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Obchodné meno: AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

IČO:  35 979 356

DIČ:  2022134345

IČ pre DPH: SK 2022134345

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3810/B

Počet zamestnancov 

k 31. 12. 2013 72 

AEGON Životná poisťovňa, a.s., je členom fi nančnej skupiny Aegon. Holandská nadnárodná spoločnosť Aegon 

poskytuje poistenie, dôchodkové zabezpečenie a vykonáva správu majetku vo viac ako 25 krajinách. Jej akcie 

sú kótované na burzách v Amsterdame a New Yorku. Od hlavných ratingových spoločností má hodnotenie na  

úrovni A.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
O SPOLOČNOSTI

SPOLOČNOSŤ
AEGON

Hlavnými trhmi, na ktorých Aegon pôsobí, sú Spojené štáty ame-

rické, Holandsko a Veľká Británia. V strednej a východnej Európe 

má Aegon svoje zastúpenie v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, 

Rumunsku, na Slovensku, v Turecku a na Ukrajine. Spoločnosť tiež 

pôsobí v Španielsku, Francúzsku, Írsku, Nemecku, Hong Kongu, Číne, 

Indii, Japonsku, Austráli, Thajsku, Singapúre, Indonézii, Kanade, 

Mexiku a v Brazílii.

História Aegonu siaha do polovice 19. storočia, avšak Aegon - ako 

ho poznáme dnes - bol založený v roku 1983 spojením dvoch 

holandských poisťovacích spoločností AGO a Ennia. V súčasnosti je 

Aegon jedna z najväčších poisťovní v Spojených štátoch amerických 

a je jednotkou na holandskom trhu dôchodkového zabezpčenia. 

V tomto sektore má tiež silné postavenie vo Veľkej Británii.

Takmer 27 000 zamestnancov Aegonu pomáha miliónom zákaz-

níkov prevziať zodpovednosť za ich fi nančnú budúcnosť. Aegon 

celkove spravuje vyše 475 miliárd vlastného kapitálu a investícií 

svojich klientov.

Cieľom Aegonu je stať sa do roku 2015 lídrom na všetkých 

vybraných trhoch. To neznamená byť najväčšou poisťovňou či mať 

najväčší trhový podiel. Znamená to stať sa najodporúčanejšou 

životnou poisťovňou a poskytovateľom dôchodkového 

zabezpečenia, a to zo strany zákazníkov i obchodných partnerov, 

ako aj najpreferovanejším zamestnávateľom v sektore.
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valné zhromaždenie

dozorná rada

predstavenstvo

PREDSTAVENSTVO

Predseda: Ing. Richard Strapko (vznik funkcie od 4.3.2013)

  Ing. Jana Gruntová (do 28.2.2013)

Podpredseda: Ing. Peter Jung

Člen:  Ing. Branislav Buštík

DOZORNÁ RADA

Predseda: Péter Máhig 

Členovia: Eszter Horpácsy

  Ing. Róbert Tóth (vznik funkcie od 30.9.2013)

  Ing. Róbert Beliš (do 30.9.2013)

RICHARD STRAPKO 

získal bohaté profesné skúsenosti predo-

všetkým pôsobením v oblasti poisťov-

níctva. Ako obchodný a broker manažér 

pracoval v ING Nationale Nederlanden, 

v Allianz Slovenská poisťovňa zodpo-

vedal za riadenie a rozvoj distribučnej 

siete, tvorbu stratégie a fi remnej kultúry 

distribučnej siete. V spoločnosti Bepon 

zastával funkciu výkonného riaditeľa. 

V roku 2011 ako člen top manažmentu 

zdravotnej poisťovne Dôvera prevzal 

zodpovednosť za riadenie úseku predaja 

zdravotného poistenia. Od februára 2013 

je generálnym riaditeľom spoločnosti 

Aegon na Slovensku a zároveň pred-

sedom predstavenstva AEGON Životná 

poisťovňa, a.s. a vedúcim organizačnej 

zložky AEGON Hungary Closed Company 

Ltd., Pobočka poisťovne z iného členské-

ho štátu.

PETER JUNG  

pracuje pre spoločnosť Aegon ako CFO 

od roku 2008, od roku 2009 bol zvolený 

za člena predstavenstva. Od úvodu svojej 

pracovnej dráhy pôsobí vo fi nančnom 

sektore. Začal v Komerčnej banke, a.s., 

neskôr Ľudovej banke, a.s.  (v súčasnosti 

Sberbank, a.s.), resp. ako konzultant  pre 

klientov fi nančného sektora v spoločnosti 

KPMG.  Počas pôsobenia v bankovom 

sektore zastával  viaceré pozície v 

jednotlivých komisiách, resp. pracovných 

skupinách v rámci Slovenskej Bankovej 

Asociácie a bol aktívnym členom Fiškálnej 

komisie Európskej Bankovej Federácie za 

SR. Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v 

Bratislave, svoje vzdelanie ďalej rozširoval 

štúdiom managementu na Hernstain 

International Management Institute v 

Rakúsku, študijným programom ACCA a je 

daňovým poradcom.

BRANISLAV BUŠTÍK 

začal svoju profesnú dráhu v Generali 

Poisťovňa, a.s., kde pracoval v rokoch 

2000 až 2004 so zameraním prevažne 

na rozvoj bankopoistenia.

V spoločnosti AEGON pracuje 

od novembra 2004 a je zodpovedný 

za obchod a podporu predaja. Členom 

predstavenstva AEGON Životná poisťovňa 

je od roku 2007 a predsedom predsta-

venstva AEGON DSS od roku 2009.

ORGÁNY
SPOLOČNOSTI
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Vážení zákazníci, obchodní partneri, milé kolegyne a 

kolegovia, v roku 2013 oslávila naša spoločnosť veľké 

jubileum - 10 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Pri 

tejto významnej príležitosti by som sa rád na naše pod-

nikanie pozrel o niečo osobnejšie, nie iba v tradičnom 

duchu hodnotenia  korporátnych výsledkov a fi nanč-

ných ukazovateľov. 

Pochádzam z Martina. Ľudia z Turca sú akosi viac spätí s prírodou, 

ktorá ich obklopuje. Formuje ich povahu a charakter. Keď občas 

rozmýšľam nad naším podnikaním, napadá mi veľmi jednoduchá 

paralela. Strom. Už v dávnych dobách ľudia, ktorí hľadali ochranu, 

hľadali stromy. Majestátna koruna stromu poskytuje bezpečie pred 

nepriazňou počasia, jeho vetvy rodia bohaté plody, kmeň stromu 

poskytuje dokonalý materiál na spracovanie. Stromy ma vždy fasci-

novali svojou jednoduchosťou a zároveň vznešenosťou. Človek cíti v 

ich dlhovekej prítomnosti pokoru.   

Aegon je tiež ako taký strom. Pred desiatimi rokmi sme na Slo-

vensku zasadili semienko, ktoré k nám prišlo z Holandska. Dnes sa 

pozerám na statný strom s pevnými koreňmi, silnými vetvami a veľ-

kou korunou. Korunou poskytujúcou fi nančnú ochranu pre ľudí, ktorí 

nám zverili svoju dôveru. Za to im patrí naša úprimná vďaka, je to 

záväzok, ktorý nemienime sklamať. Ešte viac ma teší, že náš strom 

stále rastie. Ako jednej z mála spoločností náš rast nezastavila silná 

smršť hospodárskej krízy. Rastieme do výšky aj šírky - mohutnieme. 

Ak sa o našich zákazníkov pred desiatimi rokmi staralo 15 pracovní-

kov, dnes sa o náš strom stará viac ako 120 mojich kolegov. Kmeň 

nášho stromu je silný vďaka spoločnému nasadeniu, profesionalite 

a dnes tak vzácnej lojalite. 

Rok 2013, ktorý bol našou oslavou dekády, bol i rokom inovácie. 

Na trh sme uviedli nový distribučný kanál – interného brokera. 

Popri spolupracujúcich maklérskych spoločnostiach a internej 

obchodnej službe bude Aegonu pomáhať k vyššiemu rastu. K našim 

výnimočným výsledkom v minulom roku významne prispel úspech 

predaja nového produktu rizikového životného poistenia Budúcnosť 

KOMPLET. Produkt sa stretol s mimoriadne priaznivým ohlasom 

našich externých partnerov, čo sa pozitívne prejavilo na  rekordnej 

produkcii životného poistenia. 

Významná inovácia prebehla i v oblasti komunikačných procesov 

s našimi obchodnými partnermi a spolupracujúcimi maklérskymi 

spoločnosťami. Za vynikajúcu spoluprácu im patrí naše úctivé poďa-

kovanie. Ak je mottom našej spoločnosti „Meniť zajtrajšok“, darí sa 

nám to aj vďaka našej vzájomnej spolupráci. 

Na záver som si nechal to najcennejšie – našich klientov. Kontinu-

álne sa zameriavame na analýzu zákazníckych skúseností a emócií, 

„Považujem za symbolické, 

že desaťročie Aegonu sme 
oslávili najlepšími 
hospodárskymi výsledkami, 
aké sme v našej histórii 

dosiahli. “

PRÍHOVOR PREDSEDU 
PREDSTAVENSTVA 
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ktoré klienti zažívajú počas celého ich životného cyklu so značkou 

Aegon. Sme presvedčení, že iba  detailné hodnotenie ich osobných 

skúseností priamo ovplyvňuje lojalitu klientov, ktorá je určujúca 

pre výkonnosť celej našej spoločnosti. Zistenia, ktoré  vychádzajú 

z analýzy skúseností klientov, sú bohatým zdrojom informácií  a 

podnetov na skvalitňovanie našich služieb. Jedným z atribútov našej 

značky je jasná komunikácia, čomu plne prispôsobujeme i náš vzťah 

k zákazníkom. Zmenou dizajnu prešli naše komunikačné kanály, 

štandardné printové i elektronické. 

Považujem za symbolické, že desaťročie Aegonu sme oslávili najlep-

šími hospodárskymi výsledkami, aké sme v našej histórii dosiahli. 

Tomuto úspechu, ktorý je spoločným výsledkom všetkých kolegov, 

partnerov a samotných klientov, sa nesmierne teším. Zároveň si 

však uvedomujem silu a význam tohto záväzku. My sme však pripra-

vení. Starostlivosť o stromy je dlhoročný proces, ktorý si vyžaduje 

odborné znalosti, odhodlanie a trpezlivosť. Každý strom, o ktorý sa 

poctivo staráte, vás nakoniec odmení svojimi plodmi. Ten náš má za 

desať rokov silné korene a správny rast. 

S úctou

Richard Strapko

predseda predstavenstva AEGON Životná poisťovňa, a.s.

generálny riaditeľ Aegon Slovensko
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Poslanie Pomôcť ľuďom prevziať zodpovednosť za ich fi nančnú 

  budúcnosť

  Tým, že im poskytneme prehľadné informácie a zrozumiteľné 

  produkty a služby, dávame im príležitosť robiť lepšie fi nančné 

  rozhodnutia.

Hodnoty Pracujeme spoločne

  aby sme dokázali pochopiť a uspokojiť potreby súčasných 

  i potenciálnych zákazníkov

 

  Komunikujeme jasne

  o našich produktoch a službách, aby sa naši zákazníci mohli 

  správne rozhodnúť

  Prekonávame očakávania

  našich zákazníkov i zamestnancov

Strategické zámery Optimalizácia portfólia

  vytváraním ponuky produktov, ktoré zodpovedajú potrebám 

  našich zákazníkov

  Prevádzková efektivita

  snažíme sa zabezpečiť výnimočnú kvalitu našej práce pri každej 

  činnosti, ktorú vykonávame

  Zvyšovanie lojality zákazníkov

  pri každej činnosti kladieme potreby zákazníka na prvé miesto

  Posilňovanie postavenia zamestnancov

  staráme sa o posilnenie postavenia zamestnancov, rozvoj ich 

  schopností a vedomostí, ktoré uplatnia predovšetkým 

  v ústretovom prístupe k zákazníkom

Ambícia Stať sa lídrom na poistnom trhu, čo pre nás znamená byť 

  najodporúčanejšou poisťovňou z pohľadu zákazníkov, partnerov 

  a zamestnancov

POSLANIE 
A STRATÉGIA 
SPOLOČNOSTI 
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SPRÁVA O STAVE 
SPOLOČNOSTI
AEGON Životná poisťovňa, a.s., pôsobí na slovenskom fi nančnom trhu v oblasti životného poistenia. Založená 

bola v roku 2003 ako pobočka zahraničnej poisťovne Aegon Levensverzekering N.V., ktorá na základe 

celosvetových skúseností prináša zákazníkom v Slovenskej republike najmodernejšie produkty. V nich je spojená 

maximálne efektívna poistná ochrana zákazníka a súčasne výhodné sporenie vložených fi nančných prostriedkov. 

Sú to produkty kapitálového a investičného poistenia, rizikové životné poistenie, poistenie pre deti a doplnkové 

pripoistenia. Cieľom spoločnosti je rozvíjať a prispôsobovať ponuku produktov a služieb potrebám zákazníkov a 

možnostiam, ktoré ponúkajú slovenský trh a legislatívne prostredie. 

Dcérske spoločnosti

Spoločnosť je zároveň materskou spoločnosťou konsolidovanej 

skupiny, do ktorej patrí:

 dcérska spoločnosť AEGON partner, s.r.o. so sídlom Slávičie 

údolie 106, Bratislava, kde má Spoločnosť 100% podiel. 

Základné imanie dcérskej spoločnosti je 1 105 tis.Eur  (2012: 

1 105 tis.Eur). Hlavnou činnosťou spoločnosti Aegon partner, 

s.r.o. je sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent,

 Nadácia Aegon ľuďom so sídlom Slávičie údolie 106, Bratisla-

va, kde má Spoločnosť 100% podiel. Nadácia bola založená 

16.12.2013 a nadačné imanie je 6,638 tis.Eur. Účelom nadá-

cie je ochrana zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšo-

vanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, realizácia a ochrana 

ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana práv 

detí a mládeže a pomoc fyzickým osobám.

Ponuka produktov

AEGON Životná poisťovňa, a.s. v súčasnosti ponúka nasledovné 

produkty:

 Zmiešané životné poistenie (Partner, Benefi t Plus, Profi  Invest, 

Penzia Plus, ZFP Život, Aegon Professional)

 Rizikové životné poistenie Budúcnosť Komplet

 Detské životné poistenie s oslobodením od platenia poistenia 

v prípade úmrtia tútora (Juventus)

 Životné poistenie s garantovanou výplatou vloženého poistné-

ho v prípade úmrtia (Aegon Invest)

Klienti majú možnosť prikúpiť si k väčšine poistných zmlúv 

životného poistenia nasledovné pripoistenia:

 Pripoistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity 

 Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného 

 Pripoistenie Invalidity s jednorazovou výplatou 

 Pripoistenie úmrtia 

 Pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou 

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku úrazu 

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej 

príhody 

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu KOMPLET 

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 

KOMPLET 

 Pripoistenie dennej dávky za liečbu úrazu 

 Pripoistenie operácie v dôsledku choroby 

 Pripoistenie závažných chorôb 

 Pripoistenie závažných chorôb II. 

 Pripoistenie závažných chorôb pre ženy 

 Pripoistenie závažných chorôb pre mužov 

 Pripoistenie práceneschopnosti KOMPLET

 Pripoistenie hospitalizácie KOMPLET

 Úrazové pripoistenie detí “JUNIOR” 

 Pripoistenie závažných chorôb pre deti

Obchodná činnosť 

V roku 2013 bola obchodná činnosť AEGON Životná poisťovňa, a.s. 

vykonávaná prostredníctvom troch odbytových kanálov: externej 

obchodnej siete, čiže spolupráce s maklérskymi spoločnosťami, 

internej obchodnej služby a novobudovaného interného makléra.

Rozhodujúci podiel na obchodných výsledkoch spoločnosti mala 

spolupráca s maklérskymi spoločnosťami, kde najväčší podiel 

novej produkcie mala spoločnosť Partners Group SK. Ďalšími 

strategickými spoločnosťami boli v roku 2013 spoločnosti ZFP 

Akadémia, Universal maklérsky dom a Salve Finance. Vďaka za 

dosiahnuté výsledky však patrí všetkým spoločnotiam, ktoré s nami 

v roku 2013 spolupracovali.

Sme veľmi radi, že sa nám práve v 10. roku pôsobenia spoločnosti 

Aegon na slovenskom poistnom trhu podarilo v obchodnej činnosti 

dosiahnuť rekordné výsledky v novej produkcii, ktoré znamenali 

prvýkrát umiestnenie v prvej päťke poisťovní na slovenskom trhu v 

pravidelne platenom poistnom v životnom poistení.

Interná obchodná služba prešla v roku 2013 viacerými zmenami. 

V polovici roka nastúpil nový obchodný riaditeľ a s tým súviseli 

dva hlavné ciele. Prvým bola stabilizácia stávajúcej siete a druhým 

zásadná zmena v odmeňovaní, ktorá viedla k výraznému rozšíreniu 

siete fi nančných agentov na všetkých stupňoch riadenia. Druhá 

polovica roka sa niesla v trende postupného zvyšovania produkcie 

a prípravy na revolučný systém vyplácania provízií systémom PAYG 

(pay as you go), čiže v závislosti od frekvencie platenia poistného, 

ktorá vošla do platnosti 1.1.2014. 
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V roku 2013 sme pre klientov priniesli nový distribučný kanál 

pod názvom Interný maklér. Chceme tak čo najkomplexnejšie 

pokryť potreby klientov nielen v oblasti poisťovníctva, ale aj iných 

fi nančných produktov. Rozrastajúca sa sieť agentov interného 

makléra sa zameriava na profesionálnu starostlivosť o klientove 

potreby v oblasti fi nancií. Naším cieľom je pre klienta porovnať 

a vybrať to najlepšie zo širokej škály fi nančných produktov a 

samozrejme poskytnúť mu kvalitný servis.

Dôraz na skvalitňovanie servisu

I v roku 2013 bol pre AEGON Slovensko klient na prvom mieste, 

pričom uvedené nie je pre nás len fráza. Naštartovali sme viacero 

projektov, ktorých spoločným cieľom bolo poskytnúť klientom 

väčšiu pridanú hodnotu a pravidelne prekonávať ich očakávania.

V zmysle jasnej komunikácie, ktorá je jedným z atribútov značky, 

sme začali s postupnou aktualizáciou listovej korešpondencie a 

jej grafi ckej a obsahovej stránky tak, aby klientom poskytli nielen 

účelné, ale aj zrozumiteľné informácie. 

Spustili sme projekty v oblasti elektronizácie viacerých procesov a 

aktualizácie systému centra služieb zákazníkom s cieľom poskytnúť 

klientom ešte kvalitnejšie služby.

Kontinuálne sa zameriavame na analýzu zákazníckych skúseností 

a emócií, ktoré klienti zažívajú počas celého ich životného cyklu so 

Spoločnosť za rok končiaci sa 31. decembrom 2013 vykázala čistý účtový zisk po zdanení vo výške 630 tis. EUR. 

O výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013 rozhodne valné zhromaždenie akcionárov. Návrh štatutárneho orgánu valnému 

zhromaždeniu je takýto:

 tvorba Rezervného fondu vo výške 63 tis. EUR (10% z čistého zisku)   

 prevod na Hospodársky výsledok minulých období vo výške 567 tis. EUR. 

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

značkou Aegon. Veríme, že detailné hodnotenie skúseností v rámci 

prístupu „customer journey“ a ich implementácia priamo ovplyvňujú 

lojalitu klientov a tá je určujúca pre výkonnosť celej spoločnosti. 

Zistenia vychádzajúce z analýzy skúseností sú bohatým zdrojom 

informácií a podnetov na skvalitňovanie našich služieb. Aby sme 

overili efektívnosť našich krokov, spokojnosť klientov a úroveň ich 

lojality, pravidelne objektívne meriame renomovanými prieskumnými 

metódami.

Finančná situácia

Hospodárenie spoločnosti a jej fi nančná situácia sú uvedené v 

účtovnej závierke. 

Spoločnosť neevidovala k 31. decembru 2013 žiadne prijaté 

bankové ani iné úvery.

Riziká

Spoločnosť je vystavená rôznym poistným a fi nančným rizikám, 

ktoré sú podrobne opísané v účtovnej závierke, v kapitole 20 

„Manažment poistného a fi nančného rizika“.

Vplyv na životné prostredie

Spoločnosti nevykonáva aktivity, ktoré by mali negatívny vplyv na 

životné prostredie.
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Pokračovanie v projektoch zameraných na skvalitňovanie servisu

Ambíciou spoločnosti je „Stať sa lídrom na poistnom trhu“. Líder 

však pre nás neznamená byť najväčším. Chceme sa stať najodporú-

čanejšou poisťovňou z pohľadu zákazníkov, obchodných partnerov, 

ale aj zamestnancov. Za jeden z hlavných ukazovateľov preto 

považujeme zlepšovanie miery odporúčanosti (NPS – Net promoter 

score), ktorú pravidelne vyhodnocujeme v komplexnom prieskume 

lojality a spokojnosti našich klientov. Na základe výsledkov priesku-

mu v roku 2013 sme spustili množstvo projektov zameraných 

nielen na skvalitnenie servisu klientov, ale aj fi nančných agentov. 

Jedným z projektov v oblasti skvalitňovania servisu bude uvedenie 

bezplatného internetového portálu Aegon WebKlient, ktorý umožní 

klientom sledovať stav ich poistných zmlúv. Popri iných projektoch 

tiež plánujeme rozšíriť zoznam bezplatných mailových či SMS noti-

fi kácií klientom a ich fi nančným agentom. Aj v roku 2014 budeme 

klásť veľký dôraz na zrozumiteľnosť a transparentnosť dokumentov 

a listovej korešpondencie. 

Obchodná činnosť 

Naším cieľom je udržať si vysoký štandard spolupráce s maklérsky-

mi spoločnosťami a zvýšenie produkcie v rámci budovania funkčnej 

a profesionálnej internej obchodnej služby a interného makléra. 

Plánujeme tiež rozširovanie siete regionálnych pobočiek, aby sme 

boli dostupní pre našich klientov v čo najväčšom počte okresov. 

INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ 
HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ 
SITUÁCII V ROKU 2014

Finančný pán

Uvedený fi nančný plán konsolidovaného celku na rok 2014 bol 

schválený v 4Q 2013.  

Spoločnosť je zároveň materskou spoločnosťou konsolidovanej 

skupiny, do ktorej patrí:

 dcérska spoločnosť AEGON partner, s.r.o. so sídlom Slávičie 

údolie 106, Bratislava, kde má Spoločnosť 100 % podiel. 

Základné imanie dcérskej spoločnosti je 1 105 tis. Eur (2012: 

1 105 tis. Eur). Hlavnou činnosťou spoločnosti Aegon partner, 

s.r.o. je sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent. Pre 

Aegon Životnú poisťovňu, a.s. je nástrojom na diverzifi káciu a 

oddelenie rizík spojených so sprostredkovaním poistenia. 

 Nadácia Aegon ľuďom so sídlom Slávičie údolie 106, Bratisla-

va, kde má Spoločnosť 100 % podiel. Nadácia bola založená 

16.12.2013 a nadačné imanie je 6,638 tis.Eur. Účelom nadá-

cie je ochrana zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšo-

vanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, realizácia a ochrana 

ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana práv 

detí a mládeže a pomoc fyzickým osobám.
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OČAKÁVANÉ STAVY JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK SÚVAHY 

A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT PRE ROK 2014.

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA (V TIS. EUR)

MAJETOK 31.12.2014 31.12.2013

Nehmotný majetok 672 404 

Zásoby 0 91 

Pôžičky poistencom 507 492

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 14 645 13 798 

Hmotný majetok 493 333 

Finančný majetok k dispozícií na predaj 11 500 10 897 

Investície v mene poistených / fi nančný majetok ocenený reálnou hodnotou 

vykazovaný cez výkaz ziskov a strát 56 791 51 029 

Aktíva zo zaistenia 323 628 

Pohľadávky z poistenia, zaistenia a ostatné pohľadávky 3 869 2 575 

Odložená daňová pohľadávka 100 175 

Termínované vklady v bankách 0 513 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 1 900 1 730 

Majetok spolu 90 800 82 665 

   

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31.12.2014 31.12.2013

Základné imanie 17 200 17 200 

Rezervný fond 1 998 1 508 

Ostatné kapitálové fondy 1 000 -

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi nančného majetku 0 293

Hospodársky výsledok minulých období (234) (484)

Hospodársky výsledok  bežného obdobia 1 238 722 

Vlastné imanie spolu 21 202 19 239 

Technická rezerva na životné poistenie 5 242 5 202

Technická rezerva na krytie rizika z investovania

fi nančných prostriedkov v mene poistených 56 791 51 029 

Technická rezerva na poistné plnenia 1 078 1 366 

Technická rezerva na poistné prémie 0 10 

Technická rezerva na poistné budúcich období 0 153

Ostatné záväzky 6 071 5 286

Daňové záväzky 416 380 

Záväzky spolu 69 598 63 426

Vlastné imanie a záväzky spolu 90 800 82 665 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Hrubé predpísané poistné 39 600 36 308

Poistné postúpené zaisťovateľovi (1 576) (1 332)

Čisté predpísané poistné 38 024 34 976

Výnos z investovania 329 546

Výnos zo zaistenia 474 375

Realizované a nerealizované zisky/(straty) z investícií v mene poistených 1 238 2 201

Ostatné výnosy 240 74

Ostatné technické výnosy spolu 2 281 3 195

Ostatné netechnické výnosy - 27

Výnosy spolu 40 305 38 198

 

Poistné plnenia v hrubej výške 10 463 8 311

Poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi (472) (422)

Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia 0 330

Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia 

postúpené zaisťovateľovi 0 (19)

Čisté poistné plnenia 9 991 8 200

Zmena stavu technických rezerv 6 752 10 370

Obstarávacie a prevádzkové náklady 21 713 18 284

Zmena stavu opravných položiek a odpis majetku 195 227

Finančné náklady 0 3

Náklady spolu 38 651 37 084

 

Hospodársky výsledok pred zdanením 1 654 1 114

Daň z príjmov (splatná a odložená) (416) (392)

Hospodársky výsledok po zdanení 1 238 722
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Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení je vyko-

návaný prostredníctvom výpočtu minimálnej hodnoty poistných 

záväzkov pred zaistením a jej porovnaním s upravenými technickými 

rezervami v životnom poistení pred zaistením.

Upravené technické rezervy v životnom poistení sú počítané nasle-

dovne: 

 (+) technické rezervy 

 (–) časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy 

 (–) akumulovaný dlh

Upravené technické rezervy k 31.decembru 2013 boli nasledovné:

 pre produkty typu Universal life: 

 5 366 - 4 470 - 69 = 826 tis. Eur

 pre produkty typu Unit-linked: 

 51 029 - 9 328 - 1 789 = 39 913 tis. Eur

Na kalkuláciu minimálnej hodnoty poistných záväzkov bol použitý 

model diskontovaných peňažných tokov a najlepší odhad predpokladov 

budúceho vývoja upravený o rizikové prirážky pre nepriaznivý vývoj vo 

výške odporúčaných minimálnych prirážok v zmysle Odbornej smernice 

SSA č. 1 o Teste primeranosti technických rezerv v životnom poistení.

Model diskontovaných peňažných tokov 

Minimálna hodnota poistných záväzkov sa stanoví ako rozdiel bud-

úcich záväzkov poisťovateľa a jeho budúcich príjmov, kde budúce 

záväzky predstavujú očakávané poistné plnenia, očakávané náklady 

a provízie a budúce príjmy predstavuje očakávané poistné.

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia bola určená modelom dis-

kontovaných fi nančných tokov, pričom boli modelované nasledovné 

fi nančné toky:

(+) súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení 

(poistné plnenia pre prípad úmrtia + dožitia + choroby + úrazu 

+ odkupné hodnoty)

(+) súčasná hodnota očakávaných budúcich nákladov (počiatočné 

+ udržiavacie + náklady spojené s poistnými udalosťami)

(+) súčasná hodnota očakávaných budúcich provízií (získateľské + 

kmeňové - storno-provízie)

(–) súčasná hodnota očakávaného budúceho poistného

Najlepší odhad predpokladov 

Ekonomické predpoklady o úrokovej miere boli prevzaté z AEGON 

Group. Ide o úrokovú krivku pre menu Euro, ktorá bola zostavená na 

základe úrokových swapov platných k 31.decembru 2013.

Najlepší odhad predpokladov o stornách bol upravený na základe 

výsledkov analýzy storien. Spoločnosť vyhodnocuje storná štvrťročne.

Na modelovanie úmrtnosti používa Spoločnosť 70 % populačnej 

mortality. Zároveň sa uplatňujú selekčné faktory v prvých 4 rokoch 

trvania poistenia. Tieto predpoklady sú stanovené na základe 

aktuárskeho úsudku.

TEST PRIMERANOSTI REZERV 
SPOLOČNOSTI A ZHODNOTENIE 
VÝSLEDKU

Predpoklady o jednotkových nákladoch použité v modeloch boli sta-

novené na základe podrobnej analýzy nákladov. Jednotkové náklady 

boli stanovované tak, aby v horizonte konca roku 2013 presiahli 

hodnotu plánovaných celkových nákladov Spoločnosti. 

V modeloch je zohľadnené očakávané navyšovanie nákladov vply-

vom infl ácie.

Minimálna hodnota poistných záväzkov k 31.decembru 2013 bola 

nasledovná:

 pre produkty typu Universal life: (4 139) tis. Eur

 pre produkty typu Unit-linked: (10 616) tis. Eur

Záver

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia k 31.decembru 2013 je 

nižšia ako výška upravených technických rezerv v životnom poistení 

k 31. decembru 2013. 

Technické rezervy v životnom poistení vykázané k 31. decembru 

2013 sú teda dostatočné a ich úprava nie je potrebná.

Test citlivosti 

Test citlivosti predstavuje test senzitivity minimálnej hodnoty 

poistných záväzkov na zmenu predpokladov a umožňuje tak určiť 

predpoklady, ktoré majú najväčší dopad na úroveň rezerv a výšku 

tohto dopadu. 

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený dopad zmien jednotlivých 

predpokladov na záväzky Spoločnosti:

  
Universal Life 

(v tis. EUR)

Unit Linked 

(v tis. EUR)

Nárast mortality o 10 % (4 013) (9 464)

Nárast stornovosti o 10 % (3 579) (7 183)

Nárast nákladov o 10 % (3 807) (7 810)

Nárast morbidity o 10 % (3 217) (7 717)

Nárast infl ácie o 10 % (4 137) (10 591)

Zmena investičného výnosu 

o 0,25 percent. bodu
(4 074) (7 968)

Zmena disk. sadzby o 0,25 

percent. bodu
(4 108) (8 725)

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia je pre všetky scenáre 

nižšia ako nula. Tento výsledok zodpovedá mladému portfóliu 

bežne platených zmlúv a je spôsobený rizikovou a ziskovou maržou. 

Postupom času, starnutím portfólia, sa minimálna hodnota záväz-

kov dostane nad nulu.

Pre všetky scenáre je minimálna hodnota záväzkov z poistenia 

nižšia ako výška upravených technických rezerv v životnom poistení. 
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Udalosti osobitného významu

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nedošlo k takým 

udalostiam, ktoré by si vyžadovali vykázanie v poznámkach alebo 

úpravu zostatkov v účtovnej závierke k 31. decembru 2013.

Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

AEGON Životná poisťovňa, a.s. nevynakladá žiadne fi nančné pros-

triedky do oblasti výskumu a vývoja.

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, 

obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných 

podielov materskej účtovnej jednotky

AEGON Životná poisťovňa, a.s. nenadobudla počas účtovného 

obdobia 2013 o svojho portfólia vlastné akcie, dočasné listy, ob-

chodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej 

účtovnej jednotky.

Informácia o organizačných zložkách v zahraničí

AEGON Životná poisťovňa, a.s. nemá v zahraničí žiadne organizačné 

zložky.
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V roku 2013 bola obchodná činnosť AEGON Životná poisťovňa, a.s. 

vykonávaná prostredníctvom troch odbytových kanálov: externej 

obchodnej siete, čiže spolupráce s maklérskymi spoločnosťami, 

internej obchodnej služby a novobudovaného interného makléra.

Rozhodujúci podiel na obchodných výsledkoch spoločnosti mala 

spolupráca s maklérskymi spoločnosťami, kde najväčší podiel novej 

produkcie mala spoločnosť Partners Group SK. Ďalšími strategic-

kými spoločnosťami boli v roku 2013 spoločnosti ZFP Akadémia, 

Universal maklérsky dom a Salve Finance. Vďaka za dosiahnuté 

výsledky však patrí všetkým spoločnotiam, ktoré s nami v roku 

2013 spolupracovali.

Sme veľmi radi, že sa nám práve v 10. roku pôsobenia spoločnosti 

Aegon na slovenskom poistnom trhu podarilo v obchodnej činnosti 

dosiahnuť rekordné výsledky v novej produkcii, ktoré znamenali 

prvýkrát umiestnenie v prvej päťke poisťovní na slovenskom trhu v 

pravidelne platenom poistnom v životnom poistení.

Interná obchodná služba prešla v roku 2013 viacerými zmenami. 

V polovici roka nastúpil nový obchodný riaditeľ a s tým súviseli 

dva hlavné ciele. Prvým bola stabilizácia stávajúcej siete a druhým 

zásadná zmena v odmeňovaní, ktorá viedla k výraznému rozšíreniu 

siete fi nančných agentov na všetkých stupňoch riadenia. Druhá 

polovica roka sa niesla v trende postupného zvyšovania produkcie 

a prípravy na revolučný systém vyplácania provízií systémom PAYG 

(pay as you go), čiže v závislosti od frekvencie platenia poistného, 

ktorá vošla do platnosti 1.1.2014. 

Naším ďalším cieľom je udržať si vysoký štandard spolupráce s 

maklérskymi spoločnosťami a zvýšenie produkcie v rámci budovania 

funkčnej a profesionálnej internej obchodnej služby a interného 

makléra.
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AEGON ŽIVOTNÁ POISŤOVŇA, A.S.

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA  
K 31. DECEMBRU 2013

Zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi fi nančného 

výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou

(všetky údaje v tisícoch Eur)

KONSOLIDOVANÁ 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA K 31.12.2013

MAJETOK Pozn. 31.12.2013 31.12.2012

Nehmotný majetok C.1 404 217 

Zásoby 91 57 

Pôžičky poistencom 492 660 

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 13 798 10 377 

Hmotný majetok C.2 333 294 

Finančný majetok k dispozícií na predaj C.3 10 897 10 744 

Investície v mene poistených / fi nančný majetok ocenený reálnou 

hodnotou vykazovaný cez výkaz ziskov a strát C.4 51 029 41 251 

Aktíva zo zaistenia C.5 628 623 

Pohľadávky z poistenia, zaistenia a ostatné pohľadávky C.7 2 575 2 320 

Odložená daňová pohľadávka C.6 175 77 

Termínované vklady v bankách C.8 513 912 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty C.8 1 730 2 631 

Majetok spolu 82 665 70 163 

   

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY Pozn. 31.12.2013 31.12.2012

Základné imanie C.9 17 200 4 000 

Rezervný fond C.9 1 508 1 488 

Ostatné kapitálové fondy C.9 - 18 490 

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi nančného majetku C.3 293 368 

Hospodársky výsledok minulých období (484) (6 468)

Hospodársky výsledok  bežného obdobia 722 714 

Vlastné imanie spolu 19 239 18 592 

Technická rezerva na životné poistenie C.10 5 202 4 554 

Technická rezerva na krytie rizika z investovania

fi nančných prostriedkov v mene poistených C.10 51 029 41 251 

Technická rezerva na poistné plnenia C.10 1 366 1 037 

Technická rezerva na poistné prémie C.10 10 69 

Technická rezerva na poistné budúcich období C.10 153 8 

Ostatné záväzky C.11 5 286 4 482 

Daňové záväzky C.6 380 170 

Záväzky spolu 63 426 51 571 

Vlastné imanie a záväzky spolu 82 665 70 163 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA OBDOBIE 

OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

 Pozn. 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Hrubé predpísané poistné 36 308 31 258 

Poistné postúpené zaisťovateľovi (1 332) (1 441)

Čisté predpísané poistné C.12 34 976 29 817 

Výnos z investovania 546 687 

Výnos zo zaistenia 375 375 

Realizované a nerealizované zisky/(straty) z investícií v mene poistených 2 201 2 795 

Ostatné výnosy 74 45

Ostatné technické výnosy spolu C.13 3 195 3 902 

Ostatné netechnické výnosy 27 -

Výnosy spolu 38 198 33 719 

  

Poistné plnenia v hrubej výške C.14 8 311 6 332

Poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi (422) (497)

Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia 330 300

Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia 

postúpené zaisťovateľovi (19) (43)

Čisté poistné plnenia 8 200 6 092

Zmena stavu technických rezerv C.15 10 370 10 244

Obstarávacie a prevádzkové náklady C.16 18 284 16 539

Zmena stavu opravných položiek a odpis majetku C.17 227 171

Finančné náklady 3 5

Náklady spolu 37 084 33 051

  

Hospodársky výsledok pred zdanením 1 114 668 

Daň z príjmov (splatná a odložená) C.6 (392) 46 

Hospodársky výsledok po zdanení 722 714 



VÝROČNÁ SPRÁVA 2013

21

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU 

ZA OBDOBIE OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

 Pozn. 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Hospodársky výsledok po zdanení 722 714

Ostatné komplexné zisky/(straty)   

Oceňovacie rozdiely z majetku k dispozícii na predaj                (103) 693

Daň z príjmov vzťahujúca sa na ostatné komplexné zisky/straty 27                  (110)

Ostatné komplexné zisky/(straty) po zdanení C.3                 (76) 583

Komplexný hospodársky výsledok po zdanení                 646 1 297

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ 

ZA OBDOBIE OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

 

Základné 

imanie

Rezervný 

fond

Ostatné 

kapitálové 

fondy

Zisky/ 

(straty) 

minulých 

období

Oceň. 

rozdiely Spolu

Stav k 1.1.2012        4 000       1 488  18 490 (6 468)      (215)     17 295

Hospodársky výsledok -  - - 714 - 714

Oceň. rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov - - - - 583 583

Stav k 31.12.2012        4 000 1 488 18 490 (5 754) 368 18 592

Hospodársky výsledok -  - - 722 - 722

Zvýšenie základného imania 13 200 - (13 200) - - -

Úhrada strát minulých období - - (5 290) 5 290 - -

Tvorba rezervného fondu - 21 - (21) - -

Oceň. rozdiely z precenenia majetku - - - - (76) (76)

Stav k 31.12.2013    17 200 1 508 - 238 293 19 239
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH 

ZA OBDOBIE OD 1.1. 2013 DO 31.12.2013

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Prijaté poistné 36 379 31 212 

Platby zaisťovateľovi (1 338) (1 471)

Podiel na management fees (tzv.kick-back) 208 157 

Splatené pôžičky poistencom 152 28 

Prijaté provízie za sprostredkovanie 23 39

Obstarávacie a prevádzkové výdavky (6 034) (5 688)

Vyplatené provízie (14 626) (11 182)

Výplaty klientom (8 363) (6 313)

Platby od zaisťovateľa 895 941 

Daň z príjmu (259) - 

Peňažné toky z prevádzky spolu 7 037 7 723 

 

Prijaté úroky 356 359 

Príjmy z predaja/maturity fi nančného majetku k dispozícií na predaj    3 126 5 627

(Nákup) fi nančného majetku k dispozícií na predaj (1 973) (4 159) 

Výdavky spojené s investíciami kryjúcimi technickú rezervu na krytie rizika 

z investovania fi nančných prostriedkov v mene poistených (7 430) (6 704)

Výdavky spojené s investíciami kryjúcimi technické rezervy (okrem technickej rezervy 

na krytie rizika z investovania fi nančných prostriedkov v mene poistených) (1 141) (778)

Nákup investičného majetku (1 321) (252)

Predaj investičného majetku 45 2

Peňažné toky z investičných činností, netto (8 338) (5 905)

Prijaté kapitálové injekcie - - 

Vyplatené dividendy - - 

Peňažné toky z fi nancovania spolu - - 

Peňažné toky SPOLU (1 301) 1 818 

  

Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 3 431 1 613

Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 2 130 3 431
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Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky pria-

mej materskej spoločnosti (zapísanej v obchodnom registri Obchod-

nej a priemyselnej komory pre Haaglanden pod číslom 27127957), 

ktorú je možné obdržať v jej sídle. 

Spoločnosť je zároveň materskou spoločnosťou konsolidovanej 

skupiny, do ktorej patrí:

- dcérska spoločnosť AEGON partner, s.r.o. so sídlom Slávičie 

údolie 106, Bratislava, kde má Spoločnosť 100% podiel. 

Základné imanie dcérskej spoločnosti je 1 105 tis.Eur  (2012: 

1 105 tis.Eur). Hlavnou činnosťou spoločnosti Aegon partner, 

s.r.o. je sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent,

- Nadácia Aegon ľuďom so sídlom Slávičie údolie 106, Bratisla-

va, kde má Spoločnosť 100% podiel. Nadácia bola založená 

16.12.2013 a nadačné imanie je 6,638 tis.Eur. Účelom nadá-

cie je ochrana zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšo-

vanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, realizácia a ochrana 

ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana práv 

detí a mládeže a pomoc fyzickým osobám.

B. VÝZNAMÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY 
 A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ 

 ZÁVIERKY

Táto účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka 

za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 v 

súlade s Medzinárodnými štandardmi fi nančného výkazníctva  v 

znení prijatom Európskou úniou (ďalej aj ako „IFRS“), platných ku 

dňu zostavenia účtovnej závierky, a rovnako v súlade s § 17a zá-

kona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj ako „zákon o účtovníctve“).

Účtovná závierka pozostáva z konsolidovanej súvahy k 31. decem-

bru 2013, konsolidovaného výkazu ziskov a strát za obdobie od 1. 

januára do 31. decembra 2013, konsolidovaného výkazu komplex-

ného výsledku za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013, 

konsolidovaného výkazu zmien vo vlastnom imaní za obdobie od 1. 

januára do 31. decembra 2013, konsolidovaného výkazu peňažných 

tokov za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 a pozná-

mok k účtovnej závierke za obdobie od 1. januára do 31. decembra 

2013.

Výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára do 31. decembra 

2013, ako aj za porovnávacie obdobie od 1. januára do 31. decem-

bra 2012, bol zostavený použitím priamej metódy. 

V účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2012 bol výkaz 

peňažných tokov zostavený použitím nepriamej metódy.

Going concern

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená na základe predpokla-

du ďalšieho nepretržitého trvania Spoločnosti (angl. going concern).

Ocenenie

Účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien okrem 

fi nančného majetku k dispozícii na predaj a fi nančného majetku 

oceneného reálnou hodnotou vykazovaného cez výkaz ziskov a 

strát (investície v mene poistených), ktoré sú vykázané v reálnej 

hodnote. 

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 O SPOLOČNOSTI

1. ÚDAJE O SPOLOČNOSTI A PREDMET ČINNOSTI

Obchodné meno a sídlo, informácie o vzniku

AEGON Životná poisťovňa, a.s. (ďalej len ako „Spoločnosť“), IČO 

35979356, so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava, bola založená 

dňa 30. januára 2006. 

Národná banka Slovenska v zmysle zákona č.95/2002 Z.z. o 

poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o 

poisťovníctve“) udelila Spoločnosti 8. februára 2006 povolenie na 

vznik a činnosť poisťovne (číslo UDK – 001/2006/POIS). 

Do obchodného registra bola Spoločnosť zaregistrovaná dňa 14. 

februára 2006 a poisťovaciu činnosť začala vykonávať 1. júla 2006.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie poisťovacej čin-

nosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných 

poistných odvetví:

1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, alebo 

poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.

2. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom.

3. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením 

niektorého odvetvia uvedeného v bodoch 1 a 2.

Členovia predstavenstva a dozornej rady

Členovia predstavenstva Spoločnosti k 31. decembru 2013:

Predseda: Ing. Richard Strapko (od 19.3.2013)

Ing.Jana Gruntová (do 18.3.2013)

Podpredseda: Ing. Peter Jung 

Členovia: Ing. Branislav Buštík 

Členovia dozornej rady Spoločnosti k 31. decembru 2013:

Predseda: Péter Máhig (od 20.6.2011)

Členovia: Ing. Róbert Beliš  (do 23.10.2013)

Ing.Róbert Tóth (od 24.10.2013)

Eszter Horpácsy

2. OBCHODNÉ MENO PRIAMEJ MATERSKEJ 

 SPOLOČNOSTI A MATERSKEJ SPOLOČNOSTI  

 CELEJ SKUPINY

Spoločnosť je súčasťou nasledovnej skupiny spoločností:

Priama materská 

spoločnosť

Hlavná materská 

spoločnosť

Meno USFH - Nezam B.V. Aegon N.V.

Sídlo a miesto 

uloženia 

konsol. účtov-

nej závierky

Aegonplein 50, s-

-Gravenhage, 2591TV, 

Holandsko

Aegonplein 50, s-

-Gravenhage, 2591TV, 

Holandsko
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b) Štandardy a interpretácie, ktoré boli vydané, ale ešte 

nenadobudli účinnosť

Štandardy, ktoré boli vydané, ale k dátumu vydania účtovnej 

závierky Spoločnosti ešte nenadobudli účinnosť, resp. ich EÚ ešte 

neprijala, sú uvedené ďalej. V tomto zozname sa uvádzajú vydané 

štandardy a interpretácie, pri ktorých spoločnosť primerane predpo-

kladá, že ich použitie v budúcnosti ovplyvní jej zverejnenia, fi nančnú 

situáciu alebo hospodárske výsledky. Spoločnosť plánuje tieto 

štandardy prijať, keď nadobudnú účinnosť.

 IFRS 9 Finančné nástroje: Klasifi kácia a oceňovanie

IFRS 9 bol pôvodne vydaný v novembri 2009 a mal nahradiť štan-

dard IAS 39. Štandard predstavuje nové požiadavky na klasifi káciu 

fi nančných aktív a záväzkov. V októbri 2010 IASB pridala do IFRS 9 

požiadavky na klasifi káciu a oceňovanie fi nančných aktív a záväzkov 

a odúčtovanie fi nančných aktív a záväzkov. Väčšina požiadaviek IAS 

39 pre klasifi káciu a oceňovanie fi nančných záväzkov a odúčtovanie 

fi nančných aktív a záväzkov zostala nezmenená. Nový štandard eli-

minuje kategórie fi nančných aktív “k dispozícii na predaj” a “držané 

do splatnosti”. Podľa IFRS 9 sa všetky fi nančné aktíva a záväzky 

prvotne oceňujú v reálnej hodnote upravenej o transakčné náklady. 

Finančné aktíva

Dlhové nástroje sa môže v prípade, že nie je použitá opcia na oce-

ňovanie v reálnej hodnote (“fair value option”), následne oceňovať v 

amortizovanej hodnote v prípade že:

-  Aktívum je držané v rámci obchodného modelu, ktorý má cieľ 

držať aktívum na zinkasovanie zmluvných peňažných tokov a 

zároveň

-  Zmluvné podmienky aktíva dávajú nárok na peňažné toky 

ktoré sú výlučne platby úrokov a istiny.

Všetky dlhové nástroje, kde uvedené podmienky nie sú splnené, sa 

následne oceňujú v reálnej hodnote. 

Všetky podielové investície sa oceňujú v reálnej hodnote cez ostat-

né komplexné zisky (OCI) alebo cez výsledovku. Podielové investície 

držané na obchodovanie sa oceňujú v reálnej hodnote cez výsledov-

ku. Všetky ostatné podielové investície sa na základe rozhodnutia 

Spoločnosti, ktoré sa potom spätne nemôže zmeniť, oceňujú v 

reálnej hodnote buď cez výsledovku alebo ostatné komplexné zisky. 

Finančné záväzky

Pre fi nančné záväzky, na ktoré sa použila opcia na oceňovanie v 

reálnej hodnote, sa zmena reálnej hodnoty zapríčinená zmenou kre-

ditného rizika emitenta vykazuje v ostatných komplexných ziskoch. 

Ostatné zmeny reálnej hodnoty sa vykazujú vo výsledovke.

Účtovanie o zabezpečení

Do štandardu IFRS 9 sa pridala nová časť o účtovaní o zabezpečení, 

ktorá znamená významné prehodnotenie celého účtovania o zabez-

pečení a prináša nový koncept, ktorý je viac v súlade s procesom 

riadenia rizík. Taktiež došlo k zmenám požiadaviek na vykazovanie o 

zabezpečení a riadení rizík.

Štandard momentálne nemá stanovený dátum účinnosti. IASB sa 

rozhodla odložiť dátum účinnosti do doby, kedy bude známe celé 

znenie štandardu.

Účtovné metódy

Účtovné metódy sa použili konzistentne s predchádzajúcim účtov-

ným obdobím.

Funkčná mena

Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomického pro-

stredia, v ktorom Spoločnosť vykonáva svoje aktivity. Funkčná mena 

a mena, v ktorej je zostavená účtovná závierka Spoločnosti, je euro 

(ďalej len „Eur“) a všetky zostatky sú uvedené v tisícoch Eur, pokiaľ 

nie je uvedené inak. Záporné hodnoty a hodnoty nákladov alebo 

strát sú uvedené v zátvorkách.

Aplikované štandardy

Spoločnosť prijala všetky štandardy a interpretácie, ktoré vydala 

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a jej Výbor pre in-

terpretácie medzinárodného fi nančného výkazníctva (IFRIC) v znení 

prijatom Európskou úniou (EÚ) a ktoré sú pre ňu relevantné

a) Štandardy a interpretácie, ktoré nadobudli účinnosť počas 

bežného roka:

Pre bežné účtovné obdobie platia nasledujúce dodatky existujúcich 

štandardov, ktoré vydali IASB a IFRIC a ktoré prijala EÚ:

V prípade, že aplikácia štandardov alebo interpretácii mala vplyv 

na fi nančnú pozíciu alebo hospodárenie Spoločnosti, tento vplyv je 

popísaný v ďalšom texte.

 IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou

Štandard IFRS 13 predstavuje zjednotený zdroj pokynov pre všetky 

oceňovania reálnou hodnotou podľa IFRS. Nedochádza v ňom k 

zmene, kedy má účtovná jednotka oceňovať reálnou hodnotou, 

ale skôr predpisuje, ako podľa IFRS oceňovať reálnou hodnotou v 

prípadoch, keď je nutné alebo možné reálnu hodnotu použiť. IFRS 

13 defi nuje reálnu hodnotu ako výstupnú cenu (“exit price”). V 

dôsledku návodu z IFRS 13, Spoločnosť prehodnotila spôsoby určo-

vania reálnej hodnoty, osobitne niektoré vstupy do oceňovania ako 

napríklad vlastné kreditné riziko pri oceňované fi nančných záväzkov. 

IFRS 13 tiež vyžaduje špecifi cké nové zverejnenia. 

Aplikácia IFRS 13 neovplyvnila výšku ocenenia reálnou hodnotou 

aktív Spoločnosti. Dodatočné vykázania boli v prípade potreby pri-

dané k jednotlivým poznámkam k aktívam a záväzkom, pri ktorých 

sa určovala reálna hodnota.

Aplikácia nasledovných štandardov a interpretácii, ktoré nadobudli 

účinnosť v roku 2013 nemala vplyv na účtovné zásady, fi nančnú 

pozíciu alebo hospodárenie Spoločnosti:

 IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky – Prezentácia položiek 

iného komplexného zisku

 IAS 19 Zamestnanecké požitky (aktualizácia IAS 19) 

 IFRS 1 Úvery od vlády (aktualizácia IFRS 1) 

 IFRIC 20 Náklady na odstránenie odpadu povrchovej bane

 IAS 1 Objasnenie požiadavky na porovnávacie informácie 

(doplnenie)

 IFRS 7 Zverejnenia — Vzájomné započítanie fi nančných aktív a 

fi nančných záväzkov — doplnenia IFRS 7

 Ročné vylepšenia – máj 2012
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Vzhľadom na to, že Spoločnosť založila dcérske spoločnosti, 

nevznikol pri prvej konsolidácii žiaden konsolidačný rozdiel.

3. ZAISTENIE

3.1. ZAISŤOVATELIA A ZAISTNÉ

Zaistná zmluva je zmluva, ktorou Spoločnosť prenáša časť poist-

ného rizika na zaisťovateľa. Majetok, záväzky, výnosy a náklady 

vyplývajúce zo zaistných zmlúv sú prezentované oddelene od 

majetku, záväzkov, výnosov a nákladov vyplývajúcich zo súvisiacich 

poistných zmlúv, pretože zaistná zmluva neoslobodzuje prvopoisti-

teľa od povinnosti vyplatiť poistenému alebo oprávnenej osobe celé 

poistné plnenie pri poistenej udalosti.

Zaistné je vypočítavané mesačne na základe aktuálnej sumy v 

riziku a aktuálnej mortality, resp. morbidity a platené štvrťročne 

za uplynulý štvrťrok a za obdobie, za ktoré bolo krytie v platnosti. 

Výsledok zaistenia sa účtuje s vplyvom na výsledok hospodárenia 

bez vplyvu amortizácie. Zaistná zmluva neoslobodzuje prvopoisti-

teľa od povinnosti vyplatiť poistenému alebo oprávnenej osobe celé 

poistné plnenie pri poistenej udalosti.

Hlavným zaisťovateľom je Mníchovská zaisťovacia spoločnosť - 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Produkty Premium, Premium Move a Pripoistenie úmrtia v dôsledku 

infarktu srdca alebo mozgovej príhody sú zaistené zaisťovateľom 

Reinsurance Group of America (RGA). Produkty Premium a Premium 

Move sú zaistené škodovým nadmerkom s vlastným vrubom pois-

ťovne 33 tis.Eur. Limit automatickej akceptácie je 166 tis.Eur. Pripo-

istenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody je 

zaistené kvótou so spoluúčasťou poisťovne 50%.

3.2. PODMIENKY ZAISTENIA

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané do 31.12.2010 

vrátane

Pri produktoch hlavného poistenia je zaistené riziko úmrtia. Poistná 

zmluva je zahrnutá do zaistenia, ak je úhrnná suma v riziku na 

poistenú osobu vyššia ako 35 tis.Eur. Úhrnná suma v riziku je súčet 

súm v riziku, v čase uzavretia posudzovanej poistnej zmluvy, na 

všetkých zmluvách (vrátane posudzovanej), na ktorých poistená 

osoba vystupuje ako poistený. Suma v riziku presahujúca 35 tis.Eur 

je postupovaná zaisťovateľovi. Zaistovateľ automaticky akceptuje 

všetky poistné zmluvy s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 

tis.Eur. Uzatvorenie poistnej zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v 

riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasledovne:

 do zaistenia je zahrnutá každá uzatvorená poistná zmluva

 podiel zaisťovateľa na poistnom plnení v prípade nastatia 

poistnej udalosti je 50% poistnej sumy

 spoluúčasť poisťovne je 50%

 zaistovateľ automaticky akceptuje všetky poistné zmluvy s 

úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 tis.Eur. Uzatvorenie 

zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť konzultova-

né so zaisťovateľom.

Prijatie IFRS 9 bude mať vplyv na klasifi káciu a ocenenie aktív a 

záväzkov Spoločnosti. Spoločnosť odhadne vplyv aplikácie spolu s 

ostatnými fázami štandardu keď vyjdú, za účelom získania komplex-

ného prehľadu. 

Prijatie nasledujúcich štandardov a interpretácií nebude viesť k 

žiadnym zmenám v účtovných politikách, fi nančnej pozícii a hospo-

dárenia Spoločnosti:

 IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka

 IFRS 11 Spoločné podnikanie

 IFRS 12 Zverejnenia podielov v iných spoločnostiach

 IAS 27 Individuálna účtovná závierka (aktualizovaný v roku 

2011)

 IAS 28 Investície v pridružených a spoločných podnikoch 

(aktualizovaný v roku 2011)

 IAS 32 Vzájomné zúčtovanie fi nančných aktív a záväzkov 

(aktualizácia IAS 32)

 IAS 36 Vykázania ohľadne spätne získateľnej hodnoty nefi -

nančných aktív (aktualizácia IAS 36)

 IAS 39 Obnovenie derivátov a pokračovanie v účtovaní o 

zabezpečení  (aktualizácia IAS 39)

 IFRIC 21 Interpretácia ohľadne odvodov

 IAS 19 Dlhodobé zamestnanecké požitky: Príspevky zamest-

nancov

 Ročné vylepšenia IFRS cyklus 2010–2012

 Ročné vylepšenia IFRS cyklus 2011–2013

Spoločnosť sa rozhodla neimplementovať tieto štandardy, revízie a 

interpretácie pred ich dátumom účinnosti.

Ešte stále nebola objasnená regulácia účtovania o zabezpečení 

portfólia fi nančného majetku a záväzkov, keďže princípy takejto 

regulácie EÚ zatiaľ neprijala. Podľa odhadov Spoločnosti by prijatie 

účtovania o zabezpečení portfólia fi nančného majetku a záväz-

kov podľa IAS 39 „Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie“ 

nemalo mať výrazný vplyv na účtovnú závierku, ak by sa aplikovalo 

ku dňu jej zostavenia.

2. PRINCÍPY KONSOLIDÁCIE

Účtovná závierka Spoločnosti a jej dcérskej spoločnosti sa zostavuje 

agregáciou rovnorodých položiek majetku, záväzkov, vlastného 

imania, výnosov a nákladov. Vnútroskupinové zostatky, transakcie a 

výsledné zisky z týchto transakcií sú eliminované v plnej výške.

Dcérske spoločnosti predstavujú podiely v podnikoch kontrolova-

ných Spoločnosťou. Kontrola existuje vtedy, keď spoločnosť priamo 

alebo nepriamo riadi fi nančné a prevádzkové činnosti podniku tak, 

aby mala z jeho činností prínos. Pri posudzovaní kontroly sa berú do 

úvahy aj existencia a dopad potenciálnych hlasovacích práv, ktoré 

sú v súčasnosti uplatniteľné a prevoditeľné. 

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti obsahuje účtovnú 

závierku spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s., spoločnosti 

AEGON partner, s.r.o. a nadácie Nadácia Aegon ľuďom, ktoré boli 

konsolidované metódou úplnej konsolidácie. Vzájomné pohľadávky 

a záväzky medzi spoločnosťami boli z konsolidovanej účtovnej 

závierky vylúčené. 
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Uplatňované doby životnosti pre nehmotný majetok sú nasledovné:

Popis Počet rokov

NIM s obstar.cenou do 1 600 EUR jednorazový odpis

NIM s obstar.cenou 1 600 - 2 400 EUR 2

NIM s obstar.cenou nad 2 400 EUR 3

Doby životnosti nehmotného majetku sú každoročne prehodnoco-

vané.

Nehmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď 

účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú realizova-

teľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty v 

používaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

6. HMOTNÝ MAJETOK

Hmotný majetok (ďalej aj ako “HIM“) je zaúčtovaný v obstarávacích 

cenách, znížený o oprávky a opravné položky/straty zo zníženia 

hodnoty. 

Spoločnosť odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného 

odpisovania. Pre každý jednotlivý hmotný majetok je stanovená 

individuálna doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre hmotný majetok sú nasledovné:

Popis Počet rokov

Výpočtová technika – osobné počítače, 

LAN
3

Výpočtová technika – server 4

Automobily 5

Ostatné stroje a zariadenia, káblový 

systém, telek. stroje
5

Kancelársky nábytok, inventár 5

Technické zhodnotenie budov
Podľa doby nájmu 

(max. 15 rokov) 

HIM s obstar.cenou do 1 000 EUR jednorazový odpis

HIM s obstar.cenou 1 000 – 1 700 EUR 2

Doby životnosti hmotného majetku sú každoročne prehodnocované.

Hmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď 

účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú realizova-

teľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty v 

používaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

7. FINANČNÝ MAJETOK

Klasifi kácia

Spoločnosť má nasledovné druhy fi nančného majetku (kategorizo-

vané v závislosti od účelu, pre ktorý bol obstaraný):

 fi nančný majetok k dispozícií na predaj (tzv. AFS z angl.availa-

ble for sale),

 fi nančný majetok ocenený reálnou hodnotou vykazovaný cez 

výkaz ziskov a strát (tzv. FVTPL z angl. fair value through 

profi t and loss),

 úvery a pohľadávky.

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané po 1.1.2011 

vrátane

Pri produktoch hlavného poistenia je zaistené riziko úmrtia. Poistná 

zmluva je zahrnutá do zaistenia, ak je úhrnná suma v riziku na 

poistenú osobu vyššia ako 50 tis.Eur. Úhrnná suma v riziku je súčet 

súm v riziku, v čase uzavretia posudzovanej poistnej zmluvy, na 

všetkých zmluvách (vrátane posudzovanej), na ktorých poistená 

osoba vystupuje ako poistený. Suma v riziku presahujúca 50 tis.Eur 

je postupovaná zaisťovateľovi. Zaistovateľ automaticky akceptuje 

všetky poistné zmluvy s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 

tis.Eur. Uzatvorenie poistnej zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v 

riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasledovne: 

 do zaistenia sú zahrnuté všetky pripoistenia okrem nasledov-

ných:

 oslobodenie od platenia poistného

 denné odškodné

 operácie v dôsledku choroby

 hospitalizácia

 podiel zaisťovateľa na poistnom plnení v prípade nastatia 

poistnej udalosti je 10% poistnej sumy (v prípade, že škoda 

presiahne 50tis. Eur, potom spoluúčasť poisťovne je 45tis.Eur 

a zvyšok hradí zaisťovateľ)

 spoluúčasť poisťovne je 90%, max. však do výšky 45tis. Eur

 zaistovateľ automaticky akceptuje všetky poistné zmluvy s 

úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 tis.EUR. Uzatvorenie 

zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť konzultova-

né so zaisťovateľom.

3.3. AKTÍVA ZO ZAISTENIA

Aktíva zo zaistenia predstavujú postúpené technické rezervy a 

podiel na zisku zaisťovateľa podľa podmienok zaistnej zmluvy. 

4. OPERÁCIE V CUDZEJ MENE

Transakcie v cudzej mene predstavujú transakcie vykonané v mene 

inej ako je funkčná mena. Transakcie v cudzej mene sa prepočíta-

vajú na funkčnú menu podľa platného kurzu Európskej centrálnej 

banky (ďalej len „ECB“) vyhláseného k dátumu transakcie. 

Finančný majetok a záväzky v cudzích menách sa ku dňu, ku ktoré-

mu sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na funkčnú menu 

podľa kurzu ECB platného k dátumu účtovnej závierky. 

Realizované a nerealizované kurzové zisky a straty sa vykazujú vo 

výkaze ziskov a strát. 

5. NEHMOTNÝ MAJETOK

Nehmotný majetok (ďalej aj ako “NIM“) je zaúčtovaný v obstaráva-

cích cenách, znížený o oprávky a opravné položky/straty zo zníženia 

hodnoty. 

Spoločnosť odpisuje nehmotný majetok metódou rovnomerného 

odpisovania. Pre každý jednotlivý nehmotný majetok je stanovená 

individuálna doba životnosti. 
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 iné oceňovacie techniky, kde sú všetky významné vstupy 

priamo alebo nepriamo pozorovateľné z trhových údajov.

 Úroveň 3: Oceňovacie techniky využívajúce významné vstupy 

nepozorovateľné na trhu.

 Táto kategória zahŕňa všetky nástroje, pri ktorých oceňovacie 

techniky obsahujú vstupy, ktoré nie sú založené na pozorova-

teľných údajoch a kde vstupy nepozorovateľné na trhu môžu 

mať významný vplyv na ocenenie nástroja. Táto kategória 

zahŕňa nástroje, ktoré sú ocenené na základe kótovanej ceny 

pre podobné nástroje, pre ktoré je potrebné zohľadniť význam-

nú úpravu (nepozorovateľnú priamo na trhu) alebo predpoklad, 

aby sa zohľadnil rozdiel medzi nástrojmi.

 

V nasledovnej tabuľke je uvedená analýza fi nančného majetku oce-

ňovaného reálnou hodnotou so stavom k 31. decembru 2013 a k 

31. decembru 2012 rozdelená do úrovní hierarchií reálnych hodnôt:

Názov CP
Úroveň 

1

Úroveň 

2

Úroveň 

3

Trhová 

hodnota 

spolu

Štátne dlhopisy 

Slovenskej 

republiky

6 067 - - 6 067

Štátne dlhopisy 

Maďarskej 

republiky

687 - - 687

Štátne dlhopisy 

Slovinskej 

republiky

1 481 - - 1 481

Štátne dlhopisy

Chorvátskej 

republiky

397 - - 397

Štátne dlhopisy 

Litvy
884 - - 884

Štátne dlhopisy 

Rumunska
537 - - 537

Bankové dlhopisy - 530 - 530

Korporátne 

dlhopisy
315 - - 315

Investície v mene 

poistených 

- podielové fondy

46 704 - - 46 704

Investície v mene 

poistených - štátne 

dlhopisy

354 - - 354

Investície v mene 

poistených - vklady 

v bankách

- 3 971 - 3 971

Spolu k 

31.12.2013
57 425 4 501 - 61 927

Prvotné vykazovanie a odúčtovanie

Bežné nákupy a predaje fi nančného majetku sa vykazujú k dátumu 

uskutočnenia obchodu, ktorým je deň vysporiadania kúpy alebo 

predaja.

Pri prvotnom vykázaní Spoločnosť oceňuje fi nančný majetok v jeho 

reálnej hodnote.

Finančný majetok je odúčtovaný zo súvahy v nasledujúcich prípa-

doch:

 práva na peňažné toky z fi nančného majetku vypršali,

 Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z majetku na 

tretiu osobu alebo pristúpila na záväzok prevádzať zinkasova-

né peňažné toky na tretiu osobu,

 Spoločnosť previedla takmer všetky riziká a úžitky spojené 

s majetkom alebo nepreviedla takmer všetky riziká a úžitky 

spojené s majetkom, ale stratila kontrolu nad majetkom.

Reálna hodnota

Reálna hodnota je suma, za ktorú by bolo možné fi nančné aktívum 

predať, alebo nutné zaplatiť na vysporiadanie alebo presun záväzku, 

v rámci bežnej transakcii medzi participantmi na trhu k dátumu 

závierky. Ocenenie reálnou hodnotou je založené na predpoklade, 

že transakcie nastanú na:

(i) primárnom trhu pre dané aktívum alebo záväzok, alebo

(ii) v prípade, že neexistuje primárny trh, na trhu ktorý je z hľadis-

ka účtovnej jednoty najvýhodnejší. 

Primárny, resp. najvýhodnejší trh musí byť pre Skupinu dostupný. 

Pri oceňovaní fi nančných aktív a záväzkov reálnou hodnotou sa po-

užívajú tie isté predpoklady, ktoré by použili participanti na trhu, ak 

by konali v svojom najlepšom záujme. Pri oceňovaní nefi nančných 

aktív sa berie do úvahy schopnosť trhových participantov generovať 

úžitky z aktív tak, že ich používajú najlepším možným spôsobom, 

aby tieto úžitky boli čo najväčšie, poprípade schopnosť tieto aktíva 

predať iným participantom na trhu, ktorí ich budú vedieť najlepším 

možným spôsobom využiť.

Reálna hodnota fi nančného majetku, pre ktorý existuje aktívny trh a 

trhová hodnota sa dá spoľahlivo odhadnúť, je vykázaná v kótova-

ných trhových cenách. 

V prípadoch, keď kótované trhové ceny nie sú dostupné, resp. ak trh 

pre určitý fi nančný majetok nie je aktívny, sa reálna hodnotu určí 

pomocou oceňovacích metód, ktoré zahŕňajú napríklad použi-

tie nedávnych realizovaných transakcií za bežných obchodných 

podmienok, odkazovanie na podobné fi nančné nástroje, analýza 

diskontovaných peňažných tokov a oceňovacie modely opcií. Ak 

hodnota cenného papiera nie je spoľahlivo určiteľná, tak je oceňova-

ný obstarávacou hodnotou.

Spoločnosť stanovuje reálnu hodnotu použitím nasledovnej 

hierarchie, ktorá odráža významnosť vstupov pri stanovení reálnej 

hodnoty:

 Úroveň 1: Kótovaná trhová cena (neupravená) na aktívnom 

trhu pre identický nástroj.

 Úroveň 2: Oceňovacie techniky založené na pozorovateľných 

vstupoch pozorovateľných priamo (t.j. ceny) alebo nepriamo 

(t.j. odvodené od cien).

 Táto kategória zahŕňa nástroje oceňované prostredníctvom:

 kótovanej trhovej ceny na aktívnom trhu pre podobné 

nástroje,

 kótovanej ceny pre identické alebo podobné nástroje na 

trhoch, ktoré sa považujú za menej aktívne, alebo
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7.2 FINANČNÝ MAJETOK OCEŇOVANÝ REÁLNOU 

 HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Finančný majetok klasifi kovaný do tejto kategórie predstavuje 

najmä:

 fi nančný majetok, ktorý bol obstaraný primárne za účelom 

obchodovania,

 investície v mene poistených (obstarané z prostriedkov 

poistencov) - ide o fi nančný majetok, ktorý Spoločnosť drží na 

krytie záväzkov zo zmlúv, pri ktorých riziko znáša poistený (ide 

o produkty investičného životného poistenia, tzv. unit-linked).

Tento majetok sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňuje reálnou hod-

notou (bez transakčných nákladov) a následne sa oceňuje reálnou 

hodnotou cez výkaz ziskov a strát. 

Výnosy z úrokov z investícií v mene poistených sa časovo rozlišujú 

metódou efektívnej úrokovej miery a vykazujú sa vo výkaze ziskov 

a strát.

7.3 ÚVERY A POHĽADÁVKY

Úvery a pohľadávky sú nederivátový fi nančný majetok s fi xnými 

alebo s dopredu stanovenými splátkami, ktorý nie je kótovaný 

na aktívnom trhu alebo ktorý nemá Spoločnosť zámer predať v 

krátkom čase. 

Úvery a pohľadávky zahŕňajú:

 pôžičky poskytnuté poistencom, 

 pohľadávky voči poistencom, a 

 ostatné pohľadávky,

 termínované vklady v bankách.

Úvery a pohľadávky sú ocenené v amortizovanej hodnote zníženej o 

straty zo zníženia hodnoty (viď časť 8). 

Amortizovaná hodnota je suma, ktorou sa majetok ocenil pri obsta-

raní, upravená o splátky istiny a časové rozlíšenie úrokov metódou 

efektívnej úrokovej miery. 

V prípade pôžičiek poskytnutých poistencom slúži Spoločnosti 

ako zábezpeka záväzok voči dlžníkovi z titulu technickej rezervy z 

existujúcej poistnej zmluvy.

8. ZNÍŽENIE HODNOTY FINANČNÉHO MAJETKU 

Pre zostatkové hodnoty majetku Spoločnosti (okrem fi nančného 

majetku oceneného reálnou hodnotou vykazovaného cez výkaz 

ziskov a strát) sa ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, prehodnocuje, či nenastali skutočnosti, ktoré by naznačo-

vali zníženie jeho hodnoty (angl. impairment). 

Ak existuje objektívny dôkaz o možnom znížení hodnoty, ktorý je 

výsledkom jednej alebo viacerých udalostí, ku ktorým došlo po pr-

votnom vykázaní majetku a takáto udalosť má vplyv na odhadované 

budúce peňažné toky fi nančného majetku, Spoločnosť odhadne 

jeho realizovateľnú hodnotu a zostatková hodnota je znížená na 

realizovateľnú hodnotu. 

Názov CP
Úroveň 

1

Úroveň 

2

Úroveň 

3

Trhová 

hodnota 

spolu

Štátne dlhopisy 

Slovenskej 

republiky

9 053 - - 9 053 

Štátne dlhopisy 

Maďarskej 

republiky

695  - - 695 

Štátne dlhopisy 

Slovinskej 

republiky

469  - - 469 

Bankové dlhopisy - 527 - 527 

Investície v mene 

poistených 

- podielové fondy

37 737 - - 37 737 

Investície v mene 

poistených - štátne 

dlhopisy

358 - - 358 

Investície v mene 

poistených - vklady 

v bankách

- 3 156 - 3 156 

Spolu k 

31.12.2012
48 312 3 683 - 51 995 

7.1  FINANČNÝ MAJETOK K DISPOZÍCIÍ NA PREDAJ

Finančný majetok k dispozícií na predaj je fi nančný majetok, ktorý 

nie je zaradený do kategórie fi nančný majetok ocenený reálnou 

hodnotou vykazovaný cez výkaz ziskov a strát alebo úvery a pohľa-

dávky alebo držaný do splatnosti. 

Finančný majetok k dispozícií na predaj zahŕňa majetkové a dlhové 

cenné papiere, ktoré má Spoločnosť v úmysle ponechať si na neu-

rčitú dobu alebo ktoré by sa mohli predať na základe požiadavky v 

prípade problémov s likviditou alebo pri zmene podmienok na trhu. 

Finančný majetok k dispozícii na predaj je pri prvotnom zaúčtovaní 

ocenený v reálnej hodnote, ktorej súčasťou sú aj transakčné nákla-

dy, s následným precenením na reálnu hodnotu.

 

Nerealizované zmeny v reálnej hodnote fi nančného majetku k 

dispozícii na predaj sa vykazujú ako úpravy oceňovacích rozdielov 

z precenenia majetku v rámci vlastného imania, s výnimkou strát 

zo zníženia hodnoty, ktoré sa vykazujú s vplyvom na výsledok 

hospodárenia.  

Pre fi nančný majetok k dispozícii na predaj Spoločnosť posudzuje 

ku každému dátumu zostavenia účtovnej závierky, či existujú objek-

tívne dôkazy o tom, že investícia je znehodnotená (viď časť 8). 

Výnosy z úrokov sa časovo rozlišujú metódou efektívnej úrokovej 

miery a vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát, rovnako ako aj prípad-

né kurzové rozdiely u dlhových cenných papierov.

Majetkové cenné papiere, ktoré nemajú kótovanú trhovú cenu 

na aktívnom trhu a ktorých reálnu hodnotu nemožno spoľahlivo 

určiť, sa vykazujú v obstarávacích cenách a sú predmetom testu na 

znehodnotenie.
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10. ČASOVO ROZLÍŠENÉ OBSTARÁVACIE NÁKLADY

Spoločnosť na mesačnej báze rozlišuje počiatočné provízie (obsta-

rávacie náklady k poistným zmluvám) a to v sume, ktorá zodpovedá 

získateľským províziám prislúchajúcim danému mesiacu. 

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa pravi-

delne (ku koncu účtovného obdobia) testujú na návratnosť. 

Metóda testovania návratnosti rozlíšených obstarávacích nákladov 

je v súlade s metodikou skupiny AEGON. Postup testu je nasledov-

ný: súčasná hodnota budúcich ziskov pred zdanením, pred amorti-

záciou obstarávacích nákladov diskontovaná pri čistom investičnom 

výnose sa porovnáva s hodnotou časovo rozlíšených obstarávacích 

nákladov. 

Tento pomer, ktorého minimálna požadovaná výška je 100%, má 

potvrdiť, že časovo rozlíšené obstarávacie náklady je možné pokryť 

z budúcich ziskov (pomer k 31.12.2013 dosiahol 682%, pomer 

k 31.12.2012 dosiahol 727%).

11. POISTNÉ ZMLUVY

Klasifi kácia zmlúv

Zmluvy, uzavretím ktorých Spoločnosť akceptuje významné poistné 

riziko od inej strany (poistený), s dohodou, že odškodní poisteného v 

prípade, ak určená neistá budúca udalosť (poistná udalosť) negatív-

ne ovplyvní poisteného, sú klasifi kované ako poistné zmluvy.

Poistné riziko je riziko iné ako trhové riziko. Poistné zmluvy môžu 

obsahovať aj určité trhové riziko. 

Poistné riziko je významné len vtedy, ak vznik poistnej udalosti 

donúti Spoločnosť vyplatiť významnú sumu dodatočných plnení. Ak 

sa zmluva raz klasifi kuje ako poistná zmluva, ostáva ňou, až kým 

nezaniknú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

Všetky poistné produkty Spoločnosti sú defi nované ako poistné 

zmluvy, t.j. ako zmluvy, kde Spoločnosť berie na seba významné 

poistné riziko, ktoré bolo dohodnuté v poistnej zmluve. 

Spoločnosť poskytuje produkty životného poistenia v dvoch typoch:

 Unit-linked

 Universal life

Základným charakteristickým znakom oboch typov je, že pre po-

istnú zmluvu sa vytvára osobné konto, ktorého hodnota sa zvyšuje 

alokáciou poistného a investičnými výnosmi a znižuje sa inkasom 

rizikových a administratívnych poplatkov.

Hlavný rozdiel medzi nimi je:

 Pri Unit-linked je osobné konto vedené v jednotkách investič-

ných fondov a investičné riziko nesie poistník, ktorý si sám volí 

spomedzi ponúkaných investičných fondov.

 Pri Universal life je osobné konto vedené vo funkčnej mene 

a Spoločnosť garantuje minimálne zúročenie prostriedkov na 

tomto osobnom konte (2,5% p.a. resp. 3%, v závislosti od 

dátumu uzavretia poistnej zmluvy), pričom v prípade vyššieho 

zhodnotenia sa klientom pripíše celých 100% dosiahnutého 

výnosu.

Medzi takéto objektívne dôkazy patrí napríklad:

 významné fi nančné ťažkosti emitenta/dlžníka,

 porušenie zmluvných podmienok,

 zánik aktívneho trhu pre daný fi nančný majetok.

Toto zníženie sa účtuje cez výkaz ziskov a strát.

V prípade fi nančného majetku klasifi kovaného ako k dispozícii 

na predaj, u ktorého bolo už predtým vykázané zníženie reálnej 

hodnoty priamo vo vlastnom imaní a existujú objektívne dôvody, že 

došlo k zníženiu hodnoty tohto majetku, kumulovaná strata, ktorá 

bola vykázaná vo vlastnom imaní v položke „Oceňovacie rozdiely z 

precenenia majetku“, sa vykáže vo výkaze ziskov a strát. 

Suma kumulovanej straty predstavuje rozdiel medzi amortizovanou 

obstarávacou hodnotou a súčasnou reálnou hodnotou, upravený o 

zníženie hodnoty fi nančného majetku už vykázané vo výkaze ziskov 

a strát. 

V prípade investícií do majetkových účastí klasifi kovaných ako k dis-

pozícii na predaj, medzi objektívny dôkaz znehodnotenia tiež patrí 

„významný“ alebo „dlhšie trvajúci“ pokles reálnej hodnoty  investícií 

pod ich obstarávaciu cenu. Spoločnosť považuje za „významný“ 

pokles vyšší ako 30% a „dlhšie trvajúci“ dlhší ako 12 mesiacov. 

V prípade úverov a pohľadávok sa straty zo zníženia hodnoty 

vykazujú, ak je účtovná hodnota majetku vyššia ako jej odhadovaná 

spätne získateľná hodnota, čo Spoločnosť pravidelne zisťuje testo-

vaním v súlade s internou smernicou. 

Uvedené zmeny sa vykazujú ako cez výkaz ziskov a strát v položke 

„Zmena stavu opravných položiek a odpis majetku“.

Prehodnotenie zníženia hodnoty (angl. reversal of impairment). 

Ak sa reálna hodnota fi nančného majetku, ktorého zníženie bolo 

vykázané cez výkaz ziskov a strát, následne zvýši a toto zvýšenie sa 

objektívne vzťahuje na skutočnosť, ktorá nastala po vykázaní straty 

zo zníženia hodnoty vo výkaze ziskov a strát, strata zo zníženia 

hodnoty sa prehodnotí a vykáže cez výkaz ziskov a strát.

Strata zo zníženia hodnoty je zrušená/znížená len do takej výšky, 

aby zostatková hodnota fi nančného majetku neprevýšila zostat-

kovú hodnotu majetku, ktorá by bola vykázaná, ak by Spoločnosť o 

znížení hodnoty nikdy neúčtovala.

Strata zo zníženia hodnoty týkajúca sa majetkových cenných pa-

pierov klasifi kovaných ako určené na predaj sa neprehodnocuje cez 

výkaz ziskov a strát.

9. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ 

 EKVIVALENTY 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty predstavujú hotovosť v 

pokladni, ceniny, peňažné prostriedky a aktíva v banke so zostatko-

vou dobou splatnosťou menej ako 3 mesiace.
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Pre produkty Global, Premium, Premium Move a Budúcnosť Kom-

plet Spoločnosť vytvára klasickú prospektívnu matematickú rezervu 

ako rozdiel medzi súčasnou hodnotou očakávaných budúcich 

poistných plnení a súčasnou hodnotou očakávaného budúceho 

poistného. 

Technická rezerva na krytie rizika z investovania prostriedkov v 

mene poistených

Technická rezerva sa tvorí na produkty investičného životného pois-

tenia (Unit Linked), kde investičné riziko nesie poistený.

Rezerva predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta poistnej 

zmluvy ku dňu vykázania rezervy. Hodnota osobného konta sa 

vyjadruje ako násobok počtu jednotiek a aktuálnej ceny podielovej 

jednotky príslušného fi nančného fondu. Do rezervy sa započítavajú 

aj fi nančné prostriedky, ktoré už boli zaplatené na poistnú zmluvu, 

ale ešte neboli zainvestované vo forme investičných jednotiek.

Počet podielových jednotiek sa zvyšuje o zaplatené poistné a 

znižuje o poplatky na krytie poistných rizík a ostatné poplatky na 

pokrytie nákladov dohodnutých v poistných podmienkach. Výnosy z 

investícií ovplyvňujú aktuálnu cenu podielovej jednotky.

Technická rezerva na poistné plnenia

Technická rezerva na poistné plnenia je určená na poistné plnenia z 

poistných udalostí.

Rezerva sa tvorí na:

 Poistné plnenia nahlásené do konca bežného účtovného obdo-

bia a v bežnom účtovnom období  nevybavené (RBNS). 

 Poistné plnenia vzniknuté do konca bežného účtovného obdo-

bia, ale nenahlásené (IBNR). 

Výška RBNS rezervy je stanovená ako súhrn rezerv vypočítaných pre 

jednotlivé poistné udalosti na existujúce poistné zmluvy.

IBNR rezerva predstavuje odhad nákladov na krytie poistných 

udalostí, ktoré už nastali, ale do konca účtovného obdobia neboli 

nahlásené. Aplikovaná metóda Chain Ladder vychádza z výplat po-

istných udalostí a RBNS rezervy počas sledovaného obdobia. Údaje 

sú agregované podľa obdobia vzniku poistnej udalosti a obdobia, 

kedy boli poisťovni nahlásené. Predpokladá sa, že poistné udalosti 

sa budú v budúcnosti vyvíjať v súlade s vývojom v minulosti, ktorý je 

zachytený v trojuholníku.

Súčasťou rezervy na poistné plnenie je odhad predpokladaných ná-

kladov spojených s vybavovaním poistných udalostí (LAE). Rezerva 

sa vytvára vo výške percenta z RBNS a IBNR. Percento sa stanoví 

podielom nákladov vzniknutých s vybavovaním poistných udalostí a 

objemom vyplatených škôd za uplynulé účtovné obdobie.   

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa tvorí na krytia po-

skytované Spoločnosťou zadarmo. Hodnota rezervy sa stanoví ako 

súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení, nákladov 

a provízií.

Technická rezerva na poistné budúcich období

Technická rezerva na neukončené riziká sa tvorí v rámci technickej 

rezervy na poistné budúcich období. Tvorí sa pre pripoistenia, kde 

sa riziko mení v závislosti od veku, ak predpísané poistné, ktoré 

Poistné krytia

Spoločnosť v súčasnosti ponúka nasledovné typy hlavných poist-

ných krytí:

 Zmiešané životné poistenie (Partner, Benefi t Plus, Profi  Invest, 

Penzia Plus, ZFP Život, Aegon Professional)

 Rizikové životné poistenie Budúcnosť Komplet

 Detské životné poistenie s oslobodením od platenia poistenia 

v prípade úmrtia tútora (Juventus)

 Životné poistenie s garantovanou výplatou vloženého poistné-

ho v prípade úmrtia (Aegon Invest)

Klienti majú možnosť prikúpiť si k väčšine poistných zmlúv životné-

ho poistenia nasledovné pripoistenia:

 Pripoistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity 

 Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného 

 Pripoistenie Invalidity s jednorazovou výplatou 

 Pripoistenie úmrtia 

 Pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou 

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku úrazu 

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej 

príhody 

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu KOMPLET 

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 

KOMPLET 

 Pripoistenie dennej dávky za liečbu úrazu 

 Pripoistenie operácie v dôsledku choroby 

 Pripoistenie závažných chorôb 

 Pripoistenie závažných chorôb II. 

 Pripoistenie závažných chorôb pre ženy 

 Pripoistenie závažných chorôb pre mužov 

 Pripoistenie práceneschopnosti KOMPLET

 Pripoistenie hospitalizácie KOMPLET

 Úrazové pripoistenie detí “JUNIOR” 

 Pripoistenie závažných chorôb pre deti 

Vložené deriváty

V produktoch boli identifi kované viaceré vložené deriváty, resp. op-

cie a garancie, ako napr. technická úroková miera, odkupná hodnota 

a podiel na zisku. Nakoľko všetky vložené deriváty sú úzko späté s 

hlavným krytím, nie je nutné tieto deriváty oddeliť.

12. TECHNICKÉ REZERVY

Spoločnosť vytvára technické rezervy na zabezpečenie splnenia 

záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej činnosti. Tieto rezervy sú 

vytvárané v súlade so zákonom č. 8/2008 Z.z o poisťovníctve.

Technické rezervy predstavujú rezervy na predpokladané záväzky 

voči poistencom vyplývajúce z platných poistných zmlúv. Rezervy 

boli vytvorené na základe obozretného a primeraného odhadu 

záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv. 

Technická rezerva na životné poistenie

Technická rezerva na životné poistenie sa tvorí na produkty s garan-

tovanou technickou úrokovou mierou.

Technická rezerva na životné poistenie predstavuje aktuálnu hod-

notu osobného konta poistenca ku dňu účtovnej závierky. Hodnota 

osobného konta predstavuje sumu zaplateného poistného znížené-

ho o poplatky na krytie poistných rizík a ostatné poplatky na pokry-

tie nákladov dohodnutých v poistných podmienkach a zvýšeného o 

investičný výnos z investovania prostriedkov technických rezerv. 
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Na modelovanie úmrtnosti používa Spoločnosť 70% populačnej 

mortality. Zároveň sa uplatňujú selekčné faktory v prvých 4 rokoch 

trvania poistenia. Tieto predpoklady sú stanovené na základe 

aktuárskeho úsudku.

Predpoklady o jednotkových nákladoch použité v modeloch boli sta-

novené na základe podrobnej analýzy nákladov. Jednotkové náklady 

boli stanovované tak, aby v horizonte konca roku 2013 presiahli 

hodnotu plánovaných celkových nákladov Spoločnosti. 

V modeloch je zohľadnené očakávané navyšovanie nákladov vply-

vom infl ácie.

Minimálna hodnota poistných záväzkov k 31.decembru 2013 bola 

nasledovná:

- pre produkty typu Universal life: (4 139) tis. Eur

- pre produkty typu Unit-linked: (10 616) tis. Eur

Záver

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia k 31.decembru 2013 je 

nižšia ako výška upravených technických rezerv v životnom poistení 

k 31.decembru 2013. 

Technické rezervy v životnom poistení vykázané k 31.decembru 

2013 sú teda dostatočné a ich úprava nie je potrebná.

Test citlivosti                                                                                                                 

Test citlivosti predstavuje test senzitivity minimálnej hodnoty 

poistných záväzkov na zmenu predpokladov a umožňuje tak určiť 

predpoklady, ktoré majú najväčší dopad na úroveň rezerv a výšku 

tohto dopadu. 

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený dopad zmien jednotlivých 

predpokladov na záväzky Spoločnosti:

  Universal Life Unit-linked

Nárast mortality o 10% -4 013 -9 464

Nárast stornovosti o 10% -3 579 -7 183

Nárast nákladov o 10% -3 807 -7 810

Nárast morbidity o 10% -3 217 -7 717

Nárast infl ácie o 10% -4 137 -10 591

Zmena investičného výnosu 

o 0,25 percent. bodu
-4 074 -7 968

Zmena disk. sadzby o 0,25 

percent. Bodu
-4 108 -8 725

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia je pre všetky scenáre 

nižšia ako nula. Tento výsledok zodpovedá mladému portfóliu 

bežne platených zmlúv a je spôsobený rizikovou a ziskovou maržou. 

Postupom času, starnutím portfólia, sa minimálna hodnota záväz-

kov dostane nad nulu.

Pre všetky scenáre je minimálna hodnota záväzkov z poistenia 

nižšia ako výška upravených technických rezerv v životnom poistení. 

14. ZAMESTNANECKÉ POŽITKY

Zamestnanecké požitky sú všetky formy protihodnôt poskytnutých 

Spoločnosťou výmenou za služby poskytované zamestnancami. 

Vykázané sú v položke „Ostatné záväzky“.

sa vzťahuje na budúce účtovné obdobie nie je dostatočné na 

krytie všetkých poistných plnení z poistných udalostí a nákladov, 

ktoré nastanú v budúcom období a vzťahujú sa na platné poistné 

zmluvy. Hodnota rezervy sa stanoví ako súčasná hodnota budúcich 

poistných plnení, nákladov a provízií znížená o súčasnú hodnotu 

budúceho splatného poistného. 

13. TEST PRIMERANOSTI REZERV

Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení je vyko-

návaný prostredníctvom výpočtu minimálnej hodnoty poistných 

záväzkov pred zaistením a jej porovnaním s upravenými technickými 

rezervami v životnom poistení pred zaistením.

Upravené technické rezervy v životnom poistení sú počítané nasle-

dovne: 

(+) technické rezervy 

(–) časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy 

(–) akumulovaný dlh

Upravené technické rezervy k 31.decembru 2013 boli nasledovné:

 pre produkty typu Universal life: 

5 366 - 4 470 - 69 = 826 tis. Eur

 pre produkty typu Unit-linked: 

51 029 - 9 328 - 1 789 = 39 913 tis. Eur

Na kalkuláciu minimálnej hodnoty poistných záväzkov bol použitý 

model diskontovaných peňažných tokov a najlepší odhad predpo-

kladov budúceho vývoja upravený o rizikové prirážky pre nepriaz-

nivý vývoj vo výške odporúčaných minimálnych prirážok v zmysle 

Odbornej smernice SSA č. 1 o Teste primeranosti technických rezerv 

v životnom poistení.

Model diskontovaných peňažných tokov 

Minimálna hodnota poistných záväzkov sa stanoví ako rozdiel budú-

cich záväzkov poisťovateľa a jeho budúcich príjmov, kde budúce 

záväzky predstavujú očakávané poistné plnenia, očakávané náklady 

a provízie a budúce príjmy predstavuje očakávané poistné.

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia bola určená modelom dis-

kontovaných fi nančných tokov, pričom boli modelované nasledovné 

fi nančné toky:

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení 

(poistné plnenia pre prípad  úmrtia + dožitia + choroby + úrazu 

+ odkupné hodnoty)

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich nákladov (počiatočné 

+ udržiavacie + náklady  spojené s poistnými udalosťami)

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich provízií (získateľské + 

kmeňové - storno-provízie)

(–)  súčasná hodnota očakávaného budúceho poistného

Najlepší odhad predpokladov 

Ekonomické predpoklady o úrokovej miere boli prevzaté z AEGON 

Group. Ide o úrokovú krivku pre menu Euro, ktorá bola zostavená na 

základe úrokových swapov platných k 31.decembru 2013.

Najlepší odhad predpokladov o stornách bol upravený na základe 

výsledkov analýzy storien. Spoločnosť vyhodnocuje storná 

štvrťročne.
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O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje len v takom rozsahu, v 

akom je pravdepodobné, že sa v budúcnosti dosiahnu dostatočné 

daňové základy, voči ktorým ju bude možné vysporiadať. Odložené 

daňové pohľadávky a záväzky sa nediskontujú.

16. PREDPÍSANÉ POISTNÉ

Hrubé predpísané poistné zahŕňa všetky čiastky splatné podľa 

poistných zmlúv počas účtovného obdobia, nezávisle na skutoč-

nosti, či sa tieto čiastky vzťahujú celé alebo len z časti k budúcim 

účtovným obdobiam. 

Poistné zahŕňa aj dohadné poistné a úpravy odhadov poistného 

predpísaného v minulých účtovných obdobiach.

Vzhľadom na charakter produktov Spoločnosti predpísané hrubé 

poistné sa znižuje o nezaplatené poistné. 

17. NÁKLADY NA POISTNÉ PLNENIA 

Náklady na poistné plnenia predstavujú plnenia poistencom zo 

zlikvidovaných poistných udalostí alebo z titulu odkupu a vykazujú 

sa vo výške priznaných náhrad poistných plnení, resp. odkupných 

hodnôt.  

18. ÚROKOVÉ VÝNOSY A NÁKLADY

Úrokové výnosy a náklady sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát na 

základe časového rozlíšenia s použitím efektívnej úrokovej miery. 

Výnosy z úrokov zahŕňajú amortizovaný diskont alebo prémiu z 

fi nančných nástrojov. 

19. POUŽITIE ODHADOV, 

 PREDPOKLADOV A ÚSUDKOV

Zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS vyžaduje, aby Spoloč-

nosť využívala odhady, predpoklady a úsudky, ktoré ovplyvňujú 

používanie účtovných metód a zásad a vykazované sumy majetku, 

záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady 

sú používané na základe historickej skúsenosti a iných rôznych 

faktorov, ktoré sa považujú za primerané za daných okolností. Ich 

výsledky tvoria základ pre rozhodovanie o zostatkovej hodnote 

majetku a záväzkov, ktorá nie je zjavná z iných zdrojov. Aktuálne 

výsledky sa môžu odlišovať od týchto odhadov. Odhady a súvisiace 

predpoklady sú priebežne prehodnocované.

Odhady, predpoklady a úsudky Spoločnosť využíva najmä pri výpo-

čte technických rezerv (predovšetkým IBNR rezerv a technických 

rezerv životného poistenia), reálnych hodnôt fi nančných nástrojov, 

opravných položiek k pohľadávkam, dôb odpisovania a zostatkových 

hodnôt hmotného a nehmotného majetku a rezerv na zamestna-

necké požitky.

Pri odhadovaní budúcich fi nančných tokov vyplývajúcich z existencie 

poistných zmlúv je použitá skupina predpokladov.  Nemôže byť 

zaručené, že skutočný vývoj nebude významne odlišný od vývoja 

Okrem krátkodobých zamestnaneckých  požitkov, ktoré predsta-

vujú priebežne platené mzdy a odmeny zamestnancom, odvody 

zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie a príspevok za-

mestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie 

a stravovanie, sú zamestnancom poskytované aj nižšie popísané 

požitky. 

Odchodné do dôchodku

Zákonník práce vyžaduje, aby zamestnávatelia vyplácali zamestnan-

com pri odchode do dôchodku odchodné. V súlade s touto právnou 

normou Spoločnosť tvorí rezervu na zamestnanecké požitky. Výška 

rezervy predstavuje súčasnú hodnotu očakávaných budúcich platieb 

potrebných na vysporiadanie záväzku za už odpracované roky v 

Spoločnosti.

Zamestnanecké opcie a zamestnanecké práva na akcie

Spoločnosť prostredníctvom AEGON Group umožňuje svojim 

zamestnancom, aby sa po splnení určitých podmienok, podieľali na 

share option pláne. Existujú dva druhy plánov: zamestnanecké opcie 

(SOP) a zamestnanecké právo na kúpu akcie (SAR).

Zamestnanci Spoločnosti majú právo na kúpu akcií alebo na 

hotovosť za určitých podmienok.  Môžu si ich uplatniť najskôr po 

uplynutí troch rokov zamestnania a najneskôr po uplynutí desiatich 

rokov. Cena, za ktorú si právo môžu uplatniť predstavuje trhovú 

hodnotu akcií AEGON Group na burze v Amsterdame.

15. DAŇOVÉ ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY

Splatné daňové pohľadávky a záväzky

Daň z príjmov Spoločnosti sa účtuje do nákladov Spoločnosti 

v období vzniku daňovej povinnosti a je vypočítaná zo základu 

vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol 

upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých 

a dočasných úprav daňového základu, daňových úľav a umorenia 

straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z 

príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka.

Časť výnosov Spoločnosti (napr. úroky z vkladov) podlieha zrážkovej 

dani. Zaplatená zrážková daň sa v niektorých prípadoch považuje 

za preddavok na daň z príjmov (napr. daň z výnosov z dlhopisov), 

v niektorých prípadoch sa považuje za daň konečnú (napr. daň z 

úrokov z termínovaných vkladov). 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vykazujú pomocou 

súvahovej metódy z dočasných rozdielov medzi daňovou hodnotou 

majetku a záväzkov a ich čistou účtovnou hodnotou. Na určenie 

odloženej dane sa používajú daňové sadzby očakávané v čase 

realizácie aktív a záväzkov (v prípade odloženej dane vykázanej k 

31.12.2013 bola použitá 22% sadzba dane z príjmu). 

Odložená daň, ktorá sa vzťahuje na položky preceňované do vlast-

ného imania, je vykázaná vo vlastnom imaní a nie vo výkaze ziskov 

a strát.
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predikovaného na základe predpokladov. Všetky predpoklady sú 

odhadnuté na základe vlastnej skúsenosti Spoločnosti a ostat-

ných spoločností v skupine AEGON a skúsenosti celého poistného 

odvetvia.

Všetky poistné zmluvy sú predmetom testu primeranosti technic-

kých rezerv, keď je porovnávaná hodnota technických rezerv so 

súčasnou hodnotou budúcich záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv 

(viď časť 13). Súčasná hodnota budúcich záväzkov je ohodnotená 

s použitím najlepšieho odhadu predpokladov v čase vykonávania 

testu.

V prípadoch, keď nie je možné získať reálnu hodnotu fi nančných 

nástrojov z aktívnych trhov sa reálna hodnota určí použitím rôznych 

techník oceňovania, medzi ktoré patrí aj využitie matematických 

modelov. Vstup do týchto modelov je podľa možnosti prevzatý 

z uznávaných trhov, no v prípadoch, kde to nie je možné, sa pri 

stanovovaní reálnych hodnôt vyžaduje určitá miera odhadu. Odhady 

predstavujú zhodnotenie likvidity a vstupov do modelov.

20. MANAŽMENT POISTNÉHO 

 A FINANČNÉHO RIZIKA

Spoločnosť je vystavená rôznym poistným a fi nančným rizikám. 

Patria sem hlavne zmeny v mortalitách, morbiditách a stornovosti 

poistného kmeňa. Ďalšou skupinou rizík sú riziká spojené s umiest-

ňovaním prostriedkov technických rezerv do rôznych fi nančných 

aktív, ktoré sú vystavené rizikám menovým, riziku zmeny úrokových 

sadzieb, úverovému riziku, riziku zmeny cien na akciových trhoch a 

iným rizikám.
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Spoločnosť pravidelne vykonáva aktuársky kontrolný cyklus. V rámci 

neho monitoruje, či sa predpoklady použité pri ocenení produktov 

nelíšia od skutočnosti do takej miery, že by negatívne ovplyvnili 

ziskovosť produktov.

Vývoj nových produktov sa riadi ocenením produktu v súlade so 

stratégiou materskej spoločnosti, ktorá je obsiahnutá v Aegon 

Martket Consistent Strategy. Všetky nové produkty sú ocenené v 

Poistné riziko

Prehľad hlavných rizík, ktorým Spoločnosť čelí je uvedený v tabuľke:

Riziko Produkt Universal life Produkt Unit-linked

Mortalitné riziko

Pre prípad úmrtia je Spoločnosť v riziku: 

- Pre produkty, kde je pri smrti splatná vyššia z hodnôt dohodnutá poistná suma alebo 

hodnota účtu, je to rozdiel medzi nimi.

- Pre produkty, kde je pri smrti splatná dohodnutá poistná suma spolu s  hodnotou 

účtu, je to poistná suma.

- Pre produkty, kde poisťovňa preberá na seba povinnosť platiť poistné v prípade úmr-

tia poisteného, je to súčasná hodnota zostávajúcich splátok poistného.

Spoločnosť je vystavená riziku, že poistné udalosti budú nastávať častejšie alebo vo vyššej 

hodnote, ako sa očakávalo.

Pre prípad dožitia Spoločnosť vypláca aktuálnu hodnotu účtu, teda nie je žiadne mortalit-

né riziko.

Morbiditné riziko

Pre rizikové pripoistenia je Spoločnosť v riziku na dohodnutú poistnú sumu, príp. súčasnú 

hodnotu zostávajúcich splátok poistného, ktoré by na seba prebrala v prípade invalidity 

poisteného.

Riziko stornovosti 

V prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy Spoločnosť vypláca odkupnú hodnotu, 

ktorá je rovná hodnote účtu zníženému o odkupný poplatok. Poistníkovi vzniká nárok na 

odkupnú hodnotu po uplynutí 36 mesiacov trvania poistenia.

Riziko vyplývajúce zo stornovosti je, že spoločnosť prichádza o pozitívne cash-fl ow 

budúcich rokov.

Náklady

Náklady sa pokrývajú z poplatkov, ktoré sú strhávané z osobných účtov poistných zmlúv. 

Riziko je, že Spoločnosť nedosiahne potrebné kritické množstvo poistných zmlúv, z ktoré-

ho by sa dal získať dostatočný objem poplatkov na vykrytie všetkých fi xných a variabilných 

nákladov.

Investičné výnosy

Garantovaná technická úroková miera je 

2,5% p.a. a 3% p.a. Riziko predstavuje 

možnosť, že v budúcnosti Spoločnosť 

nebude schopná získať zo svojho majetku 

požadované minimum vo výške technickej 

úrokovej miery. V tom prípade bude musieť 

alokovať chýbajúce výnosy zo svojich 

prostriedkov.

Investičné riziko znáša v plnej miere poist-

ník. Investičný výnos sa premietne do ceny 

investičnej jednotky. 

Opcia zvýšenia poistného krytia 

Poistník má možnosť zvýšiť si poistné krytie o mieru infl ácie pri každom výročí uzatvorenia 

poistnej zmluvy. Nevyžaduje sa žiadna kontrola rizika. Je to riziko antiselekcie, že túto 

opciu využijú len klienti s horším zdravotným stavom. 

Opcia čiastočného výberu 

Poistník má právo odkúpiť časť svojho účtu pred koncom poistnej doby, ale po uplynutí as-

poň 36 mesiacov (v prípade jednorazovo zaplateného poistného je to 12 mesiacov). Riziko 

pre Spoločnosť je, že klienti budú odkupovať vo väčšom množstve a Spoločnosť nebude 

generovať výnosy zo správy aktív v predpokladanej výške.

Vložené opcie a deriváty Neoceňuje sa samostatne.

Spoločnosť riadi mortalitné a morbiditné riziko dôkladnou kontrolou 

rizika pri schvaľovaní poistných zmlúv. Riadi sa pri tom pravidlami 

stanovenými zaisťovateľom. Pre riziká prekračujúce maximálne li-

mity poistných súm dohodnuté so zaisťovateľom musia byť poistné 

zmluvy zaslané zaisťovateľovi na osobitné posúdenie.

Spoločnosť ďalej riadi svoje riziko zaistením. Volatilitu výšky 

poistných plnení z mortalitného rizika homogenizuje excedentným 

zaistením. Pripoistenia sú zaistené kvótovým zaistením. 
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 Menové riziko

Spoločnosť má fi nančné investície, ktoré kryjú technické rezervy 

životného poistenia a voľné zdroje denominované v mene EUR a len 

nevýznamná časť ostatného majetku a záväzkov je denominovaných 

v cudzej mene. Spoločnosť preto nie je vystavená významnému 

menovému riziku.

 Riziko zmeny úrokovej sadzby

Riziko úrokovej miery spočíva v tom, že hodnota fi nančného nástro-

ja bude kolísať v dôsledku zmien trhových úrokových sadzieb, a tiež 

aj v tom, že dátumy splatnosti úročených aktív sa líšia od dátumov 

splatnosti úročených záväzkov použitých na fi nancovanie týchto 

aktív.

V prípade produktov Unit-linked, kde riziko z fi nančného umiestne-

nia nesie poistený, Spoločnosť na seba nepreberá úrokové riziko. 

Pri tradičnom životnom poistení Spoločnosť poistencom garantuje 

výnos vo výške technickej úrokovej miery. Keďže v produktovom 

portfóliu Spoločnosti produkty s garantovanou technickou úroko-

vou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny úrokovej sadzby 

nie je významné.

Finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti, najmä 

štátne dlhopisy, je citlivý na zmeny trhových podmienok. Avšak 

ak by trhové úrokové sadzby k 31. decembru 2013 a 31. decem-

bru 2012 boli zvýšené/znížené o 0,25% pri zachovaní ostatných 

premenných, dopad týchto zmien na vlastné imanie ku koncu 

nasledovného účtovného obdobia by nebol významný.

modeli na výpočet MC VNB a schválené na lokálnej úrovni a násled-

ne schválené na úrovni skupiny. 

Model na výpočet MC VNB a MVN je schvaľovaný centrálnym mode-

lingovým tímom a až po jeho validácii použitý na výpočet.

Trhové riziko

Spoločnosť vykonala k 31. decembru 2013 analýzu senzitivity trho-

vého rizika v zmysle IFRS 7. Bolo zohľadnené zloženie investičného 

portfólia podľa typu jednotlivých zložiek majetku:

 fi nančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami investičného 

životného portfólia (Unit-linked)

 fi nančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami s garantova-

nou úrokovou mierou (Universal life)

 fi nančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti.

V prípade poistných zmlúv investičného životného poistenia je vplyv 

zmien výnosov na hospodársky výsledok nulový. 

V prípade poistných zmlúv s garantovanou úrokovou mierou 

Spoločnosť alokuje poisteným 100 % dosiahnutého úrokového 

výnosu, t.j. vplyv zmien výnosov na hospodársky výsledok je nulový 

v prípade zhodnotenia nad garantovanú úrokovú mieru. 

V prípade zhodnotenia nižšieho ako garantovaná úroková miera 

Spoločnosť dopláca časť výnosu z vlastných zdrojov, avšak nakoľko 

v produktovom portfóliu Spoločnosti produkty s garantovanou 

technickou úrokovou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny 

úrokovej sadzby nie je v tomto prípade významné.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zmluvnej zmeny úrokovej miery k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012 je nasledovný:

k 31.12.2013
0 až 3 

mesiace

3 mesiace 

až 1 rok

1 až 5 

rokov

5-10

rokov

Nad

10 rokov
Neurčené Spolu

Úročený majetok 4 942 2 810 7 151 2 562 - 49 771 67 236

Pôžičky poistencom - - - - - 492 492

Finančný majetok k dispozícii na predaj 687 497 7 151 2 562 - - 10 897

Investície v mene poistených 2 125 2 200 - - - 46 704 51 029

Pohľadávky - - - - - 2 575 2 575

Termínované vklady v bankách 400 113 - - - - 513

Peňažné prostriedky a peňažné ekvi-

valenty
1 730 - - - - - 1 730

Úročené záväzky - - - - - 5 285 5 285

Ostatné záväzky - - - - - 5 285 5 285



36

Na úročenie pôžičky sa používa rovnaká úroková sadzba, ktorá sa 

používa na pripisovanie investičných výnosov klientom na osobných 

účtoch produktov typu Universal life. Klient môže svoju pôžičku 

splatiť kedykoľvek počas trvania poistenia, pričom zaplatené 

mimoriadne poistné sa automaticky používa na splatenie pôžičky. 

V prípade, že pôžička nebola splatená do konca poistnej doby, je 

poistné plnenie znížené o aktuálnu výšku pôžičky. 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený prehľad majetku k 31. decem-

bru 2013 a k 31. decembru 2012, ktorý je po splatnosti k dátumu 

vykazovania, vrátane prípadného znehodnotenia (pričom opravná 

položka je tvorená aj k pohľadávkam, ktoré neboli po splatnosti):

k 31.12.2013
Výška 

pohľadávky 

Výška 

pohľadávky po 

splatnosti 

Výška 

opravnej 

položky

pohľadávky voči 

sprostredkova-

teľom 

2 384 1 879 1 937

pohľadávky voči 

poistencom
2 018 160 160

k 31.12.2012
Výška 

pohľadávky 

Výška 

pohľadávky po 

splatnosti 

Výška 

opravnej 

položky

pohľadávky voči 

sprostredkova-

teľom 

1 995 1 706 1 763

pohľadávky voči 

poistencom
1 837 121 121

Spoločnosť nemá významné pohľadávky v omeškaní bez znehod-

notenia.

Riziko likvidity

Riziko likvidity predstavuje riziko, že Splatnosť fi nančného majetku 

sa môže líšiť od splatnosti fi nančných záväzkov, v dôsledku čoho 

Spoločnosť nebude schopná riadne a včas uhrádzať svoje splatné 

záväzky. Dôležitou súčasťou riadenia majetku a záväzkov Spoloč-

nosti je preto zabezpečenie dostatočného množstva peňažných 

prostriedkov na vyplatenie splatných záväzkov. Spoločnosť drží 

hotovosť a likvidné vklady, aby zabezpečila každodenné požiadavky 

na splácanie záväzkov. 

k 31.12.2012
0 až 3 

mesiace

3 mesiace 

až 1 rok

1 až 5 

rokov

5-10

rokov

Nad

10 rokov
Neurčené Spolu

Úročený majetok 9 881 571 5 660 1 689 - 40 717 58 518

Pôžičky poistencom - - - - - 660 660

Finančný majetok k dispozícii na predaj  3 280 459 5 316 1 689 - - 10 744

Investicie v mene poistenych 3 170 - 344 - - 37 737 41 251

Pohľadávky - - - - - 2 320 2 320

Termínované vklady v bankách 800 112 - - - - 912

Peňažné prostriedky a peňažné ekvi-

valenty
2 631 - - - - - 2 631

Úročené záväzky - - - - - 4 482 4 482

Záväzky - - - - - 4 482 4 482

Úverové riziko

Úverové riziko predstavuje riziko, že trhová hodnota fi nančného 

majetku sa zníži v dôsledku zhoršenia kreditného ratingu emitenta 

tohto nástroja. Všetky investície Spoločnosti sú realizované v súla-

de s aktuálnou platnou internou investičnou smernicou s dôrazom 

na rating a limit stanovený pre emitenta. 

Spoločnosť je vystavená úverovému riziku najmä investíciami v 

dlhopisoch (fi nančný majetok k dispozícií na predaj) a vkladmi v 

bankách (bežné a termínované vklady).

Rozdelenie uvedeného fi nančného majetku podľa ratingu emitenta 

k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012 je nasledovné:

Rating k 31. 12. 2013 Dlhopisy 

Termí-

nované 

vklady v 

bankách

Bankové 

účty

A (Standard & Poor´s) 6 532 - -

A3 (Moody’s) 530 113 1 730

Ba1, Baa1 (Moody’s) 1 329 - -

BB, BB+, BBB 

(Standard & Poor´s)
2 506 - -

BBB- (Fitch) - 400 -

Majetok bez ratingu - - -

Spolu 10 897 513 1 730

Rating k 31. 12. 2012 Dlhopisy 

Termí-

nované 

vklady v 

bankách

Bankové 

účty

A (Standard & Poor´s) 10 049 112 2 612

BB (Standard & Poor´s) 695 - -

BBB+(FITCH) - 800 -

Majetok bez ratingu - - -

Spolu 10 744 912 2 612

Niektoré poistné produkty (Partner) umožňujú poisteným požiadať 

o pôžičku až do výšky dostatočnej hodnoty osobného konta. V 

prípade pôžičky sa aktuálna hodnota osobného konta priamo 

neznižuje, ale sa vedie záznam o aktuálnej hodnote pôžičky. Aktu-

álna hodnota pôžičky predstavuje hodnotu istiny pôžičky, ktorá sa 

zvyšuje o úrok. 
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21. SEGMENTOVÉ VYKAZOVANIE

IFRS 8: Prevádzkové segmenty vyžaduje uverejňovanie informácií o 

prevádzkových segmentoch spoločnosti.

Keďže činnosti Spoločnosti sa nevyznačujú významne odlišnými 

rizikami a ziskovosťou a regulačné prostredie, povaha služieb, pod-

nikateľské procesy, geografi cké pokrytie a typy klientov, ktorým sú 

poskytované produkty a služby, sú homogénne, Spoločnosť pôsobí 

ako jeden prevádzkový segment teda neaplikuje IFRS 8.

Z dlhodobého hľadiska Spoločnosť monitoruje predpokladanú 

likviditu odhadovaním budúcich peňažných tokov z poistných zmlúv, 

pričom nakupuje majetok s podobnou dobou splatnosti, ktorým sú 

záväzky zo spomínaných zmlúv kryté.

Termínované vklady v bankách predstavujú krátkodobé termínované 

úložky v komerčných bankách v Slovenskej republike. 

Väčšina fi nančného majetku k dispozícií na predaj je investovaná do 

vysoko likvidných štátnych dlhopisov.

k 31.12.2013
0 až 3 

mesiace

3 mesiace 

až 1 rok

1 až 5 

rokov

5-10

rokov

Nad

10 rokov

Neurčená

splatnosť
Spolu

Majetok 5 176 3 620 7 618 2 562 - 49 063 68 039

Pôžičky poistencom - - - - - 492 492

Finančný majetok k dispozícii na predaj 687 497 7 151 2 562 - - 10 897

Investície v mene poistených 2 125 2 200 - - - 46 704 51 029

Aktíva zo zaistenia - 628 - - - - 628

Odložená daňová pohľadávka - - 175 - - - 175

Pohľadávky 234 182 292 - - 1 867 2 575

Termínované vklady v bankách 400 113 - - - - 513

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
1 730 - - - - - 1 730

Záväzky 5 074 1 902 2 684 5 186 47 793 786 63 425

Technické rezervy 166 1 710 2 684 5 186 47 793 221 57 760

Daňové záväzky 380 - - - - - 380

Ostatné záväzky 4 528 192 - - - 565 5 285

Čistá súvahová pozícia k 31.12.2013 102 1 718 4 934 (2 624) (47 793) 48 277 4 614

k 31.12.2012
0 až 3 

mesiace

3 mesiace 

až 1 rok

1 až 5 

rokov

5-10

rokov

Nad

10 rokov

Neurčená

splatnosť
Spolu

Majetok 10 274 3 033 5 813 1 689 - 38 418 59 227

Pôžičky poistencom - - - - - 660 660

Finančný majetok k dispozícii na predaj  3 280 459 5 316 1 689 - - 10 744

Investicie v mene poistených 3 170 - 344 - - 37 737 41 251

Aktíva zo zaistenia - 623 - - - - 623

Daňové pohľadávky - 9 77 - - - 86

Pohľadávky 393 1 830 76 - - 21 2 320

Termínované vklady v bankách 800 112 - - - - 912

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
2 631 - - - - - 2 631

Záväzky 3 475 2 113 2 504 4 532 38 411 366 51 401

Technické rezervy 97 1 175 2 504 4 532 38 411 200 46 919

Záväzky 3 378 938 - - - 166 4 482

Čistá súvahová pozícia k 31.12.2012 6 799 920 3 309 (2 843) (38 411) 38 052 7 826

Tabuľka bola zostavená na základe najobozretnejšieho 

posudzovania dátumu splatnosti a fi nančný majetok a záväzky, 

ktorý nemá zmluvnú dobu splatnosti, je vykázaný v kategórii 

„Neurčená splatnosť“.

V analýze zostatkovej doby splatnosti boli použité diskontované 

peňažné toky fi nančných záväzkov (v prípade technických rezerv), 

ktoré sa ale významne nelíšia od ich nediskontovaných peňažných 

tokov.

Zostatková splatnosť majetku a záväzkov k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012 je nasledovná:
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C. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY 
 A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV 
 A STRÁT

1. NEHMOTNÝ MAJETOK

Zhrnutie pohybov nehmotného majetku počas rokov 2013 a 2012 

je nasledovné:

Zostatok k 

1.1.2012
Prírastky Úbytky

Zostatok k 

31.12.2012
Prírastky Úbytky

Zostatok k 

31.12.2013

Obstarávacia cena celkom 1 598 202 864 936 1 641 905 1 672 

Softvér – licencie 1 328 23 746 605 674 130 1 149 

Softvér – osobné počítače 267 54 29 292 48 10 329 

DNM 3 9 3 9 42 1 50 

Obstaranie NIM - 116 86 30 878 764 144 

Oprávky celkom (1 328) (169) (778) (719) (672) (122) (1 268)

Softvér – licencie (1 199) (77) (746) (530) (556) (111) (975)

Softvér – osobné počítače (126) (83) (29) (180) (73) (10) (243)

DNM (3) (9) (3) (9) (42) (1) (50)

Zostatková hodnota 270   217   404 

2. HMOTNÝ MAJETOK  

Zhrnutie pohybov hmotného majetku počas rokov 2013 a 2012 je 

nasledovné:

Zostatok k 

1.1.2012
Prírastky Úbytky

Zostatok k 

31.12.2012
Prírastky Úbytky

Zostatok k 

31.12.2013

Obstarávacia cena celkom 990 282 604 668 610 449 831

Hardvér – server 481 28 226 283 15 18 281 

Ostatné stroje a prístroje 131 17 77 71 6 17 61 

Automobily 176 101 101 176 263 80 359 

Technické zhodnotenie 

budovy
56 - - 56 - 3 53 

Inventár,kancelársky 

nábytok a DHIM
115 - 54 61 25 29 57 

Umelecké diela 21 - - 21 - - 21 

Obstaranie HIM 10 136 146 - 304 304 - 

Oprávky celkom (714) (117) (457) (374) (194) (73) (498)

Hardver – server (370) (70) (226) (214) (42) (15) (242)

Ostatné stroje a prístroje (117) (11) (77) (51) (10) (13) (49)

Automobily (111) (23) (100) (34) (119) (17) (137)

Technické zhodnotenie 

budovy
(19) (4) - (23) (4) (1) (26)

Inventár,kancelársky 

nábytok a DHIM
(97) (9) (54) (52) (19) (27) (45)

Zostatková hodnota 276   294   333 
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3. FINANČNÝ MAJETOK K DISPOZÍCIÍ NA PREDAJ

Prehľad jednotlivých druhov fi nančného majetku k dispozícií na 

predaj k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012 zobrazujú 

nasledovné tabuľky:

Názov CP
Obstarávacia 

cena

Amortizovaná 

cena

Trhová 

cena
Precenenie AÚV

Trhová 

hodnota 

spolu

Kótované/ 

Nekótované

Štátne dlhopisy SR 5 582 5 620 5 973 352 94 6 066 kótované

Štátne dlhopisy Maďarská republika 671 661 660 (1) 27 687 kótované

Štátne dlhopisy Slovinská republika 1 450 1 449 1 446 (2) 35 1 481 kótované

Štátne dlhopisy Chorvátska republika 399 396 389 (7) 9 397 kótované

Štátne dlhopisy Litva 855 852 854 2 30 884 kótované

Štátne dlhopisy Rumunsko 527 527 533 6 4 537 kótované

Bankový HZL SR 502 501 521 20 9 530 nekótované

Korporátne dlhopisy 305 305 310 5 5 315 nekótované

Spolu k 31.12.2013 10 292 10 310 10 686 375 212 10 897

Názov CP
Obstarávacia 

cena

Amortizovaná 

cena

Trhová 

cena
Precenenie AÚV

Trhová 

hodnota 

spolu

Kótované/ 

Nekótované

Štátne dlhopisy SR 8 420 8 406 8 866 460 187 9 053 kótované

Štátne dlhopisy Maďarská republika 671 671 668 (3) 27 695 kótované

Štátne dlhopisy Slovinská republika 450 450 455 5 14 469 kótované

Bankový HZL SR 502 502 518 16 9 527 nekótované

Spolu k 31.12.2012 10 043 10 029 10 507 478 237 10 744

  

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi nančného majetku

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi nančného majetku k dispozícií 

na predaj:

Oceňovacie 

rozdiely k 

31.12.2011

Oceňovacie 

rozdiely k 

31.12.2012

Oceňovacie 

rozdiely k 

31.12.2013

Oceňovacie 

rozdiely za 

obdobie 2012

Oceňovacie 

rozdiely za 

obdobie 2013

Precenenie dlhových cenných papierov (215) 478 375 693 (103)

Odložená daň *) - (110) (83) (110) 27

Celkom (215) 368 293 583 (76)

Vplyv na komplexný výsledok za 

obdobie
583 (76)

   

*) odložená daň bola prvý krát vykázaná za účtovné obdobie 

končiace sa 31.12.2012
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4. INVESTÍCIE V MENE POISTENÝCH / FINANČNÝ 

 MAJETOK VYKAZOVANÝ REÁLNOU HODNOTOU 

 CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Štruktúra fi nančných investícií v mene poistených k 31. decembru 

2013 a k 31. decembru 2012 je nasledovná:  

Položka
Obstarávacia cena k 

31.12.2013

Trhová cena k 

31.12.2013

Obstarávacia cena k 

31.12.2012

Trhová cena k 

31.12.2012

Podielové fondy 42 107 46 704 35 045 37 737

Vklady v bankách 3 971 3 971 3 156 3 156

Dlhopisy 346 354 346 358

Spolu 46 424 51 029 38 547 41 251

5.  AKTÍVA ZO ZAISTENIA

Štruktúra aktív zo zaistenia  k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 

2012 je nasledovná:

31.12.2013 31.12.2012

RBNS rezerva postúpená zaisťovateľovi 171 155

IBNR rezerva postúpená zaisťovateľovi 161 158

Iné pohľadávky voči zaisťovateľovi (podiel na zisku) 296 310

Celkom 628 623

6.  DANE

Štruktúra splatnej a odloženej dane k 31. decembru 2013 

a k 31. decembru 2012 je nasledovná:

31.12.2013 31.12.2012

Pohľadávky Záväzky Pohľadávky Záväzky

Daň z príjmu splatná – preddavky/(dohad) 142 (486) - (141)

Daň z pridanej hodnoty - (19) - (23)

Ostatné dane 2 (25) 1 (15)

Daň vyberaná zrážkou 6 - 8 - 

Odložená daňová pohľadávka/(záväzok) 175 - 77 - 

Spolu odložená daňová pohľadávka 175 77 

Spolu daňový záväzok (380) (170)
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Odložené dane sú počítané zo všetkých dočasných rozdielov 

s použitím daňovej sadzby vo výške 22% (2012: 23%) nasledovne:

Účtovná hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdiel
Odložená daňová 

pohľadávka / (záväzok)

Pohľadávky 2 575 3 394 818 180 

Hmotný a nehmotný majetok 737 650 (88) (20)

Finančný majetok k dispozícii na predaj 10 897 10 522 (375) (82)

Technické rezervy na poistné plnenia 1 366 591 775 171 

Záväzky 5 285 4 830 455 100 

Daňová strata - - - - 

Odložená daňová pohľadávka - - - 349 

Nevykázaná časť - - - (174)

Odložená daňová pohľadávka vykázaná 

k 31.12.2013
- - - 175 

Zmena odloženej dane počas 2013 98

        z toho voči výkazu ziskov a strát 71

                    voči vlastnému imaniu 27

Účtovná hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdiel
Odložená daňová 

pohľadávka / (záväzok)

Pohľadávky 2 435 3 667 1 232 283 

Hmotný a nehmotný majetok 542 536 (6) (1)

Finančný majetok k dispozícii na predaj 10 744 10 265 (480) (110)

Technické rezervy na poistné plnenia 1 037 594 443 102 

Záväzky 4 854 4 193 662 152 

Daňová strata - - - - 

Odložená daňová pohľadávka    426 

Nevykázaná časť    (349)

Odložená daňová pohľadávka vykázaná 

k 31.12.2012
77 

    -

K 31.decembru 2012 Spoločnosť po prvýkrát vykázala v účtovnej 

závierke odloženú daňovú pohľadávku, ale len vo výške, v ktorej 

predpokladala jej realizáciu. 

K 31.decembru 2013 Spoločnosť vykázala v účtovnej závierke 

odloženú daňovú pohľadávku, ale len vo výške, v ktorej predpokladá 

jej realizáciu. 

Odsúhlasenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti pred zdanením 

s výškou skutočnej dane z príjmov právnických osôb je nasledovné:

31.12.2013 31.12.2012

Základ dane Daň Daň (%) Základ dane Daň Daň (%)

Hospodársky výsledok pred zdanením 1 114   668   

Teoretická daň  256 23%  127 19%

Pripočítateľné položky 2 359 543 49% 2 064 392 59%

Odpočítateľné položky (1 365) (314) -28% (1 203) (228) -34%

Použitie daňových strát z minulých období - - - (790) (150) -22%

Splatná daň  485 44%  141 21%

Odložená daň  (71) -6%  (187) -28%

Rozpustenie dohadu na DzP 2012  (24) -2%  - -

Celkom vykázaná daň 392 35% (46) -7%
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9. ZÁKLADNÉ IMANIE, REZERVNÝ FOND A OSTATNÉ 

 KAPITÁLOVÉ FONDY

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2013 pozostáva 

zo 4 000 kusov akcií, pričom nominálna hodnota jednej akcie je 

4 300 Eur (k 31. decembru 2012: 4 000 akcií s nominálnou 

hodnotou 1 000 eur).

Základné imanie je plne splatené. 

Akcionárom Spoločnosti je USFH – Nezam B.V. vlastniaca 100% 

akcií ako aj 100% hlasovacích práv.

 

Rezervný fond Spoločnosti je vytváraný na základe Obchodného zá-

konníka z vykázaného čistého zisku (10% v prípade akciovej spoloč-

nosti a 5% v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným). Použitie 

rezervného fondu je obmedzené a rozhoduje o ňom predstavenstvo 

Spoločnosti v súlade so stanovami a Obchodným zákonníkom. 

Súčasťou rezervného fondu sú tiež rozdiely vzniknuté pri konverzií 

základného imania (985 tis. Eur).

Ostatné kapitálové fondy k 31.decembru 2012 predstavovali 

príspevky od materskej spoločnosti (18 490 tis. Eur).

Splatná daň vo výške 485 tis. Eur je vykázaná na základe odhadu.

Finálna vypočítaná výška dane je vo výške 412 tis. Eur.

Rozdiel medzi odhadom vykázanej dane a konečnej vypočítanej 

dane v sume 73 tis. Eur bude vykázaný v nasledujúcom účtovnom 

období.

7. POHĽADÁVKY Z POISTENIA, ZAISTENIA 

 A OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Štruktúra pohľadávok k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012 

je nasledovná:

Pohľadávky voči

Amortiz. 

hodnota k 

31.12.2013

Opravné 

položky k 

31.12.2013

Čistý zostatok 

k 31.12.2013

Amortiz. 

hodnota k 

31.12.2012

Opravné 

položky k 

31.12.2012

Čistý zostatok 

k 31.12.2012

Poistencom 2 018 (160) 1 858 1 837 (121) 1 716

Sprostredkovateľom 2 384 (1 937) 447 1 995 (1 763) 232

Zaisťovateľom 98  - 98 181 - 181

Ostatným subjektom 122  - 122 135 - 135

Náklady bud.období 50  - 50 56 - 56

Spolu 4 672 (2 097) 2 575 4 204 (1 884) 2 320

Pohyby v opravných položkách boli v rokoch 2013 a 2012 nasle-

dovné:

Opravné položky k pohľadávkam voči

Začiatoč. 

stav k 

1.1.2012

Tvorba
Použitie/ 

rozpustenie

Konečný 

stav k 

31.12.2012

Tvorba
Použitie/ 

rozpustenie

Konečný

stav k 

31.12.2013

Poistencom 256 61 196 121 114 74 160

Sprostredkovateľom 1 621 315 173 1 763 364 190 1 937

Spolu 1 020 186 237 1 884 478 265 2 097 

8. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ 

 EKVIVALENTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY 

 V BANKÁCH

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012 je nasledovná:

31.12.2013 31.12.2012

Pokladničné hodnoty 8 6

Peniaze na ceste a ceniny 11 13

Bankové účty 1 711 2 612

Spolu 1 730 2 631

Pre účely zostavenia výkazu o peňažných tokoch sa do kategórie 

„Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty“ radia aj termínované 

vklady v bankách s dohodnutou dobou splatnosťou do 3 mesiacov. 

Ich hodnota k 31. decembru 2013 dosiahla 400 tis. Eur z celkovej 

hodnoty termínovaných vkladov    513 tis. Eur (k 31. decembru 

2012: 800 tis. Eur z celkovej hodnoty 912 tis. Eur
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11. OSTATNÉ ZÁVÄZKY

Štruktúra ostatných záväzkov k 31. decembru 2013 

a k 31. decembru 2012 je nasledovná:

Záväzky 31.12.2013 31.12.2012

Sprostredkovatelia 3 036 2 473 

Dodávatelia 579 426 

Poistenci 516 477 

Zamestnanecké požitky 807 757 

Zaisťovateľ 342 349 

Ostatné 5 - 

Spolu 5 285 4 482 

V položke zamestnanecké požitky je zahrnutá rezerva na odchodné 

do dôchodku a zamestnanecké opcie vo výške 1 tis. Eur 

(k 31. decembru 2012: 0 tis. Eur).

12. PREDPÍSANÉ POISTNÉ

Čistá výška predpísaného poistného za roky 2013 a 2012 

je nasledovná:

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Bežne platené poistné 35 773 30 846

Jednorazovo platené 

poistné
535 412

Spolu 36 308 31 258

Predpísané poistné 

postúpené 

zaisťovateľom

(1 332) (1 441)

Čisté poistné 34 976 29 817

13. OSTATNÉ TECHNICKÉ VÝNOSY

Ostatné technické výnosy za roky 2013 a 2012 sú nasledovné:

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Úrokové výnosy 305 380

Ostatné výnosy 241 307

Výnos z investovania 

spolu
546 687

Realizované a nerea-

lizované zisky/(straty) 

z investícií v mene 

poistených

2 201 2 795

Výnos zo zaistenia - 

profi tsharing 
375 375

Ostatné výnosy 73 45

Spolu 3 195 3 902

Dňa 28.júna 2013 akcionár Spoločnosti rozhodol o:

 zvýšení základného imania z fi nančných zdrojov ostatných 

kapitálových fondov v sume 13 200 tis. Eur,

 úhrade časti straty minulých období zo zdrojov ostatných 

kapitálových fondov v sume 5 290 tis. Eur,

 doplnení rezervného fondu vo výške 21 tis. Eur,

 použití zvyšnej časti čistého zisku za rok 2012 na úhradu časti 

zvyšnej straty minulých období.

10. TECHNICKÉ REZERVY

Technická rezerva na životné poistenie

31.12.2013 31.12.2012

Počiatočný stav 4 554 4 154

Zaplatené poistné 3 643 1 672

Pripísaný úrok 152 144

Rizikové poplatky a iné poplatky (2 453) (918)

Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (693) (498)

Konečný stav 5 202 4 554

Technická rezerva na krytie rizika z investovania fi nančných pros-

triedkov v mene poistených

31.12.2013 31.12.2012

Počiatočný stav 41 251 31 391

Zaplatené poistné 32 724 29 657

Pripísaný úrok alebo výnos 2 187 2 758

Rizikové a iné poplatky (18 991) (17 583)

Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (6 141) (4 972)

Konečný stav 51 029 41 251

Technická rezerva na poistné plnenia (hrubá výška)

31.12.2013 31.12.2012

Počiatočný stav 1 037 736

Tvorba 3 346 3 072

Rozpustenie/použitie (3 017) (2 771)

Konečný stav 1 366 1 037

     z toho: RBNS rezerva 467 514

                  IBNR rezerva 856 523

                  LAE rezerva 44 -

Technická rezerva na poistné prémie

 31.12.2013 31.12.2012

Počiatočný stav 69 - 

Tvorba 1 69 

Rozpustenie (60) - 

Konečný stav 10 69 

Technická rezerva na poistné budúcich období

 31.12.2013 31.12.2012

Počiatočný stav 8 - 

Tvorba 146 8 

Rozpustenie (1) - 

Konečný stav 153 8 
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V členení podľa typu investície:

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Výnosy z fi nančného 

majetku k dispozícií na 

predaj 

305 472

Výnosy z fi nančného 

majetku oceneného 

reálnou hodnotou 

vykazovaného cez výkaz 

ziskov a strát

2 189 2 765

Výnosy z úverov a 

pohľadávok
41 83

Výnosy z ostatných 

činností (napr. zaistenia)
660 582

Spolu 3 195 3 902

14. POISTNÉ PLNENIA

Poistné plnenia v hrubej výške za roky 2013 a 2012 pozostávajú z 

nasledovných nákladových položiek:

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Škody (2 482) (1 680)

Maturity (233) (303)

Odkupy a čiastočné 

odkupy
(5 596) (4 349)

Spolu (8 311) (6 332)

Kumulatívny vývoj škôd (v brutto hodnotách) zobrazujú nasledujúce 

tabuľky:

vznik škody /     

rok hlásenia
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

výplata 

spolu

stav RBNS k 

31.12.2013

stav IBNR k 

31.12.2013

2004 116 140 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0

2005 23 15 13 0 0 0 0 0 51 4 0

2006 32 30 0 0 0 0 0 62 6 0

2007 73 14 6 2 11 0 106 10 0

2008 207 146 12 2 1 3 371 15 0

2009 472 207 72 9 7 767 68 0

2010 858 282 32 8 1 180 34 11

2011 954 404 64 1 422 90 14

2012 1 282 492        1 774 140 88

2013 1 699          1 699 100 743

Spolu k 

31.12.2013
7 688 467 856
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vznik škody /     

rok hlásenia
0 1 1 2 3 4 5 6 7

výplata 

spolu

stav RBNS k 

31.12.2012

stav IBNR k 

31.12.2012

2004 116 133 0 0 0 0 0 0 0 249 3 0

2005 23 15 13 0 0 0 0 0 51 5 0

2006 32 30 0 0 0 0 0 62 6 0

2007 73 14 6 2 11 0 106 10 0

2008 206 146 12 2 1 367 15 0

2009 469 206 72 9 756 78 3

2010 856 282 30 1 167 56 11

2011 949 377 1 325 118 131

2012 1 121         1 121 223 378

Spolu 

k 31.12.2012
5 204 514 523

15. ZMENA STAVU TECHNICKÝCH REZERV

Zmena stavu technických rezerv za roky 2013 a 2012 je nasledovná:

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Zmena stavu technických rezerv na životné poistenie (648) (400)

Zmena stavu rezervy na prémie a poistné budúcich období (86) (77)

Zmena stavu technických rezerv na krytie rizika z investovania fi nančných prostriedkov v mene 

poistených *)
(9 636) (9 767)

Spolu (10 370) (10 244)

*) zahŕňa výnosy súvisiace s akumulovaným dlhom

16. OBSTARÁVACIE A PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 

Obstarávacie a prevádzkové náklady za roky 2013 a 2012 sú 

nasledovné:

Druh nákladu 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy, z toho: (13 284) (11 903)

   Provízie (15 091) (12 222)

   Reklama a podpora obchodu (1 426) (1 033)

   Náklady na poistné zmluvy a tlačivá (182) (149)

   Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 3 421 1 643

   Ostatné (6) (142)

Správna réžia, z toho: (5 001) (4 641)

   Mzdy (2 264) (2 154)

   Sociálne poistenie a zdravotné poistenie (681) (500)

   Ostatné personálne náklady (163) (125)

   Nájomné a ostatné náklady súvisiace s nájmom (411) (450)

   Poštovné a telekomunikačné poplatky (213) (205)

   Audit, poradenstvo a ostatné externé služby a poplatky *) (497) (490)

   Odpisy hmotného a nehmotného majetku, strata z predaja (273) (285)

   Údržba softvéru a ostatné IT služby (272) (251)

   Ostatné (226) (176)

Provízie a prevádzkové náklady spolu (18 284) (16 539)

*) z toho poplatok za štatutárny audit predstavoval 30 tis. Eur 

(v roku 2012: 30 tis. Eur) a poplatok za overenie konsolidačného 

balíka 30 tis. Eur (v roku 2012: 30 tis. Eur)
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17. ZMENA STAVU OPRAVNÝCH POLOŽIEK  

 A ODPIS AKTÍV

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči sprostredkovateľom (173) (143)

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči poisteným (53) (8)

Zníženie hodnoty investície v dcérskej spoločnosti - (20)

Spolu (227) (171)

18. ZOSTATKY A TRANSAKCIE 

 SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI 

Spoločnosť považuje za spriaznené strany také protistrany, ktoré 

predstavujú:

 podniky, ktoré priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedné-

ho alebo viacerých sprostredkovateľov, kontrolujú Spoločnosť 

alebo sú kontrolované Spoločnosťou,

 podniky, kde materská spoločnosť má podstatný vplyv, ktoré 

nie sú podnikmi s rozhodujúcim vplyvom ani spoločnými pod-

nikmi,

 kľúčový manažment Spoločnosti, ktorým sa myslia osoby, 

majúce kompetencie a zodpovednosť za plánovanie, rozho-

dovanie a kontrolu nad aktivitami Spoločnosti vrátane ich 

blízkych príbuzných,

 podniky, v ktorých podstatný podiel na hlasovacích právach 

vlastní priamo alebo nepriamo ktorákoľvek osoba opísaná v 

predchádzajúcom bode alebo na ktorú môže mať takáto osoba 

významný vplyv. Sem patria podniky vlastnené manažmentom 

Spoločnosti a podniky, ktoré majú so Spoločnosťou spoločné-

ho člena kľúčového manažmentu.

Pri zvažovaní všetkých spriaznených strán sa pozornosť upriamuje 

na podstatu vzťahu, a nie na jej formu. Uvedené operácie boli vyko-

nané za obvyklých a štandardných obchodných podmienok.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. decembru 2013 a nákladov 

a výnosov za rok 2013 voči spriazneným stranám je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Prepojené spoločnosti 18 152
provízie za sprostredkovanie, vyfakturované 

služby, prijaté služby

Vedenie spoločnosti 181 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 18 333

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Prepojené spoločnosti 305 23
prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie, 

úrokový výnos

Vedenie spoločnosti 825 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 1 130 23

V položke zamestnanecké požitky je zahrnutá rezerva 

na zamestnanecké opcie vo výške 1 tis. Eur.
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Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. decembru 2012 a nákladov 

a výnosov za rok 2012 voči spriazneným stranám je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Prepojené spoločnosti 6 58
provízie za sprostredkovanie, vyfakturované 

služby, prijaté služby

Vedenie spoločnosti 3 246 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 9 304

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Prepojené spoločnosti 259 39
prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie, 

úrokový výnos

Vedenie spoločnosti 743 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 1 002 39

V položke zamestnanecké pôžitky je zahrnutá rezerva na zamest-

nanecké opcie vo výške 0 tis.Eur.

19. RIADENIE KAPITÁLU A REGULAČNÉ POŽIADAVKY

Spoločnosť je povinná dodržiavať externe stanovené požiadavky na 

kapitál, ktoré sú upravené Zákonom o poisťovníctve a aj reguláciami 

štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom. 

Cieľom je sledovanie nepretržitého dodržiavania skutočnej miery 

solventnosti, ktorá by mala dosahovať najmenej výšku požadovanej 

miery solventnosti, v súlade s Opatrením NBS č. 2/2013. Solvent-

nosťou poisťovne sa rozumie schopnosť poisťovne zabezpečiť vlast-

nými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých poistných 

a zaistných zmlúv.  

K 31. decembru 2013, ako aj k 31.decembru 2012, skutočná miera 

solventnosti Spoločnosti prekračovala výšku požadovanej miery 

solventnosti. 

Regulovanou oblasťou je taktiež tvorba, použitie, zásady a spôsob 

umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne, ktorá sa 

riadi Opatrením NBS č. 7/2008.

20. NÁSLEDNÉ UDALOSTI 

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nedošlo k takým 

udalostiam, ktoré by si vyžadovali vykázanie v poznámkach alebo 

úpravu zostatkov v účtovnej závierke k 31. decembru 2013.

Táto účtovná závierka bola schválená predstavenstvom Spoločnosti 

dňa 28. marca 2014. 

Podpis v mene predstavenstva:

  

Ing. Richard Strapko

predseda predstavenstva

Ing. Peter Jung

podpredseda predstavenstva
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AEGON ŽIVOTNÁ POISŤOVŇA, A.S.

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
K 31. DECEMBRU 2013

Zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi fi nančného 

výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou

(všetky údaje v tisícoch Eur)

INDIVIDUÁLNA 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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SÚVAHA K 31.12.2013

MAJETOK Pozn. 31.12.2013 31.12.2012

Nehmotný majetok C.1 329 209 

Investície v dcérskych spoločnostiach C.5 642 635 

Zásoby 33 51 

Pôžičky poistencom 492 660 

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 13 798 10 377 

Hmotný majetok C.2 289 271 

Finančný majetok k dispozícií na predaj C.3 10 897 10 744 

Investície v mene poistených / fi nančný majetok ocenený reálnou hodnotou 

vykazovaný cez výkaz ziskov a strát C.4 51 029 41 251 

Aktíva zo zaistenia C.6 628 623 

Pohľadávky z poistenia, zaistenia a ostatné pohľadávky C.8 2 529 2 262 

Odložená daňová pohľadávka C.7 175 77 

Termínované vklady v bankách C.9 513 912 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty C.9 1 296 2 186 

Majetok spolu 82 650 70 258

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY Pozn. 31.12.2013 31.12.2012

Základné imanie C.10 17 200 4 000

Rezervný fond C.10 1 504 1 488

Ostatné kapitálové fondy C.10 - 18 490

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi nančného majetku C.3 293 368 

Hospodársky výsledok minulých období (57) (5 498)

Hospodársky výsledok  bežného obdobia 630 169 

Vlastné imanie spolu 19 571 19 017 

Technická rezerva na životné poistenie C.11 5 202 4 554 

Technická rezerva na krytie rizika z investovania  fi nančných prostriedkov v mene 

poistených C.11 51 029 41 251 

Technická rezerva na poistné plnenia C.11 1 366 1 037 

Technická rezerva na poistné prémie C.11 10 69 

Technická rezerva na poistné budúcich období C.11 153 8 

Ostatné záväzky C.12 4 965 4 165 

Daňové záväzky C.7 354 157 

Záväzky spolu 63 079 51 251

Vlastné imanie a záväzky spolu 82 650 70 258
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA OBDOBIE 

OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

 Pozn. 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Hrubé predpísané poistné 36 308 31 258 

Poistné postúpené zaisťovateľovi (1 332) (1 441)

Čisté predpísané poistné C.13 34 976 29 817 

Výnos z investovania 546 687 

Výnos zo zaistenia 375 375 

Realizované a nerealizované zisky/(straty) z investícií v mene poistených 2 201 2 795 

Ostatné výnosy 46 -

Ostatné technické výnosy spolu C.14 3 168 3 857 

Ostatné netechnické výnosy 25 -

Výnosy spolu 38 169 33 674 

  

Poistné plnenia v hrubej výške C.15 8 311 6 332 

Poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi (422) (497)

Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia 330 300 

Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia postúpené 

zaisťovateľovi (19) (43)

Čisté poistné plnenia 8 200 6 092 

Zmena stavu technických rezerv C.16 10 370 10 244 

Obstarávacie a prevádzkové náklady C.17 18 481 16 651 

Zmena stavu opravných položiek a odpis majetku C.18 132 574 

Finančné náklady 3 -

Náklady spolu 37 186 33 561 

  

Hospodársky výsledok pred zdanením 983 113 

Daň z príjmov (splatná a odložená) C.7 (353) 56 

Hospodársky výsledok po zdanení 630 169 
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VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU ZA OBDOBIE 

OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

 Pozn. 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Hospodársky výsledok po zdanení 630 169

Ostatné komplexné zisky/(straty)   

Oceňovacie rozdiely z majetku k dispozícii na predaj (103) 693

Daň z príjmov vzťahujúca sa na ostatné komplexné zisky/(straty) 27                   (110) 

Ostatné komplexné zisky/(straty) po zdanení C.3 (76) 583

Komplexný hospodársky výsledok po zdanení  554                  752

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ 

ZA OBDOBIE OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

 

Základné 

imanie

Rezervný 

fond

Ostatné 

kapitálové 

fondy

Zisky/ 

(straty) 

minulých 

období

Oceň. 

rozdiely Spolu

Stav k 1.1.2012        4 000       1 488  18 490 (5 498)      (215)     18 265

Hospodársky výsledok -  - - 169 - 169

Oceň. rozdiely z precenenia majetku 

a záväzkov - - - - 583 583

Stav k 31.12.2012        4 000 1 488 18 490 (5 329) 368 19 017

Hospodársky výsledok -  - - 630 - 630

Zvýšenie základného imania 13 200 - (13 200) - - -

Úhrada strát minulých období - - (5 290) 5 290 - -

Tvorba rezervného fondu - 17 - (17) - -

Oceň. rozdiely z precenenia majetku - - - - (76) (76)

Stav k 31.12.2013    17 200 1 504 - 573 293 19 571
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 VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH 

ZA OBDOBIE OD 1.1. 2013 DO 31.12.2013

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Prijaté poistné 36 379 31 212 

Platby zaisťovateľovi (1 338) (1 471)

Podiel na management fees (tzv.kick-back) 208 157 

Splatené pôžičky poistencom 152 28 

Obstarávacie a prevádzkové výdavky (5 235) (4 825)

Vyplatené provízie (15 556) (12 219)

Výplaty klientom (8 363) (6 313)

Platby od zaisťovateľa 895 941 

Daň z príjmu (233) - 

Peňažné toky z prevádzky spolu 6 909 7 510 

 

Prijaté úroky 352 356 

Príjmy z predaja/maturity fi nančného majetku k dispozícií na predaj    3 126 5 627

(Nákup) fi nančného majetku k dispozícií na predaj (1 973) (4 159)

Výdavky spojené s investíciami kryjúcimi technickú rezervu na krytie rizika 

z investovania fi nančných prostriedkov v mene poistených (7 430) (6 704)x

Výdavky spojené s investíciami kryjúcimi technické rezervy (okrem technickej rezervy 

na krytie rizika z investovania fi nančných prostriedkov v mene poistených) (1 141) (778)

Nákup investičného majetku (1 171) (240)

Predaj investičného majetku 45 - 

Investície v dcérskych spoločnostiach (7) - 

Peňažné toky z investícií spolu (8 199) (5 898)

Prijaté kapitálové injekcie 0 - 

Vyplatené dividendy 0 - 

Peňažné toky z fi nancovania spolu 0 - 

Peňažné toky SPOLU (1 290) 1 612 

  

Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 2 986 1 374

Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 1 696 2 986
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Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky pria-

mej materskej spoločnosti (zapísanej v obchodnom registri Obchod-

nej a priemyselnej komory pre Haaglanden pod číslom 27127957), 

ktorú je možné obdržať v jej sídle. 

Spoločnosť je zároveň materskou spoločnosťou konsolidovanej 

skupiny, do ktorej patrí:

 dcérska spoločnosť AEGON partner, s.r.o. so sídlom Slávičie 

údolie 106, Bratislava, kde má Spoločnosť 100% podiel. 

Základné imanie dcérskej spoločnosti je 1 105 tis.Eur  (2012: 

1 105 tis.Eur). Hlavnou činnosťou spoločnosti Aegon partner, 

s.r.o. je sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent,

 Nadácia Aegon ľuďom so sídlom Slávičie údolie 106, Bratisla-

va, kde má Spoločnosť 100% podiel. Nadácia bola založená 

16.12.2013 a nadačné imanie je 6,638 tis.Eur. Účelom nadá-

cie je ochrana zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšo-

vanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, realizácia a ochrana 

ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana práv 

detí a mládeže a pomoc fyzickým osobám.

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 

bola schválená predstavenstvom Spoločnosti dňa 28. marca 2014 a 

je prístupná v sídle Spoločnosti.

B. VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY 
 A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ 

 ZÁVIERKY

Táto účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka 

za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 v 

súlade s Medzinárodnými štandardmi fi nančného výkazníctva  v 

znení prijatom Európskou úniou (ďalej aj ako „IFRS“), platných ku 

dňu zostavenia účtovnej závierky, a rovnako v súlade s § 17a zá-

kona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj ako „zákon o účtovníctve“).

Účtovná závierka pozostáva zo súvahy k 31. decembru 2013, 

výkazu ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 

2013, výkazu komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 

do 31. decembra 2013, výkazu zmien vlastného imania za obdobie 

od 1. januára do 31. decembra 2013, výkazu peňažných tokov za 

obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 a poznámok k účtov-

nej závierke za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013.

Výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára do 31. decembra 

2013, ako aj za porovnávacie obdobie od 1. januára do 31. decem-

bra 2012, bol zostavený použitím priamej metódy. 

V účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2012 bol výkaz 

peňažných tokov zostavený použitím nepriamej metódy.

Going concern

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená na základe predpokla-

du ďalšieho nepretržitého trvania Spoločnosti (angl. going concern).

Ocenenie

Účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien okrem 

fi nančného majetku k dispozícii na predaj a fi nančného majetku 

oceneného reálnou hodnotou vykazovaného cez výkaz ziskov a 

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 O SPOLOČNOSTI

1. ÚDAJE O SPOLOČNOSTI A PREDMET ČINNOSTI

Obchodné meno a sídlo, informácie o vzniku

AEGON Životná poisťovňa, a.s. (ďalej len ako „Spoločnosť“), IČO 

35979356, so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava, bola založená 

dňa 30. januára 2006. 

Národná banka Slovenska v zmysle zákona č.95/2002 Z.z. o 

poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o 

poisťovníctve“) udelila Spoločnosti 8. februára 2006 povolenie na 

vznik a činnosť poisťovne (číslo UDK – 001/2006/POIS). 

Do obchodného registra bola Spoločnosť zaregistrovaná dňa 14. 

februára 2006 a poisťovaciu činnosť začala vykonávať 1. júla 2006.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie poisťovacej čin-

nosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných 

poistných odvetví:

1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, alebo 

poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.

2. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom.

3. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením 

niektorého odvetvia uvedeného v bodoch 1 a 2.

Členovia predstavenstva a dozornej rady

Členovia predstavenstva Spoločnosti k 31. decembru 2013:

Predseda: Ing. Richard Strapko (od 19.3.2013) 

Ing. Jana Gruntová (do 18.3.2013)

Podpredseda: Ing. Peter Jung 

Členovia: Ing. Branislav Buštík 

Členovia dozornej rady Spoločnosti k 31. decembru 2013:

Predseda: Péter Máhig (od 20.6.2011)

Členovia: Ing. Róbert Tóth (od 24.10.2013)

Ing. Róbert Beliš  (do 23.10.2013)

Eszter Horpacsy

2. OBCHODNÉ MENO PRIAMEJ MATERSKEJ 

 SPOLOČNOSTI A MATERSKEJ SPOLOČNOSTI  

 CELEJ SKUPINY

Spoločnosť je súčasťou nasledovnej skupiny spoločností:

Priama materská 

spoločnosť

Hlavná materská 

spoločnosť

Meno USFH - Nezam B.V. Aegon N.V.

Sídlo

Aegonplein 50, s-

-Gravenhage, 2591TV, 

Holandsko

Aegonplein 50, s-

-Gravenhage, 2591TV, 

Holandsko
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 IFRS 7 Zverejnenia — Vzájomné započítanie fi nančných aktív a 

fi nančných záväzkov — doplnenia IFRS 7

 Ročné vylepšenia – máj 2012

b) Štandardy a interpretácie, ktoré boli vydané, ale ešte 

nenadobudli účinnosť

Štandardy, ktoré boli vydané, ale k dátumu vydania účtovnej 

závierky Spoločnosti ešte nenadobudli účinnosť, resp. ich EÚ ešte 

neprijala, sú uvedené ďalej. V tomto zozname sa uvádzajú vydané 

štandardy a interpretácie, pri ktorých spoločnosť primerane predpo-

kladá, že ich použitie v budúcnosti ovplyvní jej zverejnenia, fi nančnú 

situáciu alebo hospodárske výsledky. Spoločnosť plánuje tieto 

štandardy prijať, keď nadobudnú účinnosť.

 IFRS 9 Finančné nástroje: Klasifi kácia a oceňovanie

IFRS 9 bol pôvodne vydaný v novembri 2009 a mal nahradiť štan-

dard IAS 39. Štandard predstavuje nové požiadavky na klasifi káciu 

fi nančných aktív a záväzkov. V októbri 2010 IASB pridala do IFRS 9 

požiadavky na klasifi káciu a oceňovanie fi nančných aktív a záväzkov 

a odúčtovanie fi nančných aktív a záväzkov. Väčšina požiadaviek IAS 

39 pre klasifi káciu a oceňovanie fi nančných záväzkov a odúčtovanie 

fi nančných aktív a záväzkov zostala nezmenená. Nový štandard eli-

minuje kategórie fi nančných aktív “k dispozícii na predaj” a “držané 

do splatnosti”. Podľa IFRS 9 sa všetky fi nančné aktíva a záväzky 

prvotne oceňujú v reálnej hodnote upravenej o transakčné náklady. 

Finančné aktíva

Dlhové nástroje sa môže v prípade, že nie je použitá opcia na oce-

ňovanie v reálnej hodnote (“fair value option”), následne oceňovať v 

amortizovanej hodnote v prípade že:

- Aktívum je držané v rámci obchodného modelu, ktorý má cieľ 

držať aktívum na zinkasovanie zmluvných peňažných tokov a 

zároveň

 - Zmluvné podmienky aktíva dávajú nárok na peňažné toky 

ktoré sú výlučne platby úrokov a istiny.

Všetky dlhové nástroje, kde uvedené podmienky nie sú splnené, sa 

následne oceňujú v reálnej hodnote. 

Všetky podielové investície sa oceňujú v reálnej hodnote cez ostat-

né komplexné zisky (OCI) alebo cez výsledovku. Podielové investície 

držané na obchodovanie sa oceňujú v reálnej hodnote cez výsledov-

ku. Všetky ostatné podielové investície sa na základe rozhodnutia 

Spoločnosti, ktoré sa potom spätne nemôže zmeniť, oceňujú v 

reálnej hodnote buď cez výsledovku alebo ostatné komplexné zisky. 

Finančné záväzky

Pre fi nančné záväzky, na ktoré sa použila opcia na oceňovanie v 

reálnej hodnote, sa zmena reálnej hodnoty zapríčinená zmenou kre-

ditného rizika emitenta vykazuje v ostatných komplexných ziskoch. 

Ostatné zmeny reálnej hodnoty sa vykazujú vo výsledovke.

Účtovanie o zabezpečení

Do štandardu IFRS 9 sa pridala nová časť o účtovaní o zabezpečení, 

ktorá znamená významné prehodnotenie celého účtovania o zabez-

pečení a prináša nový koncept, ktorý je viac v súlade s procesom 

riadenia rizík. Taktiež došlo k zmenám požiadaviek na vykazovanie o 

zabezpečení a riadení rizík.

strát (investície v mene poistených), ktoré sú vykázané v reálnej 

hodnote. 

Účtovné metódy

Účtovné metódy sa použili konzistentne s predchádzajúcim účtov-

ným obdobím.

Funkčná mena

Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomického pro-

stredia, v ktorom Spoločnosť vykonáva svoje aktivity. Funkčná mena 

a mena, v ktorej je zostavená účtovná závierka Spoločnosti, je euro 

(ďalej len „Eur“) a všetky zostatky sú uvedené v tisícoch Eur, pokiaľ 

nie je uvedené inak. Záporné hodnoty a hodnoty nákladov alebo 

strát sú uvedené v zátvorkách.

Aplikované štandardy

Spoločnosť prijala všetky štandardy a interpretácie, ktoré vydala 

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a jej Výbor pre in-

terpretácie medzinárodného fi nančného výkazníctva (IFRIC) v znení 

prijatom Európskou úniou (EÚ) a ktoré sú pre ňu relevantné

 

a) Štandardy a interpretácie, ktoré nadobudli účinnosť počas 

bežného roka:

 

Pre bežné účtovné obdobie platia nasledujúce dodatky existujúcich 

štandardov, ktoré vydali IASB a IFRIC a ktoré prijala EÚ:

V prípade, že aplikácia štandardov alebo interpretácii mala vplyv 

na fi nančnú pozíciu alebo hospodárenie Spoločnosti, tento vplyv je 

popísaný v ďalšom texte.

 IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou

Štandard IFRS 13 predstavuje zjednotený zdroj pokynov pre všetky 

oceňovania reálnou hodnotou podľa IFRS. Nedochádza v ňom k 

zmene, kedy má účtovná jednotka oceňovať reálnou hodnotou, 

ale skôr predpisuje, ako podľa IFRS oceňovať reálnou hodnotou v 

prípadoch, keď je nutné alebo možné reálnu hodnotu použiť. IFRS 

13 defi nuje reálnu hodnotu ako výstupnú cenu (“exit price”). V 

dôsledku návodu z IFRS 13, Spoločnosť prehodnotila spôsoby určo-

vania reálnej hodnoty, osobitne niektoré vstupy do oceňovania ako 

napríklad vlastné kreditné riziko pri oceňované fi nančných záväzkov. 

IFRS 13 tiež vyžaduje špecifi cké nové zverejnenia. 

Aplikácia IFRS 13 neovplyvnila výšku ocenenia reálnou hodnotou 

aktív Spoločnosti. Dodatočné vykázania boli v prípade potreby pri-

dané k jednotlivým poznámkam k aktívam a záväzkom, pri ktorých 

sa určovala reálna hodnota.

Aplikácia nasledovných štandardov a interpretácii, ktoré nadobudli 

účinnosť v roku 2013 nemala vplyv na účtovné zásady, fi nančnú 

pozíciu alebo hospodárenie Spoločnosti:

 IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky – Prezentácia položiek 

iného komplexného zisku

 IAS 19 Zamestnanecké požitky (aktualizácia IAS 19) 

 IFRS 1 Úvery od vlády (aktualizácia IFRS 1) 

 IFRIC 20 Náklady na odstránenie odpadu povrchovej bane

 IAS 1 Objasnenie požiadavky na porovnávacie informácie 

(doplnenie)
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Hlavným zaisťovateľom je Mníchovská zaisťovacia spoločnosť - 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Produkty Premium, Premium Move a Pripoistenie úmrtia v dôsledku 

infarktu srdca alebo mozgovej príhody sú zaistené zaisťovateľom 

Reinsurance Group of America (RGA). Produkty Premium a Premium 

Move sú zaistené škodovým nadmerkom s vlastným vrubom pois-

ťovne 33 tis.Eur. Limit automatickej akceptácie je 166 tis.Eur. Pripo-

istenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody je 

zaistené kvótou so spoluúčasťou poisťovne 50%.

2.2. PODMIENKY ZAISTENIA

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané do 31.12.2010 

vrátane

Pri produktoch hlavného poistenia je zaistené riziko úmrtia. Poistná 

zmluva je zahrnutá do zaistenia, ak je úhrnná suma v riziku na 

poistenú osobu vyššia ako 35 tis.Eur. Úhrnná suma v riziku je súčet 

súm v riziku, v čase uzavretia posudzovanej poistnej zmluvy, na 

všetkých zmluvách (vrátane posudzovanej), na ktorých poistená 

osoba vystupuje ako poistený. Suma v riziku presahujúca 35 tis.Eur 

je postupovaná zaisťovateľovi. Zaistovateľ automaticky akceptuje 

všetky poistné zmluvy s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 

tis.Eur. Uzatvorenie poistnej zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v 

riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasledovne:

 do zaistenia je zahrnutá každá uzatvorená poistná zmluva

 podiel zaisťovateľa na poistnom plnení v prípade nastatia 

poistnej udalosti je 50% poistnej sumy

 spoluúčasť poisťovne je 50%

 zaistovateľ automaticky akceptuje všetky poistné zmluvy s 

úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 tis.Eur. Uzatvorenie 

zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť konzultova-

né so zaisťovateľom.

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané po 1.1.2011 

vrátane

Pri produktoch hlavného poistenia je zaistené riziko úmrtia. Poistná 

zmluva je zahrnutá do zaistenia, ak je úhrnná suma v riziku na 

poistenú osobu vyššia ako 50 tis.Eur. Úhrnná suma v riziku je súčet 

súm v riziku, v čase uzavretia posudzovanej poistnej zmluvy, na 

všetkých zmluvách (vrátane posudzovanej), na ktorých poistená 

osoba vystupuje ako poistený. Suma v riziku presahujúca 50 tis.Eur 

je postupovaná zaisťovateľovi. Zaistovateľ automaticky akceptuje 

všetky poistné zmluvy s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 

tis.Eur. Uzatvorenie poistnej zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v 

riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasledovne: 

 do zaistenia sú zahrnuté všetky pripoistenia okrem nasledov-

ných:

 oslobodenie od platenia poistného

 denné odškodné

 operácie v dôsledku choroby

 hospitalizácia

 podiel zaisťovateľa na poistnom plnení v prípade nastatia 

poistnej udalosti je 10% poistnej sumy (v prípade, že škoda 

Štandard momentálne nemá stanovený dátum účinnosti. IASB sa 

rozhodla odložiť dátum účinnosti do doby kedy bude známe celé 

znenie štandardu.

Prijatie IFRS 9 bude mať vplyv na klasifi káciu a ocenenie aktív a 

záväzkov Spoločnosti. Spoločnosť odhadne vplyv aplikácie spolu s 

ostatnými fázami štandardu keď vyjdú, za účelom získania komplex-

ného prehľadu. 

Prijatie nasledujúcich štandardov a interpretácií nebude viesť k 

žiadnym zmenám v účtovných politikách, fi nančnej pozícii a hospo-

dárenia Spoločnosti:

 IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka

 IFRS 11 Spoločné podnikanie

 IFRS 12 Zverejnenia podielov v iných spoločnostiach

 IAS 27 Individuálna účtovná závierka (aktualizovaný v roku 

2011)

 IAS 28 Investície v pridružených a spoločných podnikoch 

(aktualizovaný v roku 2011)

 IAS 32 Vzájomné zúčtovanie fi nančných aktív a záväzkov 

(aktualizácia IAS 32)

 IAS 36 Vykázania ohľadne spätne získateľnej hodnoty nefi -

nančných aktív (aktualizácia IAS 36)

 IAS 39 Obnovenie derivátov a pokračovanie v účtovaní o 

zabezpečení  (aktualizácia IAS 39)

 IFRIC 21 Interpretácia ohľadne odvodov

 IAS 19 Dlhodobé zamestnanecké požitky: Príspevky zamest-

nancov

 Ročné vylepšenia IFRS cyklus 2010–2012

 Ročné vylepšenia IFRS cyklus 2011–2013

Spoločnosť sa rozhodla neimplementovať tieto štandardy, revízie a 

interpretácie pred ich dátumom účinnosti.

Ešte stále nebola objasnená regulácia účtovania o zabezpečení 

portfólia fi nančného majetku a záväzkov, keďže princípy takejto 

regulácie EÚ zatiaľ neprijala. Podľa odhadov Spoločnosti by prijatie 

účtovania o zabezpečení portfólia fi nančného majetku a záväz-

kov podľa IAS 39 „Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie“ 

nemalo mať výrazný vplyv na účtovnú závierku, ak by sa aplikovalo 

ku dňu jej zostavenia.

 

2. ZAISTENIE

2.1. ZAISŤOVATELIA A ZAISTNÉ

Zaistná zmluva je zmluva, ktorou Spoločnosť prenáša časť poist-

ného rizika na zaisťovateľa. Majetok, záväzky, výnosy a náklady 

vyplývajúce zo zaistných zmlúv sú prezentované oddelene od 

majetku, záväzkov, výnosov a nákladov vyplývajúcich zo súvisiacich 

poistných zmlúv, pretože zaistná zmluva neoslobodzuje prvopoisti-

teľa od povinnosti vyplatiť poistenému alebo oprávnenej osobe celé 

poistné plnenie pri poistenej udalosti.

Zaistné je vypočítavané mesačne na základe aktuálnej sumy v 

riziku a aktuálnej mortality, resp. morbidity a platené štvrťročne 

za uplynulý štvrťrok a za obdobie, za ktoré bolo krytie v platnosti. 

Výsledok zaistenia sa účtuje s vplyvom na výsledok hospodárenia 

bez vplyvu amortizácie. Zaistná zmluva neoslobodzuje prvopoisti-

teľa od povinnosti vyplatiť poistenému alebo oprávnenej osobe celé 

poistné plnenie pri poistenej udalosti.
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Uplatňované doby životnosti pre hmotný majetok sú nasledovné:

Popis Počet rokov

Výpočtová technika – osobné počítače, 

LAN
3

Výpočtová technika – server 4

Automobily 5

Ostatné stroje a zariadenia, káblový 

systém, telek. stroje
5

Kancelársky nábytok, inventár 5

Technické zhodnotenie budov
Podľa doby nájmu 

(max. 15 rokov) 

HIM s obstar.cenou do 1 000 EUR jednorazový odpis

HIM s obstar.cenou 1 000 – 1 700 EUR 2

Doby životnosti hmotného majetku sú každoročne prehodnocované.

Hmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď 

účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú realizova-

teľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty v 

používaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

6. NVESTÍCIE V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH

Investície v dcérskych spoločnostiach sú vykázané v obstarávacích 

cenách znížených o straty zo zníženia hodnoty.

Investície sú pravidelne testované na znehodnotenie. Keď účtovná 

hodnota investície prevyšuje jej odhadovanú realizovateľnú hodnotu 

(vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty v používaní), zníži 

sa na túto realizovateľnú hodnotu.

7. FINANČNÝ MAJETOK

Klasifi kácia

Spoločnosť má nasledovné druhy fi nančného majetku (kategorizo-

vané v závislosti od účelu, pre ktorý bol obstaraný):

 fi nančný majetok k dispozícií na predaj (tzv. AFS z angl.availa-

ble for sale),

 fi nančný majetok ocenený reálnou hodnotou vykazovaný cez 

výkaz ziskov a strát (tzv. FVTPL z angl. fair value through 

profi t and loss),

 úvery a pohľadávky.

Prvotné vykazovanie a odúčtovanie

Bežné nákupy a predaje fi nančného majetku sa vykazujú k dátumu 

uskutočnenia obchodu, ktorým je deň vysporiadania kúpy alebo 

predaja.

Pri prvotnom vykázaní Spoločnosť oceňuje fi nančný majetok v jeho 

reálnej hodnote.

presiahne 50tis. Eur, potom spoluúčasť poisťovne je 45tis.Eur 

a zvyšok hradí zaisťovateľ)

 spoluúčasť poisťovne je 90%, max. však do výšky 45tis. Eur

 zaistovateľ automaticky akceptuje všetky poistné zmluvy s 

úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 tis.EUR. Uzatvorenie 

zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť konzultova-

né so zaisťovateľom.

2.3. AKTÍVA ZO ZAISTENIA

Aktíva zo zaistenia predstavujú postúpené technické rezervy a 

podiel na zisku zaisťovateľa podľa podmienok zaistnej zmluvy. 

3. OPERÁCIE V CUDZEJ MENE

Transakcie v cudzej mene predstavujú transakcie vykonané v mene 

inej ako je funkčná mena. Transakcie v cudzej mene sa prepočíta-

vajú na funkčnú menu podľa platného kurzu Európskej centrálnej 

banky (ďalej len „ECB“) vyhláseného k dátumu transakcie. 

Finančný majetok a záväzky v cudzích menách sa ku dňu, ku ktoré-

mu sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na funkčnú menu 

podľa kurzu ECB platného k dátumu účtovnej závierky. 

Realizované a nerealizované kurzové zisky a straty sa vykazujú vo 

výkaze ziskov a strát. 

4. NEHMOTNÝ MAJETOK

Nehmotný majetok (ďalej aj ako “NIM“) je zaúčtovaný v obstaráva-

cích cenách, znížený o oprávky a opravné položky/straty zo zníženia 

hodnoty. 

Spoločnosť odpisuje nehmotný majetok metódou rovnomerného 

odpisovania. Pre každý jednotlivý nehmotný majetok je stanovená 

individuálna doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre nehmotný majetok sú nasledovné:

Popis Počet rokov

NIM s obstar.cenou do 1 600 EUR jednorazový odpis

NIM s obstar.cenou 1 600 - 2 400 EUR 2

NIM s obstar.cenou nad 2 400 EUR 3

Doby životnosti nehmotného majetku sú každoročne prehodnoco-

vané.

Nehmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. 

Keď účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú 

realizovateľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo 

hodnoty v používaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

5. HMOTNÝ MAJETOK

Hmotný majetok (ďalej aj ako “HIM“) je zaúčtovaný v obstarávacích 

cenách, znížený o oprávky a opravné položky/straty zo zníženia 

hodnoty. 

Spoločnosť odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného 

odpisovania. Pre každý jednotlivý hmotný majetok je stanovená 

individuálna doba životnosti. 
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teľných údajoch a kde vstupy nepozorovateľné na trhu môžu 

mať významný vplyv na ocenenie nástroja. Táto kategória 

zahŕňa nástroje, ktoré sú ocenené na základe kótovanej ceny 

pre podobné nástroje, pre ktoré je potrebné zohľadniť význam-

nú úpravu (nepozorovateľnú priamo na trhu) alebo predpoklad, 

aby sa zohľadnil rozdiel medzi nástrojmi.

V nasledovných tabuľkách je uvedená analýza fi nančného majetku 

oceňovaného reálnou hodnotou so stavom k 31. decembru 2013 

a k 31. decembru 2012 rozdelená do úrovní hierarchií reálnych 

hodnôt:

Názov CP
Úroveň 

1

Úroveň 

2

Úroveň 

3

Trhová 

hodnota 

spolu

Štátne dlhopisy 

Slovenskej repub-

liky

6 067 - - 6 067

Štátne dlhopisy 

Maďarskej repub-

liky

687 - - 687

Štátne dlhopisy 

Slovinskej repub-

liky

1 481 - - 1 481

Štátne dlhopi-

sy Chorvátskej 

republiky

397 - - 397

Štátne dlhopisy 

Litvy
884 - - 884

Štátne dlhopisy 

Rumunska
537 - - 537

Bankové dlhopisy - 530 - 530

Korporátne dlho-

pisy
315 - - 315

Investície v mene 

poistených - podie-

lové fondy

46 704 - - 46 704

Investície v mene 

poistených - štátne 

dlhopisy

354 - - 354

Investície v mene 

poistených - vklady 

v bankách

- 3 971 - 3 971

Spolu k 

31.12.2013
57 425 4 501 - 61 927

Finančný majetok je odúčtovaný zo súvahy v nasledujúcich prípa-

doch:

 práva na peňažné toky z fi nančného majetku vypršali,

 Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z majetku na 

tretiu osobu alebo pristúpila na záväzok prevádzať zinkasova-

né peňažné toky na tretiu osobu,

 Spoločnosť previedla takmer všetky riziká a úžitky spojené 

s majetkom alebo nepreviedla takmer všetky riziká a úžitky 

spojené s majetkom, ale stratila kontrolu nad majetkom.

Reálna hodnota

Reálna hodnota je suma, za ktorú by bolo možné fi nančné aktívum 

predať, alebo nutné zaplatiť na vysporiadanie alebo presun záväzku, 

v rámci bežnej transakcii medzi participantmi na trhu k dátumu 

závierky. Ocenenie reálnou hodnotou je založené na predpoklade, 

že transakcie nastanú na:

(i) primárnom trhu pre dané aktívum alebo záväzok, alebo

(ii) v prípade, že neexistuje primárny trh, na trhu ktorý je z hľadis-

ka účtovnej jednoty najvýhodnejší. 

Primárny, resp. najvýhodnejší trh musí byť pre spoločnosť dostupný. 

Pri oceňovaní fi nančných aktív a záväzkov reálnou hodnotou sa po-

užívajú tie isté predpoklady, ktoré by použili participanti na trhu, ak 

by konali v svojom najlepšom záujme. Pri oceňovaní nefi nančných 

aktív sa berie do úvahy schopnosť trhových participantov generovať 

úžitky z aktív tak, že ich používajú najlepším možným spôsobom, 

aby tieto úžitky boli čo najväčšie, poprípade schopnosť tieto aktíva 

predať iným participantom na trhu, ktorí ich budú vedieť najlepším 

možným spôsobom využiť.

Reálna hodnota fi nančného majetku, pre ktorý existuje aktívny trh a 

trhová hodnota sa dá spoľahlivo odhadnúť, je vykázaná v kótova-

ných trhových cenách. 

V prípadoch, keď kótované trhové ceny nie sú dostupné, resp. ak trh 

pre určitý fi nančný majetok nie je aktívny, sa reálna hodnotu určí 

pomocou oceňovacích metód, ktoré zahŕňajú napríklad použi-

tie nedávnych realizovaných transakcií za bežných obchodných 

podmienok, odkazovanie na podobné fi nančné nástroje, analýza 

diskontovaných peňažných tokov a oceňovacie modely opcií. Ak 

hodnota cenného papiera nie je spoľahlivo určiteľná, tak je oceňova-

ný obstarávacou hodnotou.

Spoločnosť stanovuje reálnu hodnotu použitím nasledovnej 

hierarchie, ktorá odráža významnosť vstupov pri stanovení reálnej 

hodnoty:

 Úroveň 1: Kótovaná trhová cena (neupravená) na aktívnom 

trhu pre identický nástroj.

 Úroveň 2: Oceňovacie techniky založené na pozorovateľných 

vstupoch pozorovateľných priamo (t.j. ceny) alebo nepriamo 

(t.j. odvodené od cien).

 Táto kategória zahŕňa nástroje oceňované prostredníctvom:

 kótovanej trhovej ceny na aktívnom trhu pre podobné 

nástroje,

 kótovanej ceny pre identické alebo podobné nástroje na 

trhoch, ktoré sa považujú za menej aktívne, alebo

 iné oceňovacie techniky, kde sú všetky významné vstupy 

priamo alebo nepriamo pozorovateľné z trhových údajov.

 Úroveň 3: Oceňovacie techniky využívajúce významné vstupy 

nepozorovateľné na trhu.

 Táto kategória zahŕňa všetky nástroje, pri ktorých oceňovacie 

techniky obsahujú vstupy, ktoré nie sú založené na pozorova-
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7.2 FINANČNÝ MAJETOK OCEŇOVANÝ REÁLNOU 

 HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Finančný majetok klasifi kovaný do tejto kategórie predstavuje 

najmä:

 fi nančný majetok, ktorý bol obstaraný primárne za účelom 

obchodovania,

 investície v mene poistených (obstarané z prostriedkov 

poistencov) - ide o fi nančný majetok, ktorý Spoločnosť drží na 

krytie záväzkov zo zmlúv, pri ktorých riziko znáša poistený (ide 

o produkty investičného životného poistenia, tzv. unit-linked).

Tento majetok sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňuje reálnou hod-

notou (bez transakčných nákladov) a následne sa oceňuje reálnou 

hodnotou cez výkaz ziskov a strát. 

Výnosy z úrokov z investícií v mene poistených sa časovo rozlišujú 

metódou efektívnej úrokovej miery a vykazujú sa vo výkaze ziskov 

a strát.

7.3 ÚVERY A POHĽADÁVKY

Úvery a pohľadávky sú nederivátový fi nančný majetok s fi xnými 

alebo s dopredu stanovenými splátkami, ktorý nie je kótovaný 

na aktívnom trhu alebo ktorý nemá Spoločnosť zámer predať v 

krátkom čase. 

Úvery a pohľadávky zahŕňajú:

 pôžičky poskytnuté poistencom, 

 pohľadávky voči poistencom, a 

 ostatné pohľadávky,

 termínované vklady v bankách.

Úvery a pohľadávky sú ocenené v amortizovanej hodnote zníženej o 

straty zo zníženia hodnoty (viď časť 8). 

Amortizovaná hodnota je suma, ktorou sa majetok ocenil pri obsta-

raní, upravená o splátky istiny a časové rozlíšenie úrokov metódou 

efektívnej úrokovej miery. 

V prípade pôžičiek poskytnutých poistencom slúži Spoločnosti 

ako zábezpeka záväzok voči dlžníkovi z titulu technickej rezervy z 

existujúcej poistnej zmluvy.

8. ZNÍŽENIE HODNOTY FINANČNÉHO MAJETKU 

Pre zostatkové hodnoty majetku Spoločnosti (okrem fi nančného 

majetku oceneného reálnou hodnotou vykazovaného cez výkaz 

ziskov a strát) sa ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, prehodnocuje, či nenastali skutočnosti, ktoré by naznačo-

vali zníženie jeho hodnoty (angl. impairment). 

Ak existuje objektívny dôkaz o možnom znížení hodnoty, ktorý je 

výsledkom jednej alebo viacerých udalostí, ku ktorým došlo po pr-

votnom vykázaní majetku a takáto udalosť má vplyv na odhadované 

budúce peňažné toky fi nančného majetku, Spoločnosť odhadne 

jeho realizovateľnú hodnotu a zostatková hodnota je znížená na 

realizovateľnú hodnotu. 

Názov CP
Úroveň 

1

Úroveň 

2

Úroveň 

3

Trhová 

hodnota 

spolu

Štátne dlhopisy 

Slovenskej 

republiky

9 053 - - 9 053 

Štátne dlhopisy 

Maďarskej 

republiky

695 - - 695 

Štátne dlhopisy 

Slovinskej repub-

liky

469 - - 469 

Bankové dlhopisy - 527 - 527 

Investície v mene 

poistených 

- podielové fondy

37 737 - - 37 737 

Investície v mene 

poistených - štátne 

dlhopisy

358 - - 358 

Investície v mene 

poistených - vklady 

v bankách

- 3 156 - 3 156 

Spolu k 

31.12.2012
48 312 3 683 - 51 995 

7.1 FINANČNÝ MAJETOK K DISPOZÍCIÍ NA PREDAJ

Finančný majetok k dispozícií na predaj je fi nančný majetok, ktorý 

nie je zaradený do kategórie fi nančný majetok ocenený reálnou 

hodnotou vykazovaný cez výkaz ziskov a strát alebo úvery a pohľa-

dávky alebo držaný do splatnosti. 

Finančný majetok k dispozícií na predaj zahŕňa majetkové a dlhové 

cenné papiere, ktoré má Spoločnosť v úmysle ponechať si na neu-

rčitú dobu alebo ktoré by sa mohli predať na základe požiadavky v 

prípade problémov s likviditou alebo pri zmene podmienok na trhu. 

Finančný majetok k dispozícii na predaj je pri prvotnom zaúčtovaní 

ocenený v reálnej hodnote, ktorej súčasťou sú aj transakčné nákla-

dy, s následným precenením na reálnu hodnotu.

 

Nerealizované zmeny v reálnej hodnote fi nančného majetku k 

dispozícii na predaj sa vykazujú ako úpravy oceňovacích rozdielov 

z precenenia majetku v rámci vlastného imania, s výnimkou strát 

zo zníženia hodnoty, ktoré sa vykazujú s vplyvom na výsledok 

hospodárenia.  

Pre fi nančný majetok k dispozícii na predaj Spoločnosť posudzuje 

ku každému dátumu zostavenia účtovnej závierky, či existujú objek-

tívne dôkazy o tom, že investícia je znehodnotená (viď časť 8). 

Výnosy z úrokov sa časovo rozlišujú metódou efektívnej úrokovej 

miery a vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát, rovnako ako aj prípad-

né kurzové rozdiely u dlhových cenných papierov.

Majetkové cenné papiere, ktoré nemajú kótovanú trhovú cenu 

na aktívnom trhu a ktorých reálnu hodnotu nemožno spoľahlivo 

určiť, sa vykazujú v obstarávacích cenách a sú predmetom testu na 

znehodnotenie.
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Časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa pravi-

delne (ku koncu účtovného obdobia) testujú na návratnosť. 

Metóda testovania návratnosti rozlíšených obstarávacích nákladov 

je v súlade s metodikou skupiny AEGON. Postup testu je nasledov-

ný: súčasná hodnota budúcich ziskov pred zdanením, pred amorti-

záciou obstarávacích nákladov diskontovaná pri čistom investičnom 

výnose sa porovnáva s hodnotou časovo rozlíšených obstarávacích 

nákladov. 

Tento pomer, ktorého minimálna požadovaná výška je 100%, má 

potvrdiť, že časovo rozlíšené obstarávacie náklady je možné pokryť 

z budúcich ziskov (pomer k 31.12.2013 dosiahol 682%, pomer k 

31.12.2012 dosiahol 727%).

11. POISTNÉ ZMLUVY

Klasifi kácia zmlúv

Zmluvy, uzavretím ktorých Spoločnosť akceptuje významné poistné 

riziko od inej strany (poistený), s dohodou, že odškodní poisteného v 

prípade, ak určená neistá budúca udalosť (poistná udalosť) negatív-

ne ovplyvní poisteného, sú klasifi kované ako poistné zmluvy.

Poistné riziko je riziko iné ako trhové riziko. Poistné zmluvy môžu 

obsahovať aj určité trhové riziko. 

Poistné riziko je významné len vtedy, ak vznik poistnej udalosti 

donúti Spoločnosť vyplatiť významnú sumu dodatočných plnení. 

Ak sa zmluva raz klasifi kuje ako poistná zmluva, ostáva ňou, až kým 

nezaniknú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

Všetky poistné produkty Spoločnosti sú defi nované ako poistné 

zmluvy, t.j. ako zmluvy, kde Spoločnosť berie na seba významné 

poistné riziko, ktoré bolo dohodnuté v poistnej zmluve. 

Spoločnosť poskytuje produkty životného poistenia v dvoch typoch:

 Unit-linked

 Universal life

Základným charakteristickým znakom oboch typov je, že pre po-

istnú zmluvu sa vytvára osobné konto, ktorého hodnota sa zvyšuje 

alokáciou poistného a investičnými výnosmi a znižuje sa inkasom 

rizikových a administratívnych poplatkov.

Hlavný rozdiel medzi nimi je:

 Pri Unit-linked je osobné konto vedené v jednotkách investič-

ných fondov a investičné riziko nesie poistník, ktorý si sám volí 

spomedzi ponúkaných investičných fondov.

 Pri Universal life je osobné konto vedené vo funkčnej mene 

a Spoločnosť garantuje minimálne zúročenie prostriedkov na 

tomto osobnom konte (2,5% p.a. resp. 3%, v závislosti od 

dátumu uzavretia poistnej zmluvy), pričom v prípade vyššieho 

zhodnotenia sa klientom pripíše celých 100% dosiahnutého 

výnosu.

Poistné krytia

Spoločnosť v súčasnosti ponúka nasledovné typy hlavných poist-

ných krytí:

 Zmiešané životné poistenie (Partner, Benefi t Plus, Profi  Invest, 

Penzia Plus, ZFP Život, Aegon Professional)

 Rizikové životné poistenie Budúcnosť Komplet

Medzi takéto objektívne dôkazy patrí napríklad:

 významné fi nančné ťažkosti emitenta/dlžníka,

 porušenie zmluvných podmienok,

 zánik aktívneho trhu pre daný fi nančný majetok.

Toto zníženie sa účtuje cez výkaz ziskov a strát.

V prípade fi nančného majetku klasifi kovaného ako k dispozícii 

na predaj, u ktorého bolo už predtým vykázané zníženie reálnej 

hodnoty priamo vo vlastnom imaní a existujú objektívne dôvody, že 

došlo k zníženiu hodnoty tohto majetku, kumulovaná strata, ktorá 

bola vykázaná vo vlastnom imaní v položke „Oceňovacie rozdiely z 

precenenia majetku“, sa vykáže vo výkaze ziskov a strát. 

Suma kumulovanej straty predstavuje rozdiel medzi amortizovanou 

obstarávacou hodnotou a súčasnou reálnou hodnotou, upravený o 

zníženie hodnoty fi nančného majetku už vykázané vo výkaze ziskov 

a strát. 

V prípade investícií do majetkových účastí klasifi kovaných ako k dis-

pozícii na predaj, medzi objektívny dôkaz znehodnotenia tiež patrí 

„významný“ alebo „dlhšie trvajúci“ pokles reálnej hodnoty  investícií 

pod ich obstarávaciu cenu. Spoločnosť považuje za „významný“ 

pokles vyšší ako 30% a „dlhšie trvajúci“ dlhší ako 12 mesiacov. 

V prípade úverov a pohľadávok sa straty zo zníženia hodnoty 

vykazujú, ak je účtovná hodnota majetku vyššia ako jej odhadovaná 

spätne získateľná hodnota, čo Spoločnosť pravidelne zisťuje testo-

vaním v súlade s internou smernicou. 

Uvedené zmeny sa vykazujú ako cez výkaz ziskov a strát v položke 

„Zmena stavu opravných položiek a odpis majetku“.

Prehodnotenie zníženia hodnoty (angl. reversal of impairment). 

Ak sa reálna hodnota fi nančného majetku, ktorého zníženie bolo 

vykázané cez výkaz ziskov a strát, následne zvýši a toto zvýšenie sa 

objektívne vzťahuje na skutočnosť, ktorá nastala po vykázaní straty 

zo zníženia hodnoty vo výkaze ziskov a strát, strata zo zníženia 

hodnoty sa prehodnotí a vykáže cez výkaz ziskov a strát.

Strata zo zníženia hodnoty je zrušená/znížená len do takej výšky, 

aby zostatková hodnota fi nančného majetku neprevýšila zostat-

kovú hodnotu majetku, ktorá by bola vykázaná, ak by Spoločnosť o 

znížení hodnoty nikdy neúčtovala.

Strata zo zníženia hodnoty týkajúca sa majetkových cenných pa-

pierov klasifi kovaných ako určené na predaj sa neprehodnocuje cez 

výkaz ziskov a strát.

9. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ 

 EKVIVALENTY 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty predstavujú hotovosť v 

pokladni, ceniny,  peňažné prostriedky a aktíva v banke so zostatko-

vou dobou splatnosťou menej ako 3 mesiace.

10. ČASOVO ROZLÍŠENÉ OBSTARÁVACIE NÁKLADY

Spoločnosť na mesačnej báze rozlišuje počiatočné provízie (obsta-

rávacie náklady k poistným zmluvám) a to v sume, ktorá zodpovedá 

získateľským províziám prislúchajúcim danému mesiacu. 
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Technická rezerva na krytie rizika z investovania prostriedkov 

v mene poistených

Technická rezerva sa tvorí na produkty investičného životného pois-

tenia (Unit Linked), kde investičné riziko nesie poistený.

Rezerva predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta poistnej 

zmluvy ku dňu vykázania rezervy. Hodnota osobného konta sa 

vyjadruje ako násobok počtu jednotiek a aktuálnej ceny podielovej 

jednotky príslušného fi nančného fondu. Do rezervy sa započítavajú 

aj fi nančné prostriedky, ktoré už boli zaplatené na poistnú zmluvu, 

ale ešte neboli zainvestované vo forme investičných jednotiek.

Počet podielových jednotiek sa zvyšuje o zaplatené poistné a 

znižuje o poplatky na krytie poistných rizík a ostatné poplatky na 

pokrytie nákladov dohodnutých v poistných podmienkach. Výnosy z 

investícií ovplyvňujú aktuálnu cenu podielovej jednotky.

Technická rezerva na poistné plnenia

Technická rezerva na poistné plnenia je určená na poistné plnenia z 

poistných udalostí.

Rezerva sa tvorí na:

 Poistné plnenia nahlásené do konca bežného účtovného obdo-

bia a v bežnom účtovnom období  nevybavené (RBNS). 

 Poistné plnenia vzniknuté do konca bežného účtovného obdo-

bia, ale nenahlásené (IBNR). 

Výška RBNS rezervy je stanovená ako súhrn rezerv vypočítaných pre 

jednotlivé poistné udalosti na existujúce poistné zmluvy.

IBNR rezerva predstavuje odhad nákladov na krytie poistných 

udalostí, ktoré už nastali, ale do konca účtovného obdobia neboli 

nahlásené. Aplikovaná metóda Chain Ladder vychádza z výplat po-

istných udalostí a RBNS rezervy počas sledovaného obdobia. Údaje 

sú agregované podľa obdobia vzniku poistnej udalosti a obdobia, 

kedy boli poisťovni nahlásené. Predpokladá sa, že poistné udalosti 

sa budú v budúcnosti vyvíjať v súlade s vývojom v minulosti, ktorý je 

zachytený v trojuholníku.

Súčasťou rezervy na poistné plnenie je odhad predpokladaných ná-

kladov spojených s vybavovaním poistných udalostí (LAE). Rezerva 

sa vytvára vo výške percenta z RBNS a IBNR. Percento sa stanoví 

podielom nákladov vzniknutých s vybavovaním poistných udalostí a 

objemom vyplatených škôd za uplynulé účtovné obdobie.   

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa tvorí na krytia po-

skytované Spoločnosťou zadarmo. Hodnota rezervy sa stanoví ako 

súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení, nákladov 

a provízií.

Technická rezerva na poistné budúcich období

Technická rezerva na neukončené riziká sa tvorí v rámci technickej 

rezervy na poistné budúcich období. Tvorí sa pre pripoistenia, kde 

sa riziko mení v závislosti od veku, ak predpísané poistné, ktoré 

sa vzťahuje na budúce účtovné obdobie nie je dostatočné na 

krytie všetkých poistných plnení z poistných udalostí a nákladov, 

ktoré nastanú v budúcom období a vzťahujú sa na platné poistné 

zmluvy. Hodnota rezervy sa stanoví ako súčasná hodnota budúcich 

poistných plnení, nákladov a provízií znížená o súčasnú hodnotu 

budúceho splatného poistného. 

 Detské životné poistenie s oslobodením od platenia poistenia 

v prípade úmrtia tútora (Juventus)

 Životné poistenie s garantovanou výplatou vloženého poistné-

ho v prípade úmrtia (Aegon Invest)

Klienti majú možnosť prikúpiť si k väčšine poistných zmlúv životné-

ho poistenia nasledovné pripoistenia:

 Pripoistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity 

 Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného 

 Pripoistenie Invalidity s jednorazovou výplatou 

 Pripoistenie úmrtia 

 Pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou 

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku úrazu 

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej 

príhody 

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu KOMPLET 

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 

KOMPLET 

 Pripoistenie dennej dávky za liečbu úrazu 

 Pripoistenie operácie v dôsledku choroby 

 Pripoistenie závažných chorôb 

 Pripoistenie závažných chorôb II. 

 Pripoistenie závažných chorôb pre ženy 

 Pripoistenie závažných chorôb pre mužov 

 Pripoistenie práceneschopnosti KOMPLET

 Pripoistenie hospitalizácie KOMPLET

 Úrazové pripoistenie detí “JUNIOR” 

 Pripoistenie závažných chorôb pre deti 

Vložené deriváty

V produktoch boli identifi kované viaceré vložené deriváty, resp. 

opcie a garancie, ako napr. technická úroková miera, odkupná 

hodnota a podiel na zisku. Nakoľko všetky vložené deriváty sú úzko 

späté s hlavným krytím, nie je nutné tieto deriváty oddeliť.

12. TECHNICKÉ REZERVY

Spoločnosť vytvára technické rezervy na zabezpečenie splnenia 

záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej činnosti. Tieto rezervy sú 

vytvárané v súlade so zákonom č. 8/2008 Z.z o poisťovníctve.

Technické rezervy predstavujú rezervy na predpokladané záväzky 

voči poistencom vyplývajúce z platných poistných zmlúv. Rezervy 

boli vytvorené na základe obozretného a primeraného odhadu 

záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv. 

Technická rezerva na životné poistenie

Technická rezerva na životné poistenie sa tvorí na produkty s garan-

tovanou technickou úrokovou mierou.

Technická rezerva na životné poistenie predstavuje aktuálnu hod-

notu osobného konta poistenca ku dňu účtovnej závierky. Hodnota 

osobného konta predstavuje sumu zaplateného poistného znížené-

ho o poplatky na krytie poistných rizík a ostatné poplatky na pokry-

tie nákladov dohodnutých v poistných podmienkach a zvýšeného o 

investičný výnos z investovania prostriedkov technických rezerv. 

Pre produkty Global, Premium, Premium Move a Budúcnosť Kom-

plet Spoločnosť vytvára klasickú prospektívnu matematickú rezervu 

ako rozdiel medzi súčasnou hodnotou očakávaných budúcich 

poistných plnení a súčasnou hodnotou očakávaného budúceho 

poistného. 
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V modeloch je zohľadnené očakávané navyšovanie nákladov 

vplyvom infl ácie.

Minimálna hodnota poistných záväzkov k 31.decembru 2013 bola 

nasledovná:

 pre produkty typu Universal life: (4 139) tis. Eur

 pre produkty typu Unit-linked: (10 616) tis. Eur

Záver

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia k 31.decembru 2013 je 

nižšia ako výška upravených technických rezerv v životnom poistení 

k 31.decembru 2013. 

Technické rezervy v životnom poistení vykázané k 31.decembru 

2013 sú teda dostatočné a ich úprava nie je potrebná.

Test citlivosti                                                                                                                 

Test citlivosti predstavuje test senzitivity minimálnej hodnoty 

poistných záväzkov na zmenu predpokladov a umožňuje tak určiť 

predpoklady, ktoré majú najväčší dopad na úroveň rezerv a výšku 

tohto dopadu. 

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený dopad zmien jednotlivých 

predpokladov na záväzky Spoločnosti:

     Universal Life Unit Linked

Nárast mortality o 10% -4 013 -9 464

Nárast stornovosti o 10% -3 579 -7 183

Nárast nákladov o 10% -3 807 -7 810

Nárast morbidity o 10% -3 217 -7 717

Nárast infl ácie o 10% -4 137 -10 591

Zmena investičného výnosu 

o 0,25 percent. bodu
-4 074 -7 968

Zmena disk. sadzby o 0,25 

percent. Bodu
-4 108 -8 725

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia je pre všetky scenáre 

nižšia ako nula. Tento výsledok zodpovedá mladému portfóliu 

bežne platených zmlúv a je spôsobený rizikovou a ziskovou maržou. 

Postupom času, starnutím portfólia, sa minimálna hodnota záväz-

kov dostane nad nulu.

Pre všetky scenáre je minimálna hodnota záväzkov z poistenia 

nižšia ako výška upravených technických rezerv v životnom poistení. 

14. ZAMESTNANECKÉ POŽITKY

Zamestnanecké požitky sú všetky formy protihodnôt poskytnutých 

Spoločnosťou výmenou za služby poskytované zamestnancami. 

Vykázané sú v položke „Ostatné záväzky“.

Okrem krátkodobých zamestnaneckých  požitkov, ktoré predsta-

vujú priebežne platené mzdy a odmeny zamestnancom, odvody 

zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie a príspevok za-

mestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie 

a stravovanie, sú zamestnancom poskytované aj nižšie popísané 

požitky. 

13. TEST PRIMERANOSTI REZERV

Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení je vyko-

návaný prostredníctvom výpočtu minimálnej hodnoty poistných 

záväzkov pred zaistením a jej porovnaním s upravenými technickými 

rezervami v životnom poistení pred zaistením.

Upravené technické rezervy v životnom poistení sú počítané nasle-

dovne: 

 (+) technické rezervy 

 (–) časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy 

 (–) akumulovaný dlh

Upravené technické rezervy k 31.decembru 2013 boli nasledovné:

 pre produkty typu Universal life: 

 5 366 - 4 470 - 69 = 826 tis. Eur

 pre produkty typu Unit-linked: 

 51 029 - 9 328 - 1 789 = 39 913 tis. Eur

Na kalkuláciu minimálnej hodnoty poistných záväzkov bol použitý 

model diskontovaných peňažných tokov a najlepší odhad predpo-

kladov budúceho vývoja upravený o rizikové prirážky pre nepriaz-

nivý vývoj vo výške odporúčaných minimálnych prirážok v zmysle 

Odbornej smernice SSA č. 1 o Teste primeranosti technických rezerv 

v životnom poistení.

Model diskontovaných peňažných tokov 

Minimálna hodnota poistných záväzkov sa stanoví ako rozdiel budú-

cich záväzkov poisťovateľa a jeho budúcich príjmov, kde budúce 

záväzky predstavujú očakávané poistné plnenia, očakávané náklady 

a provízie a budúce príjmy predstavuje očakávané poistné.

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia bola určená modelom dis-

kontovaných fi nančných tokov, pričom boli modelované nasledovné 

fi nančné toky:

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení 

(poistné plnenia pre prípad  úmrtia + dožitia + choroby + úrazu 

+ odkupné hodnoty)

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich nákladov (počiatočné 

+ udržiavacie + náklady  spojené s poistnými udalosťami)

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich provízií (získateľské + 

kmeňové - storno-provízie)

(–)  súčasná hodnota očakávaného budúceho poistného

Najlepší odhad predpokladov 

Ekonomické predpoklady o úrokovej miere boli prevzaté z AEGON 

Group. Ide o úrokovú krivku pre menu Euro, ktorá bola zostavená na 

základe úrokových swapov platných k 31.decembru 2013.

Najlepší odhad predpokladov o stornách bol upravený na základe 

výsledkov analýzy storien. Spoločnosť vyhodnocuje storná 

štvrťročne.

Na modelovanie úmrtnosti používa Spoločnosť 70% populačnej 

mortality. Zároveň sa uplatňujú selekčné faktory v prvých 4 rokoch 

trvania poistenia. Tieto predpoklady sú stanovené na základe 

aktuárskeho úsudku.

Predpoklady o jednotkových nákladoch použité v modeloch boli sta-

novené na základe podrobnej analýzy nákladov. Jednotkové náklady 

boli stanovované tak, aby v horizonte konca roku 2013 presiahli 

hodnotu plánovaných celkových nákladov Spoločnosti. 
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Poistné zahŕňa aj dohadné poistné a úpravy odhadov poistného 

predpísaného v minulých účtovných obdobiach.

Vzhľadom na charakter produktov Spoločnosti predpísané hrubé 

poistné sa znižuje o nezaplatené poistné.

17. NÁKLADY NA POISTNÉ PLNENIA 

Náklady na poistné plnenia predstavujú plnenia poistencom zo 

zlikvidovaných poistných udalostí alebo z titulu odkupu a vykazujú 

sa vo výške priznaných náhrad poistných plnení, resp. odkupných 

hodnôt.  

18. ÚROKOVÉ VÝNOSY A NÁKLADY

Úrokové výnosy a náklady sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát na 

základe časového rozlíšenia s použitím efektívnej úrokovej miery. 

Výnosy z úrokov zahŕňajú amortizovaný diskont alebo prémiu z 

fi nančných nástrojov. 

19. POUŽITIE ODHADOV, PREDPOKLADOV 

 A ÚSUDKOV

Zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS vyžaduje, aby Spoloč-

nosť využívala odhady, predpoklady a úsudky, ktoré ovplyvňujú 

používanie účtovných metód a zásad a vykazované sumy majetku, 

záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady 

sú používané na základe historickej skúsenosti a iných rôznych 

faktorov, ktoré sa považujú za primerané za daných okolností. Ich 

výsledky tvoria základ pre rozhodovanie o zostatkovej hodnote 

majetku a záväzkov, ktorá nie je zjavná z iných zdrojov. Aktuálne 

výsledky sa môžu odlišovať od týchto odhadov. Odhady a súvisiace 

predpoklady sú priebežne prehodnocované.

Odhady, predpoklady a úsudky Spoločnosť využíva najmä pri výpo-

čte technických rezerv (predovšetkým IBNR rezerv a technických 

rezerv životného poistenia), reálnych hodnôt fi nančných nástrojov, 

opravných položiek k pohľadávkam, dôb odpisovania a zostatkových 

hodnôt hmotného a nehmotného majetku a rezerv na zamestna-

necké požitky.

Pri odhadovaní budúcich fi nančných tokov vyplývajúcich z existencie 

poistných zmlúv je použitá skupina predpokladov.  Nemôže byť 

zaručené, že skutočný vývoj nebude významne odlišný od vývoja 

predikovaného na základe predpokladov. Všetky predpoklady sú 

odhadnuté na základe vlastnej skúsenosti Spoločnosti a ostat-

ných spoločností v skupine AEGON a skúsenosti celého poistného 

odvetvia.

Všetky poistné zmluvy sú predmetom testu primeranosti technic-

kých rezerv, keď je porovnávaná hodnota technických rezerv so 

súčasnou hodnotou budúcich záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv 

(viď časť 13). Súčasná hodnota budúcich záväzkov je ohodnotená 

s použitím najlepšieho odhadu predpokladov v čase vykonávania 

testu.

V prípadoch, keď nie je možné získať reálnu hodnotu fi nančných 

nástrojov z aktívnych trhov sa reálna hodnota určí použitím rôznych 

techník oceňovania, medzi ktoré patrí aj využitie matematických 

modelov. Vstup do týchto modelov je podľa možnosti prevzatý 

z uznávaných trhov, no v prípadoch, kde to nie je možné, sa pri 

stanovovaní reálnych hodnôt vyžaduje určitá miera odhadu. Odhady 

predstavujú zhodnotenie likvidity a vstupov do modelov.

Odchodné do dôchodku

Zákonník práce vyžaduje, aby zamestnávatelia vyplácali zamestnan-

com pri odchode do dôchodku odchodné. V súlade s touto právnou 

normou Spoločnosť tvorí rezervu na zamestnanecké požitky. Výška 

rezervy predstavuje súčasnú hodnotu očakávaných budúcich platieb 

potrebných na vysporiadanie záväzku za už odpracované roky v 

Spoločnosti.

Zamestnanecké opcie a zamestnanecké práva na akcie

Spoločnosť prostredníctvom AEGON Group umožňuje svojim 

zamestnancom, aby sa po splnení určitých podmienok, podieľali na 

share option pláne. Existujú dva druhy plánov: zamestnanecké opcie 

(SOP) a zamestnanecké právo na kúpu akcie (SAR).

Zamestnanci Spoločnosti majú právo na kúpu akcií alebo na 

hotovosť za určitých podmienok.  Môžu si ich uplatniť najskôr po 

uplynutí troch rokov zamestnania a najneskôr po uplynutí desiatich 

rokov. Cena, za ktorú si právo môžu uplatniť predstavuje trhovú 

hodnotu akcií AEGON Group na burze v Amsterdame.

15. DAŇOVÉ ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY

Splatné daňové pohľadávky a záväzky

Daň z príjmov Spoločnosti sa účtuje do nákladov Spoločnosti 

v období vzniku daňovej povinnosti a je vypočítaná zo základu 

vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol 

upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých 

a dočasných úprav daňového základu, daňových úľav a umorenia 

straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z 

príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka.

Časť výnosov Spoločnosti (napr. úroky z vkladov) podlieha zrážkovej 

dani. Zaplatená zrážková daň sa v niektorých prípadoch považuje 

za preddavok na daň z príjmov (napr. daň z výnosov z dlhopisov), 

v niektorých prípadoch sa považuje za daň konečnú (napr. daň z 

úrokov z termínovaných vkladov). 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vykazujú pomocou 

súvahovej metódy z dočasných rozdielov medzi daňovou hodnotou 

majetku a záväzkov a ich čistou účtovnou hodnotou. Na určenie 

odloženej dane sa používajú daňové sadzby očakávané v čase 

realizácie aktív a záväzkov (v prípade odloženej dane vykázanej k 

31.12.2013 bola použitá 22% sadzba dane z príjmu). 

Odložená daň, ktorá sa vzťahuje na položky preceňované do vlast-

ného imania, je vykázaná vo vlastnom imaní a nie vo výkaze ziskov 

a strát.

O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje len v takom rozsahu, v 

akom je pravdepodobné, že sa v budúcnosti dosiahnu dostatočné 

daňové základy, voči ktorým ju bude možné vysporiadať. Odložené 

daňové pohľadávky a záväzky sa nediskontujú.

16. PREDPÍSANÉ POISTNÉ

Hrubé predpísané poistné zahŕňa všetky čiastky splatné podľa 

poistných zmlúv počas účtovného obdobia, nezávisle na skutoč-

nosti, či sa tieto čiastky vzťahujú celé alebo len z časti k budúcim 

účtovným obdobiam. 
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20. MANAŽMENT POISTNÉHO A FINANČNÉHO RIZIKA

Spoločnosť je vystavená rôznym poistným a fi nančným rizikám. 

Patria sem hlavne zmeny v mortalitách, morbiditách a stornovosti 

poistného kmeňa. Ďalšou skupinou rizík sú riziká spojené s umiest-

ňovaním prostriedkov technických rezerv do rôznych fi nančných 

aktív, ktoré sú vystavené rizikám menovým, riziku zmeny úrokových 

sadzieb, úverovému riziku, riziku zmeny cien na akciových trhoch a 

iným rizikám.

Poistné riziko

Prehľad hlavných rizík, ktorým Spoločnosť čelí je uvedený v tabuľke:

Riziko Produkt Universal life Produkt Unit-linked

Mortalitné riziko

Pre prípad úmrtia je Spoločnosť v riziku: 

- Pre produkty, kde je pri smrti splatná vyššia z hodnôt dohodnutá poistná suma alebo 

hodnota účtu, je to rozdiel medzi nimi.

- Pre produkty, kde je pri smrti splatná dohodnutá poistná suma spolu s  hodnotou 

účtu, je to poistná suma.

- Pre produkty, kde poisťovňa preberá na seba povinnosť platiť poistné v prípade úmr-

tia poisteného, je to súčasná hodnota zostávajúcich splátok poistného.

Spoločnosť je vystavená riziku, že poistné udalosti budú nastávať častejšie alebo vo vyššej 

hodnote, ako sa očakávalo.

Pre prípad dožitia Spoločnosť vypláca aktuálnu hodnotu účtu, teda nie je žiadne mortalit-

né riziko.

Morbiditné riziko

Pre rizikové pripoistenia je Spoločnosť v riziku na dohodnutú poistnú sumu, príp. súčasnú 

hodnotu zostávajúcich splátok poistného, ktoré by na seba prebrala v prípade invalidity 

poisteného.

Riziko stornovosti 

V prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy Spoločnosť vypláca odkupnú hodnotu, 

ktorá je rovná hodnote účtu zníženému o odkupný poplatok. Poistníkovi vzniká nárok na 

odkupnú hodnotu po uplynutí 36 mesiacov trvania poistenia.

Riziko vyplývajúce zo stornovosti je, že spoločnosť prichádza o pozitívne cash-fl ow 

budúcich rokov.

Náklady

Náklady sa pokrývajú z poplatkov, ktoré sú strhávané z osobných účtov poistných zmlúv.

Riziko je, že Spoločnosť nedosiahne potrebné kritické množstvo poistných zmlúv, z ktoré-

ho by sa dal získať dostatočný objem poplatkov na vykrytie všetkých fi xných a variabilných 

nákladov.

Investičné výnosy

Garantovaná technická úroková miera je 

2,5% p.a. a 3% p.a.

Riziko predstavuje možnosť, že v budú-

cnosti Spoločnosť nebude schopná získať 

zo svojho majetku požadované minimum 

vo výške technickej úrokovej miery. V tom 

prípade bude musieť alokovať chýbajúce 

výnosy zo svojich prostriedkov.

Investičné riziko znáša v plnej miere poist-

ník. Investičný výnos sa premietne do ceny 

investičnej jednotky. 

Opcia zvýšenia poistného krytia 

Poistník má možnosť zvýšiť si poistné krytie o mieru infl ácie pri každom výročí uzatvorenia 

poistnej zmluvy. Nevyžaduje sa žiadna kontrola rizika. Je to riziko antiselekcie, že túto 

opciu využijú len klienti s horším zdravotným stavom. 

Opcia čiastočného výberu 

Poistník má právo odkúpiť časť svojho účtu pred koncom poistnej doby, ale po uplynutí 

aspoň 36 mesiacov (v prípade jednorazovo zaplateného poistného je to 12 mesiacov).

Riziko pre Spoločnosť je, že klienti budú odkupovať vo väčšom množstve a Spoločnosť 

nebude generovať výnosy zo správy aktív v predpokladanej výške.

Vložené opcie a deriváty Neoceňuje sa samostatne.
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Spoločnosť alokuje poisteným 100 % dosiahnutého úrokového 

výnosu, t.j. vplyv zmien výnosov na hospodársky výsledok je nulový 

v prípade zhodnotenia nad garantovanú úrokovú mieru. 

V prípade zhodnotenia nižšieho ako garantovaná úroková miera 

Spoločnosť dopláca časť výnosu z vlastných zdrojov, avšak nakoľko 

v produktovom portfóliu Spoločnosti produkty s garantovanou 

technickou úrokovou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny 

úrokovej sadzby nie je v tomto prípade významné.

 Menové riziko

Spoločnosť má fi nančné investície, ktoré kryjú technické rezervy 

životného poistenia a voľné zdroje denominované v mene EUR a len 

nevýznamná časť ostatného majetku a záväzkov je denominovaných 

v cudzej mene. Spoločnosť preto nie je vystavená významnému 

menovému riziku.

 Riziko zmeny úrokovej sadzby

Riziko úrokovej miery spočíva v tom, že hodnota fi nančného nástro-

ja bude kolísať v dôsledku zmien trhových úrokových sadzieb, a tiež 

aj v tom, že dátumy splatnosti úročených aktív sa líšia od dátumov 

splatnosti úročených záväzkov použitých na fi nancovanie týchto 

aktív.

V prípade produktov Unit-linked, kde riziko z fi nančného umiestne-

nia nesie poistený, Spoločnosť na seba nepreberá úrokové riziko. 

Pri tradičnom životnom poistení Spoločnosť poistencom garantuje 

výnos vo výške technickej úrokovej miery. Keďže v produktovom 

portfóliu Spoločnosti produkty s garantovanou technickou úroko-

vou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny úrokovej sadzby 

nie je významné.

Finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti, najmä 

štátne dlhopisy, je citlivý na zmeny trhových podmienok. Avšak 

ak by trhové úrokové sadzby k 31. decembru 2013 a 31. decem-

bru 2012 boli zvýšené/znížené o 0,25% pri zachovaní ostatných 

premenných, dopad týchto zmien na vlastné imanie ku koncu 

nasledovného účtovného obdobia by nebol významný.

Spoločnosť riadi mortalitné a morbiditné riziko dôkladnou kontrolou 

rizika pri schvaľovaní poistných zmlúv. Riadi sa pri tom pravidlami 

stanovenými zaisťovateľom. Pre riziká prekračujúce maximálne li-

mity poistných súm dohodnuté so zaisťovateľom musia byť poistné 

zmluvy zaslané zaisťovateľovi na osobitné posúdenie.

Spoločnosť ďalej riadi svoje riziko zaistením. Volatilitu výšky 

poistných plnení z mortalitného rizika homogenizuje excedentným 

zaistením. Pripoistenia sú zaistené kvótovým zaistením. 

Spoločnosť pravidelne vykonáva aktuársky kontrolný cyklus. V rámci 

neho monitoruje, či sa predpoklady použité pri ocenení produktov 

nelíšia od skutočnosti do takej miery, že by negatívne ovplyvnili 

ziskovosť produktov.

Vývoj nových produktov sa riadi ocenením produktu v súlade so 

stratégiou materskej spoločnosti, ktorá je obsiahnutá v Aegon 

Martket Consistent Strategy. Všetky nové produkty sú ocenené v 

modeli na výpočet MC VNB a schválené na lokálnej úrovni a násled-

ne schválené na úrovni skupiny. 

Model na výpočet MC VNB a MVN je schvaľovaný centrálnym mode-

lingovým tímom a až po jeho validácii použitý na výpočet.

Trhové riziko

Spoločnosť vykonala k 31. decembru 2013 analýzu senzitivity trho-

vého rizika v zmysle IFRS 7. Bolo zohľadnené zloženie investičného 

portfólia podľa typu jednotlivých zložiek majetku:

 fi nančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami investičného 

životného portfólia (Unit-linked)

 fi nančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami s garantova-

nou úrokovou mierou (Universal life)

 fi nančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti.

V prípade poistných zmlúv investičného životného poistenia je vplyv 

zmien výnosov na hospodársky výsledok nulový. 

V prípade poistných zmlúv s garantovanou úrokovou mierou 

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zmluvnej zmeny úrokovej miery k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012 je nasledovný:

k 31.12.2013
0 až 3 

mesiace

3 mesiace 

až 1 rok

1 až 5 

rokov

5-10

rokov

Nad

10 rokov
Neurčené Spolu

Úročený majetok 4 508 2 810 7 151 2 562 - 49 725 66 756

Pôžičky poistencom - - - - - 492 492

Finančný majetok k dispozícii na predaj 687 497 7 151 2 562 - - 10 897

Investície v mene poistených 2 125 2 200 - - - 46 704 51 029

Pohľadávky - - - - - 2 529 2 529

Termínované vklady v bankách 400 113 - - - - 513

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
1 296 - - - - - 1 296

Úročené záväzky - - - - - 4 964 4 964

Ostatné záväzky - - - - - 4 964 4 964
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Na úročenie pôžičky sa používa rovnaká úroková sadzba, ktorá sa 

používa na pripisovanie investičných výnosov klientom na osobných 

účtoch produktov typu Universal life. Klient môže svoju pôžičku 

splatiť kedykoľvek počas trvania poistenia, pričom zaplatené 

mimoriadne poistné sa automaticky používa na splatenie pôžičky. 

V prípade, že pôžička nebola splatená do konca poistnej doby, je 

poistné plnenie znížené o aktuálnu výšku pôžičky. 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený prehľad majetku k 31. decem-

bru 2013 a k 31. decembru 2012, ktorý je po splatnosti k dátumu 

vykazovania, vrátane prípadného znehodnotenia (pričom opravná 

položka je tvorená aj k pohľadávkam, ktoré neboli po splatnosti):

k 31.12.2013
Výška 

pohľadávky 

Výška 

pohľadávky 

po splatnosti 

Výška 

opravnej 

položky

pohľadávky voči 

sprostredkova-

teľom 

1 392 910 927

pohľadávky voči 

poistencom
2 018 160 160

k 31.12.2012
Výška 

pohľadávky 

Výška 

pohľadávky 

po splatnosti 

Výška 

opravnej 

položky

pohľadávky voči 

sprostredkova-

teľom 

1 107 808 848

pohľadávky voči 

poistencom
1 837 121 121

Spoločnosť nemá významné pohľadávky v omeškaní bez znehod-

notenia.

Riziko likvidity

Riziko likvidity predstavuje riziko, že Splatnosť fi nančného majetku 

sa môže líšiť od splatnosti fi nančných záväzkov, v dôsledku čoho 

Spoločnosť nebude schopná riadne a včas uhrádzať svoje splatné 

záväzky. Dôležitou súčasťou riadenia majetku a záväzkov Spoloč-

nosti je preto zabezpečenie dostatočného množstva peňažných 

prostriedkov na vyplatenie splatných záväzkov. Spoločnosť drží 

hotovosť a likvidné vklady, aby zabezpečila každodenné požiadavky 

na splácanie záväzkov. 

k 31.12.2012
0 až 3 

mesiace

3 mesiace 

až 1 rok

1 až 5 

rokov

5-10

rokov

Nad

10 rokov
Neurčené Spolu

Úročený majetok 9 436 571 5 660 1 689 - 40 659 58 015

Pôžičky poistencom - - - - - 660 660

Finančný majetok k dispozícii na predaj  3 280 459 5 316 1 689 - - 10 744

Investície v mene poistených 3 170 - 344 - - 37 737 41 251

Pohľadávky - - - - - 2 262 2 262

Termínované vklady v bankách 800 112 - - - - 912

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
2 186 - - - - - 2 186

Úročené záväzky - - - - - 4 165 4 165

Ostatné záväzky - - - - - 4 165 4 165

Úverové riziko

Úverové riziko predstavuje riziko, že trhová hodnota fi nančného 

majetku sa zníži v dôsledku zhoršenia kreditného ratingu emitenta 

tohto nástroja. Všetky investície Spoločnosti sú realizované v súla-

de s aktuálnou platnou internou investičnou smernicou s dôrazom 

na rating a limit stanovený pre emitenta. 

Spoločnosť je vystavená úverovému riziku najmä investíciami v 

dlhopisoch (fi nančný majetok k dispozícií na predaj) a vkladmi v 

bankách (bežné a termínované vklady).

Rozdelenie uvedeného fi nančného majetku podľa ratingu emitenta 

k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012 je nasledovné:

Rating k 31. 12. 2013 Dlhopisy 

Termí-

nované 

vklady v 

bankách

Bankové 

účty

A (Standard & Poor´s) 6 532 - -

A3 (Moody’s) 530 113 1 296

Ba1, Baa1 (Moody’s) 1 329 - -

BB, BB+, BBB (Standard & 

Poor´s)
2 506 - -

BBB- (Fitch) - 400 -

Majetok bez ratingu - - -

Spolu 10 897 513 1 296

Rating k 31. 12. 2012 Dlhopisy 

Termí-

nované 

vklady v 

bankách

Bankové 

účty

A (Standard & Poor´s) 10 049 112 2 169

BB (Standard & Poor´s) 695 - -

BBB+(FITCH) - 800 -

Majetok bez ratingu - - -

Spolu 10 744 912 2 169

Niektoré poistné produkty (Partner) umožňujú poisteným požiadať 

o pôžičku až do výšky dostatočnej hodnoty osobného konta. V 

prípade pôžičky sa aktuálna hodnota osobného konta priamo 

neznižuje, ale sa vedie záznam o aktuálnej hodnote pôžičky. Aktu-

álna hodnota pôžičky predstavuje hodnotu istiny pôžičky, ktorá sa 

zvyšuje o úrok. 
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V analýze zostatkovej doby splatnosti boli použité diskontované 

peňažné toky fi nančných záväzkov    (v prípade technických rezerv), 

ktoré sa ale významne nelíšia od ich nediskontovaných peňažných 

tokov.

Z dlhodobého hľadiska Spoločnosť monitoruje predpokladanú 

likviditu odhadovaním budúcich peňažných tokov z poistných zmlúv, 

pričom nakupuje majetok s podobnou dobou splatnosti, ktorým sú 

záväzky zo spomínaných zmlúv kryté.

Termínované vklady v bankách predstavujú krátkodobé termínované 

úložky v komerčných bankách v Slovenskej republike. 

Väčšina fi nančného majetku k dispozícií na predaj je investovaná do 

vysoko likvidných štátnych dlhopisov.

Zostatková splatnosť majetku a záväzkov k 31. decembru 2013 a k 

31. decembru 2012 je nasledovná:

k 31.12.2013
0 až 3 

mesiace

3 mesiace 

až 1 rok

1 až 5 

rokov

5-10

rokov

Nad

10 rokov

Neurčená 

splatnosť
Spolu

Majetok 4 761 3 557 7 618 2 562 - 49 061 67 559

Pôžičky poistencom - - - - - 492 492

Finančný majetok k dispozícii na predaj 687 497 7 151 2 562 - - 10 897

Investície v mene poistených 2 125 2 200 - - - 46 704 51 029

Aktíva zo zaistenia - 628 - - - - 628

Daňové pohľadávky - - 175 - - - 175

Pohľadávky 253 119 292 - - 1 865 2 529

Termínované vklady v bankách 400 113 - - - - 513

Peňažné prostriedky a peňažné ekvi-

valenty
1 296 - - - - - 1 296

Záväzky 4 943 1 884 2 684 5 186 47 793 589 63 079

Technické rezervy 166 1 710 2 684 5 186 47 793 221 57 760

Daňové záväzky 354 - - - - - 354

Ostatné záväzky 4 423 174 - - - 368 4 965

Čistá súvahová pozícia k 31.12.2013 (182) 1 673 4 934 (2 624) (47 793) 48 472 4 480

      

 

k 31.12.2011
0 až 3 

mesiace

3 mesiace 

až 1 rok

1 až 5 

rokov

5-10

rokov

Nad

10 rokov

Neurčená 

splatnosť
Spolu

Majetok 9 793 3 018 5 813 1 689 - 38 411 58 724

Pôžičky poistencom - - - - - 660 660

Finančný majetok k dispozícii na predaj  3 280 459 5 316 1 689 - - 10 744

Investicie v mene poistených 3 170 - 344 - - 37 737 41 251

Aktíva zo zaistenia - 623 - - - - 623

Daňové pohľadávky - 9 77 - - - 86

Pohľadávky 357 1 815 76 - - 14 2 262

Termínované vklady v bankách 800 112 - - - - 912

Peňažné prostriedky a peňažné ekvi-

valenty
2 186 - - - - - 2 186

Záväzky 3 318 2 100 2 504 4 532 38 411 219 51 084

Technické rezervy 97 1 175 2 504 4 532 38 411 200 46 919

Záväzky 3 221 925 - - - 19 4 165

Čistá súvahová pozícia k 31.12.2012 6 475 918 3 309 (2 843) (38 411) 38 192 7 640

Tabuľka bola zostavená na základe najobozretnejšieho posud-

zovania dátumu splatnosti a fi nančný majetok a záväzky, ktorý 

nemá zmluvnú dobu splatnosti, je vykázaný v kategórii „Neurčená 

splatnosť“.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2013

69

21. SEGMENTOVÉ VYKAZOVANIE

IFRS 8: Prevádzkové segmenty vyžaduje uverejňovanie informácií o 

prevádzkových segmentoch spoločnosti.

Keďže činnosti Spoločnosti sa nevyznačujú významne odlišnými 

rizikami a ziskovosťou a regulačné prostredie, povaha služieb, pod-

nikateľské procesy, geografi cké pokrytie a typy klientov, ktorým sú 

poskytované produkty a služby, sú homogénne, Spoločnosť pôsobí 

ako jeden prevádzkový segment teda neaplikuje IFRS 8.

 

C. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY 
 A  VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. NEHMOTNÝ MAJETOK

Zhrnutie pohybov nehmotného majetku počas rokov 2012 a 2013 

je nasledovné:

Zostatok 

k 1.1.2012
Prírastky Úbytky

Zostatok k 

31.12.2012
Prírastky Úbytky

Zostatok k

31.12.2013

Obstarávacia cena spolu 1 493 182 825 850 1 569 905 1 514

Softvér – licencie 1 233 14 717 530 674 130 1 074

Softvér – PC 257 53 29 281 48 10 319

Drobný NIM 3 9 3 9 42 1 50

Obstaranie NIM - 106 76 30 805 764 71

Oprávky spolu (1 240) (150) (749) (641) (666) (122) (1 185)

Softvér – licencie (1 114) (62) (717) (459) (553) (111) (901)

Softvér – PC (123) (79) (29) (173) (71) (10) (234)

Drobný NIM (3) (9) (3) (9) (42) (1) (50)

Zostatková hodnota 253 209 329

2. HMOTNÝ MAJETOK  

Zhrnutie pohybov hmotného majetku počas rokov 2012 a 2013 je 

nasledovné:

Zostatok 

k 1.1.2012
Prírastky Úbytky

Zostatok k 

31.12.2012
Prírastky Úbytky

Zostatok k

31.12.2013

Obstarávacia cena spolu 847 278 518 607 452 353 705

Hardvér – server 448 28 205 271 15 17 269

Ostatné stroje a prístroje 118 15 63 70 4 8 65

Automobily 118 101 60 159 186 80 265

Technické zhodnotenie 

budovy
54 - - 54 - 1 53

Inventár a kancel.nábytok 78 - 46 32 21 21 31

Umelecké diela 21 - - 21 - - 21

Obstaranie HIM 10 134 144 - 226 226 -

Oprávky spolu (606) (104) (374) (336) (139) (59) (416)

Hardvér – server (342) (70) (205) (207) (42) (15) (234)

Ostatné stroje a prístroje (102) (8) (63) (47) (7) (6) (48)

Automobily (71) (18) (60) (29) (71) (17) (83)

Technické zhodnotenie 

budovy
(19) (4) - (23) (4) (1) (26)

Inventár a kancel.nábytok (72) (4) (46) (30) (15) (20) (25)

Zostatková hodnota 241 271 289
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3. FINANČNÝ MAJETOK K DISPOZÍCIÍ NA PREDAJ

Prehľad jednotlivých druhov fi nančného majetku k dispozícií na 

predaj k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012 zobrazujú 

nasledovné tabuľky:

Názov CP
Obstarávacia 

cena

Amortizovaná 

cena

Trhová 

cena
Precenenie AÚV

Trhová 

hodnota 

spolu

Kótované/ 

Nekótované

Štátne dlhopisy SR 5 582 5 620 5 973 352 94 6 066 kótované

Štátne dlhopisy Maďarská republika 671 661 660 (1) 27 687 kótované

Štátne dlhopisy Slovinská republika 1 450 1 449 1 446 (2) 35 1 481 kótované

Štátne dlhopisy Chorvátska republika 399 396 389 (7) 9 397 kótované

Štátne dlhopisy Litva 855 852 854 2 30 884 kótované

Štátne dlhopisy Rumunsko 527 527 533 6 4 537 kótované

Bankový HZL SR 502 501 521 20 9 530 nekótované

Korporátne dlhopisy 305 305 310 5 5 315 nekótované

Spolu k 31.12.2013 10 292 10 310 10 686 375 212 10 897

Názov CP
Obstarávacia 

cena

Amortizovaná 

cena

Trhová 

cena
Precenenie AÚV

Trhová 

hodnota 

spolu

Kótované/ 

Nekótované

Štátne dlhopisy SR 8 420 8 406 8 866 460 187 9 053 kótované

Štátne dlhopisy Maďarská republika 671 671 668 (3) 27 695 kótované

Štátne dlhopisy Slovinská republika 450 450 455 5 14 469 kótované

Bankový HZL SR 502 502 518 16 9 527 nekótované

Spolu k 31.12.2012 10 043 10 029 10 507 478 237 10 744

  

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi nančného majetku

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi nančného majetku k dispozícií 

na predaj:

Oceňovacie 

rozdiely k 

31.12.2011

Oceňovacie 

rozdiely k 

31.12.2012

Oceňovacie 

rozdiely k 

31.12.2013

Oceňovacie 

rozdiely za 

obdobie 2012

Oceňovacie 

rozdiely za 

obdobie 2013

Precenenie dlhových cenných papierov (215) 478 375 693 (103)

Odložená daň *) - (110) (83) (110) 27

Celkom (215) 368 293 583 (76)

Vplyv na komplexný výsledok za 

obdobie
583 (76)

   

*) odložená daň bola prvý krát vykázaná za účtovné obdobie konči-

ace sa 31.12.2012
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4. INVESTÍCIE V MENE POISTENÝCH / FINANČNÝ 

 MAJETOK VYKAZOVANÝ REÁLNOU HODNOTOU 

 CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Štruktúra fi nančných investícií v mene poistených k 31. decembru 

2013 a k 31. decembru 2012 je nasledovná:  

Položka
Obstarávacia cena k 

31.12.2013

Trhová cena k 

31.12.2013

Obstarávacia cena k 

31.12.2012

Trhová cena k 

31.12.2012

Podielové fondy 42 107 46 704 35 045 37 737

Vklady v bankách 3 971 3 971 3 156 3 156

Dlhopisy 346 354 346 358

Spolu 46 424 51 029 38 547 41 251

5. INVESTÍCIE V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH

Obstarávacia cena Zníženie hodnoty Čistá účtovná hodnota

stav k 1.1.2012 1 405 (300) 1 105

navýšenie investície - - -

zníženie hodnoty - (470) (470)

stav k 31.12.2012 1 405 (770) 635

navýšenie investície 7 - 7

zníženie hodnoty - - -

stav k 31.12.2013 1 412 (770) 642

Spoločnosť v priebehu roku 2013 založila nadáciu Nadácia Aegon 

ľuďom.

Spoločnosť uskutočnila k 31.decembru 2012 test na zníženie hod-

noty investície v dcérskej spoločnosti Aegon partner, s.r.o., ktorého 

výsledkom bolo vykázanie straty vo výške 470 tis. Eur. 

Spoločnosť uskutočnila k 31.decembru 2013 test na zníženie 

hodnoty investícií v dcérskych spoločnostiach, ktorého výsledkom 

nebolo vykázanie žiadnej straty. 

6. AKTÍVA ZO ZAISTENIA

Štruktúra aktív zo zaistenia  k 31. decembru 2013 

a k 31. decembru 2012 je nasledovná:

31.12.2013 31.12.2012

RBNS rezerva postúpená zaisťovateľovi 171 155

IBNR rezerva postúpená zaisťovateľovi 161 158

Iné pohľadávky voči zaisťovateľovi (podiel na zisku) 296 310

Spolu 628 623
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7. DANE

Štruktúra splatnej a odloženej dane k 31. decembru 2013 

a k 31. decembru 2012 je nasledovná:

31.12.2013 31.12.2012

Pohľadávky Záväzky Pohľadávky Záväzky

Daň z príjmu splatná – preddavky/(dohad) 128 (449) - (131)

Daň z pridanej hodnoty - (19) - (15)

Ostatné dane 1 (22) 1 (20)

Daň vyberaná zrážkou 7 - 8 - 

Odložená daňová pohľadávka/(záväzok) 175 - 77 - 

Spolu odložená daňová pohľadávka 175 77 

Spolu daňový záväzok (354) (157)

    -

Odložené dane sú počítané zo všetkých dočasných rozdielov s pou-

žitím daňovej sadzby vo výške 22% (2012: 23%) nasledovne:

Účtovná hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdiel
Odložená daňová 

pohľadávka / (záväzok)

Pohľadávky 2 529 2 981 452 99 

Hmotný a nehmotný majetok 618 606 (12) (3)

Finančný majetok k dispozícii na predaj 10 897 10 522 (375) (82)

Technické rezervy na poistné plnenia 1 366 591 775 171 

Záväzky 4 964 4 558 406 89 

Daňová strata - - - - 

Odložená daňová pohľadávka    274 

Nevykázaná časť    (99)

Odložená daňová pohľadávka vykázaná 

k 31.12.2013
   175 

Zmena odloženej dane počas 2013 98

        z toho voči výkazu ziskov a strát 71

                    voči vlastnému imaniu 27

    -

Účtovná hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdiel
Odložená daňová 

pohľadávka / (záväzok)

Pohľadávky 2 262 2 875 613 141 

Hmotný a nehmotný majetok 480 467 (13) (3)

Finančný majetok k dispozícii na predaj 10 744 10 265 (479) (110)

Technické rezervy na poistné plnenia 1 037 594 443 102 

Záväzky 4 165 3 784 381 88 

Daňová strata - - - - 

Odložená daňová pohľadávka    218 

Nevykázaná časť    (141)

Odložená daňová pohľadávka vykázaná 

k 31.12.2012
   77 
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K 31.decembru 2012 Spoločnosť po prvýkrát vykázala v účtovnej 

závierke odloženú daňovú pohľadávku, ale len vo výške, v ktorej 

predpokladala jej realizáciu. 

K 31.decembru 2013 Spoločnosť vykázala v účtovnej závierke 

odloženú daňovú pohľadávku, ale len vo výške, v ktorej predpokladá 

jej realizáciu. 

Odsúhlasenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti pred zdanením 

s výškou skutočnej dane z príjmov právnických osôb je nasledovné:

31.12.2013 31.12.2012

Základ dane Daň Daň (%) Základ dane Daň Daň (%)

Hospodársky výsledok pred zdanením 983 113   

Teoretická daň 226 23%  21 19%

Pripočítateľné položky 2 003 462 47% 2 199 418 371%

Odpočítateľné položky (1 040) (239) -24% (854) (162) -144%

Použitie daňových strát z minulých období - - - (770) (146) -130%

Splatná daň 449 46%  131 116%

Odložená daň (71) -7%  (187) -166%

Rozpustenie dohadu na DzP 2012 (25) -3% - -

Celkom vykázaná daň 353 36%  (56) -50%

Splatná daň vo výške 449 tis. Eur je vykázaná na základe odhadu.

Finálna vypočítaná výška dane je vo výške 376 tis. Eur (pripočíta-

teľné položky sú v sume 2 135 tis. Eur a odpočítateľné položky sú v 

sume 1 484 tis. Eur) .

Rozdiel medzi odhadom vykázanej dane a konečnej vypočítanej 

dane v sume 73 tis. Eur bude vykázaný v nasledujúcom účtovnom 

období.

8. POHĽADÁVKY Z POISTENIA, ZAISTENIA 

 A OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Štruktúra pohľadávok k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012 

je nasledovná:

Pohľadávky voči

Amortiz. 

hodnota k 

31.12.2013

Opravné 

položky k 

31.12.2013

Čistý zostatok 

k 31.12.2013

Amortiz. 

hodnota k 

31.12.2012

Opravné 

položky k 

31.12.2012

Čistý zostatok 

k 31.12.2012

Poistencom 2 018 (160) 1 858 1 837 (121) 1 716

Sprostredkovateľom 1 392 (927) 465 1 107 (848) 259

Zaisťovateľom 98  - 98 181 - 181

Ostatným subjektom 61  - 61 64 - 64

Náklady bud.období 47  - 47 42 - 42

Spolu 3 616 (1 087) 2 529 3 231 (969) 2 262

Pohyby v opravných položkách boli v rokoch 2013 a 2012 

nasledovné:

Opravné položky k pohľadávkam voči

Začiatoč. 

stav k 

1.1.2012

Tvorba
Použitie/ 

rozpustenie

Konečný

stav k 

31.12.2012

Tvorba
Použitie/ 

rozpustenie

Konečný

stav k 

31.12.2013

Poistencom 256 61 196 121 114 74 160

Sprostredkovateľom 764 125 41 848 215 137 927

Spolu 1 020 186 237 969 329 211 1 087
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11. TECHNICKÉ REZERVY

Technická rezerva na životné poistenie

31.12.2013 31.12.2012

Počiatočný stav 4 554 4 154

Zaplatené poistné 3 643 1 672

Pripísaný úrok 152 144

Rizikové poplatky a iné poplatky (2 453) (918)

Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (693) (498)

Konečný stav 5 202 4 554

Technická rezerva na krytie rizika z investovania fi nančných pros-

triedkov v mene poistených

31.12.2013 31.12.2012

Počiatočný stav 41 251 31 391

Zaplatené poistné 32 724 29 657

Pripísaný úrok alebo výnos 2 187 2 758

Rizikové a iné poplatky (18 991) (17 583)

Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (6 141) (4 972)

Konečný stav 51 029 41 251

Technická rezerva na poistné plnenia (hrubá výška)

31.12.2013 31.12.2012

Počiatočný stav 1 037 736

Tvorba 3 346 3 072

Rozpustenie/použitie (3 017) (2 771)

Konečný stav 1 366 1 037

     z toho: RBNS rezerva 467 514

                  IBNR rezerva 856 523

                  LAE rezerva 44 -

Technická rezerva na poistné prémie

 31.12.2013 31.12.2012

Počiatočný stav 69 - 

Tvorba 1 69 

Rozpustenie (60) - 

Konečný stav 10 69 

Technická rezerva na poistné budúcich období

 31.12.2013 31.12.2012

Počiatočný stav 8 - 

Tvorba 146 8 

Rozpustenie (1) - 

Konečný stav 153 8 

9. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ 

 EKVIVALENTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY V BANKÁCH

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31. 

decembru 2013 a k 31. decembru 2012 je nasledovná:

31.12.2013 31.12.2012

Pokladničné hodnoty 6 6

Peniaze na ceste a ceniny 9 11

Bankové účty 1 281 2 169

Spolu 1 296 2 186

Pre účely zostavenia výkazu o peňažných tokoch sa do kategórie 

„Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty“ radia aj termínované 

vklady v bankách s dohodnutou dobou splatnosťou do 3 mesiacov. 

Ich hodnota k 31. decembru 2013 dosiahla 400 tis. Eur z celkovej 

hodnoty termínovaných vkladov 513 tis. Eur (k 31. decembru 2012: 

800 tis. Eur z celkovej hodnoty 912 tis. Eur).

10. ZÁKLADNÉ IMANIE, REZERVNÝ FOND 

 A OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ FONDY

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2013 pozostáva 

zo 4 000 kusov akcií, pričom nominálna hodnota jednej akcie je 

4 300 Eur (k 31. decembru 2012: 4 000 akcií s nominálnou 

hodnotou 1 000 eur).

Základné imanie je plne splatené. 

Akcionárom Spoločnosti je USFH – Nezam B.V. vlastniaca 100% 

akcií ako aj 100% hlasovacích práv.

Rezervný fond Spoločnosti je vytváraný na základe Obchodného 

zákonníka vo výške 10% z vykázaného čistého zisku. Použitie 

rezervného fondu je obmedzené a rozhoduje o ňom predstavenstvo 

Spoločnosti v súlade so stanovami a Obchodným zákonníkom. 

Súčasťou rezervného fondu sú tiež rozdiely vzniknuté pri konverzií 

základného imania (985 tis. Eur).

Ostatné kapitálové fondy k 31. decembru 2012 predstavovali 

príspevky od materskej spoločnosti (18 490 tis. Eur).

Dňa 28. júna 2013 akcionár Spoločnosti rozhodol o:

 zvýšení základného imania z fi nančných zdrojov ostatných 

kapitálových fondov v sume 13 200 tis. Eur,

 úhrade časti straty minulých období zo zdrojov ostatných 

kapitálových fondov v sume 5 290 tis. Eur,

 doplnení rezervného fondu vo výške 10% z čistého zisku za 

rok 2012 v sume 17 tis. Eur,

 použití zvyšnej časti čistého zisku za rok 2012 na úhradu časti 

zvyšnej straty minulých období v sume 152 tis. Eur.
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V členení podľa typu investície:

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Výnosy z fi nančného 

majetku k dispozícií na 

predaj 

305 472

Výnosy z fi nančného 

majetku oceneného 

reálnou hodnotou 

vykazovaného cez výkaz 

ziskov a strát

2 189 2 765

Výnosy z úverov a 

pohľadávok
41 83

Výnosy z ostatných čin-

ností (napr. zaistenia)
632 537

Spolu 3 168 3 857

15. POISTNÉ PLNENIA

Poistné plnenia v hrubej výške za roky 2013 a 2012 pozostávajú z 

nasledovných nákladových položiek:

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Škody (2 482) (1 680)

Maturity (233) (303)

Odkupy a čiastočné 

odkupy
(5 596) (4 349)

Spolu (8 311) (6 332)

12.  OSTATNÉ ZÁVÄZKY

Štruktúra ostatných záväzkov k 31. decembru 2013 

a k 31. decembru 2012 je nasledovná:

Záväzky 31.12.2013 31.12.2012

Sprostredkovatelia 2 883 2 296 

Dodávatelia 513 372 

Poistenci 516 477 

Zamestnanecké požitky 711 671 

Zaisťovateľ 342 349 

Spolu 4 965 4 165 

V položke zamestnanecké požitky je zahrnutá rezerva na odchodné 

do dôchodku a zamestnanecké opcie vo výške 1 tis. Eur (k 31.de-

cembru 2012: 0 tis. Eur).

13.  PREDPÍSANÉ POISTNÉ

Čistá výška predpísaného poistného za roky 2013 a 2012 je nasle-

dovná:

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Bežne platené poistné 35 773 30 846

Jednorazovo platené 

poistné
535 412

Spolu 36 308 31 258

Predpísané poistné 

postúpené 

zaisťovateľom

(1 332) (1 441)

Čisté poistné 34 976 29 817

14.  OSTATNÉ TECHNICKÉ VÝNOSY

Ostatné technické výnosy za roky 2013 a 2012 sú nasledovné:

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Úrokové výnosy 305 380

Ostatné výnosy 241 307

Výnos z investovania 

spolu
546 687

Realizované a nerea-

lizované zisky/(straty) 

z investícií v mene 

poistených

2 201 2 795

Výnos zo zaistenia - 

profi tsharing 
375 375

Ostatné výnosy 46 -

Spolu 3 168 3 857
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Kumulatívny vývoj škôd (v brutto hodnotách) zobrazujú nasledujúce 

tabuľky:

vznik škody /     

rok hlásenia
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

výplata 

spolu

stav RBNS k 

31.12.2013

stav IBNR k 

31.12.2013

2004 116 140 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0

2005 23 15 13 0 0 0 0 0 51 4 0

2006 32 30 0 0 0 0 0 62 6 0

2007 73 14 6 2 11 0 106 10 0

2008 207 146 12 2 1 3 371 15 0

2009 472 207 72 9 7 767 68 0

2010 858 282 32 8 1 180 34 11

2011 954 404 64 1 422 90 14

2012 1 282 492        1 774 140 88

2013 1 699          1 699 100 743

Spolu k 

31.12.2013
7 688 467 856

vznik škody /     

rok hlásenia
0 1 1 2 3 4 5 6 7

výplata 

spolu

stav RBNS k 

31.12.2012

stav IBNR k 

31.12.2012

2004 116 133 0 0 0 0 0 0 0 249 3 0

2005 23 15 13 0 0 0 0 0 51 5 0

2006 32 30 0 0 0 0 0 62 6 0

2007 73 14 6 2 11 0 106 10 0

2008 206 146 12 2 1 367 15 0

2009 469 206 72 9 756 78 3

2010 856 282 30 1 167 56 11

2011 949 377 1 325 118 131

2012 1 121         1 121 223 378

Spolu 

k 31.12.2012
5 204 514 523

16. ZMENA STAVU TECHNICKÝCH REZERV

Zmena stavu technických rezerv za roky 2013 a 2012 

je nasledovná:

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Zmena stavu technických rezerv na životné poistenie (648) (400)

Zmena stavu rezervy na prémie a poistné budúcich období (86) (77)

Zmena stavu technických rezerv na krytie rizika z investovania fi nančných prostriedkov v mene 

poistených *)
(9 636) (9 767)

Spolu (10 370) (10 244)

*) zahŕňa výnosy súvisiace s akumulovaným dlhom
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17. OBSTARÁVACIE A PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 

Obstarávacie a prevádzkové náklady za roky 2013 a 2012 

sú nasledovné:

Druh nákladu 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy, z toho: (14 167) (12 786)

   Provízie (16 151) (13 262)

   Reklama a podpora obchodu (1 252) (877)

   Náklady na poistné zmluvy a tlačivá (180) (148)

   Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 3 421 1 643

   Ostatné (5) (142)

Správna réžia, z toho: (4 314) (3 865)

   Mzdy (2 020) (1 893)

   Sociálne poistenie a zdravotné poistenie (596) (435)

   Ostatné personálne náklady (145) (114)

   Nájomné a ostatné náklady súvisiace s nájmom (219) (222)

   Poštovné a telekomunikačné poplatky (188) (169)

   Audit, poradenstvo a ostatné externé služby a poplatky *) (447) (432)

   Odpisy hmotného a nehmotného majetku (253) (253)

   Údržba softvéru a ostatné IT služby (264) (231)

   Ostatné (182) (116)

Provízie a prevádzkové náklady spolu (18 481) (16 651)

*) z toho poplatok za štatutárny audit predstavoval 30 tis. Eur 

(v roku 2012: 30 tis. Eur) a poplatok za overenie konsolidačného 

balíka 30 tis. Eur (v roku 2012: 30 tis. Eur)

18. ZMENA STAVU OPRAVNÝCH POLOŽIEK  

 A ODPIS AKTÍV

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči sprostredkovateľom (78) (84)

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči poisteným (53) (20)

Zníženie hodnoty investície v dcérskej spoločnosti - (470)

Spolu (132) (574)

19. ZOSTATKY A TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI 

 STRANAMI 

Spoločnosť považuje za spriaznené strany také protistrany, ktoré 

predstavujú:

 podniky, ktoré priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedné-

ho alebo viacerých sprostredkovateľov, kontrolujú Spoločnosť 

alebo sú kontrolované Spoločnosťou,

 podniky, kde materská spoločnosť má podstatný vplyv, ktoré 

nie sú podnikmi s rozhodujúcim vplyvom ani spoločnými pod-

nikmi,

 kľúčový manažment Spoločnosti, ktorým sa myslia osoby, 

majúce kompetencie a zodpovednosť za plánovanie, rozho-

dovanie a kontrolu nad aktivitami Spoločnosti vrátane ich 

blízkych príbuzných,
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 podniky, v ktorých podstatný podiel na hlasovacích právach 

vlastní priamo alebo nepriamo ktorákoľvek osoba opísaná v 

predchádzajúcom bode alebo na ktorú môže mať takáto osoba 

významný vplyv. Sem patria podniky vlastnené manažmentom 

Spoločnosti a podniky, ktoré majú so Spoločnosťou spoločné-

ho člena kľúčového manažmentu.

Pri zvažovaní všetkých spriaznených strán sa pozornosť upriamuje 

na podstatu vzťahu, a nie na jej formu. Uvedené operácie boli vyko-

nané za obvyklých a štandardných obchodných podmienok.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. decembru 2013 a nákladov 

a výnosov za rok 2013 voči spriazneným stranám je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Prepojené spoločnosti 11 204
provízie za sprostredkovanie, vyfakturované 

služby, prijaté služby

Vedenie spoločnosti - 181 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 11 385

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Prepojené spoločnosti 1 797 -
prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie

úrokový výnos

Vedenie spoločnosti 825 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 2 622 -

V položke zamestnanecké požitky je zahrnutá rezerva na zamest-

nanecké opcie vo výške 1 tis. Eur.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. decembru 2012 a nákladov 

a výnosov za rok 2012 voči spriazneným stranám je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Prepojené spoločnosti 3 115
provízie za sprostredkovanie, vyfakturované 

služby, prijaté služby

Vedenie spoločnosti 3 246 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 6 361

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Prepojené spoločnosti 2 040 -
prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie

úrokový výnos

Vedenie spoločnosti 743 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 2 783 -

 

V položke zamestnanecké požitky je zahrnutá rezerva 

na zamestnanecké opcie vo výške 0 tis. Eur.

20. RIADENIE KAPITÁLU A REGULAČNÉ POŽIADAVKY

Spoločnosť je povinná dodržiavať externe stanovené požiadavky na 

kapitál, ktoré sú upravené Zákonom o poisťovníctve a aj reguláciami 

štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom. 

Cieľom je sledovanie nepretržitého dodržiavania skutočnej miery 

solventnosti, ktorá by mala dosahovať najmenej výšku požadovanej 

miery solventnosti, v súlade s Opatrením NBS č. 2/2013. Solvent-
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nosťou poisťovne sa rozumie schopnosť poisťovne zabezpečiť vlast-

nými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých poistných 

a zaistných zmlúv.  

K 31. decembru 2013, ako aj k 31.decembru 2012, skutočná miera 

solventnosti Spoločnosti prekračovala výšku požadovanej miery 

solventnosti. 

Regulovanou oblasťou je taktiež tvorba, použitie, zásady a spôsob 

umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne, ktorá sa 

riadi Opatrením NBS č. 7/2008.

21. NÁSLEDNÉ UDALOSTI 

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nedošlo k takým 

udalostiam, ktoré by si vyžadovali vykázanie v poznámkach alebo 

úpravu zostatkov v účtovnej závierke k 31. decembru 2013.

Táto účtovná závierka bola schválená predstavenstvom Spoločnosti 

dňa 28. marca 2014. 

Podpis v mene predstavenstva:

  

Ing. Richard Strapko

predseda predstavenstva

Ing. Peter Jung

podpredseda predstavenstva
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA
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AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Kontaktné centrum: 0850 1234 66

aegon@aegon.sk

www.aegon.sk


