade s IFRS a ich interpretáciami, ktoré 
boli vydané a platné v znení prijatom Európskou úniou 
k 31. decembru 2012 a ich aplikácia je záväzná pre zosta-
venie ú!tovnej závierky.

Spolo!nos% je sú!as%ou Skupiny Vienna Insurance Group 
AG, Wiener Versicherung Gruppe (“Skupina“).

Ú!tovná závierka bola zostavená na základe princípu 
historick$ch cien s v$nimkou fi nan!n$ch aktív ur!en$ch 
na predaj a fi nan!n$ch aktív a pasív, ktoré sú vykázané 
v reálnej hodnote, ktorej zmena je vykázaná vo v$kaze 
súhrnn$ch ziskov a strát.

Zostavenie ú!tovnej závierky v súlade s IFRS si vy'aduje 
pou'i% ur!ité zásadné ú!tovné odhady. Vy'aduje tie', 
aby mana'ment uskuto!nil ur!ité rozhodnutia v procese 
uplat&ovania ú!tovn$ch metód Spolo!nosti. Oblasti, 
ktoré vy'adujú vy((í stupe& úsudku alebo vykazujú vy(-
(iu mieru zlo'itosti alebo oblasti, kde sú predpoklady 
a odhady v$znamné pre ú!tovnú závierku sú uvedené 
v Poznámke !. 3 a 4.

V(etky údaje v Poznámkach sú uvedené v tisícoch eur, 
pokia# nie je uvedené inak.

Nasledujúce nové $tandardy a interpretácie bola 
Spolo#nos% povinná uplat"ova% od 1. januára 2012:
Prevody fi nan!ného majetku – Novela IFRS 7, Finan!né 
nástroje: Zverej"ovanie (vydaná v októbri 2010 a ú!inná 
pre ro!né ú!tovné obdobia za!ínajúce 1. júla 2011 alebo 
neskôr). Novela vy'aduje zverej&ova% dodato!né informá-
cie oh#adom rizikov$ch pozícií vypl$vajúcich z prevede-
ného fi nan!ného majetku. Novela obsahuje po'iadavku 
zverejni% za jednotlivé triedy majetku povahu, ú!tovnú 
hodnotu a popis rizík a ekonomick$ch v$hod spojen$ch 
s fi nan!n$m majetkom, ktor$ bol síce preveden$ na inú 
stranu, no ú!tovná jednotka ho e(te stále vykazuje vo svo-
jej súvahe. Zverejnenia sú potrebné aj preto, aby !itate#ovi 
ú!tovnej závierky umo'nili pochopi% v$(ku ak$chko#vek 
súvisiacich záväzkov ako i vz%ah medzi fi nan!n$m majet-
kom a súvisiacimi záväzkami. Ak bol fi nan!n$ majetok 
odú!tovan$, no ú!tovná jednotka je stále vystavená ur!i-
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t$m rizikám a na)alej prijíma ekonomické v$hody, ktoré 
sa s preveden$m majetkom spájajú, je potrebné zverej-
ni% )al(ie informácie, aby !itate# ú!tovnej závierky mohol 
pochopi% dopady t$chto rizík. "tandard po'aduje, aby boli 
tieto nové zverejnenia uvedené v samostatnej poznámke. 

Ostatné novelizované (tandardy a interpretácie: Novela 
IFRS 1, Prvé uplatnenie Medzinárodn$ch (tandardov 
fi nan!ného v$kazníctva, ktorá sa t$ka mimoriadne vyso-
kej hyperinfl ácie a ru(í odkazy na pevné dátumy pre 
ur!ité v$nimky a oslobodenia, nemala dopad na túto 
ú!tovnú závierku. Novela IAS 12, Dane z príjmov, ktorá 
zavádza vyvrátite#nú domnienku, 'e návratnos% investície 
v nehnute#nostiach vykázanej v reálnej hodnote sa reali-
zuje v$lu!ne predajom, nemala v$znamn$ dopad na túto 
ú!tovnú závierku.

Nasledovné nové $tandardy a interpretácie, ktoré 
boli vydané a sú povinné pre ro#né ú#tovné obdobia 
za#ínajúce 1. januára 2013 alebo neskôr, Spolo#-
nos% pred#asne neaplikovala.

IFRS 9, Finan!né nástroje, 1. !as#: Klasifi kácia a oce-
"ovanie. IFRS 9, vydan$ v novembri 2009, nahrádza tie 
!asti IAS 39, ktoré sa vz%ahujú na klasifi káciu a oce&ova-
nie fi nan!ného majetku. Novela IFRS 9 z októbra 2009 
sa t$ka klasifi kácie a oce&ovania fi nan!n$ch záväzkov. 
Novela z decembra 2011 i) mení ú!innos% (tandardu na 
obdobia za!ínajúce 1. januára 2015 alebo neskôr a ii) 
vy'aduje dodato!né zverejnenia  oh#adne prvej aplikácie 
tohto (tandardu. Základné charakteristiky (tandardu sú 
tieto:

 y Finan!n$ majetok je potrebné pre ú!ely oce&ovania 
klasifi kova% do dvoch kategórií: majetok, ktor$ sa bude 
následne oce&ova% reálnou hodnotou, a majetok, ktor$ 
sa bude následne oce&ova% v zostatkovej hodnote 
zistenej metódou efektívnej úrokovej miery. Klasifi kácia 
bude musie% by% uskuto!nená v !ase obstarania 
a prvotného vykázania fi nan!ného majetku a závisí od 
obchodného modelu ú!tovnej jednotky pre riadenie 
svojich fi nan!n$ch nástrojov a od charakteristík 
zmluvn$ch pe&a'n$ch tokov daného finan!ného 
nástroja.

 y Finan!n$ majetok sa bude následne oce&ova% 
v zostatkovej hodnote zistenej metódou efektívnej 
úrokovej miery len vtedy, ak pôjde o dlhov$ fi nan!n$ 
nástroj a zárove& (i) cie#om obchodného modelu 
ú!tovnej jednotky je vlastni% tento majetok za ú!elom 
zinkasovania jeho zmluvn$ch pe&a'n$ch tokov a (ii) 
zmluvné pe&a'né toky z tohto majetku predstavujú 
len platby istiny a úrokov (t.j. fi nan!n$ nástroj má len 
„základné úverové charakteristiky“). V(etky ostatné 

dlhové nástroje sa majú oce&ova% v reálnej hodnote, 
ktorej zmena je vykázaná ako sú!as% ziskov a strát.

 y V(etky akcie a obchodné podiely sa majú následne 
oce&ova% v reálnej hodnote. Akcie a obchodné podiely 
dr'ané na obchodovanie sa budú oce&ova% v reálnej 
hodnote, ktorej zmena je vykázaná ako sú!as% ziskov 
a strát. Pre v(etky ostatné akcie a obchodné podiely 
sa bude môc% ú!tovná jednotka v !ase ich prvotného 
vykázania neodvolate#ne rozhodnú%, 'e realizované 
a nerealizované zisky alebo straty z precenenia vyká'e 
cez ostatn$ súhrnn$ zisk alebo stratu, a nie ako sú!as% 
ziskov a strát. Recyklovanie precenenia do ziskov 
a strát nebude mo'né. Toto rozhodnutie bude mo'né 
uskuto!ni% samostatne pre ka'dú obstaranú investíciu 
do akcií a obchodn$ch podielov. Dividendy sa majú 
vykazova% ako sú!as% ziskov a strát iba vtedy, ak 
predstavujú v$nos z investície.

 y Vä!(ina po'iadaviek (tandardu IAS 39 na klasifi káciu 
a oce&ovanie fi nan!n$ch záväzkov bola prenesená 
bez zmeny do (tandardu IFRS 9. Hlavnou zmenou 
bude povinnos% ú!tovnej jednotky vykáza% ú!inky 
zmien vlastného úverového rizika fi nan!n$ch záväzkov 
ocenen$ch v reálnej hodnote, ktorej zmena je vykázaná 
ako sú!as% ziskov a strát, v ostatnom súhrnnom zisku.

Táto úprava (tandardu zatia# nebola schválená Európskou 
úniou.

Zatia# !o uplat&ovanie (tandardu IFRS 9 je od 1. januára 
2015 povinné, pred!asná aplikácia je povolená.

IFRS 10, Konsolidovaná ú!tovná závierka (vydan$ v máji 
2011 a ú!inn$ pre ro!né ú!tovné obdobia za!ínajúce 
1. januára 2014 alebo neskôr) – nahrádza v(etky 
ustanovenia oh#adom kontroly a konsolidácie v IAS 27, 
Konsolidované a individuálne ú!tovné závierky a SIC-
12, Konsolidácia – subjekty na (peciálny ú!el. IFRS 10 
mení defi níciu kontroly tak, aby sa pri ur!ovaní kontroly 
aplikovali tie isté kritériá na v(etky subjekty. Táto defi nícia 
je podporená mnoh$mi aplika!n$mi usmerneniami.

IFRS 11, Spolo!né dohody (vydan$ v máji 2011 a ú!inn$ 
pre ro!né ú!tovné obdobia za!ínajúce 1. januára 2014 
alebo neskôr) – nahrádza IAS 31, Podiely v spolo!nom 
podnikaní, a SIC-13, Spolo!ne kontrolované subjekty 
– nepe&a'né vklady spolo!níkov. Zmeny v defi níciách 
zredukovali po!et typov spolo!ného podnikania na 
dve: spolo!né !innosti a spolo!né podniky. V ú!tovn$ch 
postupoch existujúci v$ber metódy podielovej 
konsolidácie pre spolo!ne kontrolované subjekty bol 
zru(en$. Ú!tovanie metódou vlastného imania je povinné 
pre ú!astníkov spolo!n$ch podnikov.
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IFRS 12, Zverej"ovanie informácií o podieloch v in$ch 
subjektoch (vydan$ v máji 2011 a ú!inn$ pre ro!né 
ú!tovné obdobia za!ínajúce 1. januára 2014 alebo 
neskôr) – t$ka sa subjektov, ktoré majú podiel v dcérskej 
spolo!nosti, na spolo!nom podnikaní, v pridru'enom 
podniku alebo nekonsolidovanom (truktúrovanom 
subjekte. Nahrádza po'iadavky na zverej&ovanie, ktoré 
mo'no v sú!asnosti nájs% v IAS 28, Podiely v pridru'en$ch 
podnikoch. IFRS 12 po'aduje, aby ú!tovné jednotky 
zverej&ovali informácie, ktoré pomô'u !itate#om 
ú!tovnej závierky zhodnoti% povahu, riziká a fi nan!né 
efekty spojené s podielmi ú!tovnej jednotky v dcérskych 
spolo!nostiach, pridru'en$ch podnikoch, na spolo!nom 
podnikaní a v nekonsolidovan$ch (truktúrovan$ch 
subjektoch. Aby sa uvedené ciele naplnili, po'aduje 
nov$ (tandard zverejnenie informácií z viacer$ch oblastí, 
vrátane v$znamn$ch úsudkov a predpokladov prijat$ch pri 
stanovení, !i daná ú!tovná jednotka kontroluje, spolo!ne 
kontroluje, alebo podstatne ovplyv&uje svojimi podielmi 
iné subjekty, roz(íren$ch informácií o podiele men(inov$ch 
akcionárov resp. spolo!níkov na !innostiach spolo!nosti 
a na pe&a'n$ch tokoch, sumárnych fi nan!n$ch informácií 
o dcérskych spolo!nostiach s v$znamn$mi men(inov$mi 
podielmi, ako aj podrobn$ch zverejnení o podieloch 
v nekonsolidovan$ch (truktúrovan$ch subjektoch.

IFRS 13, Oce"ovanie reálnou hodnotou (vydan$ 
v máji 2011 a ú!inn$ pre ro!né ú!tovné obdobia 
za!ínajúce 1. januára 2014 alebo neskôr) – usiluje 
sa zlep(i% konzistentnos% a zmen(i% komplikovanos% 
cez novelizovanú defi níciu reálnej hodnoty, stanovenie 
jediného zdroja pre oce&ovanie reálnou hodnotou a cez 
po'iadavky na zverej&ovanie, ktoré sa majú aplikova% 
vo v(etk$ch IFRS vy'adujúcich resp. umo'&ujúcich 
oce&ovanie reálnou hodnotou.

Novela IAS 27, Individuálne ú!tovné závierky (vydaná 
v máji 2011 a ú!inná pre ro!né ú!tovné obdobia 
za!ínajúce 1. januára 2014 alebo neskôr) – cie#om 
novelizácie je stanovi% po'iadavky na ú!tovanie 
a zverej&ovanie pre investície do dcérskych spolo!ností, 
spolo!n$ch a pridru'en$ch podnikov, ak ú!tovná jednotka 
zostavuje individuálnu ú!tovnú závierku. Usmernenia 
oh#adom kontroly a konsolidovanej ú!tovnej závierky sa 
presunuli do IFRS 10, Konsolidované ú!tovné závierky.

Novela IAS 28, Podiely v pridru%en$ch a spolo!n$ch 
podnikoch (vydaná v máji 2011 a ú!inná pre ro!né 
ú!tovné obdobia za!ínajúce 1. januára 2014 alebo 
neskôr). Novela IAS 28 vyplynula z projektu IASB oh#adom 
spolo!n$ch podnikov. Pri diskusiách o tomto projekte sa 
IASB rozhodol zakomponova% ú!tovanie o spolo!n$ch 
podnikoch pou'itím metódy vlastného imania do IAS 28, 
preto'e táto metóda sa dá aplikova% tak na spolo!né ako 

aj na pridru'ené podniky. Okrem tejto jedinej v$nimky 
ostali ostatné ustanovenia nezmenené.

Novela IAS 1, Prezentácia ú!tovnej závierky (vydaná v júni 
2011 a ú!inná pre ro!né ú!tovné obdobia za!ínajúce 
1. júla 2012 alebo neskôr) – mení zverej&ovanie 
polo'iek obsiahnut$ch v ostatnom súhrnnom zisku. 
Novela po'aduje, aby ú!tovné jednotky rozdelili polo'ky 
obsiahnuté v ostatnom súhrnom zisku do dvoch skupín 
pod#a toho, !i mô'u alebo nemô'u by% v budúcnosti 
preklasifi kované do ziskov a strát. Navrhovan$ názov, 
ktor$ IAS 1 pou'íva, sa zmenil na „V$kaz ziskov a strát 
a ostatného súhrnného zisku“. Spolo!nos% predpokladá, 
'e v dôsledku novelizácie tohto (tandardu sa zmení 
prezentácia jej ú!tovnej závierky, no nebude to ma% 
dopad na oce&ovanie transakcií a zostatkov.

Novela IAS 19, Zamestnanecké po%itky (vydaná v júni 
2011 a ú!inná pre ro!né ú!tovné obdobia za!ínajúce 
1. januára 2013 alebo neskôr) – zavádza v$znamné 
zmeny do vykazovania a oce&ovania nákladov na 
penzijné programy so stanoven$mi po'itkami a na po'itky 
vypl$vajúce z ukon!enia pracovného pomeru, ako aj do 
zverej&ovania informácií o v(etk$ch zamestnaneck$ch 
po'itkoch. "tandard po'aduje, aby sa v(etky zmeny 
v !istej hodnote záväzku (aktíva) zo stanoven$ch po'itkov 
vykázali vtedy, ke) k nim dôjde, a to nasledovne: (i) 
náklady na slu'bu a !ist$ úrok do v$kazu ziskov a strát, 
a (ii) precenenia do ostatného súhrnného zisku.

Zverejnenia – Vzájomné zapo!ítavanie fi nan!ného 
majetku a fi nan!n$ch záväzkov – Novela IFRS 7, 
Finan!né nástroje: Zverej"ovanie (vydaná v decembri 
2011 s ú!innos#ou pre ro!né ú!tovné obdobia za!ínajúce 
1. januára 2013 alebo neskôr). Novela po'aduje 
zverejnenia, ktoré by u'ívate#ovi ú!tovnej závierky umo'nili 
posúdi% dopad alebo mo'n$ dopad zmluvn$ch ustanovení 
o vzájomnom zapo!ítavaní majetku a záväzkov, vrátane 
dopadu práva na vysporiadanie v netto sume.

Vzájomné zapo!ítavanie finan!ného majetku 
a fi nan!n$ch záväzkov – Novela IAS 32, Finan!né 
nástroje: Prezentácia (vydaná v decembri 2011 a ú!inná 
pre ro!né ú!tovné obdobia za!ínajúce 1. januára 2014 
alebo neskôr). Novela priná(a aplika!né usmernenia 
k IAS 32, ktor$ch cie#om je odstráni% nezrovnalosti 
v   aplikácii niektor$ch kritérií vzájomného zapo!ítavania. 
Objas&uje napríklad v$znam v$razu “ma% v sú!asnosti 
právne vymáhate#né právo na vzájomné zapo!ítanie” 
ako aj skuto!nos%, 'e niektoré systémy vzájomného 
vyrovnania v brutto sumách sa mô'u pova'ova% za 
ekvivalent vyrovnania v netto hodnotách.
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Vylep&enia Medzinárodn$ch &tandardov fi nan!ného 
v$kazníctva (vydané v máji 2012 a ú!inné pre ro!né 
ú!tovné obdobia za!ínajúce 1. januára 2013 alebo 
neskôr). Vylep(enia spo!ívajú v zmene a doplnení 
piatich (tandardov. IFRS 1 bol novelizovan$ s cie#om 
(i) objasni%, 'e ú!tovná jednotka, ktorá znova za!ne 
zostavova% svoju ú!tovnú závierku pod#a IFRS, mô'e bu) 
opakovane aplikova% IFRS 1 alebo aplikova% v(etky IFRS 
retrospektívne, akoby ich nikdy neprestala aplikova%, a (ii) 
povoli% v$nimku, aby subjekty, ktoré prv$krát zostavujú 
ú!tovnú závierku pod#a IFRS, nemuseli uplat&ova% IAS 
23, Náklady na prijaté úvery a pô'i!ky, retrospektívne. 
IAS 1 bol novelizovan$ s cie#om objasni%, 'e vysvet#ujúce 
poznámky nie sú potrebné na objasnenie tretej súvahy 
prezentovanej k za!iatku predchádzajúceho ú!tovného 
obdobia, ak sa spomínaná súvaha uvádza z dôvodu, 
'e bola v$znamn$m spôsobom ovplyvnená v dôsledku 
retrospektívnej opravy v$kazov minul$ch období, zmenami 
ú!tovn$ch postupov alebo reklasifi káciou pre ú!ely 
prezentácie, zatia# !o vysvet#ujúce poznámky sa budú 
vy'adova% vtedy, ke) sa ú!tovná jednotka dobrovo#ne 
rozhodne poskytnú% dodato!né porovnávacie v$kazy. 
IAS 16 bol novelizovan$ s cie#om objasni%, 'e zariadenie 
na zabezpe!ovanie údr'by, ktoré sa pou'íva dlh(ie ne' 
1 rok, sa klasifi kuje ako DHM, a nie ako zásoby. IAS 32 
bol novelizovan$ s cie#om objasni%, 'e ur!ité da&ové 
dôsledky rozde#ovania dividend akcionárom by sa mali 
zaú!tova% do v$kazu ziskov a strát, ako to v'dy vy'adoval 
IAS 12. IAS 34 bol novelizovan$ preto, aby zosúladil svoje 
po'iadavky s IFRS 8. IAS 34 bude vy'adova% zverejnenie 
v$(ky celkov$ch aktív a pasív za prevádzkov$ segment 
iba vtedy, ak sa takéto informácie pravidelne poskytujú 
vedúcemu s rozhodovacou právomocou a ak sa táto v$(ka 
od poslednej ro!nej ú!tovnej závierky v$razne zmenila. 
Táto úprava zatia# nebola schválená Európskou úniou.

Konsolidovaná ú!tovná závierka, Spolo!né dohody 
a Zverej"ovanie podielov v in$ch ú!tovn$ch jednotkách: 
Novela prechodn$ch ustanovení – Novela IFRS 10, IFRS 
11 a IFRS 12 (vydaná v júni 2012 a ú!inná pre ro!né 
ú!tovné obdobia za!ínajúce 1. januára 2013 alebo 
neskôr). Novela objas&uje prechodné ustanovenia v 
IFRS 10, Konsolidovaná ú!tovná závierka. Ú!tovné 
jednotky, ktoré preberajú IFRS 10, by mali prehodnoti% 
kontrolu k prvému d&u ro!ného ú!tovného obdobia, 
v ktorom sa IFRS 10 po prv$ raz uplat&uje, a ak sa 
záver o potrebe konsolidácie na základe IFRS 10 lí(i od 
záveru na základe IAS 27 a SIC 12, je potrebné opravi% 
bezprostredne predchádzajúce porovnávacie ú!tovné 
obdobie (t.j. rok 2012 pre ú!tovné jednotky, ktor$ch 
hospodársky rok sa zhoduje s kalendárnym rokom a ktoré 
za!nú uplat&ova% IFRS 10 v roku 2013), pokia# sa to dá 
prakticky zrealizova%. Novela poskytuje taktie' )al(ie 
prechodné ú#avy uvedené v IFRS 10, Konsolidovaná 

ú!tovná závierka, IFRS 11, Spolo!né dohody a IFRS 12, 
Zverej&ovanie podielov v in$ch ú!tovn$ch jednotkách, 
ke) obmedzuje po'iadavku na poskytnutie upraven$ch 
porovnávacích informácií iba na bezprostredne 
predchádzajúce porovnávacie obdobie. Okrem toho 
novela ru(í po'iadavku prezentova% informácie za minulé 
obdobia t$kajúce sa nekonsolidovan$ch (truktúrovan$ch 
subjektov pre ú!tovné obdobia pred prvotnou aplikáciou 
IFRS 12. Táto novela zatia# nebola schválená Európskou 
úniou.

'tátne pô%i!ky – Novela IFRS 1, Prvé uplatnenie 
Medzinárodn$ch &tandardov fi nan!ného v$kazníctva 
(vydaná v marci 2012 a ú!inná pre ro!né ú!tovné 
obdobia za!ínajúce 1. januára 2013 alebo neskôr). 
Novela, ktorá sa zaoberá pô'i!kami prijat$mi od (tátu za 
zv$hodnenú úrokovú sadzbu (ni'(iu ne' je trhová hodnota 
poskytovan$ch úverov), u#ah!uje ú!tovn$m jednotkám, 
ktoré prv$krát zostavujú ú!tovnú závierku pod#a IFRS, 
situáciu v tom, 'e nemusia retrospektívne v plnej miere 
uplat&ova% IFRS, ke) pri prechode na nov$ spôsob 
ú!tovania ú!tujú o t$chto pô'i!kách. Ú!tovné jednotky, 
ktoré prv$krát zostavujú ú!tovnú závierku pod#a IFRS, tak 
dostávajú takú istú ú#avu ako tí, ktorí u' svoju ú!tovnú 
závierku pod#a IFRS vykazujú. Táto novela zatia# nebola 
schválená Európskou úniou.

Investi!né spolo!nosti – Novela IFRS 10, IFRS 12 
a IAS 27 (vydaná 31. októbra 2012 a ú!inná pre ro!né 
ú!tovné obdobia za!ínajúce 1. januára 2014 alebo 
neskôr). Novela zaviedla defi níciu investi!nej spolo!nosti 
ako subjektu, ktor$ (i) získava fi nan!né prostriedky od 
investorov na to, aby im poskytoval investi!né mana'érske 
slu'by, (ii) sa zavia'e svojím investorom, 'e zmyslom jeho 
podnikania je investova% fi nan!né prostriedky v$hradne za 
ú!elom zhodnotenia kapitálu alebo generovania príjmov 
z kapitálového majetku, a (iii) oce&uje a vyhodnocuje 
svoje investície v reálnej hodnote. Investi!ná spolo!nos% 
bude musie% ú!tova% o svojich dcérskych spolo!nostiach 
v reálnej hodnote, ktorej zmena je vykázaná ako sú!as% 
ziskov a strát, a zahr&ova% do konsolidácie iba tie 
dcérske spolo!nosti, ktoré poskytujú slu'by súvisiace 
s jej investi!nou !innos%ou. Novelizáciou IFRS 12 boli 
zavedené nové zverejnenia, vrátane uvedenia v(etk$ch 
v$znamn$ch úsudkov, ktoré boli urobené pri posudzovaní, 
!i je daná ú!tovná jednotka investi!nou spolo!nos%ou, 
ako aj informácií o fi nan!nej alebo inej pomoci pre 
nekonsolidované dcérske spolo!nosti, !i u' plánovanej 
alebo u' poskytnutej. Spolo!nos% momentálne posudzuje 
dopad novely na svoju ú!tovnú závierku. Táto novela 
zatia# nebola schválená Európskou úniou.
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Ostatné novelizované &tandardy a interpretácie: 
Interpretácia IFRIC 20, Náklady na skr$vku v produk!nej 
fáze povrchovej bane, objas&uje, kedy a ako treba 
ú!tova% ú'itky vypl$vajúce zo skr$vky pri povrchovej %a'be 
nerastn$ch surovín. Interpretácia nebude ma% dopad na 
ú!tovnú závierku Spolo!nosti.

Pokia# nie je vy((ie uvedené inak, nepredpokladá sa, 
'e nové (tandardy a interpretácie nejako v$znamne 
ovplyvnia ú!tovnú závierku Spolo!nosti.

2.1 Ú#tovanie kurzov&ch rozdielov

(a) Funk!ná mena a mena prezentácie ú!tovnej závierky
Funk!ná mena je mena, v ktorej Spolo!nos% vykonáva 
svoje aktivity. Mena, v ktorej je zostavená ú!tovná 
závierka, je euro a tá je zárove& aj funk!nou menou. 

(b) Transakcie a zostatky v cudzej mene
Transakcie v cudzej mene sú transakcie v inej mene ako 
je funk!ná mena Spolo!nosti a na ich prepo!ítanie na 
funk!nú menu Spolo!nos% pou'íva v$menn$ kurz medzi 
funk!nou menou a cudzou menou k dátumu transakcie 
- aktuálny kurz Európskej centrálnej banky (ECB). 
Prepo!ítacím kurzom majetku a záväzkov vyjadren$ch 
v cudzej mene je kurz ECB ku d&u, ku ktorému sa 
zostavuje ú!tovná závierka.

Kurzové zisky a straty vznikajúce pri prepo!ítaní a pri 
precenení k súvahovému d&u sú zahrnuté vo v$kaze 
súhrnn$ch ziskov a strát. Rozdiely, ktoré vznikajú pri 
menov$ch derivátoch, nie sú vykazované ako kurzové 
zisky alebo straty, ale sú samostatnou polo'kou nákladov 
a v$nosov Spolo!nosti.

2.2 Hmotn& majetok

V !ase obstarania sa hmotn$ majetok oce&uje 
v obstarávacej cene. K súvahovému d&u Spolo!nos% 
oce&uje hmotn$ majetok obstarávacou cenou zní'enou 
o oprávky. Obstarávacie náklady zah-&ajú aj v$davky, 
ktoré sa priamo vz%ahujú k obstaraniu príslu(ného 
majetku alebo náklady technického zhodnotenia 
(subsequent costs), pri!om je pravdepodobné, 'e 
v budúcnosti budú plynú% pre Spolo!nos% ekonomické 
ú'itky súvisiace s dan$m majetkom. Do obstarávacej ceny 
sa nezah-&ajú dodato!né náklady be'nej prevádzky, tie 
sa ú!tujú priamo ako náklady be'ného obdobia. V(etok 
majetok Spolo!nosti bol obstaran$ kúpou.

Pri odpisoch hmotného majetku sa pou'íva metóda 
rovnomerného odpisovania. Majetok sa odpisuje 
z obstarávacej hodnoty zní'enej o predpokladané v$nosy 
z predaja daného majetku, ak sa po skon!ení pou'ívania 

majetku o!akáva jeho predaj. Odpisovaná hodnota sa 
systematicky alokuje do nákladov po!as predpokladanej 
doby pou'ívania majetku. Predpokladaná doba pou'ívania 
pre jednotlivé druhy majetku:

 y osobné po!íta!e a ostatn$ hardvér  4 a' 5 rokov
 y automobily 4 roky
 y nábytok 6 a' 12 rokov
 y kancelárske stroje a prístroje 2 a' 6 rokov 

Doba pou'ívania a zostatková hodnota sa ka'd$ rok 
prehodnocujú.

Predmetom poistenia je náhrada strát, ktoré vzniknú 
ako dôsledok opera!ného rizika, ktorému sú vystavené 
fi nan!né in(titúcie. Náklady Spolo!nosti na poistenie 
majetku sú uvedené v poznámke !. 28 – Prevádzkové 
náklady.

2.3 Nehmotn& majetok

(a) Licencie
Softvérové licencie sú ocenené v obstarávacích cenách. 
Pri amortizovaní sa pou'íva metóda rovnomernej 
amortizácie. Amortizovaná hodnota sa systematicky 
alokuje do nákladov po!as predpokladanej doby 
pou'ívania majetku. Predpokladaná doba pou'ívania je 
2 a' 4 rokov.

(b) Softvér
Softvér je ocenen$ v obstarávacích cenách. Pri 
amortizácii sa pou'íva metóda rovnomernej amortizácie. 
Amortizovaná hodnota sa systematicky alokuje do 
nákladov po!as predpokladanej doby pou'ívania majetku. 
Predpokladaná doba pou'ívania je 2 a' 5 rokov.

2.4 Finan#n& majetok a záväzky

Spolo!nos% rozde#uje fi nan!n$ majetok do nasledovn$ch 
kategórií: fi nan!n$ majetok v reálnej hodnote prece&ovan$ 
cez hospodársky v$sledok, fi nan!n$ majetok ur!en$ na 
predaj, fi nan!n$ majetok dr'an$ do splatnosti, termínované 
vklady a poh#adávky. Klasifi kácia fi nan!ného majetku 
ako fi nan!n$ majetok v reálnej hodnote prece&ovan$ cez 
hospodársky v$sledok, fi nan!n$ majetok k dispozícii na 
predaj a fi nan!n$ majetok dr'an$ do splatnosti závisí od 
zámeru, s ak$m boli investície obstarané. 

(a) Finan!n" majetok a záväzky v reálnej hodnote 
prece#ované cez hospodársky v"sledok
Je klasifi kovan$, ak:

 y bol obstaran$ za ú!elom predaja alebo spätného 
nákupu v blízkej budúcnosti,
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 y je zámerom zabráni% ú!tovnej nezhode medzi 
prece&ovaním fi nan!ného majetku a záväzkov, ktoré 
sú t$mto fi nan!n$m majetkom kryté,

 y je zrejmé, 'e bude v krátkej dobe generova% zisky,
 y ide o deriváty s v$nimkou derivátov, ktoré predstavujú 
nástroj zabezpe!enia, alebo

 y je ú!tovnou jednotkou pri prvotnom ú!tovaní ur!en$ 
spôsob ocenenia v reálnej hodnote, pri!om zmeny 
z precenenia sa ú!tujú s dopadom na hospodársky 
v$sledok.

Finan!né aktíva oce&ované v reálnej hodnote cez 
hospodársky v$sledok pri prvotnom zaú!tovaní sú 
tie, ktoré kryjú záväzky z poistn$ch zmlúv kde riziko zo 
zmeny reálnej hodnoty fi nan!n$ch aktív nesú poistení. 
Ocenenie t$chto aktív v reálnej hodnote cez hospodársky 
v$sledok eliminuje, alebo v$znamne zni'uje nesúlad v 
oce&ovaní alebo nekonzistentnosti (angl. accounting 
mismatch - ú!tovn$ nesúlad), ktor$ by inak vznikol, keby 
sa oce&ovanie aktív a záväzkov vykonávalo rôznym 
spôsobom.

(b) Finan!n" majetok ur!en" na predaj
Finan!n$ majetok (okrem derivátov), ktor$ je ozna!en$ 
ako ur!en$ na predaj, alebo ktor$ nie je klasifi kovan$ ako 
iná kategória. 

(c) Finan!n" majetok dr$an" do splatnosti
Finan!n$ majetok (okrem derivátov) s pevne stanoven$mi 
alebo stanovite#n$mi platbami, ur!enou splatnos%ou, so 
zámerom a schopnos%ou dr'a% ho do splatnosti. 

(d) Termínované vklady a poh%adávky
Termínované vklady a poh#adávky sú fi nan!n$m majetkom 
s pevnou splatnos%ou (poznámka 9, 10).

Be'né nákupy a predaje fi nan!ného majetku sa vykazujú 
k dátumu fi nan!ného vysporiadania obchodu, ktor$ 
predstavuje dátum, kedy Spolo!nos% dané aktívum 
nadobudne alebo dodá. Táto metóda je dôsledne 
pou'ívaná pre v(etky nákupy a predaje fi nan!ného 
majetku.

Pre majetok, ktor$ je uveden$ v bodoch b) a' d) sú 
transak!né náklady priradené k cene obstarania.

Pri prvotnom ú!tovaní je fi nan!n$ majetok alebo fi nan!n$ 
záväzok ocenen$ v obstarávacej hodnote. Pri následnom 
precenení sa fi nan!n$ majetok a záväzky ocenia v reálnej 
hodnote, okrem poskytnut$ch pô'i!iek a poh#adávok 
a fi nan!ného majetku dr'aného do splatnosti. Finan!n$ 
majetok dr'an$ do splatnosti je ocenen$ v zostatkovej 
hodnote pou'ijúc metódu efektívnej úrokovej miery. 

Realizované a nerealizované zisky a straty z precenenia 
kategórie fi nan!n$ majetok a fi nan!né záväzky v reálnej 
hodnote prece&ované cez hospodársky v$sledok sa 
zahrnú do v$kazu súhrnn$ch ziskov a strát v období, 
v ktorom nastali. Nerealizované zisky a straty plynúce 
zo zmien reálnej hodnoty kategórie fi nan!n$ majetok 
ur!en$ na predaj sa ú!tujú do ostatn$ch súhrnn$ch 
ziskov a strát. Pri predaji alebo zní'ení hodnoty cenn$ch 
papierov klasifi kovan$ch ako fi nan!n$ majetok ur!en$ na 
predaj sú akumulované úpravy reálnej hodnoty zahrnuté 
do v$kazu súhrnn$ch ziskov a strát ako !isté realizované 
zisky a straty na fi nan!nom majetku.

Reálna hodnota investícií je ur!ená ako trhová cena. 
Trhová cena je defi novaná ako závere!n$ kurz (‚BID‘) 
zverejnen$ príslu(nou burzou cenn$ch papierov pre dan$ 
de& ocenenia. V prípade neexistencie závere!ného kurzu 
je pre dan$ de& ocenenia trhová cena ur!ená tvorcami 
trhu. Ak nie je mo'né trhovú cenu ur!i% ani pod#a tvorcov 
trhu, pou'ije sa závere!ná cena cenného papiera nie 
star(ia ako 30 kalendárnych dní odo d&a, ku ktorému 
sa ur!enie jeho hodnoty vykonáva. Ak na ur!enie trhovej 
ceny nie je mo'né pou'i% cenu získanú hore uveden$mi 
spôsobmi je cena vypo!ítaná z v$nosu, ktor$ bol získan$ 
interpoláciou medzi najbli'(ími bodmi v$nosovej krivky 
pre dan$ typ cenného papiera. V prípade neaktívneho 
fi nan!ného trhu je pre danú investíciu reálna hodnota 
ur!ená pou'ijúc oce&ovacie techniky, ktoré zah-&ajú 
pou'itie aktuálnych nezávisl$ch trhov$ch transakcií 
medzi informovan$mi a súhlasiacimi stranami, odkazov 
na aktuálnu reálnu hodnotu iného nástroja, ktor$ je 
v podstate rovnak$, iné trhové informácie, anal$zu 
diskontovan$ch pe&a'n$ch tokov prípadne iné modely. 

2.5 Derivátové fi nan#né nástroje

Spolo!nos% rozde#uje deriváty pod#a ú!elu pou'itia 
na zabezpe!ovacie deriváty a deriváty ur!ené na 
obchodovanie. Spolo!nos% vo svojom portfóliu vyu'íva 
iba deriváty s menov$mi nástrojmi s pevnou termínovou 
operáciou, ktoré sú ur!ené na obchodovanie. Derivátové 
fi nan!né nástroje sú prvotne aj následne oce&ované 
reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt tak$chto 
derivátov$ch nástrojov sa ú!tujú do v$nosov a nákladov. 
Reálna hodnota je vypo!ítaná ako rozdiel sú!asnej 
hodnoty „poh#adávky kúpi%“ a „záväzku preda%“ 
zahrani!nú menu vo!i domácej mene alebo domácu 
menu vo!i zahrani!nej mene. Poh#adávka aj záväzok 
sú vyjadrené v domácej mene pou'ijúc kurz Európskej 
centrálnej banky platn$ pre de& ocenenia. 
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2.6 Poh!adávky

Poh#adávky vrátane poh#adávok z poistenia sa pri 
prvotnom vykázaní oce&ujú v reálnej hodnote a následne 
sa ich hodnota zni'uje o hodnotu opravn$ch polo'iek. 
Opravné polo'ky k poh#adávkam z poistenia sa tvoria 
v závislosti od d.'ky doby po splatnosti poh#adávok na 
základe v$sledkov anal$zy v$voja splatnosti. Pri zániku 
poistenia z dôvodu neplatenia sa vytvorí opravná polo'ka 
vo v$(ke 100 % poh#adávky. Spolo!nos% vyz$va klientov 
k úhrade dl'ného poistného a v prípade poh#adávok, pri 
ktor$ch by náklady na vymáhanie prev$(ili dlh, Spolo!nos% 
upú(%a od )al(ieho vymáhania. Poh#adávky, ktoré neboli 
splatené ani po vyz$vaní klientov, postupuje Spolo!nos% 
tretej strane, ktorá pokra!uje vo vymáhaní.

2.7 Zní'enie hodnoty a nedobytnos% 
fi nan#ného majetku
Spolo!nos% k súvahovému d&u prehodnotí indikátory 
mo'ného zní'enia hodnoty fi nan!ného majetku alebo 
skupiny finan!ného majetku. Hodnota finan!ného 
majetku alebo skupiny fi nan!ného majetku je zní'ená, 
ak nastala po prvotnom zaú!tovaní majetku jedna alebo 
viaceré negatívne skuto!nosti, ktoré majú dopad na 
o!akávané budúce pe&a'né toky z fi nan!ného majetku 
alebo skupiny fi nan!ného majetku a mô'u by% spo#ahlivo 
odhadnuté.

Indikátory zní'enia hodnoty sú:
 y v$znamné fi nan!né %a'kosti emitenta alebo dl'níka,
 y poru(enie zmluvn$ch podmienok ako v$znamné 
ome(kanie v platbách,

 y vysoká pravdepodobnos% insolventnosti 
 y pravdepodobnos% vstupu emitenta alebo dl'níka do 
likvidácie, 

 y pozastavené obchodovanie z dôvodu fi nan!n$ch 
%a'kostí 

Mo'né zní'enie fi nan!ného majetku sa prehodnocuje 
na fi nan!nom majetku ur!enom na predaj a fi nan!nom 
majetku dr'anom do splatnosti.

Spolo!nos% má taktie' stanovené interné pravidlá pre 
vykonanie testu a prehodnotenie mo'ného zní'enia 
hodnoty fi nan!ného majetku alebo skupiny fi nan!ného 
majetku. 

Pre akciové investície a investície do fondov sa zní'enie 
hodnoty vykoná ak:

 y trhová hodnota investície je nepretr'ite pod 80 % 
obstarávacej ceny po!as 6-mesa!ného obdobia a/
alebo

 y trhová hodnota investície k súvahovému d&u je ni'(ia 
oproti obstarávacej cene o viac ne' 50 %

Pre dlhové investície sa zní'enie hodnoty vykoná 
v prípade fi nan!n$ch %a'kostí emitenta a ke) vyplácanie 
zostávajúcich v$nosov alebo istiny je !iasto!ne alebo 
v plnej miere problematické alebo neisté. Potenciálne 
fi nan!né %a'kosti emitenta sú zoh#adnené v trhovom 
ocenení dlhovej investície. 

Ak existujú indikátory zní'enia hodnoty, Spolo!nos% 
ur!í v$(ku zní'enia hodnoty. Toto zní'enie sa ú!tuje do 
nákladov, so sú!asnou tvorbou opravnej polo'ky.

V$(ka zní'enia hodnoty fi nan!ného majetku 
oce&ovaného zostatkovou hodnotou sa ur!í ako rozdiel:
 y sú!asnej hodnoty o!akávan$ch pe&a'n$ch tokov (pri 
pou'ití pôvodnej efektívnej úrokovej miery fi nan!ného 
nástroja), 

 y zostatkovej hodnoty ku d&u precenenia.

V$(ka zní'enia hodnoty sa ur!í:
 y individuálne pre v$znamn$ fi nan!n$ majetok a
 y spolo!ne pre ostatné druhy fi nan!ného majetku 
s rovnak$m kreditn$m rizikom.

Ak v nasledovnom období poklesne v$(ka zní'enia 
hodnoty a táto zmena sa uskuto!nila z dôvodu udalosti, 
ktorá nastala po pôvodnom zní'ení hodnoty, predt$m 
zaznamenané zní'enie sa nále'ite upraví na ú!toch 
opravné polo'ky a príslu(n$ch v$nosov$ch ú!toch. Strata 
zo zní'enia hodnoty je zru(ená alebo zní'ená len do 
takej v$(ky, aby zostatková hodnota majetku neprev$(ila 
zostatkovú hodnotu majetku, ak by sa o zní'ení hodnoty 
neú!tovalo. 

V prípade fi nan!ného majetku ur!eného na predaj 
Spolo!nos% hodnotí, !i do(lo k v$znamnému 
a dlhotrvajúcemu poklesu reálnej hodnoty fi nan!ného 
majetku pod obstarávaciu cenu. Ak existujú indikátory 
zní'enia hodnoty fi nan!ného majetku, je kumulovaná 
strata z precenenia na reálnu hodnotu odú!tovaná 
z v$kazu ostatn$ch súhrnn$ch ziskov a strát do v$kazu 
súhrnn$ch ziskov a strát. V$(ka zní'enia hodnoty sa ur!í 
ako rozdiel:

 y amortizovanej hodnoty,
 y reálnej hodnoty ku d&u precenenia .

Ak v nasledovnom období poklesne v$(ka zní'enia 
hodnoty dlhov$ch cenn$ch papierov a táto zmena sa 
uskuto!nila z dôvodu udalosti, ktorá nastala po pôvodnom 
zní'ení hodnoty, predt$m zaznamenané zní'enie sa 
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nále'ite upraví na ú!toch opravné polo'ky a príslu(n$ch 
v$nosov$ch ú!toch.

2.8 Peniaze a pe"a'né ekvivalenty

Peniaze a pe&a'né ekvivalenty zah-&ajú pokladni!nú 
hotovos%, ceniny, vklady v bankách a ostatn$ 
krátkodob$ vysoko likvidn$ majetok so splatnos%ou tri 
mesiace a menej okrem krátkodob$ch termínovan$ch 
vkladov, ktoré boli dohodnuté za ú!elom investovania. 
Pe&a'né prostriedky a pe&a'né ekvivalenty sa oce&ujú 
v nominálnej hodnote zv$(ené o !asovo rozlí(ené úroky.

2.9 Klasifi kácia poistn&ch zmlúv

Defi nícia poistnej zmluvy
Poistná zmluva je taká dohoda o kompenzácii pre 
poisteného, na základe ktorej jedna strana (pois%ovate#) 
akceptuje v$znamné poistné riziko od druhej strany 
(poisten$) v prípade, 'e (pecifi kovaná budúca neistá 
udalos% (poistná udalos%) negatívne ovplyvní poisteného. 
Poistnou zmluvou nie je taká zmluva, ktorá vystavuje 
pois%ovate#a fi nan!nému riziku bez prenosu v$znamného 
poistného rizika. Finan!né riziko je riziko mo'nej budúcej 
zmeny v úrokovej sadzbe, cene cenného papiera, cene 
komodity, kurze meny, indexe cien alebo sadzieb, 
úverovom ratingu alebo inej premennej, ktorá je nezávislá 
od zmluvn$ch strán. Poistné riziko je v$znamné vtedy, ak 
by pri vzniku poistnej udalosti bola Spolo!nos% povinná 
vyplati% v$znamnú sumu 

dodato!n$ch plnení (dodato!n$ch k platbám uhraden$m 
poistníkom Spolo!nosti). Ak sa zmluva raz klasifi kuje ako 
poistná zmluva, ostáva &ou a' k$m nezaniknú v(etky 
práva a povinnosti z nej vypl$vajúce.

Spolo!nos% testovala hladinu v$znamnosti prenosu 
rizika ako rozdiel medzi zaplaten$m poistn$m (platba 
uhradená poisten$m Spolo!nosti) a nárokom na plnenie 
v prípade poistnej udalosti. Zmluvy sú klasifi kované na 
úrovni portfólií zmlúv jednotliv$ch produktov. Ak celé 
dané portfólio pozostáva zo zmlúv, ktoré prená(ajú 
poistné riziko, Spolo!nos% neskúma jednotlivé zmluvy, 
aby identifi kovala nev$znamnú skupinu, ktorá prená(a 
nev$znamné poistné riziko. Ak aj malé mno'stvo zmlúv 
nesp.&a po'iadavku klasifi kácie poistnej zmluvy, je 
stanovené celé portfólio ako poistné zmluvy. Niektoré 
poistné zmluvy obsahujú pripoistenia. Tieto pripoistenia 
nie sú klasifi kované osobitne, nako#ko sú neoddelite#nou 
sú!as%ou poistnej zmluvy.

V(etky zmluvy s poistníkmi, ktoré Spolo!nos% vystavila, 
boli klasifi kované ako poistné zmluvy. 

Niektoré z poistn$ch zmlúv Spolo!nosti majú právo 
na podiely na prebytku poistného (angl. discretionary 
participation features – DPF) a v(etky obsahujú vlo'ené 
deriváty (Vlo'ené deriváty – poznámka 2.10 (c)), ktoré 
sú v(ak úzko naviazané na hlavnú zmluvu a preto ich 
nie je potrebné oddeli% a oceni% reálnou hodnotou. 
V$(ka podielov na prebytku je závislá od rozhodnutia 
Spolo!nosti. (Charakteristika poistn$ch zmlúv – 
poznámka 2.10 (a))

2.10 Ú#tovné metódy a zásady 
súvisiace s poistn&mi zmluvami
(a) &lenenie
Svojím charakterom sú produkty Spolo!nosti dlhodobé 
poistné zmluvy s pevn$mi a garantovan$mi podmienkami. 
Ku ka'dému produktu vydala Spolo!nos% poistné 
podmienky, kde sú defi nované v(etky práva a povinnosti 
zmluvn$ch strán.

Poistné zmluvy Spolo!nosti je mo'né rozdeli% do 
nasledovn$ch produktov$ch skupín, a to pod#a toho, aké 
poistné riziká sú nimi kryté:

1.  poistenia rizikové
 y úverové 'ivotné poistenie za be'né poistné, ktoré kryje 
riziká smr% a trvalé následky úrazu, pri!om ako volite#né 
riziko je mo'né dohodnú% pripoistenie smr% následkom 
úrazu (toto riziko kryje 25 % poistn$ch zmlúv),

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

 y úrazovo orientované poistenie za jednotné be'né 
poistné, ktoré kryje povinné riziká: smr%, trvalé následky 
úrazu a smr% následkom úrazu.

2. poistenia kapitálové
 y kapitálové 'ivotné poistenie za jednorazové poistné, 
ktoré kryje riziká smr% a do'itie,

 y kapitálové poistenie s pevnou lehotou v$platy 
za jednorazové poistné, ktoré kryje tieto tri povinné 
riziká: do'itie, trvalé následky úrazu a záva'né 
ochorenia,

 y kapitálové 'ivotné poistenie za be'né poistné, ktoré 
kryje riziká smr% a do'itie; k tomuto poisteniu je mo'né 
dohodnú% tieto pripoistenia: trvalé následky úrazu (toto 
riziko kryje 77 % poistn$ch zmlúv) a smr% následkom 
úrazu (toto riziko kryje 79 % poistn$ch zmlúv).

 y kapitálové 'ivotné poistenie za be'né poistné 
s pripoistením detí (pripoistenie pre prípad trval$ch 
následkov úrazu a pre prípad záva'n$ch ochorení sa 
vz%ahuje na v(etky deti poisteného),

 y pohrebné poistenie za jednorazové poistné alebo za 
be'né poistné so skrátenou dobou platenia poistného, 
ktoré kryje riziko smrti.
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3. poistenia investi!né
 y investi!né 'ivotné poistenie za jednorazové poistné,
 y investi!né 'ivotné poistenie za be'né poistné,
 y indexovo viazané 'ivotné poistenie za jednorazové 
poistné.

4. poistenia kombinované
 y kapitálovo – investi!né 'ivotné poistenie za jednorazové 
poistné, ktoré kryje riziká smr% a do'itie

 y kapitálovo – investi!né poistenie za be'né poistné, 
ktoré kryje riziká smr% a do'itie; k tomuto poisteniu 
je mo'né dohodnú% tieto volite#né pripoistenia : smr% 
následkom úrazu (toto riziko kryje 75 % poistn$ch 
zmlúv), trvalé následky úrazu (toto riziko kryje 83 % 
poistn$ch zmlúv) alebo záva'né ochorenia (toto riziko 
kryje 10 % poistn$ch zmlúv) 

 y v prípade, 'e ide o poistenie uzatvorené bezprostredne 
po do'ití iného kapitálového poistenia Spolo!nosti, 
je sú!as%ou poistenia pripoistenie pre prípad smrti 
následkom úrazu, ku ktorému sa nevz%ahuje povinnos% 
Poistníka plati% poistné.

Produkty investi!ného poistenia aj indexovo viazaného 
'ivotného poistenia kryjú riziko smrti, pri!om poisten$ 
nesie riziko z investovania fi nan!n$ch prostriedkov. 
S investi!n$m poistením sú spojené tzv. mana'ované 
fondy, ktoré spravuje rakúska spolo!nos% Erste – 
Sparinvest KAG. V prípade do'itia sa konca poistnej 
doby má poisten$ nárok na v$platu kapitálovej hodnoty 
poistnej zmluvy. 

S indexovo viazan$m 'ivotn$m poistením je spojen$ 
dlhopis zlo'en$ z troch podkladov$ch indexov. V tomto 
poistení je okrem poistenia smrti aj povinné pripoistenie 
trval$ch následkov úrazu. V prípade do'itia sa konca 
poistnej doby je emitentom garantované zhodnotenie, 
ktorého v$(ka vypl$va z podmienok poistnej zmluvy. 
Spolo!nos% v tomto produkte nepreberá 'iadnu záruku 
za solventnos% emitenta dlhopisu. Potenciálne riziko 
platobnej neschopnosti emitenta a s t$m spojené riziko 
nevyplatenia akéhoko#vek plnenia z poistnej zmluvy 
investi!ného 'ivotného poistenia, zná(a poisten$.

Poistenia kombinované v sebe spájajú prvky kapitálového 
a investi!ného poistenia. Poistník má právo ur!i% 
percentuálny podiel kapitálovej a investi!nej !asti 
poistenia.

Poistenia rizikové a poistenia kapitálové sa ozna!ujú 
spolo!n$m názvom tradi!né poistenia, pri!om v sebe 
obsahujú aj kapitálovú !as% kombinovaného poistenia.

Investi!ná !as% kombinovaného poistenia sa vykazuje 
v investi!n$ch poisteniach.

b) V"nosy a náklady vypl"vajúce z poistenia
1. V$nosy - Poistné
Poistné je ur!ené v$(kou, ktorá má hodnotu odplaty 
poistníka za poskytnutú poistnú ochranu. Lehotné poistné 
(t.j. poistné, ktoré je ur!ené na poistnej zmluve a súvisí 
s rozsahom poistného krytia, v$(kou poistn$ch súm 
a frekvenciou platenia poistného) je ur!ené Spolo!nos%ou 
na základe poistno–technick$ch metód a to bu) 

 y portfóliovou sadzbou (skupinové poistenie, úrazovo 
orientované poistenie), alebo 

 y v závislosti od veku a pohlavia poisteného a doby 
trvania poistenia a doby platenia poistného (úverové 
'ivotné poistenie, kapitálové poistenia a investi!né 
poistenia), alebo. 

 y v závislosti od veku, doby trvania poistenia a doby 
platenia poistného (kombinované poistenia).

Takto ur!ené lehotné poistné obsahuje – v závislosti 
od produktu – prirá'ku za spôsob platenia poistného 
(v prípade ak sa be'ne platené poistné platí v in$ch ako 
ro!n$ch intervaloch), prirá'ku za prijaté riziko (zdravotn$ 
stav, povolanie, zá#uby) a z#avu za dojednanú v$(ku 
poistnej sumy. 

Nárok na poistné vzniká Spolo!nosti v poistnej zmluve 
defi novan$m d&om za!iatku poistenia a zaniká d&om 
ukon!enia poistenia.

Spolo!nos% ú!tuje hrubé predpísané poistné, t. j. 
 y bez oh#adu na to, !i poistné bolo skuto!ne zaplatené,
 y bez zoh#adnenia skuto!nosti, !i poistné patrí celé 
alebo len s!asti do príslu(ného ú!tovného obdobia,

 y so zoh#adnením zaniknut$ch poistn$ch zmlúv,
 y bez zoh#adnenia zaistenia.

Hrub$m predpísan$m poistn$m je sú!et v(etk$ch 
jednotliv$ch predpísan$ch poistn$ch, ktoré vznikli 
v danom ú!tovnom období. Tú !as% hrubého predpísaného 
poistného, ktorá patrí do nasledujúceho ú!tovného 
obdobia, Spolo!nos% !asovo rozli(uje prostredníctvom 
rezervy na poistné budúcich období. V$nos z poistného 
sa ú!tuje v hrubej v$(ke bez podielu zais%ovate#a.

2. Náklady na obstaranie
Medzi náklady na obstaranie poistn$ch zmlúv patria 
získate#ské provízie a ostatné náklady, ktoré súvisia 
s obstarávaním a administráciou nov$ch poistn$ch 
zmlúv, napríklad náklady na marketing, lekárske v$pisy    
a prehliadky, po(tovné, tla!ivá, (kolenia poradcov 
(!asové rozlí(enie obstarávacích nákladov je popísané 
v poznámke 2.10 d). 
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3. Náklady na prevádzku
Medzi náklady na prevádzku sú zahrnuté udr'iavacie 
provízie a ostatné náklady, ktoré súvisia so správou 
poistenia (napr. osobné náklady, odpisy, nájomné náklady, 
náklady spojené s údr'bou vozového parku, nájomn$ch 
priestorov, cestovné náklady, poradenstvo, softvérové 
náklady). Udr'iavacia provízia sa zaú!tuje pri vzniku 
zmluvného nároku na províziu a !asovo sa rozli(uje, ak 
frekvencia platenia poistného je iná ako mesa!ná.

4. Náklady na poistné plnenia
Medzi náklady Spolo!nosti sú zahrnuté aj v$platy 
z poistn$ch udalostí (poistné plnenia), v$platy odkupnej 
hodnoty pri pred!asnom zru(ení poistenia (vypovedanie 
poistnej zmluvy), mimoriadne v$bery z investi!n$ch 
poistení a náklady na správu poistn$ch plnení.

5. Náklady na tvorbu rezerv
Záväzok zo zmluvn$ch nárokov, ktoré Spolo!nosti 
vznikli na základe uzatvoren$ch poistn$ch zmlúv, za!ína 
d&om za!iatku poistenia. Spolo!nos% na pokrytie 
svojich záväzkov vo!i poisten$m, ktoré budú vyplatené 
v budúcnosti, vytvára rezervu na poistné budúcich období, 
rezervu na poistné plnenia, rezervu na 'ivotné poistenie 
a rezervu na krytie rizika z investovania fi nan!n$ch 
prostriedkov v mene poisten$ch. Zmena stavu rezervy sa 
ú!tuje cez náklady a v$nosy.

Rezerva na poistné budúcich období (RPBO) sa vytvára 

 y pre tradi!né poistenia z hrubého predpísaného 
poistného a 

 y pre investi!né poistenia z predpísan$ch poplatkov 
a zoh#ad&uje tú !as% poistného, resp. poplatkov ktoré 
prislúchajú budúcim ú!tovn$m obdobiam. Na poistné 
zmluvy za be'né poistné sa rezerva vytvára pou'itím 
metódy pro-rata temporis. Pre poistenia za jednorazové 
poistné táto rezerva nie je vytváraná. Rezerva sa 
nevytvára ani pre mesa!ne platené be'né poistné 
vzh#adom na to, 'e Spolo!nos% vydáva zmluvy so 
za!iatkom poistenia v'dy k 1. d&u v mesiaci. Rezerva 
sa nevytvára ani pre kombinované poistenie za be'né 
poistné : rizikové poistné sa spotrebováva na mesa!nej 
báze a ukladacia !as% poistného (kapitálová aj investi!ná) 
je hne) pripísaná k rezerve. Zmena stavu rezervy sa 
ú!tuje cez náklady a v$nosy.

Rezerva na poistné plnenia (RPP) je ur!ená na likvidáciu 
poistn$ch udalostí (PU) v be'nom ú!tovnom období alebo 
v nasledujúcich ú!tovn$ch obdobiach. Táto rezerva sa 
skladá z dvoch !astí:

 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).

 y Investi!ná !as% kombinovaného poistenia sa vykazuje 
v investi!n$ch poisteniach.

Rezerva IBNR 
Spolo!nos% tvorí túto rezervu na základe sledovania 
oneskorenia nahlasovania poistn$ch udalostí pou'itím 
metódy Chain – Ladder, pri!om sledovan$m obdobím je 
(tvr%rok. Do konca roku 2011 pou'ívala Spolo!nos% na 
v$po!et v$(ky IBNR (tatistick$ odhad z anualizovného 
poistného z dôvodu krátkej vlastnej skúsenosti a realtívne 
nízkeho po!tu poistn$ch udalostí. Za celé toto obdobie 
si Spolo!nos% údaje o poistn$ch udalostiach uchovávala 
a tie teraz pou'ila pri v$po!te IBNR pod#a vy((ie uvedenej 
metódy.

Rezerva IBNR je rozpustená v prípade poistnej udalosti 
nahlásenej v aktuálnom kalendárnom roku, av(ak 
vzniknutej v minul$ch kalendárnych rokoch. V$(ka 
rozpustenej rezervy IBNR pre danú nahlásenú poistnú 
udalos% je rovná celkovej v$(ke rezervy RBNS pre 
danú poistnú udalos% vrátane o!akávan$ch nákladov 
súvisiacich s likvidáciou poistnej udalosti. Príslu(ná !as% 
rezervy sa potom rozpú(%a v mesiaci, v ktorom bola daná 
poistná udalos% nahlásená.

Rezerva RBNS
Spolo!nos% tvorí túto rezervu v závislosti od typu poistnej 
udalosti vo v$(ke predpokladaného poistného plnenia 
zv$(eného o náklady, ktoré budú pravdepodobne 
vynalo'ené na likvidáciu poistnej udalosti. Pri nahlásení 
poistnej udalosti z minul$ch ú!tovn$ch období sa 
rozpú(%a rezerva IBNR. Pri ukon!ení poistnej zmluvy 
poistnou udalos%ou sa sú!asne rozpú(%a rezerva na 
'ivotné poistenie, rezerva na krytie rizika z investovania 
fi nan!n$ch prostriedkov v mene poisten$ch a rezerva 
na poistné budúcich období. Rezerva RBNS sa rozpustí 
k dátumu rozhodnutia o v$(ke poistného plnenia klientovi.

Rezerva na 'ivotné poistenie (R*P) 
a) Pre rizikové a kapitálové poistenia predstavuje 

sú!asnú hodnotu záväzkov Spolo!nosti vo!i 
poisten$m po odpo!ítaní sú!asnej hodnoty budúceho 
poistného. Pri v$po!te sa pou'ijú tie isté predpoklady, 
ako boli pou'ité pri v$po!te poistného (úmrtnos%, 
úroková miera, náklady – poznámka 15.1 (d)). 
Spolo!nos% vykazuje v ú!tovníctve túto rezervu 
v hrubej v$(ke. Rezerva je vypo!ítaná na mesa!nej 
báze, a to lineárnou interpoláciou medzi aktuálnymi 
v$ro!iami so zoh#adnením dátumu za!iatku ka'dého 
poistenia. Ak je hodnota rezervy men(ia ako nula, 
potom sa táto hodnota nahradí nulou a rozdiel, 
ktor$ vznikne, sa v ú!tovníctve sleduje ako !asové 
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rozlí(enie obstarávacích nákladov. Pre kapitálové 
'ivotné poistenia za jednorazové poistné je do rezervy 
'ivotného poistenia zapo!ítaná aj diskontovaná 
hodnota budúcich nákladov na správu poistenia 
súvisiacich s trvaním poistenia. Sú!as%ou rezervy je 
aj rezerva na pripoistenia ku kapitálovému poisteniu 
s pevnou lehotou v$platy za jednorazové poistné. 
Pre kapitálové 'ivotné poistenia za be'né poistné 
je hodnota rezervy 'ivotného poistenia zní'ená o 
zillmerizáciu rezervy. Zillmerizácia rezervy zoh#ad&uje 
skuto!nos%, 'e v prípade be'ného poistného sú 
obstarávacie náklady vynalo'ené pri uzatváraní 
poistnej zmluvy splácané (umorované) postupne 
tak, ako prichádza budúce poistné, ktoré s takouto 
poistnou zmluvou súvisí. 

b) Pre kapitálovú !as% kombinovaného poistenia sa 
rezerva vytvára retrospektívnou metódou, (t. j. ako 
hodnota minul$ch príjmov zní'ená o hodnotu minul$ch 
v$davkov) s mesa!n$m úro!ením zodpovedajúcim 
stanovenej technickej úrokovej miere a s pou'itím 
rovnak$ch predpokladov o úmrtnosti a nákladoch aké 
boli pou'ité pri v$po!te poistného.

Sú!as%ou rezervy na 'ivotné poistenie je aj rezerva na 
podiely na prebytku (RPnP) - alokovaná aj nealokovaná. 
V$(ka rozpustenej rezervy na 'ivotné poistenie sa pre 
danú poistnú zmluvu rovná sú!tu rezervy v hrubej v$(ke 
a rezervy na podiely na prebytku poistného (alokovan$ch 
i nealokovan$ch). Rezerva na 'ivotné poistenie sa 
rozpú(%a ku d&u zániku poistenia. Rezerva na 'ivotné 
poistenie sa nevytvára pre investi!né 'ivotné poistenia 
vrátane investi!nej !asti kombinovaného poistenia, 
nako#ko v prípade rizika smrti poisteného ide o prirodzené 
mesa!né poistné zodpovedajúce veku a pohlaviu 
poisteného a aktuálnej v$(ke rizikovej sumy (RS).

Rezerva na krytie rizika z investovania fi nan!n$ch 
prostriedkov v mene poisten$ch ()alej v texte a tabu#kách 
len „rezerva na investi!né poistenie“ – RIP) sa vytvára 
pre zmluvy investi!ného 'ivotného poistenia, pre zmluvy 
indexovo viazaného 'ivotného poistenia a pre investi!nú 
!as% kombinovaného poistenia. Táto rezerva sa vytvára v 
súhrnnej v$(ke aktuálnej hodnoty v(etk$ch individuálnych 
ú!tov poistníkov existujúcich k aktívnym poisteniam. 
Aktuálna hodnota ú!tu prislúchajúceho k poistnej 
zmluve poistníka sa vypo!íta ako sú!in aktuálneho po!tu 
jednotiek a aktuálnej ceny jednotky ku d&u zostavenia 
ú!tovnej závierky. Zmena stavu rezervy sa ú!tuje cez 
hospodársky v$sledok.

(c) Vlo$ené deriváty
V(etky produkty Spolo!nosti obsahujú vlo'ené deriváty. 
V(etky deriváty sú závislé od hlavného poistenia a nie je 
mo'né ich oddeli% a oceni% osobitne. 

Tieto deriváty sú sú!as%ou testu primeranosti rezerv. 
Vlo'en$mi derivátmi sú napr. nárok na odkupnú hodnotu, 
nárok na redukciu poistenia, nárok na indexáciu, nárok 
na zv$(enie poistného alebo poistnej sumy, nárok na 
pred.'enie poistnej doby, nárok na mimoriadny v$ber. Do 
testu primeranosti rezerv je zahrnut$ nárok na odkupnú 
hodnotu, nárok na redukciu a indexácia. Ostatné deriváty 
sú vyu'ívané v minimálnej miere, z h#adiska po!etnosti 
ako aj v$(ky nároku sú nev$znamné a z t$chto dôvodov 
v sú!asnosti do testu primeranosti rezerv nevstupujú.

(d) Ú!ty !asového rozlí'enia 
+asové rozlí(enie obstarávacích nákladov na poistné 
zmluvy – (deferred acquisition costs - DAC) 

pou'íva Spolo!nos% pre kapitálové 'ivotné poistenia 
za be'né poistné, v ktor$ch dochádza k zillmerizácii 
rezervy, t. j. k postupnému umorovaniu v(etk$ch 
obstarávacích nákladov spojen$ch s uzatvorením 
poistenia. 

+asové rozlí(enie obstarávacích provízií pou'íva 
Spolo!nos% pre investi!né 'ivotné poistenia za be'né 
poistné s frekvenciou platenia poistného inou ako je 
rok. Dôvodom je !asové zosúladenie vyplatenej provízie 
s kalkulovan$mi po!iato!n$mi nákladmi.

Náklady budúcich období (NBO) sa t$kajú ur'iavacích 
provízií pre poistenia za be'né poistné s frekvenciou 
platenia poistného inou ako mesa!nou.

(e) Test primeranosti rezerv 
Spolo!nos% vykonáva test primeranosti rezerv 
k súvahovému d&u. Cie#om testu je preveri%, !i v$(ka 
rezerv vypo!ítaná pod#a pôvodn$ch aktuárskych 
predpokladov je dostato!ná v porovnaní s v$po!tom, 
ktor$ zoh#ad&uje predpokladané pe&a'né toky pri pou'ití 
aktuálnych aktuárskych predpokladov a vplyv rizikov$ch 
faktorov.

Pou'it$ test primeranosti vychádza z odporú!ania 
Slovenskej spolo!nosti aktuárov a predpokladov 
stanoven$ch Spolo!nos%ou bu) na základe vlastn$ch 
skúseností, alebo na základe odhadov v$voja. Spolo!nos% 
testuje portfólio svojich poistn$ch zmlúv zvlá(% pre zmluvy 
tradi!ného poistenia a zvlá(% pre zmluvy investi!ného 
poistenia, pri!om kombinované poistenie sa testuje 
v skupine investi!n$ch poistení. Ak test preuká'e, 'e 
v$(ka rezerv nie je dostato!ná, rozdiel sa zaú!tuje cez 
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hospodársky v$sledok. Najv$znamnej(ie predpoklady 
a prirá'ky sú uvedené v !asti 4.2.3. Rezervy Spolo!nosti 
boli pri pou'ití star$ch i nov$ch rizikov$ch prirá'ok 
dostato!né a tak uvedená zmena neviedla k zmene 
ú!tovnej hodnoty rezerv.

(f) Zaistné zmluvy
Ako zmluvy o zaistení, ktoré má Spolo!nos% v dr'be, sú 
klasifi kované také zmluvy, do ktor$ch vstupuje Spolo!nos% 
so zais%ovate#mi a na základe ktor$ch si Spolo!nos% 
nárokuje plnenia vznikajúce zo zmlúv, ktoré Spolo!nos% 
vydala a ktoré sp.&ajú defi níciu poistnej zmluvy, tak ako 
je defi nované v poznámke 2.10(a). 

Spolo!nos% postupuje zais%ovate#om podiely na rizikách 
vypl$vajúcich z be'nej !innosti za ú!elom zní'enia 
mo'n$ch !ist$ch strát prostredníctvom presunu rizika. 
Polo'ky súvahy a v$kazu súhrnn$ch ziskov a strát 
vypl$vajúce zo zaistn$ch zmlúv sú prezentované oddelene 
od súvahov$ch a v$sledovkov$ch polo'iek vypl$vajúcich 
z poistn$ch zmlúv. Dôvodom je skuto!nos%, 'e zaistné 
zmluvy nezbavujú Spolo!nos% priamych záväzkov vo!i 
poisten$m. 

Poistné zmluvy Spolo!nosti sú zaistené excedentn$m 
zaistením na rizikovej báze a kvótov$m zaistením. 
Zaistené riziká sú: smr%, smr% následkom úrazu, trvalé 
následky úrazu a plná a trvalá invalidita.

Poh#adávky vo!i zais%ovate#om a podiel zais%ovate#a 
na technick$ch rezervách sú evidované v kategórii 
aktíva vypl$vajúce zo zaistenia (poznámka 11). Poistné 
postúpené zais%ovate#ovi je vykazované ako náklad. 
Postúpené poistné plnenia sa ú!tujú ako v$nos. Sumy 
poh#adávok zo zaistenia a záväzkov vo!i zais%ovate#om 
predstavujú sumy nárokované alebo platené pod#a 
podmienok zaistnej zmluvy. Zaistenie má vplyv len 
na RPBO; na ostatné rezervy pois%ovne nevpl$va 
a Spolo!nos% ú!tuje o podiele zais%ovate#a na (kodách 
a plneniach a' pri ich vyplatení.

Aktíva vypl$vajúce zo zaistenia sú posudzované z h#adiska 
zní'enia hodnoty ku d&u, ku ktorému sa zostavuje 
ú!tovná závierka. 

2.11 Da" z príjmov

Da& z príjmov pozostáva zo splatnej dane a odlo'enej 
dane.

Splatná da& predstavuje o!akávan$ da&ov$ záväzok zo 
zdanite#ného zisku za be'né obdobie, ktor$ sa vypo!íta 
pomocou da&ovej sadzby platnej k súvahovému d&u. 
Splatná da& sa vykazuje vo v$kaze súhrnn$ch ziskov 
a strát. 

Pri vy!íslení odlo'enej dane sa súvahovou metódou 
porovnáva ú!tovná a da&ová hodnota majetku 
a záväzkov, pri!om sa zis%ujú ich prechodné rozdiely 
(temporary concept). Zistenie prechodn$ch rozdielov 
okrem rozdielov, ktoré vznikli pri prvom uznaní majetku 
alebo záväzku pri transakcii, ktorá nie je kombináciou 
podnikov a zárove& neovplyvnila k dátumu jej vzniku ani 
hospodársky v$sledok ani základ dane, vedie ku vzniku 
odlo'enej da&ovej poh#adávky alebo záväzku. Odlo'ené 
da&ové poh#adávky a záväzky sa oce&ujú sadzbami 
dane, ktor$ch platnos% sa o!akáva v období, v ktorom sa 
poh#adávka zrealizuje alebo záväzok vyrovná, na základe 
sadzieb dane a da&ov$ch predpisov, ktoré boli uzákonené 
alebo formálne uzákonené k súvahovému d&u. 

Odlo'ené dane sa vykazujú cez v$kaz súhrnn$ch ziskov 
a strát okrem odlo'en$ch daní k polo'kám vlastného 
imania, ktoré sa vykazujú priamo vo v$kaze ostatn$ch 
súhrnn$ch ziskov a strát. Odlo'ená da&ová poh#adávka 
ani odlo'en$ da&ov$ záväzok sa nediskontujú. Odlo'ená 
da&ová poh#adávka sa k súvahovému d&u prehodnocuje 
a vykazuje v rozsahu, v ktorom je pravdepodobné, 'e 
zdanite#n$ zisk umo'ní tieto odpo!ítate#né do!asné 
rozdiely vyu'i%.

2.12 Rezervy a podmienené záväzky

Rezervy sú záväzky s neur!it$m !asov$m vymedzením 
a v$(kou. Vykazujú sa, ak existuje sú!asná povinnos% 
ako dôsledok minulej udalosti, ak je pravdepodobné, 'e 
nastane úbytok zdrojov a mo'no spo#ahlivo odhadnú% 
v$(ku tejto povinnosti. Rezervy sa prehodnocujú ku 
ka'dému súvahovému d&u a pou'ívajú sa len na ú!el, 
na ktoré boli vykázané. Rezervy sa nevykazujú na 
budúce prevádzkové straty. Ak je pravdepodobnos%, 'e 
v budúcnosti skuto!ne dôjde k úbytku zdrojov nízka, 
Spolo!nos% netvorí rezervu, ale podmienen$ záväzok, 
o ktorom neú!tuje, iba ho vyká'e v poznámkach. Ak 
je nepravdepodobné, 'e v budúcnosti dôjde k úbytku 
zdrojov, nie sú tieto polo'ky pova'ované za podmienené 
záväzky.
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2.13 Spriaznené osoby

Osoby sú pova'ované za spriaznené, ak jedna strana 
mô'e kontrolova% druhú stranu alebo má v$znamn$ 
vplyv na druhú stranu pri fi nan!nom a prevádzkovom 
rozhodovaní. Spriaznené osoby sú:

 y spolo!nosti, ktoré priamo alebo nepriamo 
prostredníctvom jedného alebo viacer$ch prostredníkov 
kontrolujú, alebo sú pod spolo!nou kontrolou 
vykazovanej spolo!nosti (vrátene holdingov$ch, 
dcérskych a sestersk$ch spolo!ností),

 y pridru'ené spolo!nosti,
 y jednotlivci, ktorí majú priamy alebo nepriamy podiel na 
hlasovacom práve vykazujúcej spolo!nosti, ktor$ im 
dáva v$znamn$ vplyv na spolo!nos% a blízki !lenovia 
rodiny ka'dého takéhoto jednotlivca,

 y k#ú!ov$ riadiaci mana'ment, ktor$ predstavuje osoby, 
ktoré majú právomoc a zodpovednos% za plánovanie, 
riadenie a kontrolu !inností vykazujúcej spolo!nosti 
vrátane riadite#ov, v$konn$ch úradníkov a blízkych 
!lenov rodiny tak$chto jednotlivcov (predstavenstvo 
a dozorná rada).

2.14 Zamestnanecké po'itky

Zamestnanecké po'itky sú v(etky formy odmien, ktoré 
ú!tovná jednotka vypláca zamestnancovi za jeho slu'by.

(a) Krátkodobé zamestnanecké po$itky
 y Krátkodobé zamestnanecké po'itky zah-&ajú polo'ky 
ako napríklad:

 y mzdy, platy a príspevky na sociálne zabezpe!enie,
 y nárok na dovolenku a iné platené vo#no,
 y odmeny a podiely na zisku,
 y nepe&a'né po'itky.

Krátkodobé zamestnanecké po'itky sú celé splatné do 
12 mesiacov od vykonania práce. Tieto záväzky sa ú!tujú 
v nominálnej hodnote a nie je potrebné ich diskontova%, 
taktie' sa nepo'aduje uplatnenie predpokladov poistnej 
matematiky. Vyká'u sa ako záväzok a náklad obdobia, ak 
má ú!tovná jednotka povinnos% ich vyplati% a je mo'né 
ur!i% alebo spo#ahlivo odhadnú% v$(ku po'itku.

 (b) Príspevkovo defi nované dôchodkové plány
Náklady na príspevkovo definované dôchodkové 
plány predstavujú príspevky zamestnávate#a do in$ch 
fi nan!n$ch in(titúcií (napr. doplnkov$ch dôchodkov$ch 
spolo!ností) a sú ú!tované ako náklad obdobia, ak má 
ú!tovná jednotka povinnos% ich vyplati%. Spolo!nosti 
okrem povinnosti uhrádza% príspevky nevzniká 'iaden 
dlhodob$ záväzok ani povinnos% vypláca% 'iaden 
dôchodok. 

(c) Dlhodobé zamestnanecké po$itky - odchodné
Zamestnancom Spolo!nosti patrí pri skon!ení pracovného 
pomeru po nadobudnutí prvého nároku na starobn$ 
alebo invalidn$ dôchodok odchodné. Na vykonanie 
spo#ahlivého odhadu sumy budúceho po'itku sú pou'ité 
postupy poistnej matematiky. O zmene v$(ky rezervy na 
zamestnanecké po'itky sa ú!tuje ako o náklade a v$nose 
be'ného ú!tovného obdobia.

2.15 V&nosy z be'nej #innosti

V$nosy z be'nej !innosti sú vykázané, ak do Spolo!nosti 
po!as ú!tovného obdobia plynuli ekonomické ú'itky 
a tieto ú'itky bolo mo'né spo#ahlivo mera%. V$nosy 
z poistn$ch zmlúv - predpísané poistné - sú popísané 
v poznámke 2.10(b).

(a) V"nosy z poplatkov a provízií
Spolupois%ovatelia sa so Spolo!nos%ou podie#ajú na 
spolo!nej poistnej ochrane ur!enej pre úverové 'ivotné 
poistenie a skupinové poistenie pre prípad smrti. 
Spolo!nos% má nárok na províziu za správu poistenia 
v mene spolupois%ovate#sk$ch spolo!ností. V$nosy 
z poplatkov predstavujú poplatky z poistn$ch zmlúv.
Zisková provízia t$kajúca sa zaistn$ch zmlúv sa vykazuje 
v tom ú!tovnom období, v ktorom nárok na ziskovú 
províziu vznikol. Poplatok za nákup podielov vo fondoch, 
vyplácan$ Spolo!nosti správcovsk$mi spolo!nos%ami 
obvykle na (tvr%ro!nej báze (kick-back fee), sa ú!tuje 
alikvotne do v$nosov z poplatkov. 

(b) V"nosy z úrokov
V$nosy z úrokov fi nan!ného majetku, ktor$ nie je 
klasifi kovan$ ako majetok v reálnej hodnote prece&ovan$ 
cez v$kaz súhrnn$ch ziskov a strát, sú priznané metódou 
efektívnej úrokovej miery. Hodnota fi nan!n$ch investícií 
priná(ajúcich úrokov$ v$nos je mesa!ne zvy(ovaná 
o alikvotn$ úrokov$ v$nos k poslednému d&u v mesiaci. 

(c) V"nosy z dividend
V$nosy z dividend fi nan!ného majetku ur!eného na predaj 
sa ú!tujú, ak je rozhodnuté, 'e platba bude pripísaná na 
ú!et.

(d) Ostatné v"nosy z investovania
Precenenie fi nan!ného majetku ur!eného na predaj 
sa ú!tuje do v$nosov pri realizácii daného majetku. 
Precenenie fi nan!ného majetku v reálnej hodnote 
prece&ovaného cez v$kaz súhrnn$ch ziskov a strát 
je ú!tované do v$nosov mesa!ne k poslednému d&u 
v mesiaci. V prípade investícií nakúpen$ch pre indexovo 
viazané 'ivotné poistenie je na ro!nej báze z tejto 
investície vyplácan$ Spolo!nosti v$nos (running fee). 
Hodnota fi nan!n$ch investícií priná(ajúcich úrokov$ 
v$nos je ro!ne zvy(ovaná o alikvotn$ úrokov$ v$nos 
k poslednému d&u v roku.
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3 ÚĀtovné odhady a úsudky, predpoklady a neistoty 
 budúceho vývoja

Spolo!nos% robí odhady, úsudky, predpoklady 
a posudzuje iné zdroje neistoty budúceho v$voja, ktoré 
mô'u v najv$znamnej(ej miere ovplyvni% hodnotu majetku 
a záväzkov v nasledujúcom období. Odhady sú pravidelne 
prehodnocované a sú zalo'ené na skúsenostiach 
z minulosti a ostatn$ch faktoroch, ktoré zah-&ajú budúce 
udalosti, ktoré mô'u v ur!itej miere a za ist$ch okolností 
nasta%, ako aj aktuálne podmienky na trhu. 

Odhady vypl&vajúce z dlhodob&ch poistn&ch zmlúv
Odhady, úsudky, predpoklady a neistoty budúceho v$voja 
vpl$vajúce na technické rezervy sú bli'(ie uvedené 
v poznámke 4.2.3 (test primeranosti rezerv). 

Spolo!nos% sleduje náklady súvisiace s obstaraním 
poistenia (okrem nákladov na provízie, nákladov 
na správu poistenia a nákladov na likvidáciu poistn$ch 
udalostí, ktoré sú prira)ované priamo) a na základe 
posúdenia vz%ahov medzi v$(kou vynalo'en$ch nákladov 
a ú!elom vynalo'en$ch nákladov stanovuje, !i a v akom 
pomere budú náklady, ktoré nie je mo'né priamo priradi% 
k ur!itej !innosti, realokované. 

Finan#né aktíva oce"ované v trhovej hodnote
Spolo!nos% robila odhady aj v prípade trhov$ch cien 
kategórie 3 klasifi kácie fi nan!n$ch aktív. Tieto ceny boli 
ur!ené s pou'itím údajov, ktoré sa nedajú pozorova% na 
trhu, ale sú v$sledkom expertn$ch odhadov. Bli'(ie údaje 
sú uvedené v poznámkach 4.3.6. 

Sú#asná volatilita na globálnych fi nan#n&ch trhoch
V roku 2012 zaznamenalo Slovensko spomalenie svojho 
hospodárskeho rastu a zárove& na& nepriaznivo vpl$vala 
makroekonomická nestabilita v eurozóne, sprevádzaná 
nevyrie(en$mi problémami solventnosti a likvidity 
niektor$ch jej !lensk$ch (tátov. Tieto riziká by mohli 
v budúcnosti vyústi% do strát na fi nan!n$ch trhoch.

V súlade s po'iadavkami platn$ch ú!tovn$ch (tandardov 
vedenie Spolo!nosti stanovilo straty z poklesu hodnoty 
na základe modelu „vzniknut$ch strát“. Tieto (tandardy 
vy'adujú vykazovanie strát z poklesu hodnoty, ktoré 
vznikli v dôsledku minul$ch udalostí a zakazuje vykázanie 
strát z poklesu hodnoty, ktoré by mohli vzniknú% 
v dôsledku budúcich udalostí, vrátane budúcich zmien 
v ekonomickom prostredí, bez oh#adu na to, aká je miera 
pravdepodobnosti t$chto budúcich udalostí. Z uvedeného 
dôvodu sa fi nálne straty z poklesu hodnoty fi nan!ného 
majetku mô'u v$znamne lí(i% od ich teraj(ej úrovne. 

Mana'ment nemô'e spo#ahlivo odhadnú% dopad 
mo'ného )al(ieho preh.benia fi nan!nej krízy a zhor(enia 
ekonomickej situácie krajiny na budúcu fi nan!nú situáciu 
Spolo!nosti. Na základe vykonan$ch anal$z vedenie 
Spolo!nosti prijalo opatrenia na zabezpe!enie svojej 
likvidity. 
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Spolo!nos% je vystavená najmä poistn$m a fi nan!n$m 
rizikám. Táto !as% sumarizuje riziká a popisuje spôsob ich 
riadenia.

4. 1 Riadenie kapitálu

Prostredníctvom riadenia kapitálu Spolo!nos% 
zabezpe!uje solvenstnos%, maximalizáciu návratnosti 
investícií akcionárov a vytvára fi nan!nú stabilitu. 
Kapitálom sa rozumie celé vlastné imanie Spolo!nosti 
vo v$(ke 30 353 tis. EUR (2011: 23 777 tis. EUR). 
Solventnos%ou pois%ovne sa v zmysle platn$ch zákonov 
rozumie schopnos% pois%ovne trvale zabezpe!i% vlastn$mi 
zdrojmi úhradu záväzkov vypl$vajúcich z uzavret$ch 
poistn$ch zmlúv. Na zabezpe!enie tejto schopnosti je 
pois%ov&a povinná nepretr'ite sledova% skuto!nú mieru 
solventnosti najmenej vo v$(ke po'adovanej miery 
solventnosti. Po'adovanou mierou solventnosti sa 
rozumie minimálna hodnota skuto!nej miery solventnosti 
ur!ená na základe rozsahu pois%ovacej !innosti, ktorú 
pois%ov&a vykonáva.

Spolo!nos% sa pri stanovení skuto!nej a po'adovanej 
miery solventnosti riadi aktuálne platn$mi metodick$mi 
pokynmi o spôsobe v$po!tu po'adovanej miery 
solventnosti pois%ovne a garan!ného fondu pre pois%ovne, 
pobo!ky zahrani!n$ch pois%ovní, zais%ovne a pobo!ky 
zahrani!n$ch zais%ovní. 

Po'adovaná miera solventnosti sa stanovuje pre 
'ivotné poistenie ako druh poistenia (pod#a Klasifi kácie 
poistn$ch odvetví pod#a platn$ch zákonov), t. j. vrátane 
poistení investi!n$ch a pripoistení k t$mto poisteniam 
dohodnut$ch.

Skuto!ná miera solventnosti pozostáva z vlastn$ch 
zdrojov. Vlastné zdroje tvorí vlastné imanie Spolo!nosti 
upravené o nehmotn$ majetok. Skuto!ná miera 
solventnosti Spolo!nosti je vypo!ítaná v súlade so 
zákonom o pois%ovníctve. 

V$(ka garan!ného fondu je riadená tak, aby dosahovala 
hodnoty v súlade s aktuálnym Opatrením NBS.

4.2 Riziká spojené s poistn&mi 
zmluvami
4.2.1. Identifi kovanie a riadenie poistného rizika

Spolo!nos% vydáva poistné zmluvy, ktoré kryjú tieto 
poistné riziká: smr%, do'itie, smr% následkom úrazu, 
trvalé následky úrazu, záva'né ochorenia a plná a trvalá 
invalidita (poznámka 2.10 (a)).

Spolo!nos% pri ocenení rizika úmrtnosti vrátane plnej 
a trvalej invalidity v poistnom i v rezervách pou'íva 
(s v$nimkou kombinovaného poistenia a pohrebného 
poistenia uzatvoreného 1.11.2012 a neskôr) úmrtnostné 
tabu#ky publikované "tatistick$m úradom Slovenskej 
republiky v roku 1995. Tabu#ky sú modifi kované 

na základe skúseností zais%ovate#a (Sparkassen 
Versicherung AG, Viede&, Rakúsko).

Pre kombinované poistenie a pohrebné poistenie pou'íva 
Spolo!nos% úmrtnostné tabu#ky publikované "tatistick$m 
úradom SR v roku 2005. Tabu#ky sú upravené tak, aby 
nezoh#ad&ovali faktor pohlavia. Tzv. unisex úmrtnostné 
tabu#ky sú vypo!ítané (a následne modifi kované z dôvodu 
odstránenia v$kyvov) pre tak$ pomer mu'ov a 'ien, ktor$ 
zodpovedá aktuálnemu pomeru poisten$ch Spolo!nosti 
a produktu, pre ktoré sa pou'ívajú. 

Spolo!nos% pri ocenení rizika úrazovosti v poistnom 
i v rezervách pou'íva odhad zalo'en$ na poznatkoch 
získan$ch z fungovania !eského a slovenského poistného 
trhu a taktie' na základe skúseností zais%ovate#a.

4 Riadenie rizík

31. 12. 2012 31. 12. 2011

Po%adovaná miera solventnosti pois&ovne v %ivotnom poistení 8 347 7 210

 - z toho po%adovaná miera solventnosti pre tradi#né poistenia 6 955 6 096

 - z toho po%adovaná miera solventnosti pre investi#né poistenia 1 031 780

 - z toho po%adovaná miera solventnosti pre pripoistenia 361 334

Skuto!ná miera solventnosti pois#ovne 30 316 23 699
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Medzi riziká, ktor$m je Spolo!nos% vystavená, patrí aj 
riziko záva'n$ch ochorení. Pri ocenení rizika zahrnutého 
do poistného i rezerv pou'ila Spolo!nos% podklady 
z Ústavu zdravotníckych informácií a (tatistiky za roky 
pozorovania 2000 - 2004.

Riziko vypl$vajúce z predl'ujúcej sa strednej doby 'ivota 
je pre Spolo!nos% nev$znamné, nako#ko Spolo!nos% 
uzatvára len poistné zmluvy na dobu ur!itú, v ktor$ch je 
riziko dlhovekosti prepojené s rizikom úmrtnosti.

Spolo!nos% na riadenie poistného rizika pou'íva 
nasledovné stratégie a programy:

(a)Upisovanie rizík
Upisovanie rizík je nástrojom riadenia rizík spojen$ch so 
'ivotom a zdravím poisteného, ktoré na seba Spolo!nos% 
pri následnom dojednaní poistenia preberá. Spolo!nos% 
pou'íva pri hodnotení prijímaného rizika súvisiaceho 
so zdravím, povolaním alebo zá#ubami poisteného tieto 
úrovne upisovania:
 y bez skúmania rizík,
 y vyhlásenie o zdravotnom stave,
 y zdravotn$ dotazník,
 y zdravotn$ dotazník a vy(etrenie u zmluvného lekára 
Spolo!nosti,

 y zdravotn$ dotazník, vy(etrenie u zmluvného lekára 
Spolo!nosti a fi nan!n$ dotazník.

Pou'itá úrove& upisovania závisí od veku poisteného, 
v$(ky poistnej sumy pre prípad smrti a typu poistenia.

(b) Zaistenie
Spolo!nos% má poistné zmluvy zaistené excedentn$m 
a kvótov$m zaistením na rizikovej báze. Zaistenie je 
pou'ité na riadenie poistného rizika. Av(ak ani zaistenie 
nezbavuje Spolo!nos% záväzkov ako primárneho 
pois%ovate#a. Ak zais%ovate# nezaplatí poistnú udalos% 
z akejko#vek prí!iny, Spolo!nos% zostáva zodpovedná za 
vyplatenie plnenia oprávnenej osobe. Riziko, ktorému 
je Spolo!nos% vystavená v súvislosti so zaistením je 
nev$znamné.

4.2.2. Identifi kovanie a riadenie ostatn$ch rizikov$ch 
faktorov 

V$znamn$m faktorom podie#ajúcim sa na hodnote 
budúcich záväzkov vypl$vajúcich z poistn$ch zmlúv je aj 
zhodnotenie, ktoré je dosiahnuté z fi nan!ného majetku. 
Tento parameter je stanoven$ na základe aktuálnych 
trhov$ch v$nosov, tak ako aj na o!akávaniach budúceho 
ekonomického a fi nan!ného v$voja. V$voj tohto rizikového 
faktora je rie(en$ a riaden$ v rámci asset liability 
mana'mentu (ALM) (poznámka 4.3).

/al(ím rizikom spojen$m s pois%ovacou !innos%ou je pre 
Spolo!nos% miera stornovanosti z titulu pred!asného 
ukon!enia poistnej zmluvy zo strany klienta alebo z dôvodu 
neplatenia poistného. Stornovanos% sa pravidelne sleduje 
a vyhodnocuje. Spolo!nos% stanovila mieru stornovanosti 
na základe vlastnej skúsenosti z rokov 2003 a' 2012, 
a to pre ka'd$ produkt osobitne. Spolo!nos% sleduje 
v$voj miery stornovanosti a pre jej zni'ovanie robí rôzne 
opatrenia, napr. prostredníctvom upomienkovacieho 
procesu, komunikácie so sprostredkovate#mi poistenia, 
zmenou spôsobu platenia poistného a pod.

Medzi )al(ie riziká Spolo!nosti patrí aj odhad v$(ky 
a budúceho v$voja nákladov súvisiacich s obstaraním 
a správou poistenia a nákladov na likvidáciu poistn$ch 
plnení. Hodnotu t$chto nákladov stanovuje Spolo!nos% 
v'dy ku koncu be'ného kalendárneho roka. K 31. 12. 
2012 stanovila Spolo!nos% hodnotu nákladov na základe 
vlastn$ch údajov, najmä údajov o poistnom kmeni, v$(ke 
predpísaného poistného, v$(ke nákladov na obstaranie 
a na prevádzku, po!te vybaven$ch poistn$ch plnení. 
V$(ka nákladov je stanovená pre ka'd$ produkt osobitne. 
Spolo!nos% sleduje v$(ku nákladov a pokia# by v$voj 
nazna!oval v$znamné prekro!enie o!akávanej hodnoty, 
prikro!í k opatreniam na ich zní'enie.

Spolo!nos% uvedené rizikové faktory pravidelne sleduje 
a vyhodnocuje ich skuto!n$ v$voj oproti predpokladom. 
V prípade v$skytu v$znamnej odch$lky medzi 
predpokladmi a skuto!nos%ou, ktorá by poukazovala 
na mo'n$ budúci nepriazniv$ v$voj, príjme Spolo!nos% 
opatrenia na jej elimináciu.

Spolo!nos% v(etky tieto uvedené rizikové faktory 
zoh#adnila 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 technick$ch rezerv

Test primeranosti rezerv vykonáva Spolo!nos% za ú!elom 
posúdi% dostato!nos% technick$ch rezerv. Spolo!nos% 
testuje v(etky svoje poistné zmluvy tradi!ného aj 
investi!ného poistenia. Spolu s hlavn$m poistením testuje 
Spolo!nos% aj pripoistenia, nako#ko z povahy poistn$ch 
zmlúv ich nie je mo'né od hlavného poistenia oddeli% 
a testova% samostatne.

Spolo!nos% testuje primeranos% rezerv na svojom portfóliu 
samostatne pre tradi!né poistenia (rizikové a kapitálové) 
a samostatne pre investi!né poistenia, pri!om 
kombinované poistenie sa testuje v skupine investi!n$ch 
poistení. Ak sú v uveden$ch dvoch testovan$ch skupinách 
zistené !iasto!né nedostato!nosti, sú vykompenzované 
prebytkom v in$ch !astiach rovnakej skupiny. V teste 
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primeranosti sa ur!í minimálna hodnota záväzkov 
z poistenia pred zaistením. Minimálna hodnota poistn$ch 
záväzkov sa porovná s technick$mi rezervami v 'ivotnom 
poistení (pri aktuárskych predpokladoch prvého rádu pred 
zaistením) upraven$mi o zodpovedajúcu neumorenú !as% 
obstarávacích nákladov na ú!toch !asového rozlí(enia.

Spolo!nos% od roku 2009 pou'íva na testovanie 
softvér a metodiku jednotnú pre v(etky spolo!nosti 
skupiny Vienna Insurance Group AG. Postupy pou'ívané 
softvérom zodpovedajú princípom popísan$m v Odbornej 
smernici Slovenskej spolo!nosti aktuárov (SSA) !. 1 „Test 
primeranosti technick$ch rezerv v 'ivotnom poistení“ 
vydanej SSA v decembri 2005. 

a) Metóda testovania 
Základnou metódou na testovanie primeranosti rezerv je 
metóda diskontovan$ch pe&a'n$ch tokov (DCF).

Pe&a'n$mi tokmi sa rozumejú:

 y pre tradi!né poistenia: poistné, náklady, v$platy 
poistn$ch plnení (vrátane podielov na prebytku 
a odkupn$ch hodnôt), v$platy provízií,

 y pre investi!né poistenia: poistné, trailer fee, náklady, 
v$platy poistn$ch plnení vrátane odkupn$ch hodnôt 
a v$platy provízií. 

b) Pou$ité predpoklady 
Spolo!nos% pou'ila pri testovaní primeranosti svojich 
rezerv nasledujúce predpoklady:

 y predpokladaná úmrtnos% – pod#a odhadu o!akávan$ch 
úmrtí,

 y predpokladaná (kodovos% pre pripoistenia – pod#a 
odhadu o!akávanej (kodovosti,

 y predpoklady o ru(ení poistení – pod#a skuto!ného 
v$voja,

 y predpoklady o redukovaní poistení - pod#a skuto!nosti,
 y v$(ka poistn$ch plnení a v$(ka odkupn$ch hodnôt – 
pod#a platn$ch zmluvn$ch dojednaní,

 y v$(ka provízií – pod#a platn$ch intern$ch smerníc,
 y v$(ka nákladov – pod#a najlep(ích odhadov na základe 
údajov ku koncu be'ného roka,

 y v$(ka poplatkov – pod#a skuto!ne uplat&ovan$ch 
poplatkov,

 y investi!n$ v$nos (pre podiely na prebytku poistného) – 
pod#a odhadu v$voja úrokov$ch sadzieb,

 y v$konnos% investi!n$ch fondov – pod#a odhadu v$voja 
úrokov$ch sadzieb,

 y diskontná miera – pod#a odhadu v$voja bezrizikov$ch 
úrokov$ch sadzieb, Spolo!nos% pou'ila Euro-swapovú 
krivku pre rok 2012, ktorú následne zv$(ila o 100 

bp vychádzajúc z rizikovosti slovensk$ch (tátnych 
dlhopisov,

 y infl ácia – pod#a odhadu v$voja.

Pou'ité predpoklady sa v teste upravia o prirá'ky za 
nepriazniv$ v$voj. Ich v$(ka je stanovená pod#a jednotnej 
metodiky platnej pre celú skupinu Vienna Insurance Group 
AG, a to ako percentuálne zv$(enie, resp. zní'enie daného 
predpokladu. Investi!n$ v$nos a diskontná sadzba sa 
upravia ako zmena bázického bodu ()alej len „bp“). 
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Predpoklad Druh predpokladu Hodnota Prirá"ka

2012 2011 2012 2011

Úmrtnos& 55% 55 % 10,0 % 10,0 %

)kodovos& trvalé následky úrazu 20 % 20% - 50%

10 % 10 %
smr& následkom úrazu 20 % 20%

záva%né ochorenia 20 % 20% - 50%

plná a trvalá invalidita 20 % 20%

Stornovanos& v prvom roku poistenia 2% - 21% 2% - 22%

25 % 25%

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

v tre&om roku poistenia 1% - 25% 1% - 22%

v 'tvrtom roku poistenia 1% - 25% 1% - 22%

v *al'ích rokoch poistenia 1% - 25% 1% - 22%

Redukovanos& 0,01% - 5,00% 0% - 5% 0 % 0 %

Náklady po#iato#né (EUR/zmluva)  4 – 22  6 - 33

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

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

Investi#n" v"nos pre nasledujúci rok 3,65% 3,60% 0,25 bp 0,25 bp

pre *al'ie roky 1,33% - 3,66% 1,11% - 4,59%

Diskontná sadzba 1,17% - 3,93% 1,33% - 3,66% 0,25 bp 0,25 bp

V"konnos& investi#n"ch fondov 1,17% - 3,93% 1,33% - 3,66% 0,25 bp 0,25 bp

Trailer fee 0,003 - 0,015 0,002 - 0,012 - -

Infl ácia 1,90% - 2,30% 1,92% - 3,00% 10 % 10 %

31. 12. 2012 31.12.2011

Pre investi#né poistenia

Technická rezerva v ú#tovnej hodnote 90 094 51 965

Hodnota rezervy ako v"sledok testu 81 446 48 099

Rozdiel 8 648 3 866

Kladné rozdiely 8 755 3 866

Záporné rozdiely -107 -

c) V"sledok testu primeranosti rezerv 
Pri testovaní tradi!n$ch aj investi!n$ch poistení sa zis%uje 
dostato!nos% technick$ch rezerv v ich ú!tovnej hodnote 
oproti v$(ke rezervy, ktorá je v$sledkom testu metódou 
DCF.

Technická rezerva v ú!tovnej hodnote je 
 y pre tradi!né poistenia: sú!tom brutto rezervy na 'ivotné 
poistenia (vrátane rezervy na podiely na prebytku 
poistného – nealokovanej aj alokovanej), rezervy na 
poistné budúcich období a zápornej !asti brutto rezervy 
nahradenej nulou !asové rozlí(enie obstarávacích 
provízií (DAC). 

 y pre investi!né poistenia: sú!tom rezervy na investi!né 
poistenie a rezervy na poistné budúcich období, od 
ktor$ch sa odpo!íta DAC pre investi!né poistenia.

31. 12. 2012 31.12.2011

Pre tradi!né poistenia

Technická rezerva v ú#tovnej hodnote 91 980 93 341

Hodnota rezervy ako v"sledok testu 78 748 83 293

Rozdiel 13 231 10 048

Kladné rozdiely 15 829 14 759

Záporné rozdiely -2 597 -4 711
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Test primeranosti pri investi!n$ch poisteniach zoh#ad&uje 
aj iné ako investi!né riziko. Investi!né riziko je v plnej 
miere kryté fi nan!n$mi aktívami oce&ovan$mi cez 
hospodársky v$sledok.

d) Vyjadrenie k primeranosti rezerv Spolo!nosti
Spolo!nos% vykonala uvedené testy s pou'itím 
modelovacieho softvéru. V$sledkom bola dostato!nos% 
rezerv v ich ú!tovnej hodnote.

Na základe uveden$ch v$sledkov testov primeranosti 
rezerv vypl$va, 'e technické rezervy, ktoré Spolo!nos% 
vytvára k súvahovému d&u, sú dostato!né na krytie 
v(etk$ch záväzkov vypl$vajúcich z poistenia a primerane 
zoh#ad&ujú aj v(etky uvedené poistné riziká a rizikové 
faktory.

4.2.4. Test citlivosti technick$ch rezerv na zmenu 
zvolen$ch parametrov

a) Postup testovania
Spolo!nos% pre test citlivosti pou'ila rovnak$ algoritmus 
ako pre test primeranosti rezerv. Pre ú!ely testu citlivosti 
rozdelila Spolo!nos% svoje portfólio na tradi!né poistenia 
(poistenia rizikové a poistenia kapitálové) a na investi!né 
poistenia. Do testu boli zaradené v(etky poistné zmluvy 
tradi!ného aj investi!ného poistenia.

b) Testované parametre
Spolo!nos% testovala citlivos% rezerv na zmenu t$chto 
parametrov:
 y úmrtnos%,
 y stornovanos%,
 y náklady,
 y diskontná sadzba,
 y investi!n$ v$nos.

Test citlivosti bol vykonan$ v troch krokoch:
 y testované parametre boli nastavené na základnú 
hodnotu (pred prirá'kou), ktorou sú ich najlep(ie 
odhady pou'ité pre test primeranosti rezerv (tab v 4.2.3 
b),

 y základné hodnoty testovan$ch parametrov boli 
postupne zvy(ované o 50bp, resp. o 0,5 % alebo 10 %, 
ako je uvedené v st.pci “Zmena parametra“,

 y základné hodnoty testovan$ch parametrov boli 
postupne zni'ované o 50bp, resp. o 0,5 % alebo o 10 
%, ako je uvedené v st.pci “Zmena parametra“

 y citlivos% prítomnej hodnoty projektovan$ch budúcich 
pe&a'n$ch tokov na zmenu diskontnej sadzby bola 
stanovená úpravou najlep(ieho odhadu diskontnej 
sadzby, zní'enej o prirá'ku 0.5 %

 y citlivos% základného scenára pre investi!né poistenie 
na zmenu diskontnej sadzby a investi!ného v$nosu 
bola testovaná v jednom scenári, pri!om oba 
parametre boli upravené o zmenu uvedenú v st.pci 
“Zmena parametra“.

V st.pcoch “Vplyv zmeny na prítomnú hodnotu budúcich 
pe&a'n$ch tokov” je v % uvedená zmena základnej 
hodnoty rezervy vyvolaná danou zmenou parametra. 
Hodnota rezervy pre ú!ely testu citlivosti bola stanovená 
na 70 923 pre tradi!né poistenie a 80 372 pre investi!né 
poistenie. Ani v jednom scenári testu citlivosti sa 
nezaznamenal vplyv na dostato!nos% rezerv.

c) V"sledok testu citlivosti k 31. 12. 2012– tradi!né 
poistenia
V$sledky testov citlivosti pre v(etky parametre zobrazuje 
nasledovná tabu#ka.

Parameter Zmena parametra Vplyv zmeny na prítomnú hodnotu 
budúcich pe$a"n'ch tokov

Vplyv zmeny na 
ú!tovnú hodnotu 

rezerv

Úmrtnos& + 10 % 2,69% 1 911 0

- 10 % -2,75% -1 953 0

)kodovos& + 10 % 0,49% 347 0

- 10 % -0,49% -347 0

Stornovanos& + 10 % 1,07% 756 0

- 10 % -1,16% -825 0

Náklady + 10 % 2,51% 1 777 0

- 10 % -2,51% -1 777 0

Diskontná sadzba 

a investi#n" v"nos

+ 0,5 %-bodu -3,19% -2 262 0

- 0,5 %-bodu 4,48% 3 179 0
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d) V"sledok testu citlivosti k 31.12.2012 – investi!né poistenia
V$sledky testov citlivosti pre v(etky parametre zobrazuje nasledovná tabu#ka:

Parameter Zmena parametra Vplyv zmeny na prítomnú hodnotu 
budúcich pe$a"n'ch tokov

Vplyv zmeny na 
ú!tovnú hodnotu 

rezerv

Úmrtnos& + 10 % 0,25% 203 0

- 10 % -0,25% -204 0

Invalidita )kodovos& + 10 % 0,00% 0 0

- 10 % 0,00% 0 0

Stornovanos& + 10 % 0,34% 272 0

- 10 % -0,36% -292 0

Náklady + 10 % 0,59% 473 0

- 10 % -0,59% -473 0

Diskontná sadzba 

a investi#n" v"nos

+ 0.5 %-bodu -0,15% -118 0

- 0.5 %-bodu 0,27% 218 0

e) Vyjadrenie k testu citlivosti technick"ch rezerv na 
zmenu parametra
Aj keby sa hodnota testovan$ch parametrov zmenila 
pod#a uveden$ch scenárov, je v$(ka technickej rezervy 
pre tradi!né poistenia i pre investi!né poistenia v ú!tovnej 
hodnote stále dostato!ná na krytie v(etk$ch záväzkov 
vypl$vajúcich z poistenia, a teda 'iadna z testovan$ch 
zmien by individuálne nemala vplyv na náklady a v$nosy 
Spolo!nosti (ú!tovná hodnota technickej rezervy pre 
tradi!né a investi!né poistenia je uvedená v poznámke 
4.2.3 c).

4.2.5. Koncentrácia rizika úmrtnosti

Dôle'it$m prvkom poistného rizika je rozsah koncentrácie 
poistného rizika. Koncentrácia rizika mô'e existova% 
v prípade, ak ur!itá udalos% mô'e v$znamne ovplyvni% 
záväzky Spolo!nosti. Pri poistnom riziku smr% by 
koncentrácia v$(ok poistn$ch súm mohla ovplyvni% 
v$(ku poistn$ch plnení v rámci portfólia. V tabu#ke ni'(ie 
je vidie% koncentráciu rizika úmrtnosti pod#a v$(ky sumy 
v riziku, pri!om uvedené percentá vyjadrujú po!et poistení 
patriacich do daného pásma.

4.3 Finan#né riziko 

Spolo!nos% je vystavená finan!nému riziku 
prostredníctvom svojho fi nan!ného majetku, fi nan!n$ch 
záväzkov a záväzkov vypl$vajúcich z poistn$ch zmlúv. 
Najdôle'itej(ími zlo'kami fi nan!ného rizika sú trhové 
riziko, riziko likvidity a kreditné riziko. Následne trhové 
riziko zah-&a úrokové, akciové a menové riziko. Tieto riziká 

vypl$vajú z otvoren$ch pozícií v úrokov$ch, menov$ch 
a akciov$ch produktoch, ktoré sú v(etky vystavené 
v(eobecn$m a (pecifi ck$m trhov$m pohybom. 

Spolo!nos% je vystavená najmä riziku likvidity 
a úrokovému riziku. Obe riziká vypl$vajú zo skuto!nosti, 
'e v$nosy z fi nan!ného majetku nebudú posta!ova% na 
fi nancovanie záväzkov z poistn$ch zmlúv.

Suma v riziku (v eur) 31. 12. 2012 31.12.2011

pred zaistením % po zaistení % pred zaistením % po zaistení %

0 - 9 960,00 85,20% 87,06% 85,17% 87,24%

9 960,01 - 16 600,00 7,06% 8,66% 7,60% 9,66%

16 600,01 - 24 900,00 3,26% 2,92% 3,13% 2,08%

24 900,01 - 33 200,00 1,57% 0,77% 1,43% 0,56%

33 200,01 - 99 600,00 2,78% 0,58% 2,54% 0,45%

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

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 %
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Spolo!nos% riadi svoje pozície prostredníctvom asset 
liability mana'mentu (ALM). Základnou technikou 
ALM je prispôsobovanie splatnosti majetku záväzkom 

vypl$vajúcim z poistn$ch zmlúv. Nasledujúca tabu#ka 
zobrazuje !lenenie súvahy pod#a ALM.

4.3.1 Trhové riziko

i) Úrokové riziko

Úrokové riziko je jediné fi nan!né riziko, ktoré má 
materiálne odli(n$ dopad na majetok a záväzky 
kategorizované v ALM systéme. 

Na strane majetku Spolo!nosti sú dlhopisové nástroje 
s pevn$m v$nosom, ktoré predstavujú 54,55 % 
celkového majetku (predchádzajúce sledované obdobie 
62,41 %) a majetok investovan$ na pe&a'nom trhu, ktor$ 
prestavuje 1,54 % celkového majetku (predchádzajúce 
sledované obdobie 4,06 %).

Na strane záväzkov sú záväzky s pevn$m v$nosom, ktoré 
predstavujú 44,95 % celkov$ch záväzkov a vlastného 
imania (predchádzajúce sledované obdobie 54,49 %). 
Tieto záväzky majú priemern$ garantovan$ v$nos vo v$(ke 
3,01 % (predchádzajúce sledované obdobie 3,08  %). 
Celkov$ fi nan!n$ majetok (bez majetku kryjúceho 
technickú rezervu na investi!né poistenie) má priemern$ 

realizovan$ v$nos vo v$(ke 4,34 % (predchádzajúce 
sledované obdobie 4,45 %).

Test citlivosti fi nan!ného majetku na zmenu trhov$ch 
úrokov$ch sadzieb 

Spolo!nos% k súvahovému d&u vykonala test citlivosti 
fi nan!ného majetku citlivého na zmenu úrokovej miery. 
V danom teste hodnotila vplyv paralelného rastu / poklesu 
v$nosovej krivky o 50bp na zmenu ú!tovnej hodnoty 
dlhov$ch cenn$ch papierov (dlhopisov, dlhopisov$ch 
podielov$ch fondov a podielov$ch fondov pe&a'ného 
trhu). V$sledky stress testu sú zobrazené v nasledovnej 
tabu#ke.

Uvedená tabu#ka ukazuje vplyv zmeny testovaného 
parametra na trhovú hodnotu daného fi nan!ného majetku 
k súvahovému d&u. 

Majetok 31. 12. 2012 31.12.2011

Ú!tovná hodnota % z ú!tovnej 
hodnoty

Ú!tovná hodnota % z ú!tovnej 
hodnoty

Peniaze a pe(a%né ekvivalenty 211 0,09% 450 0,26%

Termínované vklady 2 374 1,07% 79 0,05%

Finan#n" majetok k dispozícii na predaj 82 162 36,97% 72 105 41,15%

Finan#n" majetok dr%an" do splatnosti 50 835 22,88% 48 486 27,67%

Finan#n" majetok v reálnej hodnote 
prece(ovan" cez hospodársky v"sledok

85 513 38,48% 52 783 30,12%

Aktíva vypl"vajúce zo zaistenia 224 0,10% 237 0,11%

Poh$adávky vrátane poh$adávok z poistenia 897 0,40% 1 083 0,49%

Finan!n' majetok celkom 222 216 100,00% 175 223 100,00%

Záväzky a vlastné imanie

Technické rezervy 183 939 82,44% 146 271 82,95%

 - z toho rezerva na investi#né poistenie 84 731 37,98% 51 989 29,48%

Ostatné záväzky vypl"vajúce z poistenia 6 398 2,87% 5 352 3,04%

Iné záväzky 2 431 1,09% 940 0,53%

Celkové záväzky 192 768 86,40% 152 548 86,52%

Vlastné imanie 30 353 13,60% 23 777 13,48%

Finan!né záväzky a vlastné imanie celkom 223 121 100,00% 176 325 100,00%
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Dlhopisy ú!tovná 
hodnota (pokles)/ 

nárast

Podielove listy 
z dlhopisovych 

fondov (pokles)/ 
nárast 

Technické rezervy 
ú!tovná hodnota 
(pokles)/ nárast

Vplyv na v'kaz 
ziskov a strát

Vplyv na v'kaz 
ostatn'ch 
súhrnn'ch 

ziskov a strát

Stav k 31.12.2012      

Vplyv zmeny o + 50 bp -4 474 -514 -2 937 -2 958 -2 030

Vplyv zmeny o - 50 bp 4 474 514 2 937 2 958 2 030

Stav k 31.12.2011

Vplyv zmeny o + 50 bp -2 594 -458 -1 706 -1 722 -1 329

Vplyv zmeny o - 50 bp 2 594 458 1 706 1 722 1 329

ii) Menové riziko

Aktíva a záväzky z poistn$ch zmlúv má Spolo!nos% 
v sú!asnosti v$lu!ne v eur. Spolo!nos% nie je vystavená 
menovému riziku.

iii) Cenové riziko

Cenové riziko je riziko, v dôsledku ktorého sa mô'e meni% 
reálna hodnota fi nan!ného majetku z iného dôvodu 
ako je zmena úrokovej sadzby alebo meny. Spolo!nos% 
je vystavená cenovému riziku v dôsledku investície 
do majetkov$ch cenn$ch papierov, pri!om riziko je 
ovplyvnené najmä v$vojom na akciov$ch trhoch. 

V$sledky anal$zy senzitivity vyjadrujú dopad na zisk a 
vlastné imanie Spolo!nosti v prípade zmeny trhov$ch cien 
majetkov$ch cenn$ch papierov. Celkov$ stav majetkov$ch 
cenn$ch papierov k 31. decembru 2012 predstavoval 
30 152 tis. EUR (2011: 26 855 tis. EUR). Pri poklese, 
resp. náraste trhov$ch cien o 10 %, by dopad na vlastné 
imanie predstavoval pokles, resp. nárast o 1 232 tis. EUR 

(2011: 1 147 tis. EUR). Vplyv cenového rizika na zisk je 
nev$znamn$ pre majetkové cenné papiere ur!ené na 
predaj ako aj pre majetkové cenné papiere oce&ované 
v reálnej hodnote cez hospodársky v$sledok kryjúce 
investi!né 'ivotné poistenie, nako#ko súvisiace záväzky 
vypl$vajúce z t$chto zmlúv sú ovplyvnené v rovnakej miere 
v rámci zmeny rezervy na zmluvy viazané na podielové 
fondy (unit linked).

4.3.2. Riziko likvidity

Spolo!nos% je vystavená denn$m po'iadavkám na 
likviditu, ktoré vypl$vajú z poistn$ch plnení a zo záväzkov 
vo!i in$m spolo!nostiam. Riziko likvidity je riziko, 'e 
hotovos% nemusí by% k dispozícii na zaplatenie záväzkov 
v !ase splatnosti za primerané náklady. Potreba likvidity 
je nepretr'ite monitorovaná a jej zv$(ená neo!akávaná 
potreba je vopred hlásená za ú!elom zabezpe!enia 
potrebn$ch zdrojov. V období do jedného roka je likvidná 
situácia Spolo!nosti bezpe!ná, o!akávané príjmy zna!ne 
prevy(uju o!akávané v$davky a nebudú potrebné 'iadne 
opatrenia na nav$(enie likvidity.
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O#akávané pe(a%né toky

k 31. 12. 2012 <6m 6m-1r 1-5r 5-10r 10r< Ne(pec. Celkom

Dlhové cenné papiere 18 296 6 058 46 262 120 478 44 748 0 235 843

Podielové CP 0 0 0 6 866 10 796 12 490 30 152

Termínované vklady 2 557  0  0  0  0  0 2 557

Poh$adávky vrátane poh$adávok z poistenia 
a aktíva vypl"vajúce zo zaistenia

1 121  0  0  0  0  0 1 121

Peniaze a pe(a%né ekvivalenty 211  0  0  0  0  0 211

Záväzky z poist. zmlúv pred zaistením 11 699 10 298 78 324 57 394 26 223  0 183 939

 - tradi#né poistenia 9 689 8 611 58 134 8 092 14 625 0 99 150

 - investi#né poistenia 2 010 1 687 20 190 49 302 11 599 0 84 789

Ostatné záväzky vypl"vajúce z poistenia 6 398  0  0  0  0  0 6 398

Rozdiel 2 689 4 240 33 087 69 951 29 321 12 482 77 116

Kumulatívny rozdiel 2 689 1 551 34 638 35 313 64 634 77 116

k 31. 12. 2011

Dlhové cenné papiere 21 750 4 273 59 767 86 389 17 469  0 189 649

Podielové CP 0 0 0 6 071 9 305 11 479 26 855

Termínované vklady 478  0  0  0  0  0 478

Poh$adávky vrátane poh$adávok z poistenia 
a aktíva vypl"vajúce zo zaistenia

1 320  0  0  0  0  0 1 320

Peniaze a pe(a%né ekvivalenty 450  0  0  0  0  0 450

Záväzky z poist. zmlúv pred zaistením 10 856 8 912 67 762 40 154 18 587 0 146 271

  - tradi#né poistenia 9 768 7 933 60 071 7 847 8 608 0 94 227

  - investi#né poistenia 1 088 979 7 691 32 306 9 979 0 52 044

Ostatné záväzky vypl"vajúce z poistenia 5 352  0  0  0  0  0 5 352

Rozdiel 6 855 -4 639 -7 995 52 306 8 187 11 476 66 191

Kumulatívny rozdiel 6 855 2 216 -5 779 46 528 54 715 66 191

O!akávané pe&a'né toky z dlhov$ch cenn$ch papierov 
zah-&ajú budúce v$platy istiny a kupónov, ktor$ch v$(ku je 
mo'né vykalkulova% ku d&u ú!tovnej závierky. O!akávané 
pe&a'né toky z podielov$ch cenn$ch papierov sú vyjadrené 
ako ich aktuálna trhová hodnota ku d&u ú!tovnej závierky. 
O!akávané pe&a'né toky z termínovan$ch vkladov 
zah-&ajú v$platy istiny a úrokového v$nosu, v$(ku ktorého 
je mo'né vykalkulova% ku d&u ú!tovnej závierky.

O!akávané pe&a'né toky zo záväzkov z poistn$ch zmlúv 
predstavujú v$(ku technick$ch rezerv (R*P, RIP, RPP 
a RPBO) pod#a termínu ich splatnosti.

4.3.3. Kreditné riziko, zní%enie hodnoty a nedobytnos! 
fi nan&ného majetku

Spolo!nos% je vystavená kreditnému riziku, ktoré spo!íva 
v skuto!nosti, 'e protistrana nebude schopná plni% svoje 
záväzky v dátume splatnosti. Hlavné oblasti, kde je 
Spolo!nos% vystavená kreditnému riziku sú:

 y podiel zais%ovate#a na poistn$ch záväzkoch,
 y dlh zais%ovate#a, ktor$ sa t$ka u' vyplatenej poistnej 
udalosti,

 y dl'né poistné,
 y riziko protistrany t$kajúce sa derivátov$ch transakcií,
 y riziko nesplatenia v$nosov alebo istiny fi nan!nej 
investície.

Kreditné riziko je obmedzené extern$mi limitmi (Opatrenie 
Národnej banky Slovenska !. 7/2008, ktorou sa 
ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technick$ch 
rezerv v pois%ovníctve) a intern$mi limitmi schválen$mi 
dozornou radou.

Dl'né poistné sa priebe'ne sleduje a spôsob tvorby 
opravn$ch polo'iek je popísan$ v poznámke 2.6. 
Spolo!nos% riadi dl'né poistné upomienkovacím procesom 
poh#adávok po splatnosti, ktor$ prebieha v pravideln$ch 
intervaloch. V prípade, 'e má klient nárok na odkupnú 
hodnotu alebo poistné plnenie, vzájomne sa zapo!íta 
jeho dlh s príslu(nou nárokovanou sumou. Vymáhanie 
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poh#adávok z poistenia je vykonávané v spolupráci 
s externou spolo!nos%ou. Dlhy in$ch zmluvn$ch strán sa 
v ú!tovnom období nevyskytli. Poh#adávky z fi nan!n$ch 
investícií sú rozdelené pod#a ratingu, ktor$ predstavuje 
druhé najlep(ie ratingové hodnotenie emitenta od jednej 
z troch najvä!(ích ratingov$ch agentúr (Standard & Poors, 
Moody’s, Fitch). V prípade, 'e 'iadna z agentúr neuvádza 

rating daného emitenta, je pou'it$ ekvivalent, resp. rating 
majoritného akcionára emitenta. Pre v(etky hypotekárne 
zálo'ne listy sa pou'íva rating AA-. +as% poh#adávok 
a podielov$ch cenn$ch papierov je bez ratingu, ke)'e ide 
o podielové fondy a jednotlivcov, ktor$ch rating agentúry 
neuvádzajú. 

31. 12. 2012 AAA AA A BBB BB A-pi * Bez 
ratingu

Celkom

Dlhové cenné papiere 0 14 734 143 783 24 896 4 944 0 0 188 358
 - dr"ané do splatnosti 0 7 127 41 842 1 352 514 0 0 50 835
 - na predaj 0 7 607 56 074 1 725 4 430 0 0 69 837
 - v reálnej hodnote prece!ované 
cez hospodársky v#sledok

0 0 45 867 21 819 0 0 0 67 686

Podielové cenné papiere 0 0 0 0 0 0 30 152 30 152
- na predaj 0 0 0 0 0 0 12 325 12 325
- v reálnej hodnote prece!ované 
cez hospodársky v#sledok

0 0 0 0 0 0 17 827 17 827

Termínované vklady 0 0 2 374 0 0 0 0 2 374

Poh$adávky 0 0 597 0 0 0 300 897

Aktíva vypl"vajúce zo zaistenia 0 113 111 0 0 0 0 224

Peniaze a pe(a%né ekvivalenty 0 0 205 1 0 0 5 211

Celkov' majetok nesúci 
kreditné riziko

0 14 847 147 070 24 897 4 944 0 30 457 222 215

31. 12. 2011 4 995 10 183 87 865 23 877 18 757 0 146 519

Dlhové cenné papiere 842
 - dr"ané do splatnosti 0 2 001 42 154 2 787 514 1 031 0 48 486
 - na predaj 4 995 8 182 45 710 422 328 989 0 60 626
 - v reálnej hodnote prece!ované 
cez hospodársky v#sledok

0 0 0 20 669 0 16 737 0 37 407

Podielové cenné papiere 0 0 0 0 0 0 26 855 26 855
- na predaj 0 0 0 0 0 0 11 479 11 479
- v reálnej hodnote prece!ované 
cez hospodársky v#sledok

0 0 0 0 0 - 15 376 15 376

Termínované vklady 0 0 0 0 0 79 79

Poh$adávky 0 0 0 0 0 890  193 1 083

Aktíva vypl"vajúce zo zaistenia 0 121 116 0 0 0 0 237

Peniaze a pe(a%né ekvivalenty 0 0 0 1 0 448 0 450

Celkov' majetok nesúci 
kreditné riziko

4 995 10 304 87 981 23 878 842 20 174 27 049 175 223

*) A-pi/B-pi je rating S&P udelen$ na základe verejne 
dostupn$ch informácií, od roku 2012 u' rating A-pi nie 
je pou'ívan$

Spolo!nos% k súvahovému d&u prehodnotila mo'né 
zní'enie hodnoty fi nan!ného majetku alebo skupiny 
fi nan!ného majetku pou'ijúc indikátory a interné pravidlá 
defi nované v poznámke 2.7. a zní'enie hodnoty nie je 
potrebné. 
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Tabu#ka ni'(ie prezentuje maximálne vystavenie fi nan!n$ch aktív kreditnému riziku:

K 31. decembru 2012 Individuálne znehodnotené

Do splatnosti 
a nezhodno-

tené.

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

Spolu

Dlhové cenné papiere dr%ané do splatnosti 50 835 0 0 0 50 835

Dlhové cenné papiere ur#ené na predaj 69 837 0 0 0 69 837

Dlhové cenné papiere oce(ované na reálnu hodnotu cez 
hospodársky v"sledok

67 686 0 0 0 67 686

Termínované vklady 2 374 0 0 0 2 374

Poh$adávky z poistenia 858 39 0 0 897

Poh$adávky zo zaistenia 224 0 0 0 224

Peniaze a pe(a%né ekvivalenty 211 0 0 0 211

Spolu 192 025 39 0 0 192 064

K 31. decembru 2012 Individuálne znehodnotené

Do splatnosti 
a nezhodno-

tené.

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

Spolu

Dlhové cenné papiere dr%ané do splatnosti 48 486 0 0 0 48 486

Dlhové cenné papiere ur#ené na predaj 60 626 0 0 0 60 626

Dlhové cenné papiere oce(ované na reálnu hodnotu cez 
hospodársky v"sledok

37 407 0 0 0 37 407

Termínované vklady 79 0 0 0 79

Poh$adávky z poistenia 1 053 30 0 0 1 083

Poh$adávky zo zaistenia 237 0 0 0 237

Peniaze a pe(a%né ekvivalenty 450 0 0 0 450

Spolu 148 338 30 0 0 148 368

4.3.4. Rozdelenie cenn$ch papierov oce"ovan$ch 
v reálnej hodnote

Novela IFRS 7- Finan!né nástroje: zverej&ovanie, 
ktorú vydala rada IASB d&a 5. marca 2009, zaviedla 
trojstup&ovú hierarchiu, ktorá odrá'a v$znam vstupov 
pou'it$ch pri ur!ovaní reálnej hodnoty fi nan!n$ch 
nástrojov, ktoré sú oce&ované v reálnej hodnote. Táto 
hierarchia má nasledovné tri úrovne:
1. úrove&: ocenenie kótovanou (neupravenou) cenou 
zistenou z aktívneho trhu,
2. úrove&: ocenenie modelom, ktorého v(etky v$znamné 
vstupné parametre sú priamo zistite#né z fi nan!n$ch 
trhov, alebo ocenenie cenou kótovanou na trhu, ktor$ nie 
je aktívny,
3. úrove&: ocenenie modelom, ktorého niektoré v$znamné 
vstupné parametre nie sú priamo zistite#né z fi nan!n$ch 
trhov - subjektívne vstupné parametre.

K 31. decembru 2012 investície klasifikované 
v kategórii 1 predstavovali pribli'ne 46,87% fi nan!n$ch 
aktív oce&ovan$ch v reálnej hodnote. Cenné papiere 
klasifi kované v kategórii 1 primárne zah-&ajú (tátne 
dlhopisy a podielové fondy ocenené na základe kótovan$ch 
cien. Investície klasifi kované v kategórii 2 predstavovali 
pribli'ne 10,94% fi nan!n$ch aktív oce&ovan$ch v reálnej 
hodnote. Nako#ko trhové kotácie pre tieto cenné papiere 
vo v(eobecnosti nie sú dostupné, ur!enie ich trhovej 
ceny je podmienené vyu'itím relevantn$ch informácií 
vytvoren$ch trhov$mi transakciami s porovnate#n$mi 
cenn$mi papiermi. Investície klasifi kované v kategórii 
3 predstavovali pribli'ne 42,19% fi nan!n$ch aktív 
oce&ovan$ch v reálnej hodnote. Trhové ceny t$chto 
cenn$ch papierov sú kalkulované vyu'ívajúc údaje, ktoré 
sa nedajú pozorova% na trhu, ale sú v$sledkom expertn$ch 
odhadov.
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Nasledovná tabu#ka zobrazuje aktíva a pasíva Spolo!nosti oce&ované v reálnej hodnote:

 K 31. decembru 2012 Kategória 1 Kategória 2 Kategória 3 Celkom

Aktíva     

Finan#né aktíva na predaj

 - Dlhové cenné papiere 49 028 18 338 2 470 69 837

 - Podielové CP 11 740 0 584 12 325

Finan#né aktíva v reálnej hodnote ú#tované cez hospodársky v"sledok

 - Dlhové cenné papiere 0 0 67 686 67 686

 - Podielové CP 17 827 0 0 17 827

Celkové aktíva 78 596 18 338 70 741 167 675

 K 31. decembru 2012 Kategória 1 Kategória 2 Kategória 3 Celkom

Aktíva     

Finan#né aktíva na predaj

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

 - Podielové CP 11 479 0 0 11 479

Finan#né aktíva v reálnej hodnote ú#tované cez hospodársky v"sledok

 - Dlhové cenné papiere 0 0 37 407 37 407

 - Podielové CP 15 376 0 0 15 376

Celkové aktíva 51 573 32 866 40 449 124 888

Nasledovná tabu#ka zobrazuje zmeny v investíciách zahrnut$ch v kategórii 3:

K 31. decembru 2012 Dlhové CP 
na predaj

Dlhové CP v reálnej 
hodnote ú!tované cez 
hospodársky v'sledok

Celkové 
aktíva

Po!iato!n' stav 3 043 37 407 40 450

Celkové  zisky a straty ovplyv(ujúce: 0

 - z toho v ziskoch a stratách 103 12 340 12 443

 - z toho v ostatn"ch ziskoch a stratách 135 135

Nákupy 885 18 955 19 840

Predaje, maturity, kupóny -1 110 -1 016 -2 126

Kone!n' stav 3 055 67 686 70 741

V"nos/ (strata) z precenenie investícii 
v súhrnn"ch ziskoch a stratách za rok 2012

50 12 173 12 223
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K 31. decembru 2011 Dlhové CP 
na predaj

Dlhové CP v reálnej 
hodnote ú!tované cez 
hospodársky v'sledok

Celkové 
aktíva

Po!iato!n' stav 3 389 29 078 32 467

Celkové  zisky a straty ovplyv(ujúce:

 - z toho v ziskoch a stratách -6 -3 431 -3 437

 - z toho v ostatn"ch ziskoch a stratách -99 -99

Nákupy 0 13 537 13 537

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

Kone!n' stav 3 043 37 407 40 450

V"nos/ (strata) z precenenie investícii 
v súhrnn"ch ziskoch a stratách za rok 2011

-85 -3 493 -3 578

Nasledovná tabu#ka zobrazuje citlivos% investícií obsiahnut$ch v kategórii 3 na opodstatnené priaznivé alebo 
nepriaznivé zmeny v predpokladoch pou'it$ch na ur!enie reálnej hodnoty fi nan!n$ch aktív a pasív. Za priaznivú zmenu 
sme pokladali zní'enie kreditn$ch prirá'iek o 50 b.p., !o by spôsobilo rast hodnoty dlhov$ch cenn$ch papierov a za 
nepriaznivú zmenu zv$(enie kreditn$ch prirá'iek o 50 b.p., !o by sa prejavilo v poklese hodnoty dlhov$ch cenn$ch 
papierov. 

Dopad na hospodársky v'sledok Dopad na vlastné imanie

Priaznivé zmeny Nepriaznivé zmeny Priaznivé zmeny Nepriaznivé zmeny

31. 12. 2012    

Dlhové CP na predaj 0 0 21 -21

Dlhové CP v reálnej hodnote ú#tované 
cez hospodársky v"sledok

2 611 -2 611 0 0

31. 12. 2011     

Dlhové CP na predaj 0 0 27 -27

Dlhové CP v reálnej hodnote ú#tované 
cez hospodársky v"sledok

1 455 -1 388 0 0
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5 Hmotný majetok

PC a ostatn' 
hardvér

Automobily Nábytok Kancelárske 
stroje a 

prístroje

Spolu

k 1. 1. 2011

Obstarávacia cena 248 226 57 94 625

Kumulované odpisy -196 -40 -49 -84 -371

Zostatková hodnota k 31. 12. 2011 51 186 8 9 254

!istá ú#tovná hodnota k 1. 1. 2011 51 186 8 9 254

Obstaranie 9 21 2 1 33

Vyradenie zostatkovej hodnoty 0 0 0 0 0

Odpisy -26 -40 -4 -3 -73

Zostatková hodnota k 31. 12. 2011 35 167 6 7 214

Obstarávacia cena 255 247 57 94 653

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

Zostatková hodnota k 31. 12. 2012 35 167 6 7 214

!istá ú#tovná hodnota k 1. 1. 2012 35 167 6 7 214

Obstaranie 37 10 5 32 84

Vyradenie zostatkovej hodnoty 0 0 0 0 0

Odpisy -17 -42 -3 -4 -65

Zostatková hodnota k 31. 12. 2012 55 136 7 35 233

Obstarávacia cena 292 258 61 125 737

Kumulované odpisy -238 -122 -54 -91 -504

Zostatková hodnota 55 136 7 35 233
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6 Nehmotný majetok
Nehmotn$ majetok predstavuje softvér a softvérové licencie.

Spolu

k 1. 1. 2011

Obstarávacia cena 1 071

Kumulované odpisy -938

Zostatková hodnota 134

k 31. 12. 2011

!istá ú#tovná hodnota k 1. 1. 2011 134

Obstaranie 13

Vyradenie zostatkovej hodnoty 0

Odpisy -68

Zostatková hodnota k 31. 12. 2011 78

k 31. 12. 2011

Obstarávacia cena 1 083

Kumulované odpisy -1 005

Zostatková hodnota k 1. 1. 2012 78

!istá ú#tovná hodnota k 1. 1. 2012 78

Obstaranie 20

Vyradenie zostatkovej hodnoty -15

Odpisy -46

Zostatková hodnota k 31.12. 2012 37

Obstarávacia cena 1 075

Kumulované odpisy -1 038
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7 FinanĀný majetok
31. 12. 2012 31. 12. 2011

CP dr%ané do splatnosti 50 835 48 486

CP na predaj 82 162 72 105

CP v reálnej hodnote prece(ované cez hospodársky v"sledok 85 513 52 783

Termínované vklady 2 374 79

Poh$adávky vrátane poh$adávok z poistenia 897 1 083

Finan!n' majetok celkom 221 781 174 536

CP dr"ané do splatnosti 31. 12. 2012 31. 12. 2011

CP dr%ané do splatnosti 17 165 11 459

CP na predaj 2 805 10 213

Termínované vklady 2 374 79

Poh$adávky vrátane poh$adávok z poistenia 897 1 083

Finan!n' majetok do jedného roka celkom 23 241 22 834

CP dr"ané do splatnosti 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Dlhové CP s pevn"m v"nosom

 - kótované 50 835 48 486

Dlhové CP s premenliv"m v"nosom

 - kótované 0 -

CP dr"ané do splatnosti celkom 50 835 48 486

Cenné papiere dr'ané do splatnosti nie sú v súvahe prezentované v reálnej hodnote. Reálna hodnota cenn$ch papierov 
dr'an$ch do splatnosti je 53 618 tis. eur (porovnávacie obdobie: 47 167 tis. eur).

CP na predaj 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Podielové CP 12 325 11 479

Dlhové CP s pevn"m v"nosom

 - kótované 69 837 59 309

Dlhové CP s premenliv"m v"nosom

 - kótované 0 1 317

CP na predaj celkom 82 162 72 105

Z celkovej hodnoty cenn$ch papierov na predaj je 21 393 tis. eur ocenen$ch oce&ovacími technikami (2011: 
35 908 tis. eur).

CP na predaj pod%a spôsobu ocenenia: 31. 12. 2012 31. 12. 2011

CP na predaj ocenené na základe vstupov zistite$n"ch z trhu (kategória 2) 18 338 32 866

CP na predaj ocenené na základe vstupov nezistite$n"ch z trhu (kategória 3) 3 055 3 042

CP v reálnej hodnote prece$ované cez hospodársky v'sledok 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Podielové a dlhové CP 85 513 52 783

 - z toho kryjúce rezervu na investi#né poistenie 84 731 51 989

Podiel v % 99,1% 98,5%
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CP dr"ané do 
splatnosti

CP na predaj CP v real. hodnote cez 
hospodársky v'sledok

Spolu

k 1. 1. 2011 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 0 -1 816 -4 052 -5 868

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

Prírastky 15 886 31 299 19 313 66 498

Úbytky -13 537 -28 029 -849 -42 415

Rozdiely z precenenia 0 6 787 14 266 21 053

k 31. 12. 2012 50 835 82 162 85 513 218 510

Pohyb fi nan&ného majetku

8 Deriváty urĀené na obchodovanie
Spolo!nos% k sledovan$m obdobiam neeviduje deriváty na obchodovanie.

9 Termínované vklady
Spolo!nos% vykazuje termínované vklady so splatnos%ou maximálne 1 mesiac, ktoré boli obstarané za ú!elom 
investovania a zhodnotenia prostriedkov technick$ch rezerv a vlastn$ch zdrojov.

31. 12. 2012 31.12. 2011

Termínované vklady 2 374 79

Termínované vklady celkom 2 374 79

Priemerná úroková miera termínovan$ch vkladov bola vo v$(ke 0,42 % (v predo(lom roku vo v$(ke 1,11 %).

10 PohĲadávky 
31. 12. 2012 31.12. 2011

Poh$adávky z poistenia 928 1 188

Opravné polo%ky k poh$adávkam z poistenia -292 -268

Poh$adávky z provízii 14 23

Ostatné poh$adávky 247 140

 - vo#i spriaznen"m osobám 0 0

 - vo#i zamestnancom 1 0

 - ostatné 246 140

Poh%adávky vrátane poh%adávok z poistenia celkom 897 1 083

Poh%adávka z dane z príjmu 0 0

Poh%adávky celkom 897 1 083
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Z ostatn$ch poh#adávok k 31. 12. 2012 tvoria najvä!(iu !as% poh#adávky z odmien za nákup cenn$ch papierov, 
rovnako v porovnávacom období.

V(etky poh#adávky okrem poh#adávok z poistenia sú so splatnos%ou do jedného roka. 

Nasledujúca tabu#ka uvádza objem znehodnoten$ch poh#adávok v !lenení pod#a doby po splatnosti. Znehodnotené 
sú iba poh#adávky z poistenia.

Opravné polo"ky k poh%adávkam z poistenia 31. 12. 2012 31. 12. 2011

do 4 mesiacov 24 18

5-12 mesiacov 18 10

nad 12 mesiacov 250 240

292 268

11 Aktíva vyplývajúce zo zaistenia
31. 12. 2012 31. 12. 2011

Podiel zais&ovate$a na RPBO

VIG Reinsurance 16 21

General Cologne Reinsurance 16 21

VIG holding 6 0

Spolu 38 42

Záväzky zo zaistenia 40 42

Poh$adávky zo zaistenia

VIG Reinsurance 111 116

Sparkassen Versicherung 0 0

GeneralCologne Reinsurance 116 121

VIG holding -3 0

Aktíva vypl'vajúce zo zaistenia celkom 224 237

V(etky aktíva vypl$vajúce zo zaistenia sú so splatnos%ou do jedného roka.
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12 Peniaze a peĻažné ekvivalenty
31. 12. 2012 31. 12. 2011

Pe(a%né prostriedky v banke a v hotovosti 28 51

Neinvesti#né termínované vklady 183 399

Peniaze a pe$a"né ekvivalenty celkom 211 450

Priemerná úroková miera krátkodob$ch termínovan$ch vkladov bola vo v$(ke 0,24 % (v predo(lom roku vo v$(ke 0,79 
%) a priemerná doba trvania bola 1,51 d&a (v predo(lom roku bola 1,47 d&a).

13 ÚĀty Āasového rozlíšenia
Náklady budúcich období 31. 12. 2012 31. 12. 2011

 - DAC – tradi#né poistenia 579 320

 - DAC – investi#né poistenia 12 26

 - NBO – poistenia tradi#né (udr%iavacia provízia) 6 5

 - NBO – investi#né poistenia (udr%iavacia provízia) 1 1

 - ostatné 36 21

Celkom 635 373

DAC – !asovo rozlí(ené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sú sú!as%ou testu primeranosti technick$ch rezerv. 
+asové rozlí(enie obstarávacích provízií na investi!né poistenie je bli'(ie popísané v !asti 2.10(d).

V'voj !asového rozlí(enia obstarávacích nákladov 2012 2011

Stav na za!iatku roka 346 84

Prírastky/(úbytky) #asového rozlí'enia obstarávacích nákladov po#as roka 246 262

Stav ku koncu roka 592 346
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14 Vlastné imanie
Spolo!nos% celkovo emitovala 171 000 ks kme&ov$ch akcií v menovitej hodnote 33,20 eur. V(etky vydané akcie boli 
splatené v plnej v$(ke. 

Zákonn$ rezervn$ fond bol vytvoren$ pri zalo'ení Spolo!nosti a )alej je tvoren$ zo zisku pod#a po'iadaviek slovenskej 
legislatívy.

Ostatné fondy predstavujú pe&a'né vklady akcionárov. Oce&ovacie rozdiely obsahujú kumulatívne zmeny reálnej 
hodnoty fi nan!ného majetku na predaj.

Pod#a rozhodnutia Valného zhroma'denia Spolo!nosti zo d&a 19. marca 2012, bol hospodársky v$sledok za rok 
2011 rozdelen$ nasledovne:

 y v$plata dividend vo v$(ke 2 770 200 eur
prídel do nerozdeleného zisku minul$ch rokov vo v$(ke 469 173 eur.

Základné 
imanie

Rezervné 
fondy

Ostatné fondy Oce$ov. 
rozdiely

Nerozdel. zisk Vlastné 
imanie spolu

Zostatok 1. 1. 2011 5 677 1 135 4 302 399 12 737 24 251

Zmeny v základnom imaní 0 0 0 0 0 -

Precenenie fi nan#ného majetku 0 0 0 -1 816 0 -1 816

Zmena odlo%enej dane 0 0 0 345 0 345

HV minul"ch období 0 0 0 0 -42 -42

HV be%ného obdobia 0 0 0 0 3 239 3 239

Vyplatené dividendy 0 0 0 0 -2 200 - 2 200

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

Precenenie fi nan#ného majetku 0 0 0 6 787 0 6 787

Zmena odlo%enej dane 0 0 0 -1 508 0 -1 508

HV minul"ch období 0 0 0 0 0 0

HV be%ného obdobia 0 0 0 0 4 067 4 067

Vyplatené dividendy 0 0 0 0 -2 770 -2 770

Zostatok 31. 12. 2012 5 677 1 135 4 302 4 207 15 032 30 353

Pohyby v oce&ovacích rozdieloch fi nan!n$ch aktív ur!en$ch na predaj: 

K 1. januáru 2011 399

Precenenie – brutto (Poznámka 7) -1 816

Precenenie – da( (Poznámka 20) 345

K 31. decembru 2011 -1 072

Precenenie – brutto (Poznámka 7) 6 787

Precenenie – da( (Poznámka 20) -1 508

K 31. decembru 2012 4 207
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15 Záväzky vyplývajúce z poistných  a zaistných zmlúv
31. 12. 2012 31.12. 2011

Záväzky vo#i poisten"m 1 517 1 319

 - do%itia 1 028 1 029

 - ostatné poistné udalosti 33 34

 - odkupné hodnoty 49 36

 - záväzky zo zru'en"ch zmlúv 20 19

 - preplatky poistného 387 201

Záväzky vo#i sprostredkovate$om 3 205 3 922

Záväzky z cudzieho poistného 210 -128

Záväzky z vopred prijatého poistného 1 466 240

Záväzky z poistenia 6 398 5 352

Technické rezervy pred zaistením

Rezerva na nahlásené a nezlikvidované PU (RBNS) 555 285

Rezerva na vzniknuté a nenahlásené PU (IBNR) 718 334

Rezerva na poistné budúcich období (RPBO) 191 160

Rezerva na investi#né poistenie (RIP) 84 731 51 989

Rezerva na %ivotné poistenie (R+P), v tom: 97 744 93 503

 - rezerva na podiely na prebytkoch alokovaná 1 637 1 682

 - rezerva na podiely na prebytkoch nealokovaná 563 507

Technické rezervy pred zaistením celkom 183 939 146 271

Záväzky vypl'vajúce z poistn'ch zmlúv 190 337 151 623

Záväzky zo zaistenia 40 42

Technické rezervy po zaistení

Rezerva na nahlásené a nezlikvidované PU (RBNS) 557 285

Rezerva na vzniknuté a nenahlásené PU (IBNR) 717 334

Rezerva na poistné budúcich období (RPBO) 153 118

Rezerva na investi#né poistenie (RIP) 84 731 51 989

Rezerva na %ivotné poistenie (R+P), v tom: 97 744 93 503

 - rezerva na podiely na prebytkoch alokovaná 1 637 1 682

 - rezerva na podiely na prebytkoch nealokovaná 563 507

Technické rezervy po zaistení celkom 183 901 146 229

Z celkovej hodnoty záväzkov sú splatné do jedného roka záväzky vo v$(ke 24 364 tis. eur (v predchádzajúcom období: 
20 705 tis. eur).
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15.1 V&voj technick&ch rezerv

(a) Rezerva na poistné plnenia

31. 12. 2012 31. 12. 2011

 V hrubej v'(ke Podiel zais#. V !istej v'(ke V hrubej v'(ke Podiel zais#. V !istej v'(ke

RBNS na za!iatku obdobia 285 0 285 124 0 124

Nahlásené PU - rozpustenie -14 633 11 -14 644 -32 462 0 -32 462

 - predpísané plnenia na 
vybavené PU po#as obdobia

-13 391 11 -13 402 -31 604 0 -31 604

 - rozpustenie nespotreb. #asti -1 242 0 -1 242 -858 0 -858

Nahlásené PU - tvorba 14 903 -11 14 913 32 623 0 32 623

 - vzniknuté v danom období 14 149 -11 14 160 33 392 0 33 392

 - vzniknuté v predch. obdobiach 754 0 754 -769 0 -769

Celkom na konci obdobia 555 0 555 285 0 285

IBNR na za!iatku obdobia 334 0 334 283 0 283

Nahlásené PU - rozpustenie rezervy -1 088 -5 -1 083 -269 0 -269

Nenahlásené PU - tvorba rezervy 1 472 6 1 467 319 0 319

Celkom na konci obdobia 718 1 717 334 0 334

(b) Rezerva na nenahlásené poistné plnenia - IBNR v$voj

2010 2011 2012

Stav IBNR 283 334 718

V"platy po#as roka * 331 269 735

*) na ktoré sa tvorila IBNR

(c) Rezerva na poistné budúcich období

31. 12. 2012 31. 12. 2011

 V hrubej v'(ke Podiel zais#. V !istej v'(ke V hrubej v'(ke Podiel zais#. V !istej v'(ke

Na za#iatku roka 160 -42 118 149 -51 98

Tvorba po#as roka 500 -7 492 442 -1 441

Rozpustenie po#as roka -469 12 -457 -431 10 -421

Celkom na konci obdobia 191 -37 153 160 -42 118

d) Rezerva na %ivotné poistenie 

Hodnota parametrov pou%it$ch pri v$po&te rezerv na %ivotné poistenie

parameter rozsah Poznámka

od do

technická úroková miera 2,00% 4,00% v závislosti od produktu a dátumu za#iatku poistenia

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

náklady gama (správa poistenia) 0,10% 0,60% v závislosti od typu produktu

úmrtnostné tabu$ky SR 1995 SR 2005
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Parameter zillmerova alfa slú'i na !asové rozlí(enie obstarávacích nákladov pre kapitálové 'ivotné poistenie za be'né 
poistné. Parameter gama sa pou'íva na v$po!et rezervy na správu poistenia pre kapitálové 'ivotné poistenie 
za jednorazové poistné a pre poistenia za be'né poistné v !ase po skon!ení platenia poistného (poistenia redukované, 
poistenia so skrátenou dobou platenia poistného).

31. 12. 2012 31. 12. 2011

 V hrubej v'(ke Podiel zais#. V !istej v'(ke V hrubej v'(ke Podiel zais#. V !istej v'(ke

Rezerva na %ivotné poistenie 91 314 0 91 314 105 231 0 105 231

Rezerva na podiely na prebytkoch 2 189 0 2 189 2 946 0 2 946

Celkom na za!iatku obdobia 93 503 0 93 503 108 177 0 108 177

Tvorba rezervy na %ivotné poistenie 18 844 0 18 844 18 585 0 18 585

 - ukladacia #as& poistného 16 021 0 16 021 15 622 0 15 622

 - alokácia technickej 
úrokovej miery 

2 823 0 2 823 2 963 0 2 963

Tvorba rezervy na podiely 
na prebytkoch

1 052 0 1 052 873 0 873

Rozpustenie rezervy na 
%ivotné poistenie

-14 599 0 -14 599 -32 502 0 -32 502

 - smr& -408 0 -408 -276 0 -276

 - do%itie -11382 0 -11 382 -29 357 0 -29 357

 - odkup -2 670 0 -2 670 -2 760 0 -2 760

 - ostatné -139 0 -139 -109 0 -109

Rozpustenie rezervy na 
podiely na prebytkoch 

-1 056 0 -1 056 -1 630 0 -1 630

Celkom zmena rezervy 
na "ivotné poistenie

4 241 0 4 241 -14 674 0 -14 674

Celkom na konci obdobia 97 744 0 97 744 93 503 0 93 503

Rezerva na %ivotné poistenie 95 560 0 95 560 91 314 0 91 314

Rezerva na podiely na prebytkoch 2 184 0 2 184 2 189 0 2 189

Celkom na konci obdobia 97 744 0 97 744 93 503 0 93 503
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(e) Rezerva na investi&né poistenie

31. 12. 2012 31. 12. 2011

 V hrubej v'(ke Podiel zais#. V !istej v'(ke V hrubej v'(ke Podiel zais#. V !istej v'(ke

Rezerva na za!iatku obdobia 51 989 0 51 989 42 277 0 42 277

Tvorba RIP 38 706 0 36 557 13 393 0 13 393

 - investi#ná #as& poistného 22 282 0 22 282 17 512 0 17 512

 - zoh$adnenie v"voja fondov 16 424 0 14 275 -4 119 0 -4 119

Rozpustenie RIP -5 965 0 -3 816 -3 681 0 -3 681

 - smr& -96 0 -96 -78 0 -78

 - do%itie 0 0 0 0 0 0

 - odkup -3 433 0 -3 433 -3 511 0 -3 511

 - úhrada poplatkov z fondu -283 0 -283 -76 0 -76

 - zoh$adnenie v"voja fondov -2 149 0 -2 149 0 0 0

 - ostatné *) -4 0 -4 -16 0 -16

Celkom na konci obdobia 84 731 0 84 731 51 989 0 51 989

*) polo'ka ostatné obsahuje mimoriadne v$bery a zru(enia

16 Výsledok zaistenia
06/ 2012 06/2011

Predpísané poistné postúpené zais&ovate$om -1 186 -945

Náklady na poistné plnenia postúpené zais&ovate$om 117 86

Zmena rezerv postúpen"ch zais&ovate$om -4 -9

Provízie od zais&ovate$ov 754 507

V'sledok zaistenia -320 -361

17 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
31. 12. 2012 31. 12. 2011

Záväzky z obchodného styku 233 168

Záväzky vo#i zamestnancom a 'tatutárom 532 612

Záväzky vo#i pois&ovniam 70 36

Záväzky z daní a poplatkov 553 113

Iné záväzky 9 7

Záväzky z obchodného styku a ostatné celkom 1 454 937

V(etky záväzky sú záväzkami so splatnos%ou do jedného roka.
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18 Ostatné dlhodobé záväzky
31. 12. 2012 31. 12. 2011

Rezerva na zamestnanecké po%itky 8 3

Rezerva na v"konnostnú odmenu za riadenie aktív 56 0

Ostatné prevádzkové záväzky 64 3

19 Zamestnanecké požitky
Sú!asná hodnota záväzku 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Po#iato#n" stav 3 3

Rozpustenie a pou%itie 0 0

Tvorba 5 0

 - z toho vplyv zmeny parametrov 3 -1

Kone!n' stav 8 3

Hodnota rezervy na zamestnanecké po'itky sa aktualizuje k 31. 12. be'ného kalendárneho roka.

20 Odložená daĻ
Odlo'ené da&ové poh#adávky a záväzky sú kompenzované, ke) existuje zákonné vykonate#né právo kompenzácie 
splatn$ch da&ov$ch poh#adávok vo!i splatn$m da&ov$m záväzkom a ke) odlo'ené dane a splatné dane prislúchajú 
tomu istému da&ovému orgánu. 

31. 12. 2012 31. 12. 2011

Odlo%ená da(ová poh$adávka

 - uplatnená po viac ako 12 mesiacoch 217 105

 - uplatnená do 12 mesiacov 93 364

310 469

Odlo%en" da(ov" záväzok

 - uplatnen" po viac ako 12 mesiacoch 1 257 18

 - uplatnen" do 12 mesiacov 22 0

1 279 18

&istá hodnota odlo"enej dane -969 451

Pohyby odlo"en'ch daní 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Na za!iatku obdobia 451 263

Zmeny ú#tované cez v"kaz súhrnn"ch ziskov a strát 88 -157

Zmeny ú#tované do ostatn"ch súhrnn"ch ziskov a strát (poznámka 14) -1 508 345

Na konci obdobia -969 451
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Zmeny odlo'enej da&ovej poh#adávky a záväzku v priebehu roka, pred kompenzáciou zostatkov v rámci tej istej da&ovej 
jurisdikcie, sú nasledovné:

Odlo"ená da$ová poh%adávka: Rezervy IBNR Rezervy Opravné 
polo"ky k 

poh%adávkam

Finan!n' 
majetok

Precenenie 
na reálnu 

hodnotu

Celkom

K 1. januáru 2011 54 272 11 36 - 373

Zaú#tované do v"kazu súhrnn"ch ziskov a strát 9 -164 0 0 0 -155

Zaú#tované do ostatn"ch súhrnn"ch ziskov a strát 0 0 0 0 251 251

K 31. decembru 2011 63 108 11 36 251 469

Zaú#tované do v"kazu súhrnn"ch ziskov a strát 73 -28 1 -6 0 -155

Zaú#tované do ostatn"ch súhrnn"ch ziskov a strát 0 0 0 0 -251 -251

Dopad zmeny sadzby na 23% 29 17 3 3 0 52

K 31. decembru 2012 165 97 15 33 0 310

Odlo"en' da$ov' záväzok: Odpisy Precenenie na 
reálnu hodnotu

Celkom

K 1. januáru 2011 -16 -94 -110

Zaú#tované do  v"kazu súhrnn"ch ziskov a strát -2 0 -2

Zaú#tované do ostatn"ch súhrnn"ch ziskov a strát 0 94 94

 K 31. decembru 2011 -18 0 -18

Zaú#tované do  v"kazu súhrnn"ch ziskov a strát 0 0- -

Zaú#tované do ostatn"ch súhrnn"ch ziskov a strát -1 038 -1 038

Dopad zmeny sadzby na  23% -4 -219 -223

K 31. decembru 2012 -22 -1 257 -1 279

21 Risté zaslúžené poistné
2012 2011

Predpísané poistné 53 018 44 269

- z toho za investi#né poistenie vrátane investi#nej #asti kombinovaného poistenia 24 269 19 349

Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období -31 -11

Zaslú"ené poistné pred zaistením 52 988 44 258

Predpísané poistné postúpené zais&ovate$om -1 186 -945

Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období postúpenej zais&ovate$om -4 -9

Zaslú"ené poistné po zaistení 51 797 43 304

Predpísané poistné brutto pod%a spôsobu platenia 2012 2011

Jednorazové 32 184 27 348

Be%né 20 834 16 921

Spolu 53 018 44 269
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22 Výnosy z fi nanĀného umiestnenia
2012 2011

CP na predaj

 - v"nosy z úrokov 2 485 2 596

CP dr%ané do splatnosti 2 182 2 078

Úroky z termínovan"ch vkladov 17 33

Podiel na províziách 618 404

V'nosy z fi nan!ného umiestnenia celkom 5 302 5 110

23 Risté realizované zisky/ (straty) z fi nanĀného 
 umiestnenia

2012 2011

Realizované zisky z fi nan#ného umiestnenia - AFS

 - podielové CP 390 344

 - dlhové CP 239 249

Realizované straty z fi nan#ného umiestnenia - AFS

 - podielové CP -122 -36

Realizované zisky z fi nan#ného umiestnenia – FVO

 - dlhové CP 167 62

Realizované straty z fi nan#ného umiestnenia – FVO

 - dlhové CP - 0

&isté realizované zisky z FU celkom 506 618

24 Náklady na fi nanĀné umiestnenie
2012 2011

Administratívne náklady na fi nan#né umiestnenie 311 224

Kurzové straty (poznámka 31) 0 5

Náklady na fi nan!né umiestenie celkom 311 229

25 Ostatné výnosy 
2012 2011

Zisková provízia zo zaistenia 754 507

Provízia z cudzieho poistného (zo spolupoistenia) 159 148

Poplatky z poistn"ch zmlúv 9 4

Rozpustenie opravn"ch polo%iek 35 24

Úroky z neinvesti#n"ch vkladov 4 9

Rozpustenie nepou%it"ch krátkodob"ch rezerv 1 1

Ostatné 181 104

Ostatné v'nosy celkom 1 144 796
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26 Náklady na poistné plnenia 
2012 2011

Poistné udalosti 13391 31604

 - smr& 1 263 1 105

 - do%itie 11 892 30 353

 - úraz 236 146

Odkupné hodnoty 6102 6039

Náklady na správu poistn"ch plnení 295 268

Náklady na poistné plnenia 19 788 37 911

Náklady na poistné plnenia postúpené zais&ovate$om -117 -86

Zmena stavu rezervy na poistné plnenia 655 211

Celkové náklady na poistné plnenia 20 327 38 035

27 Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 
2012 2011

Získate$ské provízie 5 765 4 364

Marketingové náklady 81 38

Administratívne náklady 532 470

Zmena DAC - pre tradi#né poistenia -259 -275

 - tvorba -2 218 -1 026

 - amortizácia 1 871 705

 - rozpustenie z dôvodu zru'enia 88 46

Zmena DAC - provízie za investi#né poistenie 13 14

 - tvorba -15 -56

 - amortizácia 25 60

 - rozpustenie z dôvodu zru'enia 4 10

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy celkom 6 132 4 610

28 Prevádzkové náklady 
2012 2011

Udr%iavacie provízie 2 263 1 912

Osobné náklady (poznámka 29) 1 817 1 734

Odpisy 111 141

Ostatné náklady 865 824

 - z toho náklady na audit 33 32

 - z toho náklady na da(ové poradenstvo 22 17

 - z toho náklady na poistenie majetku 3 3

 - z toho náklady na údr%bu poistného softvéru 182 180

Realokácia z prevádzkov"ch nákladov do in"ch kategórií -970 -862

Prevádzkové náklady celkom 4 085 3 750

Celkové náklady súvisiace s obstaraním a správou poistenia a náklady na likvidáciu poistn$ch plnení okrem nákladov 
na provízie boli na základe posúdenia odhadov prerozdelené a vykázané v príslu(n$ch kategóriách (poznámka 3).
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29 Osobné náklady
2012 2011

Mzdy a odmeny 1 349 1 296

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie 369 345

Ostatné osobné náklady 94 93

Ostatné dlhodobé po%itky - odchodné 5 0

Osobné náklady celkom 1 817 1 734

30 Ostatné náklady
2012 2011

Opravné polo%ky - tvorba 59 47

Provízie a poplatky 78 111

Kurzové rozdiely - neinvesti#né 1 0

Ostatné 6 0

Ostatné náklady celkom 143 159

31 Risté kurzové rozdiely
Kurzové zisky / straty ú!tované cez v$kaz súhrnn$ch ziskov a strát sú zhrnuté v nasledujúcej tabu#ke:

2012 2011

Kurzové straty -1 -5

 - nákupy a predaje CP 78 111

 - ostatné -1 -5

&isté kurzové rozdiely -1 -5
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32 DaĻové náklady
2012 2011

Da( z príjmu splatná 952 558

Da( zrá%ková (vysporiadaná da() 4 0

Da( - odvod z regulovan"ch odvetví 30 0

Da( za predchádzajúce obdobie 70 0

Odlo%ená da( (poznámka 20) -88 157

968 715

Zisk pred zdanením 5 035 3 954

Da( vypo#ítaná pod$a platnej da(ovej sadzby 957 751

Da( zrá%ková (vysporiadaná) 4 0

Vplyv trval"ch odpo#itate$n"ch polo%iek -57 -51

Vplyv trval"ch pripo#itate$n"ch polo%iek 15 15

Zmena sadzby odlo%enej dane 50 0

Da(ová povinnos& 968 715

Efektívna da(ová sadzba 19% 18%

V oboch obdobiach bola pou'itá platná da&ová sadzba 19 %. Pre odlo'enú da& pre rok 2012 bola pou'itá sadzba 23%.

33 Transakcie so spriaznenými subjektmi
Spriaznen$mi osobami Spolo!nosti sú spolo!nosti v skupine, predstavenstvo a dozorná rada Spolo!nosti.

33.1 Transakcie s mana'mentom Spolo#nosti

+lenom predstavenstva neboli v období od za!iatku roka do 31. decembra 2011 ani v predo(lom roku poskytnuté 
'iadne pô'i!ky. Spolo!nos% okrem platov !lenom predstavenstva prispieva do doplnkovej dôchodkovej spolo!nosti.

2012 2011

Odmeny #lenom predstavenstva 375 249

 - odvody na zdravotné poistenie 6 5

 - odvody na sociálne poistenie 20 20

Odmeny #lenom dozornej rady 33 19

Ostatné 3 6

Celkom 411 274
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33.2 Transakcie so spolo#nos%ami v skupine

Spriaznené strany, s ktor$mi boli uskuto!&ované transakcie su nasledovné:

Materská spolo&nos!
Vienna Insurance Group AG, Wiener Versicherung Gruppe

Akcionár s men'inov$m podielom
KOOPERATIVA pois%ov&a, a.s. Vienna Insurance Group

Ostatné spolo&nosti pod kontrolou Vienna Insurance Group AG, Wiener Versicherung Gruppe
VIG RE zaji(%ovna, a.s., Praha
Sparkassen Versicherung AG, Viede&

2012 2011

KOOPERATIVA pois&ov(a, a.s. Vienna Insurance Group 31. 12. 2012 31.12. 2011

6 5

Záväzky z poistenia 32 45

Poh$adávky z provízií 2 2

V"nosy z provízií 24 35

Sparkassen Versicherung AG, Viede$ 31. 12. 2012 31.12. 2011

Slu%by IT -182 -180

Poistné udalosti zaistené 0 0

VIG RE zaji(#ovna, a.s., Praha 31. 12. 2012 31.12. 2011

Záväzky zo zaistenia 0 0

Poh$adávky zo zaistenia 111 116

Poistné udalosti zaistené 51 42

Zaistené predpísané poistné -491 -463

Provízia od zais&ovate$a 293 248

Vienna Insurance Group AG, Wiener Versicherung Gruppe 31. 12. 2012 31.12. 2011

Záväzky (-) / poh$adávky zo zaistenia -2 0

Záväzky zo slu%ieb 50 20

Zaistené predpísané poistné -183 0

Poistné udalosti zaistené 12 0

Provízia od zais&ovate$a 156 0

Slu%by IT -55 -5

Iné slu%by -1 -19

34 Podmienené záväzky
Da"ová legislatíva
Vzh#adom na to, 'e mnohé oblasti slovenského da&ového práva doteraz neboli dostato!ne overené praxou, existuje 
neistota v tom, ako ich budú da&ové orgány aplikova%. Preto mô'e by% spolo!nos% vystavená riziku dodato!ného 
zdanenia. Mana'ment spolo!nosti si nie je vedom$ okolností, ktoré by mohli vies% k v$znamn$m da&ov$m nákladom 
v budúcnosti.
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35 Udalosti po súvahovom dni
Po súvahovom dni nenastali 'iadne skuto!nosti, ktoré by v$znamne ovplyvnili fi nan!nú situáciu Spolo!nosti.

V Bratislave, 5.2.2013

Podpisové záznamy !lenov (tatutárneho orgánu: Ing. Martin Ka&a,

 predseda predstavenstva a generálny riadite#

 Ing. Viera Kuba(ová,

 !lenka predstavenstva a fi nan!ná riadite#ka

Podpisov$ záznam osoby zodpovednej 

za zostavenie ú!tovnej závierky: Ing. Anna Samuelová,

 vedúca fi nan!ného oddelenia

Podpisov$ záznam osoby zodpovednej

za vedenie ú!tovníctva: Ing. Anna Samuelová,

 vedúca fi nan!ného oddelenia






