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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 31.12.2011: 75

Štruktúra: Generálne riaditeľstvo so sídlom Slávičie údolie, Bratislava

  Regionálne a oblastné riaditeľstvá

AEGON Životná poisťovňa, a.s., pôsobí na slovenskom fi nanč-

nom trhu v oblasti životného poistenia. Spoločnosť AEGON 

vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2003 ako pobočka 

zahraničnej poisťovne Aegon Levensverzekering N.V., ktorá na 

základe celosvetových skúseností prináša náročným klien-

tom v Slovenskej republike najmodernejšie produkty. V nich 

je spojená maximálne efektívna poistná ochrana klienta 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 produk-

tov a služieb potrebám klientov a možnostiam, ktoré ponúkajú 

slovenský trh a legislatívne prostredie. 

AEGON Životná poisťovňa, a.s., je členom fi nančnej skupiny 
AEGON, jednej z najväčších fi nančných skupín na svete, ktorá 

poskytuje produkty životného poistenia a dôchodkového za-

bezpečenia viac ako 160 rokov. AEGON má sídlo v holandskom 

Haagu a spoločnosti pod neho patriace zamestnávajú 

25 000 zamestnancov po celom svete. Hlavnými trhmi koncer-

nu sú Spojené štáty americké, Holandsko, Spojené kráľovstvo 

Veľkej Británie a Severného Írska. Ďalšími dôležitými trhmi sú 

Kanada, Čína, India, Japonsko, Brazília, Španielsko, Maďar-

sko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Slovenská republika 

a Turecko. 

Skupina AEGON si pre dosiahnutie pozitívnych hospodárskych 

výsledkov a kontinuálneho rastu vytýčila 4 kľúčové ciele: 

optimalizáciu portfólia, zabezpečenie prevádzkovej efektivity, 

zvyšovanie lojality zákazníkov a posilnenie postavenia zamest-

nancov. Ambíciou spoločnosti je stať sa do roku 2015 lídrom 

na všetkých vybraných trhoch, čo neznamená byť tým najväč-

ším hráčom, ale tým najlepším, t. j. byť najodporúčanejšou 

spoločnosťou z pohľadu zákazníkov a distribučných partnerov, 

a tiež najpreferovanejším zamestnávateľom.
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a) valné zhromaždenie

b) dozorná rada

c) predstavenstvo

PREDSTAVENSTVO

Ing. Jana Gruntová, predseda predstavenstva

Ing. Peter Jung, podpredseda predstavenstva 

Ing. Branislav Buštík, člen predstavenstva 

 

DOZORNÁ RADA

Péter Máhig – predseda dozornej rady

Eszter Horpácsy – člen dozornej rady

Róbert Beliš – člen dozornej rady (od 21.7.2011)

Ing. Peter Brudňák, predseda dozornej rady (do 20.6.2011)
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VNÚTORNÉHO AUDITU

ING. TERÉZIA HALÁSOVÁ

AKCIONÁR:
AEGON USFH NEZAM B.V.



6

Vážení klienti, obchodní partneri, milé kolegyne 
a kolegovia,

z pohľadu ekonomiky bol rok 2011 veľmi náročným rokom 

najmä v súvislosti s pokračujúcou krízou v eurozóne, ktorá 

mala neblahý vplyv na fi nančné trhy aj na ekonomický vývin 

Slovenska. Máme za sebou ďalší rok, ktorý nebol z pohľadu 

podnikateľského prostredia jednoduchý. Poistný trh životného 

poistenia na Slovensku v minulom roku, obdobne ako aj v 

ostatných rokoch, bol charakterizovaný minimálnym náras-

tom pravidelne platenej produkcie a poklesom jednorazového 

poistného. Tento trend bol viditeľný aj v novej obchodnej 

produkcii a v predpise poistného. 

Napriek tomu bol rok 2011 pre AEGON Životnú poisťovňu 

úspešný. Z pohľadu nového obchodu v pravidelne platenom 

poistnom sme narástli o 8 %, čo znamená, že sme rástli 

rýchlejšie ako trh a naši najväčší konkurenti. Posilnili sme 

svoju pozíciu v tomto trhovom segmente a z deviateho miesta 

sme sa dostali na siedmu priečku, čo nás posunulo bližšie k 

nášmu cieľu. Za tento úspech vďačíme viacerým faktorom, 

ktoré boli v centre nášho záujmu počas celého roka. Vďačíme 

správne vytýčenej stratégii zameranej na poistné riziká, na-

šim verným klientom a strategickým partnerom, bez ktorých 

by poisťovňa nemohla existovať. Dôležitým bolo aj zdieľanie 

osvedčených postupov v rámci skupiny a posilnenie postave-

nia zamestnancov, profesionalita a investície do technológií a 

inovácií na zabezpečenie konkurencieschopnosti. Kľúčovým 

faktorom však bola tímová práca a každodenné nasadenie 

a entuziazmus zamestnancov a manažérov, profesionalita 

našich strategických partnerov, vďaka ktorým spoločnosť bola 

schopná napredovať a rásť.

Stratégia spoločnosti AEGON Životná poisťovňa je od začiatku 

jej pôsobenia na Slovensku jednoduchá a priamočiara. Je 

zameraná na krytie poistných rizík, čo je vlastne kľúčovým 

poslaním každej poisťovne. V súlade so stratégiou každoročne 

prichádzame na trh s inovatívnymi riešeniami v produktovej 

oblasti. Sú to najmä pripoistenia, ktoré kryjú rôzne nepred-

vídané udalosti, kde je zoznam poistných rizík unikátny. V 

minulom roku sme uviedli na trh 5 pripoistení. Spomeniem 

pripoistenie závažných chorôb pre deti, kde môže byť poiste-

ných až 5 detí a pomôže zmierniť fi nančné ťažkosti rodiny pri 

ochorení dieťaťa. Jedinečné pripoistenie závažných chorôb pre 

mužov zasa kryje vážne ochorenia mužov v ich počiatočnom 

štádiu.

Žijeme v období, keď si jednotlivci a rodiny musia stále viac a 

viac uvedomovať, že ich fi nančné zabezpečenie v mimoriad-

nych a nepredvídaných životných situáciách ako aj poskytnu-

tie fi nančnej zábezpeky v dôchodku nie je dostatočne kryté 

vládou. Štáty sú čoraz menej schopné poskytovať adekvátne 

dôchodkové zabezpečenie, s ktorým predchádzajúce gene-

rácie mohli počítať. Ľudia si musia začať uvedomovať, že 

budúcnosť vo veľkej miere závisí od ich osobného rozhodnutia, 

ktoré urobia už dnes. Snaha spoločnosti „Pomáhať ľuďom 

prevziať zodpovednosť za ich fi nančnú budúcnosť“ sa stala 

súčasťou stratégie AEGON-u. Znamená to pripravovať, vy-

lepšovať a ponúkať správne produkty – jednoduché, transpa-

rentné, zrozumiteľné a najmä slúžiace konkrétnym potrebám 

klientov. Taktiež to znamená, že klient je v popredí nášho 

záujmu, v popredí všetkých rozhodnutí a aktivít. Klient je hyb-

ným motorom a dôvera klientov je alfou a omegou podnikania 

spoločnosti vo fi nančnom sektore. Preto sa zameriavame na 

budovanie, udržanie a posilnenie dôvery klientov. Budovanie 

dôvery je o vytvorení si vzťahov s klientom, spočíva v dlhodobo 

konzistentných kvalitných službách, v ich neustálom vylepšo-

vaní a skvalitňovaní. V oblasti servisu hľadáme vždy priestor 

na zlepšenie, osobitný dôraz kladieme na rýchle akceptovanie 

poistných návrhov a zmien, urýchlenú likvidáciu poistných 

udalostí, na kvalitnú, zrozumiteľnú a transparentnú písomnú 

korešpondenciu, na korektnú informovanosť klientov a 

partnerov, pričom okrem písomnej korešpodencie používame 

všetky dostupné komunikačné prostriedky vrátane elektronic-

kých nástrojov. 

Na záver mi dovoľte vyzdvihnúť spoluprácu s našimi strategic-

kými partnermi, najmä so spoločnosťami PARTNERS GROUP 

SK, Salve Finance a ZFP akadémia a vyjadriť im naše úprimné 

poďakovanie a náš záväzok, že všetky aktivity našej spoloč-

nosti budú zamerané na zachovanie dôvery. Zároveň ďaku-

jem všetkým kolegom za vynikajúce zvládnutie úloh a za ich 

celoročné úsilie vynaložené na budovanie a posilnenie značky 

AEGON na Slovensku.

V roku 2012  nadviažeme na pozitíva roku predchádzajúceho, 

a preto som presvedčená, že naša spoločnosť bude aj naďalej 

silným a spoľahlivým partnerom.

Jana Gruntová
Generálna riaditeľka AEGON Slovensko

Predseda predstavenstva AEGON Životná poisťovňa, a.s.
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OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Interná obchodná služba (IOS)
Rok 2011 bol  rokom zmien v internej obchodnej sieti. Prvou 

z nich bolo zavedenie Navigátora, kódexu Internej obchodnej 

služby, umožňujúceho rast poradcov v ich budúcej kariére 

v spoločnosti.  Internú obchodnú službu posilnil príchod 

nových agentúrnych riaditeľov spoločne s novými manažérmi.  

Zároveň sieť prešla zmenou vo fi lozofi i  výberu poradcov a 

následnej práce s nimi. Systém vdelávania prešiel vývojom zo 

sytému školení na tréningy na všetých pozíciach od poradcov 

až po agentúrnych riaditeľov. Existujúcim klientom boli aj 

naďalej poskytované profesionálne služby či už v oblasti rozší-

renia poistných krytí, alebo investovania.  

Externá obchodná služba (EOS)
Našim najdoležitejšim a najsilnejšim partnerom v roku 2011 

bola spoločnosť Partners Group SK, produkcia ktorej počas 

celého roka 2011 významne rástla. Značný podiel na produkcii 

externej obchodnej služby mali aj naši ďalší strategickí 

partneri: ZFP Akademia, Salve Finance a MBI. Medzi význam-

ných partnerov patrili tiež spoločnosti Universal maklérsky 

dom, Efect, QNT SK a T-Universe. Upevnenie spolupráce s na-

šimi obchodnými partnermi nás zaväzuje poskytovať kvalitný 

servis, vynikajúce produkty, neustále produktové aj procesné 

inovácie a fl exibilné riešenia pre sprostredkovateľov a klientov.

V rámci spolupráce s externými obchodnými partnermi sme 

vylepšovali parametre jednotlivých produktov a opäť rozširova-

li ponuku pripoistení a fi nančných fondov o atraktívne novinky. 

Okrem týchto aktivít sme opäť zorganizovali suťaže i moti-

vačne zajazdy pre našich najvýznamnejšich partnerov. Našim 

cieľom v rámci spolupráce s externými partnermi je posky-

tovanie nadštandardného servisu všetkým našim obchodným 

partnerom.

Marketingové aktivity
AEGON Životna poisťovňa, a.s., svoju hlavnú marketingo-

vú činnosť zameriavala predovšetkým na podporu svojich 

obchodných tímov a podporu predaja. Marketingové aktivity 

sme preto najviac sústreďovali na prípravu a podporu akcií pre 

internú a externú obchodnú službu (obchodné konferencie, 

odborné školenia, interné motivačné súťaže). S cieľom zvýšiť 

predaj produktov sa činnosť marketingu zameriavala aj na 

podlinkové aktivity, ako sú aktualizácia produktových letákov, 

výroba propagačných panelov a reklamných predmetov. 

Oddelenie marketingu úzko spolupracovalo s materskou 

spoločnosťou pri uplatňovaní jednotnej platformy identity 

značky AEGON. Úspešne sme zvládli vytvorenie novej web 

stránky aegon.sk v korporátnom dizajne. Nové kľúčové ciele a 

ambície skupiny AEGON, ako aj nové hodnoty značky AEGON 

sme v printových i outdoorových aktivitách predstavili všetkým 

zamestnancom našej spoločnosti.

Zvýšili sme tiež informovanosť kolegov i obchodných partnerov 

o dianí v skupine AEGON i na poistnom trhu prostredníctvom 

informačného bulletinu.

Na poli sponzoringu sme pokračovali v podpore známej 

medzinárodnej jazdeckej parkúrovej suťaže Grand Prix v 

Bratislave a tiež tradičného spoločenského podujatia AEGON 

Mercedes Jazdecký ples.

Spoločnosť AEGON sa v roku 2011 stala generálnym part-

nerom futbalového klubu AS Trenčín, ktorý patrí medzi najlep-

šie tímy slovenského futbalu. Spojenectvo s najpopulárnejším 

športom je príležitosťou ako zvýšiť povedomie a viditeľnosť 

značky AEGON na Slovensku.

Ľudské zdroje
AEGON Životná poisťovňa, a.s. si veľmi váži svojich zamest-

nancov, tvoria nenahraditeľný základ pri plnení fi remných 

cieľov. Snažíme sa byť preferovaným zamestnávateľom a pre 

svojich zamestnancov vytvárame priaznivé podmienky pre 

zladenie pracovného a rodinného života. Flexibilný pracovný 

čas a využívanie alternatívnych pracovných úväzkov sú popri 

atraktívnej skladbe benefi tov a podpore rozvoja samozrejmou 

súčasťou riadenia ľudských zdrojov.

Zamestnancom umožňujeme pravidelný odborný rozvoj 

a po núkame nové pracovné príležitosti v rámci spoločnosti 

i v rámci koncernu AEGON. Podporujeme iniciatívu svojich 

zamestnancov, dávame im priestor na realizáciu inovatívnych 

nápadov a vyjadrenie svojich názorov. Aj v roku 2011 sme 

pokračovali v tradícii pravidelných stretnutí predstavenstva 

spoločnosti so zamestnancami. Zaviedli sme Kompetenčný 

model, ktorý vychádza z ústredných hodnôt spoločnosti, 

a to pracujeme spoločne, komunikujeme jasne, prekonávame 

očakávania, a cieľov spoločnosti. Zahájili sme Manažérsku 

akadémiu, cieľom ktorej je formou prípadových štúdií a zážit-

kových aktivít zefektívnenie práce, motivácia a rozvoj pracovní-

kov, pozornosť sme sústredili na ďalší rozvoj kompetencií 

v starostlivosti o nášho externého a interného zákazníka.

AEGON Životná poisťovňa, a.s. eviduje k 31.12.2011 celkovo 75 

zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.

Nové produkty
Produkty spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. pomáhajú 

všetkým klientom zabezpečovať ich fi nančnú budúcnosť v 

životných situáciách.



8

 Pripoistenie bežných úrazov 

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu a bežných úrazov s 

progresívnym plnením 

 Pripoistenie denného odškodného za liečbu úrazu 

 Pripoistenie závažných chorôb 

 Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného 

 Pripoistenie prevzatia platenia poistného v prípade invali-

dity 

 Pripoistenie hospitalizácie 

 Pripoistenie operácie v dôsledku choroby 

 Detské úrazové pripoistenie 

 Pripoistenie „Miliónové plnenie“ 

 Pripoistenie úmrtia 

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo moz-

govej príhody 

 Úrazové pripoistenie detí „JUNIOR“ 

 Pripoistenie závažných chorôb II 

 Pripoistenie závažných chorôb pre ženy 

 Pripoistenie trvalých následkov úrazov KOMPLET  

 Pripoistenie trvalých následkov úrazov s progresívnym 

plnením KOMPLET  

 Pripoistenie bežných úrazov KOMPLET  

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu a bežných úrazov s 

progresívnym plnením KOMPLET  

 Pripoistenie denného odškodného za liečbu úrazu KOM-

PLET 

Produkty ponúkajú riešenie pre akumulovanie fi nančných 

prostriedkov pre dôchodkový vek a pre vek rannej dospelos-

ti. Produkty zároveň poskytujú fi nančnú ochranu pri vzniku 

nepredvídateľných životných situácií.

Nové produkty uvedené v roku 2011 rozširujú oblasti rizík s 

fi nančnou ochranou klientov. Najvýznamnejšie nové produkty 

majú formu pripoistení, sú voliteľné k produktom hlavného 

krytia.

V roku 2011 spoločnosť AEGON Životná poisťovňa, a.s. začala 

predaj nasledujúcich nových pripoistení.

 Invalidita s jednorazovou výplatou

 Pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou

 Pripoistenie závažných chorôb pre mužov

 Pripoistenie práceneschopnosti

 Pripoistenie závažných chorôb pre deti

Aktualizácia zoznamu produktov
Spoločnosť v súčasnosti ponúka nasledovné typy hlavných 

poistných krytí:

 Zmiešané životné poistenie (Partner, Benefi t, Benefi t 

Plus, Profi  Invest, Penzia Plus, ZFP Život, ZFP Dôchodok, 

Profi  Invest Plus)

 Rizikové životné poistenie (Garant, Premium, Premium 

Move)

 Detské životné poistenie s oslobodením od platenia pois-

tenia v prípade úmrtia tútora (Juventus)

 Životné poistenie s garantovanou výplatou vloženého 

poistného v prípade úmrtia (AEGON Invest)

 Zmiešané investičné životné poistenie pre prípad úmrtia 

alebo dožitia (AEGON Professional)

Klienti majú možnosť prikúpiť si k väčšine poistných zmlúv 

životného poistenia nasledovné pripoistenia:

 Pripoistenie pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu 

 Pripoistenie trvalých následkov úrazov 

 Pripoistenie trvalých následkov úrazov s progresívnym 

plnením 

AEGON Životná poisťovňa, a.s., v nadchádzajúcich obdobiach 

očakáva mierne rastúci trend v oblasti novej obchodnej pro-

dukcie v porovnaní s predchádzajúcimi účtovnými obdobiami, 

ako aj dosiahnutie pozitívneho hospodárskeho výsledku v roku 

2012.

AEGON Životna poisťovňa, a.s. dosiahla za rok 2011 stratu vo 

výške 274 tis. EUR, ktorá bude na základe návrhu predsta-

venstva a schválenia dozornou radou preúčtovaná na straty 

minulých období.

NNNNNNÁÁÁÁÁÁVVVVVVRRRRRRHHHHHH NNNNNNAAAAAA RRRRRROOOOOOZZZZZZDDDDDDEEEEEELLLLLLEEEEEENNNNNNIIIIIIEEEEEE ZZZZZZIIIIIISSSSSSKKKKKKUUUUUU
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KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA K 31.12.2011

MAJETOK Pozn. 31.12.2011 31.12.2010

Nehmotný majetok C.1 270 317

Pôžičky poistencom 670 871

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 8 734 8 824

Hmotný majetok C.2 276 799

Finančný majetok k dispozícií na predaj C.3 10 974 8 744

Investície v mene poistených /fi nančný majetok vykazovaný reálnou hodnotou 

cez výkaz ziskov a strát C.4 31 391 24 926

Aktíva zo zaistenia C.5 704 687

Pohľadávky z poistenia,zaistenia a ostatné pohľadávky C.7 2 121 2 808

Daňové pohľadávky C.6 8 13

Termínované vklady v bankách C.8 712 1 479

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty C.8 1 011 905

Majetok spolu 56 871 50 373

   

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY Pozn. 31.12.2011 31.12.2010

Základné imanie C.9 4 000 4 000

Rezervný fond C.9 1 488 1 488

Ostatné kapitálové fondy C.9 18 490 18 490

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi n. majetku (215) 168

Hospodársky výsledok minulých období (6 141) (5 221)

Hospodársky výsledok  bežného obdobia        (327)        (920)

Vlastné imanie spolu 17 295 18 005

Technické rezervy na životné poistenie C.10 4 154 3 780

Technické rezervy v mene poistených C.10 31 391 24 926

Technické rezervy na poistné plnenia C.10 736 822

Ostatné záväzky C.11 3 295 2 840

Záväzky spolu 39 576 32 368

Vlastné imanie a záväzky spolu 56 871 50 373
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
ZA OBDOBIE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011 

 Pozn. 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Predpísané poistné 29 200 25 373

Poistné postúpené zaisťovaťeľom (1 570)            (1 528)

Čisté poistné C.12 27 630 23 845

Výnos z investovania 473 345

Výnos zo zaistenia 509 356

Realizované a nerealizované zisky/(straty) z investícií v mene poiste-

ných (1 726) 1 342

Ostatné výnosy 70 21

Ostatné technické výnosy/(náklady) spolu C.13 (674) 2 064

Výnosy spolu 26 956 25 909

  

Poistné plnenia v hrubej výške C.14  4 350 3 038

Podiel zaisťovateľa na poistných plneniach (443)  (485)

Zmena stavu rezervy na poistné plnenia (86)                  186 

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenia 52                 (158)

Čisté poistné plnenia 3 873 2 581

Zmena stavu technických rezerv C.15  6 864 8 325

Akvizičné a prevádzkové náklady C.16 16 197 15 020

Zmena stavu opravných položiek a odpis aktív C.17 349 903

Náklady spolu 27 283 26 829

  

Hospodársky výsledok pred zdanením (327)                   (920)

Daň z príjmov - -

Hospodársky výsledok po zdanení (327)                  (920)
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU 
ZA OBDOBIE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

 Pozn. 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Hospodársky výsledok po zdanení (327) (920)

Ostatné komplexné zisky/(straty)   

Oceňovacie rozdiely z majetku k dispozícii na predaj C.3 (383) 36

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

Ostatné komplexné zisky/straty po zdanení (383) 36

Komplexný hospodársky výsledok po zdanení                  (710)                  (884)

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM 
IMANÍ ZA OBDOBIE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

 
Základné 

imanie
Rezervný 

fond

Ostatné 
kapitálové 

fondy

Zisky/ 
(straty) 

minulých 
období

Oceň. 
rozdiely Spolu

Stav k 1.1.2010       4 000      1 488      15 790      (5 221)  132     16 189 

Vklad akcionára - - 2 700 - - 2 700

Hospodársky výsledok -  - - (920) - (920)

Oceň. rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov - - - - 36 36

Stav k 31.12.2010        4 000       1 488      18 490 (6 141)        168     18 005 

Hospodársky výsledok -  - - (327) - (327)

Oceň.rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov - - - - (383) (383)

Stav k 31.12.2011        4 000 1 488 18 490 (6 468) (215) 17 295
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV 
ZA OBDOBIE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

Peňažné toky z prevádzkových činností 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Hospodársky výsledok bežného obdobia pred zdanením (327) (920)

Úpravy týkajúce sa nepeňažných operácií:  

Odpisy hmotného majetku 164  197 

Amortizácia nehmotného majetku 224  283 

(Zisk)/strata z predaja investičného majetku 15 -

(Zisky)/straty zo zmeny reálnej hodnoty investícií v mene poistených 1 795  (831)

Tvorba/(rozpustenie) opravných položiek a odpis pohľadávok 349  833 

Úrokové výnosy (302)  (227)

Prijaté úroky 168 55

Zmena stavu pracovného kapitálu:

(Nárast)/pokles v časovo rozlíšených obstarávacích nákladoch 89  1 856

(Nárast)/pokles v investíciách v mene poistených (8 260)  (7 190)

(Nárast)/pokles v aktívach vyplývajúcich zo zaistenia (17)  (128)

(Nárast)/pokles v pohľadávkach z poistenia a ostatných pohľadávkách 343  501 

Nárast/(pokles) v technických rezervách 6 753  8 732 

Nárast/(pokles) v záväzkoch z poistenia, ostatných záväzkoch a časovom rozlíšení 876  (833)

Nárast/(pokles) v záväzkoch zo zaistenia (420)  (201)

Zaplatená daň z príjmu - -

Peňažné toky z prevádzkových činností, netto 1 449  2 127 

 

Peňažné toky z investičných činností  

Nákup pozemkov, budov a zariadenia (159)  (575)

Nákup ostatného nehmotného majetku (177)  (97)

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku 504 -

Nákup fi nančného majetku (3 143)  (4 144)

Príjmy z predaja/maturity fi nančného majetku 862 547

Peňažné toky z investičných činností, netto (2 113)  (4 269)

Peňažné toky z fi nančných činností  

Príjmy od akcionára / navýšenie kapitál.fondov - 2 700

Peňažné toky z fi nančných činností, netto - 2 700

Peňažné toky spolu (664) 558

  

Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 2 276 1 718

Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 1 612 2 276
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Spoločnosť je materská spoločnosť konsolidovanej skupiny, do 

ktorej patrí dcérska spoločnosť AEGON partner, s.r.o. so síd-

lom Slávičie údolie 106, Bratislava, kde má Spoločnosť 100% 

podiel. Základné imanie dcérskej spoločnosti je 1 105 tis.Eur 

(2010: 604 tis.Eur). Hlavnou činnosťou spoločnosti AEGON 

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

agent. 

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 2011 do 31. decem-

bra 2011 v súlade s Medzinárodnými štandardmi fi nančného 

výkazníctva (ďalej aj „IFRS“) v znení prijatom Európskou 

úniou, platných ku dňu zostavenia účtovnej závierky, a rovnako 

v súlade s § 17a zákona o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

Účtovná závierka pozostáva z konsolidovanej súvahy k 31. 

decembru 2011, konsolidovaného výkazu ziskov a strát za 

obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011, konsolidovaného 

výkazu komplexného výsledku za obdobie od 1. januára do 31. 

decembra 2011, konsolidovaného výkazu zmien vo vlastnom 

imaní za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011, konso-

lidovaného výkazu peňažných tokov za obdobie od 1. januára 

do 31. decembra 2011 a poznámok k účtovnej závierke za 

obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011.

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená na základe 

predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania Spoločnosti (angl. 

going concern).

Účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien 

okrem fi nančného majetku k dispozícii na predaj a fi nančné-

ho majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov 

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

reálnej hodnote. 

Účtovné metódy sa použili konzistentne s predchádzajúcim 

účtovným obdobím.

Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomické-

ho prostredia, 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 uve-

dené v tisícoch Eur, pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hod-

noty a hodnoty nákladov alebo strát sú uvedené v zátvorkách.

V roku 2011 Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štan-

dardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzinárodné 

účtovné štandardy a Výbor pre interpretácie medzinárodného 

fi nančného výkazníctva pri IASB v znení prijatom Európskou 

úniou (EÚ), ktoré sa týkajú jej prevádzky.

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 „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 neskor-

ších predpisov udelila 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 

dňom 1. júla 2006.

Predmet činnosti
Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie poisťovacej 

činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasle-

dovných 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 pripoiste-

ním niektorého odvetvia uvedeného v bodoch 1 a 2.

Členovia predstavenstva a dozornej rady

Členovia predstavenstva Spoločnosti k 31. decembru 2011:

Predseda: Ing. Jana Gruntová

Podpredseda: Ing. Peter Jung 

Členovia: Ing. Branislav Buštík 

Členovia dozornej rady Spoločnosti k 31. decembru 2011:

Predseda: Péter Máhig (od 20.6.2011)

Ing. Peter Brudňák (do 20.6.2011)

Členovia: Péter Máhig (do 20.6.2011)

Eszter Horpacsy 

Ing. Róbert Beliš  (od 27.6.2011)

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

Miesto 

uloženia 

konsolid. 

účtovnej  

závierky

Aegonplein 50, 

s-Gravenhage, 

2591TV, Holandsko

Aegonplein 50, 

s-Gravenhage, 

2591TV, Holandsko
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 IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky: novela spresňuje, že 

spoločnosť môže zverejniť analýzu jednotlivých kompo-

nentov ostatných súčastí komplexného výsledku buď vo 

výkaze zmien vo vlastnom imaní, alebo v poznámkach k 

účtovnej závierke.

 IFRS 3 Podnikové kombinácie

 IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka

 IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

 IFRIC 13 Vernostné programy pre zákazníkov

 IFRIC 19 Zánik fi nančných záväzkov v dôsledku emisie 

kapitálových nástrojov

Prijatie týchto štandardov a interpretácií neviedlo k význam-

ným zmenám v účtovných a vykazovacích postupoch Spoloč-

nosti. 

Ostatné úpravy vyplývajúce z vylepšenia IFRS nemali žiadny 

vplyv na účtovné metódy, fi nančnú situáciu alebo výkonnosť 

Spoločnosti.

K dátumu schválenia účtovnej závierky boli vydané tieto 
štandardy, revízie a interpretácie prijaté v EÚ týkajúce sa 
činnosti Spoločnosti, ale ešte nenadobudli účinnosť:

IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky – Zverejnenie položiek 

ostatných súčastí komplexného výsledku („OCI”)

Novela IAS 1 mení zoskupenie položiek prezentovaných v OCI. 

Položky, ktoré môžu byť v budúcnosti reklasifi kované (alebo 

„recyklované”) do zisku alebo straty (napr. v čase ukončenia 

vykazovania, alebo pri vysporiadaní) majú byť vykazované 

oddelene od ostatných položiek, ktoré nebudú nikdy reklasifi -

kované. Táto novela je účinná pre účtovné obdobia začínajúce 

sa 1. júla 2012 alebo neskôr.

IAS 19 Zamestnanecké požitky (aktualizácia)

IASB vydala viacero aktualizácií k štandardu IAS 19. Aktualizá-

cie sú rôzneho charakteru, od zásadných zmien, ako napríklad 

vyňatie mechanizmu „koridoru“ a konceptu očakávaných 

výnosov z majetku programu, až po jednoduché vysvetlenia a 

preformulovanie. Táto novela je účinná pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr.

IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (revido-

vaný v roku 2011)

V súvislosti s novými štandardmi IFRS 10 a IFRS 12 ostáva v 

IAS 27 len účtovanie dcérskych, spoločne kontrolovaných a 

pridružených spoločností v individuálnej účtovnej závierke. 

Novela je účinná pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 

2013 alebo neskôr.

IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie – Prevody fi nančných 

aktív (aktualizácia IFRS 7)

IASB aktualizovala požadované zverejnenia v súvislosti s 

prevodmi fi nančných aktív. Cieľom aktualizácie je pomôcť uží-

vateľom účtovnej závierky pri zhodnotení rizikových expozícií v 

súvislosti s takýmito prevodmi a vplyv týchto rizík na fi nančnú 

pozíciu spoločnosti. Novela je účinná pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. júla 2011 alebo neskôr.

Štandardy, interpretácie a dodatky k vydaným štandardom, 
ktoré nadobudli účinnosť počas roku 2011:

IAS 24 Zverejnenie spriaznených osôb (aktualizácia)

Novelizovaný štandard nadobudol účinnosť pre ročné účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr. Objasňuje 

defi níciu „spriaznenej osoby“ s cieľom zjednodušiť identi-

fi káciu takýchto vzťahov a zároveň odstrániť nezrovnalosti 

vyplývajúce z defi nície. 

IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia – Klasifi kácia vydaných 

práv na odkúpenie akcií (aktualizácia)

Novela IAS 32 je účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 

sa 1. februára 2010 alebo neskôr. Upravuje defi níciu fi nanč-

ného záväzku s cieľom klasifi kovať vydané prednostné práva 

na odkúpenie akcií (a určité opcie alebo opčné poukážky) ako 

kapitálové nástroje v prípadoch, ak sú takéto práva poskytnuté 

pomerným spôsobom všetkým súčasným vlastníkom rovnaké-

ho druhu nederivátových kapitálových nástrojov emitovaných 

účtovnou jednotkou, respektíve ak účtovná jednotka dostane 

za pevný počet vlastných kapitálových nástrojov pevnú peňaž-

nú sumu v akejkoľvek mene. 

IFRIC 14 Zálohy na minimálne príspevky do penzijného plánu 

(aktualizácia)

Novela IFRIC 14 je účinná pre ročné účtovné obdobia začínajú-

ce sa 1. januára 2011 alebo neskôr pri použití retrospektívne-

ho účtovania. Poskytuje návod, ako stanoviť návratnú hodnotu 

čistého aktíva z penzijného plánu. Novela umožňuje účtovným 

jednotkám účtovať zálohy na príspevky do penzijného plánu 

ako aktívum. 

IFRIC 19 Zánik fi nančných záväzkov v dôsledku emisie kapitá-

lových nástrojov 

IFRIC 19 je účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. 

júla 2010 alebo neskôr. Táto interpretácia objasňuje, že kapi-

tálové nástroje emitované veriteľovi s cieľom splatiť fi nančný 

záväzok sa kvalifi kujú ako peňažná úhrada. Emitované kapi-

tálové nástroje sa oceňujú reálnou hodnotou. Ak ich nemožno 

spoľahlivo oceniť, predmetné kapitálové nástroje sa oceňujú 

reálnou hodnotou príslušného umoreného záväzku. Akýkoľvek 

zisk alebo strata sa účtujú priamo do výnosov, respektíve do 

nákladov. 

Vylepšenia IFRS (vydané v máji 2010)

V máji 2010 vydal Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy 

(„IASB”) vestník noviel k svojim štandardom, s hlavným cieľom 

odstrániť nezrovnalosti a spresniť znenie. Každý štandard ob-

sahuje osobitné prechodné ustanovenia. Prijatie nasledovných 

vylepšení IFRS znamenalo zmeny v účtovných metódach.

 IFRS 7 Finančné nástroje — zverejňovanie: novela s 

cieľom zjednodušiť podmienky zverejňovania znížením 

rozsahu požiadaviek na zverejnenia ohľadom prijatých 

zabezpečení a zlepšením kvalitatívnych charakteristík, 

ktoré uvedú kvantitatívne informácie do kontextu.
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dard je účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 

2013 alebo neskôr.

Spoločnosť sa rozhodla tieto štandardy, revízie a interpretácie 

neprijať pred ich dátumom nadobudnutia účinnosti.   

Spoločnosť predpokladá, že prijatie týchto štandardov, revízií a 

interpretácií nebude mať v období ich prvej aplikácie význam-

ný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti.

2. PRINCÍPY KONSOLIDÁCIE
Účtovná závierka Spoločnosti a jej dcérskej spoločnosti sa 

zostavuje agregáciou rovnorodých položiek majetku, záväz-

kov, 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 kontro-

lovaných Spoločnosťou. Kontrola existuje vtedy, keď spoloč-

nosť 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 uplatni-

teľné a prevoditeľné. 

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti obsahuje 

účtovnú závierku spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. 

a spoločnosti AEGON partner, s.r.o., ktorá bola konsolidovaná 

metódou úplnej konsolidácie. Vzájomné pohľadávky a záväzky 

medzi spoločnosťami boli z konsolidovanej účtovnej závierky 

vylúčené. 

Vzhľadom na to, že Spoločnosť založila dcérsku spoločnosť, 

nevznikol pri prvej konsolidácii žiaden konsolidačný rozdiel.

3. ZAISTENIE

3.1. ZAISTNÉ ZMLUVY
Zaistná zmluva je zmluva, ktorou Spoločnosť prenáša časť 

poistného rizika na iného poisťovateľa.

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané pred 
31.12.2010

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 posudzova-

nej), 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 175 tis.Eur. Uzatvorenie 

poistnej zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť 

konzultované so zaisťovateľom.

IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie – Vylepšenie požiada-

viek na zverejnenie pri ukončení vykazovania

Novela vyžaduje dodatočné zverejnenia o fi nančnom majet-

ku, ktorý bol prevedený bez toho, aby bolo jeho vykazovanie 

ukončené. Cieľom je umožniť užívateľom účtovnej závierky 

porozumieť vzájomným vzťahom medzi takýmto majetkom a k 

nemu prislúchajúcim záväzkom. Okrem toho aktualizácia po-

žaduje zverejnenia o pokračujúcej účasti na majetku, ktorého 

vykazovanie bolo ukončené, čo umožní užívateľovi zhodnotiť 

povahu a pridružené riziká spojené s pokračujúcou účasťou 

spoločnosti na tomto majetku. Novela je účinná pre účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. júla 2011 alebo neskôr. 

IFRS 9 Finančné nástroje: Klasifi kácia a oceňovanie

IFRS 9 v súčasnom znení predstavuje výsledok prvej fázy 

projektu IASB s účelom nahradenia IAS 39 a vzťahuje sa na 

klasifi káciu a oceňovanie fi nančného majetku a záväzkov 

tak, ako sú defi nované v IAS 39. Novela je účinná pre účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. januára 2015 alebo neskôr. 

IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka 

IFRS 10 nahrádza časť IAS 27 Konsolidovaná a individuálna 

účtovná závierka, ktorá sa týka účtovania konsolidovanej 

účtovnej závierky. Zároveň zahŕňa pripomienky SIC-12 Konso-

lidácia – jednotky na špeciálny účel. 

IFRS 10 ustanovuje jednotný model kontroly, ktorý sa týka 

všetkých účtovných jednotiek vrátane účtovných jednotiek 

na špeciálne účely. Zmeny, ktoré IFRS 10 zavádza budú, na 

rozdiel od požiadaviek pôvodného IAS 27, vyžadovať od ma-

nažmentu významné posúdenia s cieľom identifi kácie, ktoré 

spoločnosti sú kontrolované, a preto majú byť materskou 

spoločnosťou konsolidované. Novela je účinná pre účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr.

IFRS 11 Spoločné podniky

IFRS 11 nahrádza IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní a 

SIC-13 Spoločne kontrolované jednotky – nepeňažné vklady 

spoločníkov. IFRS 11 už neponúka možnosť účtovať o spoločne 

kontrolovaných jednotkách podielovou konsolidáciou. Na-

miesto toho sú spoločne kontrolované jednotky, ktoré spĺňajú 

defi níciu spoločného podnikania povinné použiť metódu vlast-

ného imania. Tento štandard je účinný pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr.

IFRS 12 Zverejnenia podielov v iných spoločnostiach

IFRS 12 obsahuje všetky zverejnenia ohľadom konsolidovanej 

účtovnej závierky, ktoré boli predtým v IAS 27, ako aj všetky 

zverejnenia, ktoré boli predtým požadované podľa IAS 31 a IAS 

28. Tieto zverejnenia sa týkajú podielov v dcérskych spoloč-

nostiach, spoločných podnikoch, v pridružených a štruktúro-

vaných spoločnostiach. Takisto sa požaduje viacero nových 

zverejnení. Tento štandard je účinný pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr.

IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou

IFRS 13 predstavuje jednotné východisko postupov pri 

všetkých oceneniach reálnou hodnotou podľa IFRS. IFRS 13 

nehovorí, kedy je potrebné použiť ocenenie reálnou hodnotou, 

ale skôr poskytuje návod ako dospieť k reálnej hodnote podľa 

IFRS keď je toto ocenenie požadované, alebo povolené. Štan-
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Produkty Premium a Premium Move sú zaistené zaisťova-

teľom Reinsurance Group of America (RGA). Tieto produkty sú 

zaistené škodovým nadmerkom s vlastným vrubom poisťovne 

33 tis.Eur. Limit automatickej akceptácie je 166 tis.Eur. 

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 sa prepočítavajú na funkčnú menu podľa platného kurzu 

Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) vyhláseného k 

dátumu transakcie. 

Finančný majetok a záväzky v cudzích menách sa prepočíta-

vajú 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 (“NIM“) je zaúčtovaný v obstarávacích 

cenách, znížený o oprávky a opravné položky. Spoločnosť odpi-

suje nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania. 

Pre každý jednotlivý nehmotný majetok je stanovená indivi-

duálna doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre nehmotný majetok sú nasle-

dovné:

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 prehod-

nocované.

Nehmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. 

Keď účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú re-

alizovateľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo 

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

6. HMOTNÝ MAJETOK

Hmotný majetok (“HIM“) je zaúčtovaný v obstarávacích ce-

nách, znížený o oprávky a opravné položky. Spoločnosť odpisu-

je hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania. Pre 

každý jednotlivý hmotný majetok je stanovená individuálna 

doba životnosti. 

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasle-

dovne:

 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 175 tis.Eur. Uza-

tvorenie zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí 

byť konzultované so zaisťovateľom.

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané po 
1.1.2011

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 posudzova-

nej), 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 175 tis.Eur. Uzatvorenie 

poistnej zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť 

konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasle-

dovne: 

  do zaistenia sú zahrnuté  všetky pripoistenia okrem 

nasledovných

    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 175 tis.EUR. Uza-

tvorenie zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí 

byť konzultované so zaisťovateľom.

3.2. ZAISTNÉ A ZAISŤOVATELIA
Zaistné je vypočítavané mesačne na základe aktuálnej sumy 

v riziku a aktuálnej mortality, resp. morbidity a platené štvrť-

ročne 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 neoslo-

bodzuje prvopoistiteľa od povinnosti vyplatiť poistenému alebo 

oprávnenej osobe celé poistné plnenie pri poistenej udalosti.

Hlavným zaisťovateľom je Mníchovská zaisťovacia spoločnosť - 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.
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Spoločnosť stanovuje reálnu hodnotu použitím nasledovnej 

hierarchie, ktorá odráža významnosť vstupov pri stanovení 

reálnej hodnoty:

 Úroveň 1: Kótovaná trhová cena (neupravená) na aktív-

nom trhu pre identický nástroj.

 Úroveň 2: Oceňovacie techniky založené na pozorovateľ-

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

nepriamo (t.j. odvodené od cien).

 Táto kategória zahŕňa nástroje oceňované prostredníc-

tvom:

 kótovanej trhovej ceny na aktívnom trhu pre podob-

né 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 trho-

vých údajov.

 Úroveň 3: Oceňovacie techniky využívajúce významné 

vstupy nepozorovateľné na trhu.

 Táto kategória zahŕňa všetky nástroje, pri ktorých oceňo-

vacie techniky obsahujú vstupy, ktoré nie sú založené na 

pozorovateľných 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 významnú úpravu (nepozorovateľ-

nú priamo na trhu) alebo predpoklad, aby sa zohľadnil 

rozdiel medzi nástrojmi.

V nasledovnej tabuľke je uvedená analýza fi nančného majetku 

oceňovaného reálnou hodnotou so stavom k 31. decembru 

2011 a k 31. decembru 2010 rozdelená do úrovní hierarchií 

reálnych hodnôt: 

k 31.12.2011

Názov CP
Úroveň 

1
Úroveň 

2
Úroveň 

3

Trhová 
hodnota 

spolu

Štátne dlhopisy 

SR 
10 475 - - 10 475

Bankové dlhopisy - 499 - 499

Podielové fondy - - - -

Investície v mene 

poistených 

– podielové fondy

27 771 - - 27 771

Investície v mene 

poistených 

–štátne dlhopisy

657 - - 657

Investície v mene 

poistených –vkla-

dy v bankách

- 2 963 - 2 963

Spolu 38 903 3 462 - 42 365

Uplatňované doby životnosti pre hmotný majetok sú nasledov-

né:

Popis Počet rokov

Výpočtová technika – osobné 

počítače, LAN, príd. zariadenia
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 prehodno-

cované.

Hmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. 

Keď účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú re-

alizovateľnú 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:

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

available for sale),

 fi nančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz 

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

and loss),

 úvery a pohľadávky.

Vykazovanie
Bežné nákupy a predaje fi nančného majetku sa vykazujú k 

dátumu uskutočnenia obchodu, ktorým je deň vyrovnania kúpy 

alebo predaja.

Finančný majetok je odúčtovaný zo súvahy v nasledujúcich 

prípadoch:

 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 

zinkasované peňažné toky na tretiu osobu,

 Spoločnosť previedla takmer všetky riziká a úžitky spo-

jené s majetkom alebo nepreviedla takmer všetky riziká 

a úžitky spojené s majetkom, ale stratila kontrolu nad 

majetkom.

Prvotné ocenenie 
Pri prvotnom vykázaní účtovná jednotka ocení fi nančný maje-

tok v jeho reálnej hodnote.
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Majetkové cenné papiere, ktoré nemajú kótovanú trhovú cenu 

na aktívnom trhu a ktorých reálnu hodnotu nemožno spoľahli-

vo určiť, sa vykazujú v obstarávacích cenách a sú predmetom 

testu na znehodnotenie.

7.2 FINANČNÝ MAJETOK OCEŇOVANÝ REÁLNOU 
 HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Finančný majetok klasifi kovaný do tejto kategórie predstavuje 

fi nančný majetok klasifi kovaný pri obstaraní ako fi nančný ma-

jetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát.

 

Tento fi nančný majetok predstavujú investície v mene pois-

tených (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 

hodnotou (bez transakčných nákladov) a následne sa oceňuje 

reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát. 

Reálna hodnota fi nančného majetku, pre ktorý existuje aktívny 

trh a trhová hodnota, sa dá spoľahlivo odhadnúť, je vykázaná v 

kótovaných trhových cenách. V prípadoch, keď kótované trhové 

ceny nie sú dostupné, sa reálna hodnota určuje odhadom 

použitím súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov.

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 obsahujú pôžičky poskytnuté poisten-

com, pohľadávky poistencom a ostatné 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. Sú tu zahrnuté aj poskytnuté pôžičky poisten-

com.

Úvery a pohľadávky sú ocenené v amortizovanej hodnote 

zníženej o straty zo zníženia hodnoty (angl. impairment – viď 

časť 8). 

Amortizovaná hodnota je suma, ktorou sa majetok ocenil pri 

obstaraní, upravená o splátky istiny a časové rozlíšenie úrokov 

metódou efektívnej úrokovej miery. 

Straty zo zníženia hodnoty  sa vykazujú, ak je účtovná hodnota 

pohľadávky vyššia ako jej odhadovaná spätne získateľná hod-

nota, čo Spoločnosť pravidelene zisťuje testovaním. Uvedené 

zmeny sa vykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

V prípade pôžičiek poskytnutých poistencom slúži Spoločnosti 

ako zábezpeka záväzok voči dlžníkovi z titulu technickej rezer-

vy z existujúcej poistnej zmluvy.

k 31.12.2010

Názov CP
Úroveň 

1
Úroveň 

2
Úroveň 

3

Trhová 
hodnota 

spolu

Štátne dlhopisy 

SR 
7 559 - - 7 559

Bankové dlhopisy 505 - 505

Podielové fondy 680 - - 680

Investície v mene 

poistených – po-

dielové fondy

22 737 - - 22 737

Investície v mene 

poistených –vkla-

dy v bankách

- 2 189 - 2 189

Spolu 30 976 2 694 - 33 670

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 oceňo-

vaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát alebo úvery a 

pohľadávky alebo držaný do splatnosti. 

Finančný majetok k dispozícií na predaj zahŕňa majetkové a 

dlhové cenné papiere, ktoré má Spoločnosť v úmysle ponechať 

si na neurčitú 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 zaúč-

tovaní ocenený v reálnej hodnote, ktorej súčasťou sú aj trans-

akčné náklady, s následným precenením na reálnu hodnotu.

 

Reálna hodnota fi nančného majetku, pre ktorý existuje aktívny 

trh a trhová hodnota, sa dá spoľahlivo odhadnúť, je vykázaná v 

kótovaných trhových cenách. V prípadoch, keď kótované trhové 

ceny nie sú dostupné, sa reálna hodnota určuje odhadom 

použitím súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov.

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 vply-

vom na výsledok hospodárenia.  

Pre fi nančný majetok k dispozícii na predaj Spoločnosť 

posudzuje ku každému dátumu zostavenia účtovnej závierky, 

či existujú objektívne dôkazy o tom, že investícia je znehod-

notená (angl. impairment, viď časť 8). Keď sa investícia predá 

alebo keď sa zistí, že sa znížila jej hodnota, kumulatívny zisk 

alebo strata, ktoré sa v minulosti vykázali v rámci oceňovacích 

rozdielov z precenenia majetku vo vlastnom imaní, sa vykáže 

vo výkaze ziskov a strát za príslušné obdobie. 

Výnosy z úrokov sa časovo rozlišujú metódou efektívnej úroko-

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

prípadné kurzové rozdiely u dlhových cenných papierov.
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Časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa 

pravidelne (ku koncu účtovného obdobia) testujú na návratno-

sť (angl. recoverability). 

Metóda testovania návratnosti rozlíšených obstarávacích 

nákladov je v súlade s metodikou skupiny AEGON 

(tzv. „AEGON Embedded Value Template“). Postup testu je 

nasledovný: súčasná hodnota budúcich ziskov pred zdanením, 

pred amortizáciou obstarávacích nákladov diskontovaná pri 

čistom investičnom výnose (angl. net earned rate) sa porov-

náva s hodnotou časovo rozlíšených obstarávacích nákladov. 

Tento pomer, ktorého minimálna požadovaná výška je 100%, 

má potvrdiť, že časovo rozlíšené obstarávacie náklady sú 

pokryteľné z budúcich ziskov (pomer k 31.12.2011 dosiahol 

900%, k 31.12.2010: 672%). 

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 (po-

istná udalosť) negatívne 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 význam-

né 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 

poistnú 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 in-

vestičných 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 účte (2,5% p.a.), pričom v prípade 

vyššieho zhodnotenia sa klientom pripíše celých 100% 

dosiahnutého výnosu.

8. ZNÍŽENIE HODNOTY FINANČNÉHO MAJETKU 

Indikátory zníženia hodnoty fi nančného majetku sa zhodno-

tia ku každému dátumu, ku ktorému je zostavovaná účtovná 

závierka. K zníženiu hodnoty fi nančného majetku (angl. 

impairment) dochádza vtedy, ak existuje objektívny dôkaz 

zníženia hodnoty, ktorý je výsledkom jednej alebo viacerých 

udalostí, ku ktorým došlo po prvotnom vykázaní majetku a 

takáto udalosť má vplyv na odhadované budúce peňažné toky 

fi nančného majetku. 

Pre fi nančný majetok účtovaný v amortizovanej hodnote je 

suma straty oceňovaná ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou 

majetku a odhadovanou spätne získateľňou hodnotou (resp. 

súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov, 

diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou mierou).

V prípade dlhových cenných papierov klasifi kovaných ako k 

dispozícii na predaj, Spoločnosť individuálne posudzuje či 

existuje objektívny dôkaz o znehodnotení. Hodnota znehod-

notenia je    kumulatívna strata oceňovaná ako rozdiel medzi 

amortizovanou obstarávacou cenou a aktuálnou reálnou 

hodnotou zníženou o akékoľvek straty zo znehodnotenia 

danej investície, ktoré boli vykázané predtým vo výkaze ziskov 

a strát. Ak v nasledujúcom období vzrastie reálna hodnota 

dlhového cenného papiera a nárast sa objektívne vzťahuje na 

udalosť po tom, ako bola strata zo znehodnotenia identifi ko-

vaná vo výkaze ziskov a strát, znehodnotenie je rozpustené vo 

výkaze ziskov a strát.

V prípade investícií do majetkových účastí klasifi kovaných ako 

k dispozícii na predaj, medzi objektívny dôkaz znehodnotenia 

tiež patrí „významný“ alebo „dlhšie trvajúci“ pokles reálnej 

hodnoty  investícií pod ich obstarávaciu cenu. Spoločnosť po-

važuje za „významný“ pokles vyšší ako 30% a „dlhšie trvajúci“ 

dlhší ako 12 mesiacov. V prípade existencie dôkazu znehod-

notenia, kumulatívna strata oceňovaná ako rozdiel medzi 

obstarávacou cenou a aktuálnou reálnou hodnotou zníženou 

o akékoľvek straty zo znehodnotenia danej investície, ktoré 

boli vykázané predtým vo výkaze ziskov a strát, sa z položky 

„Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku“ vo vlastnom 

imaní reklasifi kuje a zobrazí vo výkaze ziskov a strát. Zvýšenie 

reálnej hodnoty po znehodnotení sa vykazuje priamo vo výkaze 

komplexných ziskov a strát. 

9. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ 
 EKVIVALENTY 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty predstavujú hoto-

vosť v pokladni, ceniny a peňažné prostriedky v banke splatné 

na požiadanie.

10. ČASOVO ROZLÍŠENÉ OBSTARÁVACIE NÁKLADY

Spoločnosť na mesačnej báze rozlišuje počiatočné provízie 

(obstarávacie náklady k poistným zmluvám) a to v sume, ktorá 

zodpovedá províziám prislúchajúcim danému mesiacu. 
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Technické rezervy predstavujú rezervy na predpokladané zá-

väzky voči poistencom vyplývajúce z platných poistných zmlúv. 

Rezervy boli vytvorené na základe obozretného a primeraného 

odhadu záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv. 

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 

obdobia a v bežnom účtovnom období  nevybavené (tzv. 

RBNS z angl. reported but not settled).

 Poistné plnenia vzniknuté do konca bežného účtovného 

obdobia, ale nenahlásené (tzv. IBNR z angl. incurred but 

not reported).

Výška RBNS rezervy je stanovená ako súhrn rezerv vypočí-

taných pre jednotlivé poistné udalosti na existujúce poistné 

zmluvy.

Výška IBNR rezervy je vypočítaná z celkovej hodnoty nahlá-

sených poistných plnení a priemerného omeškania v hlásení 

(vzhľadom na dátum vzniku poistnej udalosti). Medzivýsle-

dok za jeden mesiac sa určí ako násobok poistných udalostí 

zaregistrovaných v danom mesiaci a priemerom koefi cien-

tov omeškania príslušných poistných udalostí. Koefi cient 

omeškania je vyjadrený ako pomer počtu dní medzi nastatím 

poistnej udalosti a jej nahlásením a počtom dní za rok. Hodno-

ta IBNR rezervy je kĺzavým súčtom posledných 12 mesačných 

medzivýsledkov. IBNR rezerva sa počíta zvlášť pre poistné 

udalosti úmrtia a iné než úmrtia.

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

garantovanou technickou úrokovou mierou.

Technická rezerva na životné poistenie predstavuje aktuálnu 

hodnotu osobného konta poistenca ku dňu účtovnej závierky. 

Hodnota osobného konta predstavuje sumu zaplateného po-

istného zníženého o poplatky na krytie poistných rizík a ostat-

né poplatky na pokrytie nákladov dohodnutých v poistných 

podmienkach a zvýšeného o investičný výnos z investovania 

prostriedkov technických rezerv. 

Pre produkty Global, Premium a Premium Move 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 prostried-
kov v mene poistených
Technická rezerva sa tvorí na produkty investičného životného 

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

Rezerva predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta poist-

nej 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 

Poistné krytia
Spoločnosť v súčasnosti ponúka nasledovné typy hlavných 
poistných krytí:

 Zmiešané životné poistenie (Partner, Benefi t, Benefi t 

Plus, Profi  Invest, Penzia Plus, ZFP Život, ZFP Dôchodok)

 Rizikové životné poistenie (Garant, Premium, Premium 

Move)

 Detské životné poistenie s oslobodením od platenia pois-

tenia v prípade úmrtia tútora (Juventus)

 Životné poistenie s garantovanou výplatou vloženého 

poistného v prípade úmrtia (Aegon Invest)

 Zmiešané investičné životné poistenie pre prípad úmrtia 

alebo dožitia (Aegon Professional)

Klienti majú možnosť prikúpiť si k väčšine poistných zmlúv 
životného poistenia nasledovné pripoistenia:

 Prevzatie platenia poistného v prípade trvalej invalidity 

(5PI) 

 Oslobodenie od platenia poistného (OOPP) 

 Invalidita s jednorazovou výplatou (IJV)

 Pripoistenie úmrtia (PÚ)

 Pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (PÚK)

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku úrazu (ÚÚ)

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo moz-

govej príhody (UIM)

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu KOMPLET (TNÚK)

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym 

plnením KOMPLET (TNPK)

 Pripoistenie bežných úrazov KOMPLET (BÚK)

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu a bežných úrazov s 

progresívnym plnením KOMPLET  (PPK)

 Pripoistenie denného  odškodného  za liečbu úrazu KOM-

PLET (DOK)

 Miliónové plnenie (MPL)

 Pripoistenie operácie v dôsledku choroby (OPCH)

 Pripoistenie závažných chorôb (ZCH)

 Pripoistenie závažných chorôb II (ZCH II)

 Pripoistenie závažných chorôb pre ženy (ZCHŽ)

 Pripoistenie závažných chorôb pre mužov (ZCHM)

 Pripoistenie práceneschopnosti (PPN)

 Pripoistenie hospitalizácie (HOSP)

 Úrazové pripoistenie detí JUNIOR (ÚPDJ)

 Pripoistenie závažných chorôb pre deti (ZCHD)

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 splne-

nia záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej činnosti. Tieto rezervy 

sú vytvárané v súlade so zákonom č. 8/2008 Z.z o poisťovníc-

tve.
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Najlepší odhad predpokladov o stornách bol upravený na 

základe výsledkov analýzy storien. Spoločnosť vyhodnocuje 

storná štvrťročne.

Na modelovanie úmrtnosti používa Spoločnosť 70% popu-

lačnej mortality. Zároveň sa uplatňujú selekčné faktory v 

prvých 4 rokoch trvania poistenia. Tieto predpoklady sú stano-

vené na základe aktuárskeho úsudku.

Predpoklady o jednotkových nákladoch použité v mode-

loch boli stanovené na základe podrobnej analýzy nákladov. 

Jednotkové náklady boli stanovované tak, aby v horizonte 

dosiahnutia účtovného zisku presiahli hodnotu plánovaných 

celkových nákladov Spoločnosti. 

V modeloch je zohľadnené očakávané navyšovanie nákladov 

vplyvom infl ácie nákladov.

Test adekvátnosti rezerv 
– najlepší odhad 

  Universal Life Unit-linked

Minimálna hodnota 

poistných záväzkov 
439 (47 259)

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% 539 (46 123)

nárast morbidity o 10% 515 (44 905)

nárast stornovosti o 10% 611 (42 749)

nárast nákladov o 10% 571 (44 756)

nárast infl ácie o 10% 440 (47 227)

pokles úrokovej krivky o 

0,25 percent. Bodu

437 (46 106)

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia je pre všetky scenáre 

nižšia alebo blízka nule. Tento výsledok zodpovedá mladému 

portfóliu bežne platených zmlúv a je spôsobený rizikovou a 

ziskovou maržou. Postupom času, starnutím portfólia, sa 

minimálna hodnota záväzkov dostane nad nulu aj v prípade 

produktov unit-linked.

Pre všetky scenáre je minimálna hodnota záväzkov z poistenia 

nižšia ako výška upravených technických rezerv v životnom 

poistení. Z tohto dôvodu úprava technických rezerv nie je 

nutná.

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 podmien-

kach. Výnosy z investícií ovplyvňujú aktuálnu cenu podielovej 

jednotky.

13. TEST PRIMERANOSTI REZERV

Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení je 

vykonávaný prostredníctvom výpočtu minimálnej hodnoty po-

istných záväzkov pred zaistením a jej porovnaním s upravený-

mi technickými rezervami v životnom poistení pred zaistením.

Upravené technické rezervy v životnom poistení ku koncu roka 

2011 boli rovné: 

technické rezervy – obstarávacie náklady na poistné zmluvy – 

akumulovaný dlh

 pre produkty typu Universal life: 

4 154 - 258 - 38 = 3 858 tis. Eur

 pre produkty typu Unit-linked: 

31 391 – 8 476 - 1 584 = 21 331 tis. Eur

Na kalkuláciu minimálnej hodnoty poistných záväzkov bol 

použitý model diskontovaných peňažných tokov (cash-fl ows) 

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 v2 

o Teste primeranosti technických rezerv v životnom poistení.

Test primeranosti technických rezerv bol vykonaný na úrovni 

poistnej zmluvy k 31.12.2011. Spoločnosť modelovala 100% 

portfólia životných rezerv. 

Model diskontovaných peňažných tokov (cash-fl ows)
Minimálna hodnota záväzkov z poistenia bola určená modelom 

diskontovaných fi nančných tokov; 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 (zís-

kateľské + kmeňové - storno-provízie)

-   súčasná hodnota očakávaného budúceho poistného

Minimálna hodnota poistných záväzkov sa stanoví ako rozdiel 

budúcich záväzkov poisťovateľa a jeho budúcich príjmov, 

kde budúce záväzky predstavujú očakávané poistné plnenia, 

očakávané náklady a provízie a budúce príjmy predstavuje 

očakávané poistné.

Najlepší odhad predpokladov (best estimates)
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 

31.12.2011.
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statočné daňové základy, voči ktorým ju bude možné vysporia-

dať. Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa nediskontujú.

16. PREDPÍSANÉ POISTNÉ

Predpísané hrubé poistné zahŕňa všetky čiastky splatné 

podľa poistných zmlúv počas účtovného obdobia, nezávisle na 

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

budúcim účtovným obdobiam. 

Poistné zahŕňa aj dohadné poistné a úpravy odhadov poistné-

ho 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 rozhodova-

nie 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 výpočte 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 zamestnanecké 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 skúse-

nosti Spoločnosti a ostatných spoločností v skupine AEGON a 

skúsenosti celého poistného odvetvia.

14. ZAMESTNANECKÉ POŽITKY

Zamestnanecké požitky sú všetky formy protihodnôt poskyt-

nutých Spoločnosťou výmenou za služby poskytované zamest-

nancami.Vykázané sú v položke „Ostatné záväzky“.

Okrem krátkodobých zamestnaneckých  požitkov, ktoré pred-

stavujú priebežne platené mzdy a odmeny zamestnancom, 

odvody zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie a 

príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, 

životné poistenie a stravovanie, sú zamestnancom poskytova-

né aj nižšie popísané požitky. 

Odchodné do dôchodku
Zákonník práce vyžaduje, aby zamestnávatelia vyplácali 

zamestnancom pri odchode do dôchodku odchodné. V súlade 

s touto právnou normou Spoločnosť tvorí rezervu na zamest-

nanecké 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 po-

dieľali  na share option pláne. Existujú dva druhy plánov: 

 Zamestnanecké opcie (SOP).

 Zamestnanecké právo na kúpu akcie (SARs). 

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 uply-

nutí 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 podlieha zrážkovej dani. 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vykazujú pomocou 

súvahovej metódy z dočasných rozdielov medzi daňovou hod-

notou majetku a záväzkov a ich čistou účtovnou hodnotou. Na 

určenie odloženej dane sa používajú daňové sadzby očakávané 

v čase realizácie majetku a záväzkov. Odložená daň, ktorá sa 

vzťahuje na položky preceňované do vlastného imania, je vyká-

zaná vo vlastnom imaní a nie vo výkaze ziskov a strát.

O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje len v takom rozsa-

hu, v akom je pravdepodobné, že sa v budúcnosti dosiahnu do-
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20. MANAŽMENT POISTNÉHO 
 A FINANČNÉHO RIZIKA

Spoločnosť je vystavená rôznym poistným a fi nančným rizi-

kám. Patria sem hlavne zmeny v mortalitách, morbiditách a 

stornovosti poistného kmeňa. Ďalšou skupinou rizík sú riziká 

spojené s umiestňovaním prostriedkov technických rezerv do 

rôznych fi nančných aktív, ktoré sú vystavené rizikám meno-

vým, 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  hod-

notou účtu, je to poistná suma.

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

úmrtia 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 

mortalitné 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 ktorého 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 

poistník. 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 anti-

selekcie, 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.

Všetky poistné zmluvy sú predmetom testu primeranosti 

technických rezerv, keď je porovnávaná hodnota technických 

rezerv so súčasnou hodnotou budúcich záväzkov vyplývajúcich 

z týchto zmlúv. Súčasná hodnota budúcich záväzkov je ohod-

notená s použitím najlepšieho odhadu predpokladov v čase 

vykonávania testu.

V prípadoch, keď nie je možné získať reálnu hodnotu fi nanč-

ných nástrojov z aktívnych trhov, sa reálna hodnota určí pou-

žitím 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.
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garantovanou technickou úrokovou mierou netvoria význam-

nú časť, riziko zmeny úrokovej sadzby nie je v tomto prípade 

významné.

 Menové riziko

Spoločnosť má fi nančné investície, ktoré kryjú technické re-

zervy 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 

nástroja 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 

umiestnenia 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 úrokovou 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 podmie-

nok. Avšak ak by trhové úrokové sadzby k 31. decembru 2011 

a 31. decembru 2010 boli zvýšené/znížené o 0,25% pri zacho-

vaní ostatných premenných, dopad týchto zmien na vlastné 

imanie ku koncu nasledovného účtovného obdobia by nebol 

významný.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zmluvnej zmeny 

úrokovej miery k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 je 

nasledovný:

k 31.12.2011
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčené Spolu

Úročený majetok 4 824 2 741 5 853 2 899 - 30 562 46 879

Pôžičky poistencom - - - - - 670 670

Finančný majetok k dispozícii na 

predaj
249 1 973 5 853 2 899 - - 10 974

Investicie v mene poistenych 2 963 657 - - - 27 771 31 391

Pohľadávky - - - - - 2 121 2 121

Termínované vklady v bankách 601 111 - - - - 712

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
1 011 - - - - - 1 011

Úročené záväzky - - - - - 3 295 3 295

Záväzky - - - - - 3 295 3 295

Spoločnosť riadi mortalitné a morbiditné riziko dôkladnou 

kontrolou rizika pri schvaľovaní poistných zmlúv. Riadi sa 

pri tom pravidlami stanovenými zaisťovateľom. Pre riziká 

prekračujúce maximálne limity 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 negatív-

ne ovplyvnili ziskovosť produktov.

Trhové riziko
Spoločnosť vykonala k 31. decembru 2011 analýzu senzitivity 

trhového rizika v zmysle IFRS 7. Bolo zohľadnené zloženie 

investičného portfólia podľa typu jednotlivých zložiek majetku:

 fi nančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami inves-

tičného životného portfólia (Unit-linked)

 fi nančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami s ga-

rantovanou úrokovou mierou (Universal life)

 fi nančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnos-

ti.

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 
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istné 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 nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad majetku k 

31.12.2011 a k 31.12.2010, ktorý je po splatnosti k dátumu 

vykazovania, vrátane prípadného znehodnotenia (pričom 

opravná položka je tvorená aj k pohľadávkam, ktoré neboli po 

splatnosti):

Výška 
pohľadávky 

k 31.12.2011

Výška po-
hľadávky po 
splatnosti k 
31.12.2011

Výška 
opravnej 

položky k 
31.12.2011 

pohľadávky 

voči spros-

tredkovateľom

1 885 1 638 (1 621)

Výška 
pohľadávky k 

31.12.2010

Výška 
pohľadávky 

po splatnosti 
k 31.12.2010

Výška 
opravnej 

položky k 
31.12.2010

pohľadávky 

voči spros-

tredkovateľom

1 600 837 (1 232)

Spoločnosť nemá významné pohľadávky v omeškaní bez 

znehodnotenia.

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.

Vklady v bankách predstavujú krátkodobé termínované úložky 

v komerčných bankách v Slovenskej republike. Časť fi nanč-

ného majetku k dispozícií na predaj je investovaná do vysoko 

likvidných štátnych dlhopisov.

Dôležitou súčasťou riadenia majetku a záväzkov Spoločnosti je 

zabezpečenie dostatočného množstva peňažných prostriedkov 

na vyplatenie splatných záväzkov. Spoločnosť drží hotovosť a 

likvidné vklady, aby zabezpečila každodenné požiadavky na 

splácanie záväzkov. Za bežných okolností sa väčšina poistných 

udalostí uhrádza prostriedkami prijatými od poistených.

k 31.12.2010
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčené Spolu

Úročený majetok 4 464 108 8 064 - - 27 097 39 733

Pôžičky poistencom - - - - - 871 871

Finančný majetok k dispozícii na 

predaj
 680 - 8 064 - - - 8 744

Investície v mene poistených 1 508 - - - - 23 418 24 926

Pohľadávky - - - - 2 808 2 808

Termínované vklady v bankách 1 371 108 - - - - 1 479

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
905 - - - - - 905

Úročené záväzky - - - - - 2 840 2 840

Záväzky - - - - - 2 840 2 840

Úverové riziko
Úverové riziko predstavuje riziko, že trhová hodnota fi nanč-

ného inštrumentu sa zníži v dôsledku zhoršenia kreditného 

ratingu emitenta tohto nástroja. Všetky investície Spoloč-

nosti sú realizované v súlade s aktuálnou platnou internou 

investičnou smernicou s dôrazom na rating a limit stanovený 

pre emitenta. Spoločnosť je vystavená úverovému riziku najmä 

investíciami v dlhopisoch, podielových fondoch a vkladmi v 

bankách.

Rating investícií (fi nančný majetok k dispozícií na predaj + 

termínované vklady v bankách) 

k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 je nasledovný:

Rating k 31. 12. 2011 Dlhopisy 
Vklady v 
bankách

Podielové 
fondy

A+ (Standard & Poor´s),  

A1 (Moody’s)
10 475 - -

A - (Standard & Poor´s),

A2 (Moody’s) 499 111 -

BBB+(FITCH) - 601 -

Majetok bez ratingu - - -

Rating k 31. 12. 2010 Dlhopisy 
Vklady v 
bankách

Podielové 
fondy

A+ (Standard & Poor´s),  

A1 (Moody’s)
7 559 -

A - (Standard & Poor´s),

A2 (Moody’s) 505 1 309 -

A3 (Moody’s) - 170 -

Majetok bez ratingu - - 680

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. Aktuálna hodnota pôžičky predstavuje hodnotu istiny 

pôžičky, ktorá sa zvyšuje o úrok. Na úročenie pôžičky sa pou-

žíva rovnaká úroková sadzba, ktorá sa používa na pripisovanie 

investičných výnosov klientom na osobných účtoch produktov 

typu Universal life. Klient môže svoju pôžičku splatiť kedykoľ-

vek počas trvania poistenia, pričom zaplatené mimoriadne po-
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Zostatková splatnosť majetku a záväzkov k 31. decembru 2011 

a k 31. decembru 2010 je nasledovná:

 

k 31.12.2011
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčené Spolu

Majetok 5 214 5 150 5 853 2 899 - 28 475 47 591

Pôžičky poistencom - - - - - 670 670

Finančný majetok k dispozícii na 

predaj
249 1 973 5 853 2 899 - - 10 974

Investície v mene poistených 2 963 657 - - - 27 771 31 391

Aktíva zo zaistenia - 704 - - - - 704

Daňové pohľadávky - 8 - - - - 8

Pohľadávky 390 1 697 - - - 34 2 121

Termínované vklady v bankách 601 111 - - - - 712

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
1 011 - - - - - 1 011

Záväzky 2 495 1 318 2 155 3 682 29 510 416 39 576

Technické rezervy 37 976 1 861 3 682 29 510 215 36 281

Záväzky 2 458 342 294 - - 201 3 295

Čistá súvahová pozícia 
k 31.12.2011

2 719 3 832 3 698 (783) (29 510) 28 059 8 015

k 31.12.2010
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčené Spolu

Majetok 5 122 2 866 8 155 - - 24 290 40 433

Pôžičky poistencom - - - - - 871 871

Finančný majetok k dispozícii na 

predaj
680 - 8 064 - - - 8 744

Investície v mene poistených 1 508 - - - - 23 418 24 926

Aktíva zo zaistenia - 687 - - - - 687

Daňové pohľadávky - 13 - - - - 13

Pohľadávky 658 2 058 91 - - 1 2 808

Termínované vklady v bankách 1 371 108 - - - - 1 479

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
905 - - - - - 905

Záväzky 2 764 944 1 529 3 090 23 817 224 32 368

Technické rezervy 16 864 1 529 3 090 23 817 212 29 528

Záväzky 2 748 80 - - - 12 2 840

Čistá súvahová pozícia k 
31.12.2010

2 358 1 922 6 626 (3 090) (23 817) 24 066 8 065

Z dlhodobého hľadiska Spoločnosť monitoruje predpokladanú 

likviditu odhadovaním budúcich peňažných tokov z poistných 

zmlúv, pričom nakupuje majetok s podobnou dobou splatnos-

ti, ktorým sú záväzky zo spomínaných zmlúv kryté.

V analýze zostatkovej doby splatnosti k 31.12.2011 aj k 

31.12.2010 boli použité diskontované peňažné toky fi nančných 

záväzkov, ktoré sa ale významne nelíšia od ich nediskontova-

ných peňažných tokov.

21. SEGMENTOVÉ VYKAZOVANIE

IFRS 8: Prevádzkové segmenty vyžaduje uverejňovanie infor-

mácií o prevádzkových segmentoch spoločnosti.

Keďže činnosti Spoločnosti sa nevyznačujú významne odliš-

nými rizikami a ziskovosťou a regulačné prostredie, povaha 

služieb, podnikateľské procesy, geografi cké pokrytie a typy 

klientov, ktorým sú poskytované produkty a služby, sú homo-

génne, Spoločnosť pôsobí ako jeden prevádzkový segment 

teda neaplikuje IFRS 8.
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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 2011 a 

2010 je nasledovné: 

Zostatok k 
31.12.2009

Prírastky Úbytky
Zostatok k 

31.12.2010
Prírastky Úbytky

Zostatok k 
31.12.2011

Obstarávacia cena spolu 1 325 165 69 1 421 381 204 1 598

Softvér – licencie 1 247 10 - 1 257 71 - 1 328

Softvér – PC 77 59 - 136 131 - 267

Drobný NIM 1 - - 1 2 - 3

Obstaranie NIM - 96 69 27 177 204 -

Oprávky spolu (822) (282) - (1 104) (224) - (1 328)

Softvér – licencie (804) (244) - (1 048) (151) - (1 199)

Softvér – PC (17) (38) - (55) (71) - (126)

Drobný NIM (1) - - (1) (2) - (3)

Zostatková hodnota 503 317 270

2. HMOTNÝ MAJETOK  

Zhrnutie pohybov hmotného majetku počas rokov 2011 a 2010 

je nasledovné:

Zostatok k 
31.12.2009

Prírastky Úbytky
Zostatok k 

31.12.2010
Prírastky Úbytky

Zostatok k 
31.12.2011

Obstarávacia cena spolu 882 650 76 1 456 308 774 990

Hardvér – server 413 14 - 427 56 2 481

Ostatné stroje a prístroje 130 20 - 150 6 25 131

Automobily 175 29 - 204 68 96 176

Technické zhodnotenie 

budovy
54 2 - 56 - - 56

Inventár a kancel.

nábytok
87 10 - 97 19 1 115

Umelecké diela 23 - - 23 - 2 21

Obstaranie HIM - 575 76 499 159 648 10

Oprávky spolu (461) (196) - (657) (164) (107) (714)

Hardvér – server (204) (92) - (296) (76) (2) (370)

Ostatné stroje a prístroje (80) (33) - (113) (29) (25) (117)

Automobily (122) (47) - (169) (21) (79) (111)

Technické zhodnotenie 

budovy
(11) (4) - (15) (4) - (19)

Inventár a kancel.

nábytok
(44) (20) - (64) (34) (1) (97)

Zostatková hodnota 421 799 276
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3. FINANČNÝ MAJETOK K DISPOZÍCIÍ NA PREDAJ

Prehľad jednotlivých druhov fi nančného majetku k dispozí-

cií na predaj k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 v 

členení na kótované a nekótované cenné papiere zobrazujú 

nasledovné tabuľky:

k 31.12.2011

Názov CP
Obstarávacia 

cena
Amortizovaná 

cena
Trhová 

cena
Precenenie AÚV

Trhová 
hodnota 

spolu

Kótované/ 
Nekótované

Trh

Štátne dlhopisy 

SR
10 203 10 444 10 240 (204) 235 10 475 kótované BCPB

Bankový HZL 502 501 490 (11) 9 499 kótované BCPB

Podielové fondy - - - - - - - -

Spolu 10 705 10 945 10 730 (215) 244 10 974

k 31.12.2010

Názov CP
Obstarávacia 

cena
Amortizovaná 

cena
Trhová 

cena
Precenenie AÚV

Trhová 
hodnota 

spolu

Kótované/ 
Nekótované

Trh

Štátne dlhopisy 

SR
7 105 7 305 7 413 108 146 7 559 kótované BCPB

Bankový HZL 502 502 496 (6) 9 505 nekótované -

Podielové fondy 614 614 680 66 - 680 kótované -

Spolu 8 221 8 421 8 589 168 155 8 744
  

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi nančného majetku

31.12.2011 31.12.2010

Dlhové cenné papiere (215) 102

Podielové cenné papiere - 66

Spolu (215) 168

Zmena za obdobie 31.12.2011-31.12.2011 – strata (383)

Vplyv na komplexný výsledok za obd. 31.12.2011 -31.12.2011 (383)
   

4. INVESTÍCIE V MENE POISTENÝCH / FINANČNÝ 
 MAJETOK VYKAZOVANÝ REÁLNOU HODNOTOU 
 CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Štruktúra fi nančných investícií v mene poistených k 31. de-

cembru 2011 a k 31. decembru 2010 je nasledovná:  

Položka
Obstarávacia cena 

k 31.12.2011
Trhová cena k 

31.12.2011
Obstarávacia cena 

k 31.12.2010
Trhová cena k 

31.12.2010

Podielové fondy 27 561 27 771 20 765 22 737

Vklady v bankách 2 963 2 963  2 189 2 189

Dlhopisy 684 657 - -

Spolu 31 208 31 391 22 954 24 926
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5. AKTÍVA ZO ZAISTENIA

Štruktúra aktív zo zaistenia  k 31. decembru 2011 

a k 31. decembru 2010 je nasledovná:

31.12.2011 31.12.2010

RBNS rezerva postúpená zaisťovateľovi 139 173

IBNR rezerva postúpená zaisťovateľovi 130 149

Iné pohľadávky voči zaisťovateľovi (podiel na zisku) 435 365

Spolu 704 687

6. DANE

Daňové pohľadávky vykázané k 31. decembru 2011 

a k 31. decembru 2010 predstavujú zaplatené zrážkové dane.

Odložené dane sú počítané zo všetkých dočasných rozdielov s 

použitím daňovej sadzby vo výške 19% nasledovne:

k 31.12.2011

Účtovná 
hodnota

Daňová 
hodnota

Dočasný 
rozdiel

Odložená daň. 
pohľadávka / (záväzok)

Pohľadávky 2 122 5 055 2 933 557

Hmotný a nehmotný majetok 546 385 (161) (31)

Finančný majetok k dispozícii na predaj 10 974 11 190 216 41

Technické rezervy na poistné plnenia 736 505 231 44

Záväzky 3 295 2 714 581 110

Daňová strata* - 866 866 165

Odložená daňová pohľadávka 885

Nevykázaná časť (885)

Odložená daňová pohľadávka vykáza-
ná k 31.12.2011

-

* neumorenú daňovú stratu vo výške 297 tis. Eur je možné 

uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2013 a neu-

morenú daňovú stratu vo výške 569 tis. Eur je možné uplatniť 

najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2014.

k 31.12.2010

Účtovná 
hodnota

Daňová 
hodnota

Dočasný 
rozdiel

Odložená daň. 
pohľadávka / (záväzok)

Pohľadávky 2 808 5 004 2 196 417

Hmotný a nehmotný majetok 1 116 821 (295) (56)

Finančný majetok k dispozícii na predaj 8 744 8 576 (168) (32)

Technické rezervy na poistné plnenia 822 621 201 38

Záväzky 2 840 2 185 655 124

Daňová strata - - - -

Odložená daňová pohľadávka 491

Nevykázaná časť (491)

Odložená daňová pohľadávka 
vykázaná k 31.12.2010

    -



32

2011 2010

Strata pred zdanením (327) (920)

Teoretická daň (19%) (62) (175)

Trvalé rozdiely - -

Nevykázaná odložená daňová 

pohľadávka
62 175

Daň z príjmov - -

Splatná daň - -

Odložená daň - -

Efektívna daňová sadzba 0% 0%

Napriek čistým dočasným odpočítateľným rozdielom medzi 

účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovými hodno-

tami Spoločnosť nevykázala k 31.12.2011 v účtovnej závierke 

odloženú daňovú pohľadávku (ani k 31.12.2010), nakoľko jej 

realizácia nie je (nebola) istá. 

Výška splatnej dane z príjmov za rok 2011 predstavuje 0 Eur 

(rok 2010: 0 Eur). V roku 2011, rovnako ako v roku 2010, Spo-

ločnosť umoruje daňové straty z predchádzajúcich účtovných 

období. 

Odsúhlasenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti pred 

zdanením s výškou skutočnej dane z príjmov právnických osôb 

je nasledovné:

7. POHĽADÁVKY Z POISTENIA, ZAISTENIA 
 A OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Štruktúra pohľadávok k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 

2010 je nasledovná:

Pohľadávky voči
Amortizovaná 

hodnota k 
31.12.2011

Opravné 
položky k 

31.12.2011

Čistý zostatok 
k 31.12.2011

Amortizovaná 
hodnota k 

31.12.2010

Opravné 
položky k 

31.12.2010

Čistý zostatok 
k 31.12.2010

Poistencom 1 622 - 1 622 1 647 - 1 647

Sprostredkovateľom 1 885 (1 621) 264 1 600 (1 232) 368

Zaisťovateľom 126 - 126 276 - 276

Ostatným subjektom 58 - 58 495 - 495

Náklady budúcich období 51 - 51 22 - 22

Spolu 3 742 (1 621) 2 121 4 040 (1 232) 2 808

Pohyby v opravných položkách boli v rokoch 2011 a 2010 

nasledovné:

1.1.2011 – 31.12.2011

Opravné položky k pohľadávkam voči
Začiatočný 

stav
Tvorba

Použitie/ 
rozpustenie

Konečný stav

Sprostredkovateľom 1 232 698 309 1 621

Spolu 1 232  1 621

1.1.2010 – 31.12.2010

Opravné položky k pohľadávkam voči
Začiatočný 

stav
Tvorba

Použitie/ 
rozpustenie

Konečný stav

Sprostredkovateľom 484 1 326 578 1 232

Spolu 484  1 232
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10. TECHNICKÉ REZERVY

Technická rezerva na životné poistenie

31.12.2011 31.12.2010

Počiatočný stav 3 780 3 254

Zaplatené poistné 1 601 1 547

Pripísaný úrok 119 104

Rizikové poplatky 

a iné poplatky 
(824) (775)

Zrušenie alebo ukončenie 

zmluvy
(522) (350)

Konečný stav 4 154 3 780

Technická rezerva na krytie rizika z investovania fi nančných 

prostriedkov v mene poistených

31.12.2011 31.12.2010

Počiatočný stav 24 926 16 905

Zaplatené poistné 27 553 24 086

Pripísaný úrok alebo výnos (1 601) 1 355

Rizikové a iné poplatky (16 202) (15 265)

Zrušenie alebo ukončenie 

zmluvy
(3 285) (2 155)

Konečný stav 31 391 24 926

Technická rezerva na poistné plnenia (hrubá výška)

31.12.2011 31.12.2010

Počiatočný stav 822 636

Tvorba 1 947 1 510

Rozpustenie/použitie (2 033) (1 324)

Konečný stav 736 822

z toho: RBNS rezerva 376 472

             IBNR rezerva 360 350

8. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ 
 EKVIVALENTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY 
 V BANKÁCH

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 

31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 je nasledovná:

31.12.2011 31.12.2010

Pokladničné hodnoty 6 4

Peniaze na ceste a ceniny 17 12

Bankové účty 988 889

Spolu 1 011 905

Pre účely zostavenia výkazu o peňažných tokoch sa do kate-

górie „Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty“ radia aj 

termínované vklady v bankách s pôvodnou splatnosťou do 3 

mesiacov. 

Ich hodnota k 31. decembru 2011 dosiahla 601 tis. Eur z 

celkovej hodnoty termínovaných vkladov 712 tis. Eur (k 31. de-

cembru 2010: 1 371 tis. Eur z celkovej hodnoty 1 479 tis. Eur).

9. ZÁKLADNÉ IMANIE, REZERVNÝ FOND A OSTATNÉ 
 KAPITÁLOVÉ FONDY

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2011 pozostáva 

zo 4 000 kusov akcií (k 31. decembru 2010: 4 000 akcií), pričom 

nominálna hodnota jednej akcie je 1 tis. Eur:

Akcionár
Počet 
akcií

Nominálna 
hodnota 

spolu

Vlastníctvo 
(%)

Podiel hla-
sovacích 
práv (%)

USFH – 

Nezam 

B.V.

4 000 4 000 100 100

Základné imanie je plne splatené. 

Rezervný fond Spoločnosti bol vytváraný na základe Obchod-

ného zákonníka vo výške 10% z vykázaného čistého zisku. 

Nakoľko jeho výška už dosiahla zákonný limit 10 % základné-

ho imania, ďalej sa netvorí (503 tis. Eur).

Súčasťou rezervného fondu sú tiež rozdiely vzniknuté pri 

konverzii základného imania (985 tis. Eur).

Ostatné kapitálové fondy predstavujú príspevky od materskej 

spoločnosti (18 490 tis. Eur).
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13. OSTATNÉ TECHNICKÉ VÝNOSY (NÁKLADY)

Ostatné technické výnosy / (náklady) za roky 2011 a 2010 sú 

nasledovné:

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Úrokové výnosy 302 227

Ostatné výnosy 171 118

Výnos z investovania 
spolu

473 345

Realizované a nerea-

lizované zisky/straty 

z investícií v mene 

poistených

(1 726) 1 342

Výnos zo zaistenia - 

profi tsharing 
509 356

Ostatné výnosy 70 21

Spolu (674) 2 064

V členení podľa typu investície:

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Výnosy/(náklady) z 

fi nančného majetku k 

dispozícií na predaj 

267 194

Výnosy/(náklady) z 

fi nančného majetku 

vykazovaného reálnou 

hodnotou cez výkaz 

ziskov a strát

(1 714) 1 367

Výnosy/(náklady) z 

úverov a pohľadávok
82 41

Výnosy/(náklady) z 

ostatných činností 

(napr. zaistenia)

691 462

Spolu (674) 2 064

14. POISTNÉ PLNENIA

Poistné plnenia v hrubej výške za roky 2011 a 2010 pozostá-

vajú z nasledovných nákladových položiek:

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Škody (1 305) (1 227)

Maturity (43) (18)

Odkupy a čiastočné 

odkupy
(3 002) (1 793)

Spolu (4 350) (3 038)

11. OSTATNÉ ZÁVÄZKY

Štruktúra ostatných záväzkov k 31. decembru 2011 

a k 31. decembru 2010 je nasledovná:

Záväzky 31.12.2011 31.12.2010

Sprostredkovatelia 1 281 818 

Dodávatelia 448 225

Zaisťovateľ 378 798

Poistenci 481 565

Zamestnanecké požitky 675 430

Ostatné dane 23 4

Ostatné 9 -

Spolu 3 295 2 840

12. PREDPÍSANÉ POISTNÉ

Čistá výška predpísaného poistného za roky 2011 a 2010 je 

nasledovná:

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Bežne platené 

poistné
27 766 24 751

Jednorazovo platené 

poistné
1 434 622

Spolu 29 200 25 373

Predpísané poistné 

postúpené 

zaisťovateľom

(1 570) (1 528)

Čisté poistné 27 630 23 845



VÝROČNÁ SPRÁVA 2011 35

Kumulatívny vývoj škôd (v brutto hodnotách) zobrazujú nasle-

dujúce tabuľky:

k 31.12.2011:

vznik škody /     
rok hlásenia

0 1 2 3 4 5 6 7
výplata 

spolu
stav RBNS k 

31.12.2011
stav IBNR k 
31.12.2011

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

2005 23 14 13 0 0 0 0 50 4 4

2006 31 30 0 0 0 0 61 7 6

2007 72 14 6 2 11 105 10 10

2008 206 145 12 2 365 18 17

2009 466 205 72 743 89 85

2010 849  277    1 126 80 77

2011 823 823 168 161

3 522 376 360

k 31.12.2010:

vznik škody /     
rok hlásenia

0 1 2 3 4 5 6  
výplata 

spolu
stav RBNS k 

31.12.2010
stav IBNR k 
31.12.2010

2004 116 133 0 0 0 0 0 249 0 0

2005 23 14 13 0 0 0 50 4 0

2006 31 30 0 0 0 61 25 0

2007 72 14 6 1 93 12 3

2008 206 144 11 361 21 46

2009 462 193 655 114 139

2010 749        749 295 162

2 219 472 350

15. ZMENA STAVU TECHNICKÝCH REZERV

Zmena stavu technických rezerv za roky 2011 a 2010 je nasle-

dovná:

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Zmena stavu technických rezerv na životné poistenie (374) (525)

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

v mene poistených *)
(6 490) (7 800)

Spolu (6 864) (8 325)

*) zahŕňa výnosy súvisiace s akumulovaným dlhom
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16. AKVIZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Akvizičné a prevádzkové náklady za roky 2011 a 2010 pozostá-

vali z nasledovného:

Druh nákladu 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy, z toho: (11 720) (11 272)

Provízie (10 264) (8 363) 

Reklama a podpora obchodu (1 043) (827)

Náklady na poistné zmluvy a tlačivá (211) (29)

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady (89) (1 856)

Ostatné (113) (197)

Správna réžia, z toho: (4 477) (3 747)

Mzdy (1 997) (1 570)

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie (445) (416)

Ostatné personálne náklady (153) (7)

Nájomné a ostatné náklady súvisiace s nájmom (437) (396)

Poštovné a telekomunikačné poplatky (207) (206)

Audit, poradenstvo a ostatné externé služby a poplatky *) (416) (206)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku, strata z predaja (417) (478)

Údržba softvéru a ostatné IT služby (205) (193)

Ostatné (200) (276)

Provízie a prevádzkové náklady spolu (16 197) (15 020)

*) z toho poplatok za štatutárny audit predstavoval 31 tis. Eur 

(v roku 2010: 32 tis. Eur) a poplatok za overenie konsolidačné-

ho balíka 30 tis. Eur (v roku 2010: 31 tis. Eur)

17. ZMENA STAVU OPRAVNÝCH POLOŽIEK  
 A ODPIS AKTÍV

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči sprostredkovateľom (393) (748)

Odpis pohľadávok (3) (85)

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči poisteným vzniknutých 

na zrušených zmluvách
47 (70)

Spolu (349) (903)

18. ZOSTATKY A TRANSAKCIE 
 SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI 

Spoločnosť považuje za spriaznené strany také protistrany, 

ktoré predstavujú:

 podniky, ktoré priamo alebo nepriamo, prostredníctvom 

jedného alebo viacerých sprostredkovateľov, kontrolujú 

Spoločnosť alebo sú kontrolované Spoločnosťou,

 podniky, kde materská spoločnosť má podstatný vplyv, 

ktoré nie sú podnikmi s rozhodujúcim vplyvom ani spo-

ločnými podnikmi,

 kľúčový manažment Spoločnosti, ktorým sa myslia osoby, 

majúce kompetencie a zodpovednosť za plánovanie, roz-

hodovanie a kontrolu nad aktivitami Spoločnosti vrátane 

ich blízkych príbuzných

 podniky, v ktorých podstatný podiel na hlasovacích prá-

vach 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 spoločného člena kľúčového ma-

nažmentu.

Pri zvažovaní všetkých spriaznených strán sa pozornosť 

upriamuje na podstatu vzťahu, a nie na jej formu. Uvedené 

operácie boli vykonané za obvyklých a štandardných obchod-

ných podmienok.
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20. NÁSLEDNÉ UDALOSTI 

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

takým udalostiam, ktoré by si vyžadovali vykázanie v po-

známkach alebo úpravu zostatkov v účtovnej závierke k 31. 

decembru 2011.

Deň zostavenia účtovnej závierky: 19. marec 2012. 

Deň schválenia predstavenstvom: 23. marec 2012.

Podpis v mene predstavenstva:

Ing. Jana Gruntová

predseda predstavenstva

Ing. Peter Jung

podpredseda predstavenstva

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31.12.2011 a nákladov a 

výnosov za rok 2011 voči  spriazneným stranám je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Materská spoločnosť - -

Ostatné spoločnosti v skupine 2 202 prijaté služby, refakturované služby

Vedenie spoločnosti - 150 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 2 352

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Materská spoločnosť - -

Ostatné spoločnosti v skupine 343 21 prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie

Vedenie spoločnosti 590 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 933 21

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31.12.2010 a nákladov a 

výnosov za rok 2010 voči  spriazneným stranám je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Materská spoločnosť - -

Ostatné spoločnosti v skupine 118 65 prijaté služby, refakturované služby

Vedenie spoločnosti - 186 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 118 251

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Materská spoločnosť - -

Ostatné spoločnosti v skupine 113 7 prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie

Vedenie spoločnosti 462 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 575 7

19. RIADENIE KAPITÁLU

Spoločnosť je povinná dodržiavať externe stanovené požia-

davky 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. 

25/2008.  

K 31.12.2011, ako aj k 31.12.2010, skutočná miera solventnosti 

Spoločnosti prekračovala výšku požadovanej miery solvent-

nosti. 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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AEGON ŽIVOTNÁ POISŤOVŇA, A.S.

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
K 31. DECEMBRU 2011

Zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi fi nančného 

výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou

(všetky údaje v tisícoch Eur)
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SÚVAHA K 31.12.2011

MAJETOK Pozn. 31.12.2011 31.12.2010

Nehmotný majetok C.1 253 290

Investícia v dcérskej spoločnosti C.5 1 105 1 105

Pôžičky poistencom 670 871

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 8 734 8 824

Hmotný majetok C.2 241 252

Finančný majetok k dispozícií na predaj C.3 10 974 8 744

Investície v mene poistených / 

fi nančný majetok vykazovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát C.4 31 391 24 926

Aktíva zo zaistenia C.6 704 687

Pohľadávky z poistenia,zaistenia a ostatné pohľadávky C.8 1 992 3 039

Daňové pohľadávky C.7 7 13

Termínované vklady v bankách C.9 712 1 479

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty C.9 773 717

Majetok spolu 57 556 50 947

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY Pozn. 31.12.2011 31.12.2010

Základné imanie C.10 4 000 4 000

Rezervný fond C.10 1 488 1 488

Ostatné kapitálové fondy C.10 18 490 18 490

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi n. majetku C.3 (215) 168

Hospodársky výsledok minulých období (5 224) (4 453)

Hospodársky výsledok  bežného obdobia        (274)        (771)

Vlastné imanie spolu 18 265 18 922

Technické rezervy na životné poistenie C.11 4 154 3 780

Technické rezervy v mene poistených C.11 31 391 24 926

Technické rezervy na poistné plnenia C.11 736 822

Ostatné záväzky C.12 3 010 2 497

Záväzky spolu 39 291 32 025

Vlastné imanie a záväzky spolu 57 556 50 947
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA OBDOBIE OD 1.1.2011 
DO 31.12.2011

 Pozn. 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Predpísané poistné 29 200 25 373

Poistné postúpené zaisťovaťeľom (1 570)            (1 528)

Čisté poistné C.13 27 630 23 845

Výnos z investovania 484 365

Výnos zo zaistenia 509 356

Realizované a nerealizované zisky/(straty) z investícií v mene poiste-

ných (1 726) 1 342

Ostatné výnosy 45 3

Ostatné technické výnosy/(náklady) spolu C.14 (688) 2 066

Výnosy spolu 26 942 25 911

  

Poistné plnenia v hrubej výške C.15  4 350 3 038

Podiel zaisťovateľa na poistných plneniach (443)  (485)

Zmena stavu rezervy na poistné plnenia (86)                  186 

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy na poistné plnenia 52                 (158)

Čisté poistné plnenia 3 873 2 581

Zmena stavu technických rezerv C.16  6 864 8 325

Akvizičné a prevádzkové náklady C.17 16 323 15 005

Zmena stavu opravných položiek a odpis aktív C.18 156 771

Náklady spolu 27 216 26 682

  

Hospodársky výsledok pred zdanením (274)                   (771)

Daň z príjmov - -

Hospodársky výsledok po zdanení (274)                  (771)
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VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU ZA OBDOBIE 
OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

 Pozn. 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Hospodársky výsledok po zdanení (274) (771)

Ostatné komplexné zisky/(straty)   

Oceňovacie rozdiely z majetku k dispozícii na predaj C.3 (383) 36

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

Ostatné komplexné zisky/straty po zdanení (383) 36

Komplexný hospodársky výsledok po zdanení                  (657)                  (735)

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ ZA OBDOBIE 
OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

 
Základné 

imanie
Rezervný 

fond

Ostatné 
kapitálové 

fondy

Zisky/ 
(straty) 

minulých 
období

Oceň. 
rozdiely Spolu

Stav k 1.1.2010       4 000      1 488      15 790      (4 453)  132     16 957 

Vklad akcionára - - 2 700 - - 2 700

Hospodársky výsledok -  - - (771) - (771)

Oceň. rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov - - - - 36 36

Stav k 31.12.2010        4 000       1 488      18 490 (5 224)        168     18 922 

Hospodársky výsledok -  - - (274) - (274)

Oceň.rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov - - - - (383) (383)

Stav k 31.12.2011        4 000 1 488 18 490 (5 498) (215) 18 265
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VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH ZA OBDOBIE 
OD 1.1. 2011 DO 31.12.2011

Peňažné toky z prevádzkových činností 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Hospodársky výsledok bežného obdobia pred zdanením (274) (771)

Úpravy týkajúce sa nepeňažných operácií:  

Odpisy hmotného majetku 139               152 

Amortizácia nehmotného majetku 197               268 

(Zisky)/straty zo zníženia hodnoty investície v dcérskej spoločnosti -                300 

(Zisky)/straty zo zmeny reálnej hodnoty investícií v mene poistených 1 795         (831)

Tvorba/(rozpustenie) opravných položiek a odpis pohľadávok 204              401 

Úrokové výnosy (313)            (247)

Prijaté úroky 194                   60 

Zmena stavu pracovného kapitálu:

(Nárast)/pokles v časovo rozlíšených obstarávacích nákladoch 89    1 856

(Nárast)/pokles v investíciách v mene poistených (8 260)         (7 190)

(Nárast)/pokles v aktívach vyplývajúcich zo zaistenia (17)              (128) 

(Nárast)/pokles v pohľadávkach z poistenia a ostatných pohľadávkách 849        548

Nárast/(pokles) v technických rezervách 6 753              8 732 

Nárast/(pokles) v záväzkoch z poistenia, ostatných záväzkoch a časovom rozlíšení 935                  (732)

Nárast/(pokles) v záväzkoch zo zaistenia (420)             (201)

Zaplatená daň z príjmu - -

Peňažné toky z prevádzkových činností, netto 1 871  2 217 

 

Peňažné toky z investičných činností  

Nákup pozemkov, budov a zariadenia              (129)               (42)

Nákup ostatného nehmotného majetku              (160)               (92)

Navýšenie investície v dcérskej spoločnosti                   -             (801)

Nákup fi nančného majetku (3 158)  (4 144)

Príjmy z predaja/maturity fi nančného majetku 862 547

Peňažné toky z investičných činností, netto (2 585)  (4 532)

Peňažné toky z fi nančných činností  

Príjmy od akcionára / navýšenie kapitál.fondov - 2 700

Peňažné toky z fi nančných činností, netto - 2 700

Peňažné toky spolu (714) 385

  

Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 2 088 1 703

Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 1 374 2 088
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Spoločnosť je materská spoločnosť konsolidovanej skupiny, do 

ktorej patrí dcérska spoločnosť AEGON partner, s.r.o. so síd-

lom Slávičie údolie 106, Bratislava, kde má Spoločnosť 100% 

podiel. Základné imanie dcérskej spoločnosti je 1 105 tis.Eur  

(2010: 1 105 tis.Eur). Hlavnou činnosťou spoločnosti AEGON 

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

agent. 

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2011 bola 

schválená predstavenstvom Spoločnosti dňa 23.2.2012, vydaná 

dňa 28.3.2011 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 2011 do 31. decem-

bra 2011 v súlade s Medzinárodnými štandardmi fi nančného 

výkazníctva (ďalej aj „IFRS“) v znení prijatom Európskou 

úniou, platných ku dňu zostavenia účtovnej závierky, a rovnako 

v súlade s § 17a zákona o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

Účtovná závierka pozostáva zo súvahy k 31. decembru 2011, 

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

bra 2011, výkazu komplexného výsledku za obdobie od 1. janu-

ára do 31. decembra 2011, výkazu zmien vlastného imania za 

obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011, výkazu peňaž-

ných tokov za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011 a 

poznámok k účtovnej závierke za obdobie od 1. januára 

do 31. decembra 2011.

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená na základe 

predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania Spoločnosti (angl. 

going concern).

Účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien 

okrem fi nančného majetku k dispozícii na predaj a fi nančné-

ho majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov 

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

reálnej hodnote. 

Účtovné metódy sa použili konzistentne s predchádzajúcim 

účtovným obdobím.

Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomické-

ho prostredia, 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 uve-

dené v tisícoch Eur, pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hod-

noty a hodnoty nákladov alebo strát sú uvedené v zátvorkách.

V roku 2011 Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štan-

dardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzinárodné 

účtovné štandardy a Výbor pre interpretácie medzinárodného 

fi nančného výkazníctva pri IASB v znení prijatom Európskou 

úniou (EÚ), ktoré sa týkajú jej prevádzky.

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 „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 neskor-

ších predpisov udelila 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 

dňom 1. júla 2006.

Predmet činnosti
Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie poisťovacej 

činnosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasle-

dovných 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 pripoiste-

ním niektorého odvetvia uvedeného v bodoch 1 a 2.

Členovia predstavenstva a dozornej rady

Členovia predstavenstva Spoločnosti k 31. decembru 2011:

Predseda: Ing. Jana Gruntová

Podpredseda: Ing. Peter Jung 

Členovia: Ing. Branislav Buštík 

Členovia dozornej rady Spoločnosti k 31. decembru 2011:

Predseda: Péter Máhig (od 20.6.2011)

Ing. Peter Brudňák (do 20.6.2011)

Členovia: Péter Máhig (do 20.6.2011)

Eszter Horpacsy 

Ing. Róbert Beliš  (od 27.6.2011)

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

Miesto

Aegonplein 50, 

s-Gravenhage, 

2591TV, Holandsko

Aegonplein 50, 

s-Gravenhage, 

2591TV, Holandsko
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 IFRS 3 Podnikové kombinácie

 IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka

 IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

 IFRIC 13 Vernostné programy pre zákazníkov

 IFRIC 19 Zánik fi nančných záväzkov v dôsledku emisie 

kapitálových nástrojov

Prijatie týchto štandardov a interpretácií neviedlo k význam-

ným zmenám v účtovných a vykazovacích postupoch Spoloč-

nosti. 

Ostatné úpravy vyplývajúce z vylepšenia IFRS nemali žiadny 

vplyv na účtovné metódy, fi nančnú situáciu alebo výkonnosť 

Spoločnosti.

K dátumu schválenia účtovnej závierky boli vydané tieto 
štandardy, revízie a interpretácie prijaté v EÚ týkajúce sa 
činnosti Spoločnosti, ale ešte nenadobudli účinnosť:

IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky – Zverejnenie položiek 

ostatných súčastí komplexného výsledku („OCI”)

Novela IAS 1 mení zoskupenie položiek prezentovaných v OCI. 

Položky, ktoré môžu byť v budúcnosti reklasifi kované (alebo 

„recyklované”) do zisku alebo straty (napr. v čase ukončenia 

vykazovania, alebo pri vysporiadaní) majú byť vykazované 

oddelene od ostatných položiek, ktoré nebudú nikdy reklasifi -

kované. Táto novela je účinná pre účtovné obdobia začínajúce 

sa 1. júla 2012 alebo neskôr.

IAS 19 Zamestnanecké požitky (aktualizácia)

IASB vydala viacero aktualizácií k štandardu IAS 19. Aktualizá-

cie sú rôzneho charakteru, od zásadných zmien, ako napríklad 

vyňatie mechanizmu „koridoru“ a konceptu očakávaných 

výnosov z majetku programu, až po jednoduché vysvetlenia a 

preformulovanie. Táto novela je účinná pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr.

IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (revido-

vaný v roku 2011)

V súvislosti s novými štandardmi IFRS 10 a IFRS 12 ostáva v 

IAS 27 len účtovanie dcérskych, spoločne kontrolovaných a 

pridružených spoločností v individuálnej účtovnej závierke. 

Novela je účinná pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 

2013 alebo neskôr.

IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie – Prevody fi nančných 

aktív (aktualizácia IFRS 7)

IASB aktualizovala požadované zverejnenia v súvislosti s 

prevodmi fi nančných aktív. Cieľom aktualizácie je pomôcť uží-

vateľom účtovnej závierky pri zhodnotení rizikových expozícií v 

súvislosti s takýmito prevodmi a vplyv týchto rizík na fi nančnú 

pozíciu spoločnosti. Novela je účinná pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. júla 2011 alebo neskôr.

IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie – Vylepšenie požiada-

viek na zverejnenie pri ukončení vykazovania

Novela vyžaduje dodatočné zverejnenia o fi nančnom majet-

ku, ktorý bol prevedený bez toho, aby bolo jeho vykazovanie 

ukončené. Cieľom je umožniť užívateľom účtovnej závierky 

porozumieť vzájomným vzťahom medzi takýmto majetkom a k 

nemu prislúchajúcim záväzkom. Okrem toho aktualizácia po-

Štandardy, interpretácie a dodatky k vydaným štandardom, 
ktoré nadobudli účinnosť počas roku 2011:

IAS 24 Zverejnenie spriaznených osôb (aktualizácia)

Novelizovaný štandard nadobudol účinnosť pre ročné účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr. Objasňuje 

defi níciu „spriaznenej osoby“ s cieľom zjednodušiť identi-

fi káciu takýchto vzťahov a zároveň odstrániť nezrovnalosti 

vyplývajúce z defi nície. 

IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia – Klasifi kácia vydaných 

práv na odkúpenie akcií (aktualizácia)

Novela IAS 32 je účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 

sa 1. februára 2010 alebo neskôr. Upravuje defi níciu fi nanč-

ného záväzku s cieľom klasifi kovať vydané prednostné práva 

na odkúpenie akcií (a určité opcie alebo opčné poukážky) ako 

kapitálové nástroje v prípadoch, ak sú takéto práva poskytnuté 

pomerným spôsobom všetkým súčasným vlastníkom rovnaké-

ho druhu nederivátových kapitálových nástrojov emitovaných 

účtovnou jednotkou, respektíve ak účtovná jednotka dostane 

za pevný počet vlastných kapitálových nástrojov pevnú peňaž-

nú sumu v akejkoľvek mene. 

IFRIC 14 Zálohy na minimálne príspevky do penzijného plánu 

(aktualizácia)

Novela IFRIC 14 je účinná pre ročné účtovné obdobia začínajú-

ce sa 1. januára 2011 alebo neskôr pri použití retrospektívne-

ho účtovania. Poskytuje návod, ako stanoviť návratnú hodnotu 

čistého aktíva z penzijného plánu. Novela umožňuje účtovným 

jednotkám účtovať zálohy na príspevky do penzijného plánu 

ako aktívum. 

IFRIC 19 Zánik fi nančných záväzkov v dôsledku emisie kapitá-

lových nástrojov 

IFRIC 19 je účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. 

júla 2010 alebo neskôr. Táto interpretácia objasňuje, že kapi-

tálové nástroje emitované veriteľovi s cieľom splatiť fi nančný 

záväzok sa kvalifi kujú ako peňažná úhrada. Emitované kapi-

tálové nástroje sa oceňujú reálnou hodnotou. Ak ich nemožno 

spoľahlivo oceniť, predmetné kapitálové nástroje sa oceňujú 

reálnou hodnotou príslušného umoreného záväzku. Akýkoľvek 

zisk alebo strata sa účtujú priamo do výnosov, respektíve do 

nákladov. 

Vylepšenia IFRS (vydané v máji 2010)

V máji 2010 vydal Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy 

(„IASB”) vestník noviel k svojim štandardom, s hlavným cieľom 

odstrániť nezrovnalosti a spresniť znenie. Každý štandard ob-

sahuje osobitné prechodné ustanovenia. Prijatie nasledovných 

vylepšení IFRS znamenalo zmeny v účtovných metódach.

 IFRS 7 Finančné nástroje — zverejňovanie: novela s 

cieľom zjednodušiť podmienky zverejňovania znížením 

rozsahu požiadaviek na zverejnenia ohľadom prijatých 

zabezpečení a zlepšením kvalitatívnych charakteristík, 

ktoré uvedú kvantitatívne informácie do kontextu.

 IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky: novela spresňuje, že 

spoločnosť môže zverejniť analýzu jednotlivých kompo-

nentov ostatných súčastí komplexného výsledku buď vo 

výkaze zmien vo vlastnom imaní, alebo v poznámkach k 

účtovnej závierke.
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Spoločnosť predpokladá, že prijatie týchto štandardov, revízií a 

interpretácií nebude mať v období ich prvej aplikácie význam-

ný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti.

 

2. ZAISTENIE

2.1. ZAISTNÉ ZMLUVY
Zaistná zmluva je zmluva, ktorou Spoločnosť prenáša časť 

poistného rizika na iného poisťovateľa.

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané pred 

31.12.2010

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 posudzova-

nej), 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 175 tis.Eur. Uzatvorenie 

poistnej zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť 

konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasle-

dovne:

 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 175 tis.Eur. Uza-

tvorenie zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí 

byť konzultované so zaisťovateľom.

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané po 1.1.2011

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 posudzova-

nej), 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 175 tis.Eur. Uzatvorenie 

poistnej zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť 

konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasle-

dovne: 

 do zaistenia sú zahrnuté  všetky pripoistenia okrem 

nasledovných

  oslobodenie od platenia poistného

 denné odškodné

 operácie v dôsledku choroby

 hospitalizácia

žaduje zverejnenia o pokračujúcej účasti na majetku, ktorého 

vykazovanie bolo ukončené, čo umožní užívateľovi zhodnotiť 

povahu a pridružené riziká spojené s pokračujúcou účasťou 

spoločnosti na tomto majetku. Novela je účinná pre účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. júla 2011 alebo neskôr. 

IFRS 9 Finančné nástroje: Klasifi kácia a oceňovanie

IFRS 9 v súčasnom znení predstavuje výsledok prvej fázy 

projektu IASB s účelom nahradenia IAS 39 a vzťahuje sa na 

klasifi káciu a oceňovanie fi nančného majetku a záväzkov 

tak, ako sú defi nované v IAS 39. Novela je účinná pre účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. januára 2015 alebo neskôr. 

IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka 

IFRS 10 nahrádza časť IAS 27 Konsolidovaná a individuálna 

účtovná závierka, ktorá sa týka účtovania konsolidovanej 

účtovnej závierky. Zároveň zahŕňa pripomienky SIC-12 Konso-

lidácia – jednotky na špeciálny účel. 

IFRS 10 ustanovuje jednotný model kontroly, ktorý sa týka 

všetkých účtovných jednotiek vrátane účtovných jednotiek 

na špeciálne účely. Zmeny, ktoré IFRS 10 zavádza budú, na 

rozdiel od požiadaviek pôvodného IAS 27, vyžadovať od ma-

nažmentu významné posúdenia s cieľom identifi kácie, ktoré 

spoločnosti sú kontrolované, a preto majú byť materskou 

spoločnosťou konsolidované. Novela je účinná pre účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr.

IFRS 11 Spoločné podniky

IFRS 11 nahrádza IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní a 

SIC-13 Spoločne kontrolované jednotky – nepeňažné vklady 

spoločníkov. IFRS 11 už neponúka možnosť účtovať o spoločne 

kontrolovaných jednotkách podielovou konsolidáciou. Na-

miesto toho sú spoločne kontrolované jednotky, ktoré spĺňajú 

defi níciu spoločného podnikania povinné použiť metódu vlast-

ného imania. Tento štandard je účinný pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr.

IFRS 12 Zverejnenia podielov v iných spoločnostiach

IFRS 12 obsahuje všetky zverejnenia ohľadom konsolidovanej 

účtovnej závierky, ktoré boli predtým v IAS 27, ako aj všetky 

zverejnenia, ktoré boli predtým požadované podľa IAS 31 a IAS 

28. Tieto zverejnenia sa týkajú podielov v dcérskych spoloč-

nostiach, spoločných podnikoch, v pridružených a štruktúro-

vaných spoločnostiach. Takisto sa požaduje viacero nových 

zverejnení. Tento štandard je účinný pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr.

IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou

IFRS 13 predstavuje jednotné východisko postupov pri 

všetkých oceneniach reálnou hodnotou podľa IFRS. IFRS 13 

nehovorí kedy je potrebné použiť ocenenie reálnou hodnotou, 

ale skôr poskytuje návod ako dospieť k reálnej hodnote podľa 

IFRS keď je toto ocenenie požadované, alebo povolené. Štan-

dard je účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 

2013 alebo neskôr.

Spoločnosť sa rozhodla tieto štandardy, revízie a interpretácie 

neprijať pred ich dátumom nadobudnutia účinnosti.   
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Doby životnosti nehmotného majetku sú každoročne prehod-

nocované.

Nehmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. 

Keď účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú re-

alizovateľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo 

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

5. HMOTNÝ MAJETOK

Hmotný majetok (“HIM“) je zaúčtovaný v obstarávacích ce-

nách, znížený o oprávky a opravné položky. Spoločnosť odpisu-

je hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania. Pre 

každý jednotlivý hmotný majetok je stanovená individuálna 

doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre hmotný majetok sú nasledov-

né:

Popis Počet rokov

Výpočtová technika – osobné 

počítače, LAN, príd. zariadenia
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 prehodno-

cované.

Hmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. 

Keď účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú re-

alizovateľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo 

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

6. INVESTÍCIA V DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI

Investícia v dcérskej spoločnosti je vykázaná v obstarávacej 

cene zníženej o straty zo zníženia hodnoty.

7. FINANČNÝ MAJETOK

Klasifi kácia
Spoločnosť má nasledovné druhy fi nančného majetku:

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

available for sale),

 fi nančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz 

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

and loss),

 úvery a pohľadávky.

 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 175 tis.EUR. Uza-

tvorenie zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí 

byť konzultované so zaisťovateľom.

2.2. ZAISTNÉ A ZAISŤOVATELIA
Zaistné je vypočítavané mesačne na základe aktuálnej sumy 

v riziku a aktuálnej mortality, resp. morbidity a platené štvrť-

ročne 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 neoslo-

bodzuje prvopoistiteľa od povinnosti vyplatiť poistenému alebo 

oprávnenej osobe celé poistné plnenie pri poistenej udalosti.

Hlavným zaisťovateľom je Mníchovská zaisťovacia spoločnosť - 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Produkty Premium a Premium Move sú zaistené zaisťova-

teľom Reinsurance Group of America (RGA). Tieto produkty sú 

zaistené škodovým nadmerkom s vlastným vrubom poisťovne 

33 tis.Eur. Limit automatickej akceptácie je 166 tis.Eur. 

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 sa prepočítavajú na funkčnú menu podľa platného kurzu 

Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) vyhláseného k 

dátumu transakcie. 

Finančný majetok a záväzky v cudzích menách sa prepočíta-

vajú 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 (“NIM“) je zaúčtovaný v obstarávacích 

cenách, znížený o oprávky a opravné položky. Spoločnosť odpi-

suje nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania. 

Pre každý jednotlivý nehmotný majetok je stanovená indivi-

duálna doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre nehmotný majetok sú nasle-

dovné:

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
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V nasledovnej tabuľke je uvedená analýza fi nančného majetku 

oceňovaného reálnou hodnotou so stavom k 31. decembru 

2011 a k 31. decembru 2010 rozdelená do úrovní hierarchií 

reálnych hodnôt: 

k 31.12.2011

Názov CP
Úroveň 

1
Úroveň 

2
Úroveň 

3

Trhová 
hodnota 

spolu

Štátne dlhopisy 

SR 
10 475 - - 10 475

Bankové dlhopisy - 499 - 499

Podielové fondy - - - -

Investície v mene 

poistených 

– podielové fondy

27 771 - - 27 771

Investície v mene 

poistených 

–štátne dlhopisy

657 - - 657

Investície v mene 

poistených –vkla-

dy v bankách

- 2 963 - 2 963

Spolu 38 903 3 462 - 42 365

k 31.12.2010

Názov CP
Úroveň 

1
Úroveň 

2
Úroveň 

3

Trhová 
hodnota 

spolu

Štátne dlhopisy 

SR 
7 559 - - 7 559

Bankové dlhopisy 505 - 505

Podielové fondy 680 - - 680

Investície v mene 

poistených – po-

dielové fondy

22 737 - - 22 737

Investície v mene 

poistených –vkla-

dy v bankách

- 2 189 - 2 189

Spolu 30 976 2 694 - 33 670

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 oceňo-

vaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát alebo úvery a 

pohľadávky alebo držaný do splatnosti. 

Finančný majetok k dispozícií na predaj zahŕňa majetkové a 

dlhové cenné papiere, ktoré má Spoločnosť v úmysle ponechať 

si na neurčitú dobu alebo ktoré by sa mohli predať na základe 

požiadavky v prípade problémov s likviditou alebo pri zmene 

podmienok na trhu. 

Vykazovanie
Bežné nákupy a predaje fi nančného majetku sa vykazujú k 

dátumu uskutočnenia obchodu, ktorým je deň vyrovnania kúpy 

alebo predaja.

Finančný majetok je odúčtovaný zo súvahy v nasledujúcich 

prípadoch:

 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 

zinkasované peňažné toky na tretiu osobu,

 Spoločnosť previedla takmer všetky riziká a úžitky spo-

jené s majetkom alebo nepreviedla takmer všetky riziká 

a úžitky spojené s majetkom, ale stratila kontrolu nad 

majetkom.

Prvotné ocenenie 
Pri prvotnom vykázaní účtovná jednotka ocení fi nančný maje-

tok v jeho reálnej hodnote.

Spoločnosť stanovuje reálnu hodnotu použitím nasledovnej 

hierarchie, ktorá odráža významnosť vstupov pri stanovení 

reálnej hodnoty:

 Úroveň 1: Kótovaná trhová cena (neupravená) na aktív-

nom trhu pre identický nástroj.

 Úroveň 2: Oceňovacie techniky založené na pozorovateľ-

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

nepriamo (t.j. odvodené od cien).

 Táto kategória zahŕňa nástroje oceňované prostredníc-

tvom:

 kótovanej trhovej ceny na aktívnom trhu pre podob-

né 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 trho-

vých údajov.

 Úroveň 3: Oceňovacie techniky využívajúce významné 

vstupy nepozorovateľné na trhu.

 Táto kategória zahŕňa všetky nástroje, pri ktorých oceňo-

vacie techniky obsahujú vstupy, ktoré nie sú založené na 

pozorovateľných 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 významnú úpravu (nepozorovateľ-

nú priamo na trhu) alebo predpoklad, aby sa zohľadnil 

rozdiel medzi nástrojmi.
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7.3 ÚVERY A POHĽADÁVKY
Úvery a pohľadávky obsahujú pôžičky poskytnuté poistencom, 

pohľadávky voči poistencom a ostatné 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 sú ocenené v amortizovanej hodnote 

zníženej o straty zo zníženia hodnoty (angl. impairment – viď 

časť 8). 

Amortizovaná hodnota je suma, ktorou sa majetok ocenil pri 

obstaraní, upravená o splátky istiny a časové rozlíšenie úrokov 

metódou efektívnej úrokovej miery. 

Straty zo zníženia hodnoty  sa vykazujú, ak je účtovná hodnota 

pohľadávky vyššia ako jej odhadovaná spätne získateľná hod-

nota, čo Spoločnosť pravidelene zisťuje testovaním. Uvedené 

zmeny sa vykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

V prípade pôžičiek poskytnutých poistencom slúži Spoločnosti 

ako zábezpeka záväzok voči dlžníkovi z titulu technickej rezer-

vy z existujúcej poistnej zmluvy.

8. ZNÍŽENIE HODNOTY FINANČNÉHO MAJETKU 

Indikátory zníženia hodnoty fi nančného majetku sa zhodno-

tia ku každému dátumu, ku ktorému je zostavovaná účtovná 

závierka. K zníženiu hodnoty fi nančného majetku (angl. 

impairment) dochádza vtedy, ak existuje objektívny dôkaz 

zníženia hodnoty, ktorý je výsledkom jednej alebo viacerých 

udalostí, ku ktorým došlo po prvotnom vykázaní majetku a 

takáto udalosť má vplyv na odhadované budúce peňažné toky 

fi nančného majetku. 

Pre fi nančný majetok účtovaný v amortizovanej hodnote je 

suma straty oceňovaná ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou 

majetku a odhadovanou spätne získateľňou hodnotou (resp. 

súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov, 

diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou mierou).

V prípade dlhových cenných papierov klasifi kovaných ako k 

dispozícii na predaj, Spoločnosť individuálne posudzuje či 

existuje objektívny dôkaz o znehodnotení. Hodnota znehod-

notenia je    kumulatívna strata oceňovaná ako rozdiel medzi 

amortizovanou obstarávacou cenou a aktuálnou reálnou 

hodnotou zníženou o akékoľvek straty zo znehodnotenia 

danej investície, ktoré boli vykázané predtým vo výkaze ziskov 

a strát. Ak v nasledujúcom období vzrastie reálna hodnota 

dlhového cenného papiera a nárast sa objektívne vzťahuje na 

udalosť po tom, ako bola strata zo znehodnotenia identifi ko-

vaná vo výkaze ziskov a strát, znehodnotenie je rozpustené vo 

výkaze ziskov a strát.

V prípade investícií do majetkových účastí klasifi kovaných ako 

k dispozícii na predaj, medzi objektívny dôkaz znehodnotenia 

tiež patrí „významný“ alebo „dlhšie trvajúci“ pokles reálnej 

hodnoty  investícií pod ich obstarávaciu cenu. Spoločnosť po-

važuje za „významný“ pokles vyšší ako 30% a „dlhšie trvajúci“ 

dlhší ako 12 mesiacov. V prípade existencie dôkazu znehod-

Finančný majetok k dispozícii na predaj je pri prvotnom zaúč-

tovaní ocenený v reálnej hodnote, ktorej súčasťou sú aj trans-

akčné náklady, s následným precenením na reálnu hodnotu.

 

Reálna hodnota fi nančného majetku, pre ktorý existuje aktívny 

trh a trhová hodnota, sa dá spoľahlivo odhadnúť, je vykázaná v 

kótovaných trhových cenách. V prípadoch, keď kótované trhové 

ceny nie sú dostupné, sa reálna hodnota určuje odhadom 

použitím súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov.

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 vply-

vom na výsledok hospodárenia.  

Pre fi nančný majetok k dispozícii na predaj Spoločnosť 

posudzuje ku každému dátumu zostavenia účtovnej závierky, 

či existujú objektívne dôkazy o tom, že investícia je znehod-

notená (angl. impairment, viď časť 8). Keď sa investícia predá 

alebo keď sa zistí, že sa znížila jej hodnota, kumulatívny zisk 

alebo strata, ktoré sa v minulosti vykázali v rámci oceňovacích 

rozdielov z precenenia majetku vo vlastnom imaní, sa vykáže 

vo výkaze ziskov a strát za príslušné obdobie. 

Výnosy z úrokov sa časovo rozlišujú metódou efektívnej úroko-

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

prípadné kurzové rozdiely u dlhových cenných papierov.

Majetkové cenné papiere, ktoré nemajú kótovanú trhovú cenu 

na aktívnom trhu a ktorých reálnu hodnotu nemožno spoľahli-

vo určiť, sa vykazujú v obstarávacích cenách a sú predmetom 

testu na znehodnotenie.

7.2 FINANČNÝ MAJETOK OCEŇOVANÝ REÁLNOU 
 HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Finančný majetok klasifi kovaný do tejto kategórie predstavuje 

fi nančný majetok klasifi kovaný pri obstaraní ako fi nančný ma-

jetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát.

 

Tento fi nančný majetok predstavujú investície v mene pois-

tených (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 

hodnotou (bez transakčných nákladov) a následne sa oceňuje 

reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát. 

Reálna hodnota fi nančného majetku, pre ktorý existuje aktívny 

trh a trhová hodnota, sa dá spoľahlivo odhadnúť, je vykázaná v 

kótovaných trhových cenách. V prípadoch, keď kótované trhové 

ceny nie sú dostupné, sa reálna hodnota určuje odhadom 

použitím súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov.

Výnosy z úrokov z investícií v mene poistených sa časovo 

rozlišujú metódou efektívnej úrokovej miery a vykazujú sa vo 

výkaze ziskov a strát.
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Spoločnosť poskytuje produkty životného poistenia v dvoch 

typoch:

 Unit-linked

 Universal life

Základným charakteristickým znakom oboch typov je, že pre 

poistnú 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 in-

vestičných 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 účte (2,5% p.a.), pričom v prípade 

vyššieho zhodnotenia sa klientom pripíše celých 100% 

dosiahnutého výnosu.

Poistné krytia
Spoločnosť v súčasnosti ponúka nasledovné typy hlavných 

poistných krytí:

 Zmiešané životné poistenie (Partner, Benefi t, Benefi t 

Plus, Profi  Invest, Penzia Plus, ZFP Život, ZFP Dôchodok)

 Rizikové životné poistenie (Garant, Premium, Premium 

Move)

 Detské životné poistenie s oslobodením od platenia pois-

tenia v prípade úmrtia tútora (Juventus)

 Životné poistenie s garantovanou výplatou vloženého 

poistného v prípade úmrtia (Aegon Invest)

 Zmiešané investičné životné poistenie pre prípad úmrtia 

alebo dožitia (Aegon Professional)

Klienti majú možnosť prikúpiť si k väčšine poistných zmlúv 

životného poistenia nasledovné pripoistenia:

 Prevzatie platenia poistného v prípade trvalej invalidity 

(5PI) 

 Oslobodenie od platenia poistného (OOPP) 

 Invalidita s jednorazovou výplatou (IJV)

 Pripoistenie úmrtia (PÚ)

 Pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (PÚK)

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku úrazu (ÚÚ)

 Pripoistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo 

mozgovej príhody (UIM)

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu KOMPLET (TNÚK)

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym 

plnením KOMPLET (TNPK)

 Pripoistenie bežných úrazov KOMPLET (BÚK)

 Pripoistenie trvalých následkov úrazu a bežných úrazov 

s progresívnym plnením KOMPLET  (PPK)

 Pripoistenie denného  odškodného  za liečbu úrazu 

KOMPLET (DOK)

 Miliónové plnenie (MPL)

 Pripoistenie operácie v dôsledku choroby (OPCH)

 Pripoistenie závažných chorôb (ZCH)

 Pripoistenie závažných chorôb II (ZCH II)

 Pripoistenie závažných chorôb pre ženy (ZCHŽ)

 Pripoistenie závažných chorôb pre mužov (ZCHM)

 Pripoistenie práceneschopnosti (PPN)

 Pripoistenie hospitalizácie (HOSP)

notenia, kumulatívna strata oceňovaná ako rozdiel medzi 

obstarávacou cenou a aktuálnou reálnou hodnotou zníženou 

o akékoľvek straty zo znehodnotenia danej investície, ktoré 

boli vykázané predtým vo výkaze ziskov a strát, sa z položky 

„Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku“ vo vlastnom 

imaní reklasifi kuje a zobrazí vo výkaze ziskov a strát. Zvýšenie 

reálnej hodnoty po znehodnotení sa vykazuje priamo vo výkaze 

komplexných ziskov a strát. 

9. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ 
 EKVIVALENTY 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty predstavujú hoto-

vosť v pokladni, ceniny a peňažné prostriedky v banke splatné 

na požiadanie.

10. ČASOVO ROZLÍŠENÉ OBSTARÁVACIE NÁKLADY

Spoločnosť na mesačnej báze rozlišuje počiatočné provízie 

(obstarávacie náklady k poistným zmluvám) a to v sume, ktorá 

zodpovedá províziám prislúchajúcim danému mesiacu. 

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa 

pravidelne (ku koncu účtovného obdobia) testujú na návratno-

sť (angl. recoverability). 

Metóda testovania návratnosti rozlíšených obstarávacích 

nákladov je v súlade s metodikou skupiny AEGON 

(tzv. „AEGON Embedded Value Template“). Postup testu je 

nasledovný: súčasná hodnota budúcich ziskov pred zdanením, 

pred amortizáciou obstarávacích nákladov diskontovaná pri 

čistom investičnom výnose (angl. net earned rate) sa porov-

náva s hodnotou časovo rozlíšených obstarávacích nákladov. 

Tento pomer, ktorého minimálna požadovaná výška je 100%, 

má potvrdiť, že časovo rozlíšené obstarávacie náklady sú 

pokryteľné z budúcich ziskov (pomer k 31.12.2011 dosiahol 

900%, k 31.12.2010: 672%). 

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 (po-

istná udalosť) negatívne 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 význam-

né poistné riziko, ktoré bolo dohodnuté v poistnej zmluve. 
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Pre produkty Global, Premium a Premium Move 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 prostried-
kov v mene poistených
Technická rezerva sa tvorí na produkty investičného životného 

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

Rezerva predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta poist-

nej 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 podmien-

kach. Výnosy z investícií ovplyvňujú aktuálnu cenu podielovej 

jednotky.

13. TEST PRIMERANOSTI REZERV

Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení je 

vykonávaný prostredníctvom výpočtu minimálnej hodnoty po-

istných záväzkov pred zaistením a jej porovnaním s upravený-

mi technickými rezervami v životnom poistení pred zaistením.

Upravené technické rezervy v životnom poistení ku koncu roka 

2011 boli rovné: 

technické rezervy – obstarávacie náklady na poistné zmluvy – 

akumulovaný dlh

 pre produkty typu Universal life: 

4 154 - 258 - 38 = 3 858 tis. Eur

 pre produkty typu Unit-linked: 

31 391 – 8 476 - 1 584 = 21 331 tis. Eur

Na kalkuláciu minimálnej hodnoty poistných záväzkov bol 

použitý model diskontovaných peňažných tokov (cash-fl ows) 

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 v2 

o Teste primeranosti technických rezerv v životnom poistení.

Test primeranosti technických rezerv bol vykonaný na úrovni 

poistnej zmluvy k 31.12.2011. Spoločnosť modelovala 100% 

portfólia životných rezerv. 

Model diskontovaných peňažných tokov (cash-fl ows)
Minimálna hodnota záväzkov z poistenia bola určená modelom 

diskontovaných fi nančných tokov; 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)

 Úrazové pripoistenie detí JUNIOR (ÚPDJ)

 Pripoistenie závažných chorôb pre deti (ZCHD)

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 splne-

nia záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej činnosti. Tieto rezervy 

sú vytvárané v súlade so zákonom č. 8/2008 Z.z o poisťovníc-

tve.

Technické rezervy predstavujú rezervy na predpokladané zá-

väzky voči poistencom vyplývajúce z platných poistných zmlúv. 

Rezervy boli vytvorené na základe obozretného a primeraného 

odhadu záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv. 

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 

obdobia a v bežnom účtovnom období  nevybavené (tzv. 

RBNS z angl. reported but not settled).

 Poistné plnenia vzniknuté do konca bežného účtovného 

obdobia, ale nenahlásené (tzv. IBNR z angl. incurred but 

not reported).

Výška RBNS rezervy je stanovená ako súhrn rezerv vypočí-

taných pre jednotlivé poistné udalosti na existujúce poistné 

zmluvy.

Výška IBNR rezervy je vypočítaná z celkovej hodnoty nahlá-

sených poistných plnení a priemerného omeškania v hlásení 

(vzhľadom na dátum vzniku poistnej udalosti). Medzivýsle-

dok za jeden mesiac sa určí ako násobok poistných udalostí 

zaregistrovaných v danom mesiaci a priemerom koefi cien-

tov omeškania príslušných poistných udalostí. Koefi cient 

omeškania je vyjadrený ako pomer počtu dní medzi nastatím 

poistnej udalosti a jej nahlásením a počtom dní za rok. Hodno-

ta IBNR rezervy je kĺzavým súčtom posledných 12 mesačných 

medzivýsledkov. IBNR rezerva sa počíta zvlášť pre poistné 

udalosti úmrtia a iné než úmrtia.

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

garantovanou technickou úrokovou mierou.

Technická rezerva na životné poistenie predstavuje aktuálnu 

hodnotu osobného konta poistenca ku dňu účtovnej závierky. 

Hodnota osobného konta predstavuje sumu zaplateného po-

istného zníženého o poplatky na krytie poistných rizík a ostat-

né poplatky na pokrytie nákladov dohodnutých v poistných 

podmienkach a zvýšeného o investičný výnos z investovania 

prostriedkov technických rezerv. 
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Minimálna hodnota záväzkov z poistenia je pre všetky scenáre 

nižšia alebo blízka nule. Tento výsledok zodpovedá mladému 

portfóliu bežne platených zmlúv a je spôsobený rizikovou a 

ziskovou maržou. Postupom času, starnutím portfólia, sa 

minimálna hodnota záväzkov dostane nad nulu aj v prípade 

produktov unit-linked.

Pre všetky scenáre je minimálna hodnota záväzkov z poistenia 

nižšia ako výška upravených technických rezerv v životnom 

poistení. Z tohto dôvodu úprava technických rezerv nie je 

nutná.

14. ZAMESTNANECKÉ POŽITKY

Zamestnanecké požitky sú všetky formy protihodnôt poskyt-

nutých Spoločnosťou výmenou za služby poskytované zamest-

nancami.Vykázané sú v položke „Ostatné záväzky“.

Okrem krátkodobých zamestnaneckých  požitkov, ktoré pred-

stavujú priebežne platené mzdy a odmeny zamestnancom, 

odvody zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie a 

príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, 

životné poistenie a stravovanie, sú zamestnancom poskytova-

né aj nižšie popísané požitky. 

Odchodné do dôchodku
Zákonník práce vyžaduje, aby zamestnávatelia vyplácali 

zamestnancom pri odchode do dôchodku odchodné. V súlade 

s touto právnou normou Spoločnosť tvorí rezervu na zamest-

nanecké 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 po-

dieľali  na share option pláne. Existujú dva druhy plánov: 

 Zamestnanecké opcie (SOP).

 Zamestnanecké právo na kúpu akcie (SARs). 

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 uply-

nutí 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.

+  súčasná hodnota očakávaných budúcich provízií (zís-

kateľské + kmeňové - storno-provízie)

-   súčasná hodnota očakávaného budúceho poistného

Minimálna hodnota poistných záväzkov sa stanoví ako rozdiel 

budúcich záväzkov poisťovateľa a jeho budúcich príjmov, 

kde budúce záväzky predstavujú očakávané poistné plnenia, 

očakávané náklady a provízie a budúce príjmy predstavuje 

očakávané poistné.

Najlepší odhad predpokladov (best estimates)
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 

31.12.2011.

Najlepší odhad predpokladov o stornách bol upravený na 

základe výsledkov analýzy storien. Spoločnosť vyhodnocuje 

storná štvrťročne.

Na modelovanie úmrtnosti používa Spoločnosť 70% popu-

lačnej mortality. Zároveň sa uplatňujú selekčné faktory v 

prvých 4 rokoch trvania poistenia. Tieto predpoklady sú stano-

vené na základe aktuárskeho úsudku.

Predpoklady o jednotkových nákladoch použité v mode-

loch boli stanovené na základe podrobnej analýzy nákladov. 

Jednotkové náklady boli stanovované tak, aby v horizonte 

dosiahnutia účtovného zisku presiahli hodnotu plánovaných 

celkových nákladov Spoločnosti. 

V modeloch je zohľadnené očakávané navyšovanie nákladov 

vplyvom infl ácie nákladov.

Test adekvátnosti rezerv 
– najlepší odhad 

  Universal Life Unit-linked

Minimálna hodnota 

poistných záväzkov 
439 (47 259)

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% 539 (46 123)

nárast morbidity o 10% 515 (44 905)

nárast stornovosti o 10% 611 (42 749)

nárast nákladov o 10% 571 (44 756)

nárast infl ácie o 10% 440 (47 227)

pokles úrokovej krivky o 

0,25 percent. Bodu
437 (46 106)



54

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 rozhodova-

nie 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 výpočte 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 zamestnanecké 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 skúse-

nosti Spoločnosti a ostatných spoločností v skupine AEGON a 

skúsenosti celého poistného odvetvia.

Všetky poistné zmluvy sú predmetom testu primeranosti 

technických rezerv, keď je porovnávaná hodnota technických 

rezerv so súčasnou hodnotou budúcich záväzkov vyplývajúcich 

z týchto zmlúv. Súčasná hodnota budúcich záväzkov je ohod-

notená s použitím najlepšieho odhadu predpokladov v čase 

vykonávania testu.

V prípadoch, keď nie je možné získať reálnu hodnotu fi nanč-

ných nástrojov z aktívnych trhov, sa reálna hodnota určí pou-

žitím 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 rizi-

kám. Patria sem hlavne zmeny v mortalitách, morbiditách a 

stornovosti poistného kmeňa. Ďalšou skupinou rizík sú riziká 

spojené s umiestňovaním prostriedkov technických rezerv do 

rôznych fi nančných aktív, ktoré sú vystavené rizikám meno-

vým, riziku zmeny úrokových sadzieb, úverovému riziku, riziku 

zmeny cien na akciových trhoch a iným rizikám.

Časť výnosov Spoločnosti podlieha zrážkovej dani. 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vykazujú pomocou 

súvahovej metódy z dočasných rozdielov medzi daňovou hod-

notou majetku a záväzkov a ich čistou účtovnou hodnotou. Na 

určenie odloženej dane sa používajú daňové sadzby očakávané 

v čase realizácie majetku a záväzkov. Odložená daň, ktorá sa 

vzťahuje na položky preceňované do vlastného imania, je vyká-

zaná vo vlastnom imaní a nie vo výkaze ziskov a strát.

O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje len v takom rozsa-

hu, v akom je pravdepodobné, že sa v budúcnosti dosiahnu do-

statočné daňové základy, voči ktorým ju bude možné vysporia-

dať. Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa nediskontujú.

16. PREDPÍSANÉ POISTNÉ

Predpísané hrubé poistné zahŕňa všetky čiastky splatné 

podľa poistných zmlúv počas účtovného obdobia, nezávisle na 

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

budúcim účtovným obdobiam. 

Poistné zahŕňa aj dohadné poistné a úpravy odhadov poistné-

ho 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. 
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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  hod-

notou účtu, je to poistná suma.

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

úmrtia 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 

mortalitné 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 ktorého 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 úroko-

vej miery. V tom prípade bude musieť 

alokovať chýbajúce výnosy zo svojich 

prostriedkov.

Investičné riziko znáša v plnej miere 

poistník. 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 anti-

selekcie, 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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garantovanou technickou úrokovou mierou netvoria význam-

nú časť, riziko zmeny úrokovej sadzby nie je v tomto prípade 

významné.

 Menové riziko

Spoločnosť má fi nančné investície, ktoré kryjú technické re-

zervy 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 

nástroja 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 

umiestnenia 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 úrokovou 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 podmie-

nok. Avšak ak by trhové úrokové sadzby k 31. decembru 2011 

a 31. decembru 2010 boli zvýšené/znížené o 0,25% pri zacho-

vaní ostatných premenných, dopad týchto zmien na vlastné 

imanie ku koncu nasledovného účtovného obdobia by nebol 

významný.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zmluvnej zmeny 

úrokovej miery k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 je 

nasledovný:

k 31.12.2011
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčené Spolu

Úročený majetok 4 586 2 741 5 853  2 899 - 30 433 46 512

Pôžičky poistencom - - - - - 670 670

Finančný majetok k dispozícii na 

predaj
249 1 973 5 853 2 899 - - 10 974

Investicie v mene poistenych 2 963 657 - - - 27 771 31 391

Pohľadávky - - - - - 1 992 1 992

Termínované vklady v bankách 601 111 - - - - 712

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
773 - - - - - 773

Úročené záväzky - - - - - 3 010 3 010

Záväzky - - - - - 3 010 3 010

Spoločnosť riadi mortalitné a morbiditné riziko dôkladnou 

kontrolou rizika pri schvaľovaní poistných zmlúv. Riadi sa 

pri tom pravidlami stanovenými zaisťovateľom. Pre riziká 

prekračujúce maximálne limity 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 negatív-

ne ovplyvnili ziskovosť produktov.

Trhové riziko
Spoločnosť vykonala k 31. decembru 2011 analýzu senzitivity 

trhového rizika v zmysle IFRS 7. Bolo zohľadnené zloženie 

investičného portfólia podľa typu jednotlivých zložiek majetku:

 fi nančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami inves-

tičného životného portfólia (Unit-linked)

 fi nančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami s ga-

rantovanou 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 
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istné 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 nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad majetku k 

31.12.2011 a k 31.12.2010, ktorý je po splatnosti k dátumu 

vykazovania, vrátane prípadného znehodnotenia (pričom 

opravná položka je tvorená aj k pohľadávkam, ktoré neboli po 

splatnosti):

Výška 
pohľadávky 

k 31.12.2011

Výška po-
hľadávky po 
splatnosti k 
31.12.2011

Výška 
opravnej 

položky k 
31.12.2011 

pohľadávky 

voči spros-

tredkovateľom

934 755 (764)

Výška 
pohľadávky k 

31.12.2010

Výška 
pohľadávky 

po splatnosti 
k 31.12.2010

Výška 
opravnej 

položky k 
31.12.2010

pohľadávky 

voči spros-

tredkovateľom

712 164 (563)

Spoločnosť nemá významné pohľadávky v omeškaní bez 

znehodnotenia.

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.

Vklady v bankách predstavujú krátkodobé termínované úložky 

v komerčných bankách v Slovenskej republike. Časť fi nanč-

ného majetku k dispozícií na predaj je investovaná do vysoko 

likvidných štátnych dlhopisov.

Dôležitou súčasťou riadenia majetku a záväzkov Spoločnosti je 

zabezpečenie dostatočného množstva peňažných prostriedkov 

na vyplatenie splatných záväzkov. Spoločnosť drží hotovosť a 

likvidné vklady, aby zabezpečila každodenné požiadavky na 

splácanie záväzkov. Za bežných okolností sa väčšina poistných 

udalostí uhrádza prostriedkami prijatými od poistených.

k 31.12.2010
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčené Spolu

Úročený majetok 4 276 108 8 586 - - 26 806 39 776

Pôžičky poistencom - - - - - 871 871

Finančný majetok k dispozícii na 

predaj
 680 - 8 064 - - - 8 744

Investície v mene poistených 1 508 - - - - 23 418 24 926

Pohľadávky - - 522 - - 2 517 3 039

Termínované vklady v bankách 1 371 108 - - - - 1 479

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
717 - - - - - 717

Úročené záväzky - - - - - 2 497 2 497

Záväzky - - - - - 2 497 2 497

Úverové riziko
Úverové riziko predstavuje riziko, že trhová hodnota fi nanč-

ného inštrumentu sa zníži v dôsledku zhoršenia kreditného 

ratingu emitenta tohto nástroja. Všetky investície Spoloč-

nosti sú realizované v súlade s aktuálnou platnou internou 

investičnou smernicou s dôrazom na rating a limit stanovený 

pre emitenta. Spoločnosť je vystavená úverovému riziku najmä 

investíciami v dlhopisoch, podielových fondoch a vkladmi v 

bankách.

Rating investícií (fi nančný majetok k dispozícií na predaj + 

termínované vklady v bankách) k 

31.decembru 2011 a k 31. decembru 2010 je nasledovný:

Rating k 31. 12. 2011 Dlhopisy 
Vklady v 
bankách

Podielové 
fondy

A+ (Standard & Poor´s),  

A1 (Moody’s)
10 475 - -

A - (Standard & Poor´s),

A2 (Moody’s) 499 111 -

BBB+(FITCH) - 601 -

Majetok bez ratingu - - -

Rating k 31. 12. 2010 Dlhopisy 
Vklady v 
bankách

Podielové 
fondy

A+ (Standard & Poor´s),  

A1 (Moody’s)
7 559 -

A - (Standard & Poor´s),

A2 (Moody’s) 505 1 309 -

A3 (Moody’s) - 170 -

Majetok bez ratingu - - 680

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. Aktuálna hodnota pôžičky predstavuje hodnotu istiny 

pôžičky, ktorá sa zvyšuje o úrok. Na úročenie pôžičky sa pou-

žíva rovnaká úroková sadzba, ktorá sa používa na pripisovanie 

investičných výnosov klientom na osobných účtoch produktov 

typu Universal life. Klient môže svoju pôžičku splatiť kedykoľ-

vek počas trvania poistenia, pričom zaplatené mimoriadne po-
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Zostatková splatnosť majetku a záväzkov k 31. decembru 2011 

a k 31. decembru 2010 je nasledovná:

 

k 31.12.2011
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčené Spolu

Majetok 4 882 5 137 5 853 2 899 - 28 452 47 223

Pôžičky poistencom - - - - - 670 670

Finančný majetok k dispozícii na 

predaj
249 1 973 5 853 2 899 - - 10 974

Investicie v mene poistených 2 963 657 - - - 27 771 31 391

Aktíva zo zaistenia - 704 - - - - 704

Daňové pohľadávky - 7 - - - - 7

Pohľadávky 296 1 685 - - - 11 1 992

Termínované vklady v bankách 601 111 - - - - 712

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
773 - - - - - 773

Záväzky 2 386 1 312 2 155 3 682 29 510 246 39 291

Technické rezervy 37 976 1 861 3 682 29 510 215 36 281

Záväzky 2 349 336 294 - - 31 3 010

Čistá súvahová pozícia 
k 31.12.2011

2 496 3 825 3 698 (783) (29 510) 28 206 7 932

      

 

k 31.12.2010
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčené Spolu

Majetok 4 934 3 097 8 155 - - 24 290 40 476

Pôžičky poistencom - - - - - 871 871

Finančný majetok k dispozícii na 

predaj
680 - 8 064 - - - 8 744

Investicie v mene poistených 1 508 - - - - 23 418 24 926

Aktíva zo zaistenia - 687 - - - - 687

Daňové pohľadávky - 13 - - - - 13

Pohľadávky 658 2 289 91 - - 1 3 039

Termínované vklady v bankách 1 371 108 - - - - 1 479

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
717 - - - - - 717

Záväzky 2 424 941 1 529 3 090 23 817 224 32 025

Technické rezervy 16 864 1 529 3 090 23 817 212 29 528

Záväzky 2 408 77 - - - 12 2 497

Čistá súvahová pozícia 
k 31.12.2010

2 510 2 156 6 626 (3 090) (23 817) 24 066 8 451

Z dlhodobého hľadiska Spoločnosť monitoruje predpokladanú 

likviditu odhadovaním budúcich peňažných tokov z poistných 

zmlúv, pričom nakupuje majetok s podobnou dobou splatnos-

ti, ktorým sú záväzky zo spomínaných zmlúv kryté.

V analýze zostatkovej doby splatnosti k 31.12.2011 aj k 

31.12.2010 boli použité diskontované peňažné toky fi nančných 

záväzkov, ktoré sa ale významne nelíšia od ich nediskontova-

ných peňažných tokov.

21. SEGMENTOVÉ VYKAZOVANIE

IFRS 8: Prevádzkové segmenty vyžaduje uverejňovanie infor-

mácií o prevádzkových segmentoch spoločnosti.

Keďže činnosti Spoločnosti sa nevyznačujú významne odliš-

nými rizikami a ziskovosťou a regulačné prostredie, povaha 

služieb, podnikateľské procesy, geografi cké pokrytie a typy 

klientov, ktorým sú poskytované produkty a služby, sú homo-

génne, Spoločnosť pôsobí ako jeden prevádzkový segment 

teda neaplikuje IFRS 8.
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C. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY 
 A  VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. NEHMOTNÝ MAJETOK

Zhrnutie pohybov nehmotného majetku počas rokov 2010 a 

2011 je nasledovné:

Zostatok 
k 1.1.2010

Prírastky Úbytky
Zostatok k 

31.12.2010
Prírastky Úbytky

Zostatok k 
31.12.2011

Obstarávacia cena spolu 1 241 155 64 1 332 348 187 1 493

Softvér – licencie 1 163 10 - 1 173 60 - 1 233

Softvér – PC 77 54 - 131 126 - 257

Drobný NIM 1 - - 1 2 - 3

Obstaranie NIM - 91 64 27 160 187 -

Oprávky spolu (774) (268) - (1 042) (198) - (1 240)

Softvér – licencie (756) (231) - (987) (127) - (1 114)

Softvér – PC (17) (37) - (54) (69) - (123)

Drobný NIM (1) - - (1) (2) - (3)

Zostatková hodnota 467 290 253

2. HMOTNÝ MAJETOK  

Zhrnutie pohybov hmotného majetku počas rokov 2010 a 2011 

je nasledovné:

Zostatok k 
1.1.2010

Prírastky Úbytky
Zostatok k 

31.12.2010
Prírastky Úbytky

Zostatok k 
31.12.2011

Obstarávacia cena spolu 721 84 42 763 248 164 847

Hardvér – server 381 13 - 394 56 2 448

Ostatné stroje a prístroje 124 17 - 141 1 24 118

Automobily 76 11 - 87 47 16 118

Technické zhodnotenie 

budovy
54 - - 54 - - 54

Inventár a kancel.

nábytok
63 1 - 64 15 1 78

Umelecké diela 23 - - 23 - 2 21

Obstaranie HIM 0 42 42 - 129 119 10

Oprávky spolu (359) (152) - (511) (139) (43) (606)

Hardvér – server (182) (86) - (268) (76) (2) (342)

Ostatné stroje a prístroje (78) (28) - (106) (21) (24) (103)

Automobily (53) (21) - (74) (13) (16) (71)

Technické zhodnotenie 

budovy
(11) (4) - (15) (4) - (19)

Inventár a kancel.

nábytok
(35) (13) - (48) (25) (1) (72)

Zostatková hodnota 362 252 241
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3. FINANČNÝ MAJETOK K DISPOZÍCIÍ NA PREDAJ

Prehľad jednotlivých druhov fi nančného majetku k dispozí-

cií na predaj k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 v 

členení na kótované a nekótované cenné papiere zobrazujú 

nasledovné tabuľky:

k 31.12.2011

Názov CP
Obstarávacia 

cena
Amortizovaná 

cena
Trhová 

cena
Precenenie AÚV

Trhová 
hodnota 

spolu

Kótované/ 
Nekótované

Trh

Štátne dlhopisy 

SR
10 203 10 444 10 240 (204) 235 10 475 kótované BCPB

Bankový HZL 502 501 490 (11) 9 499 kótované BCPB

Podielové fondy - - - - - - - -

Spolu 10 705 10 945 10 730 (215) 244 10 974

k 31.12.2010

Názov CP
Obstarávacia 

cena
Amortizovaná 

cena
Trhová 

cena
Precenenie AÚV

Trhová 
hodnota 

spolu

Kótované/ 
Nekótované

Trh

Štátne dlhopisy 

SR
7 105 7 305 7 413 108 146 7 559 kótované BCPB

Bankový HZL 502 502 496 (6) 9 505 nekótované -

Podielové fondy 614 614 680 66 - 680 kótované -

Spolu 8 221 8 421 8 589 168 155 8 744
  

Oceňovacie rozdiely z precenenia fi nančného majetku

31.12.2011 31.12.2010

Dlhové cenné papiere (215) 102

Podielové cenné papiere - 66

Spolu (215) 168

Zmena za obdobie 31.12.2011-31.12.2011 – strata (383)

Vplyv na komplexný výsledok za obd. 31.12.2011 -31.12.2011 (383)
 

4. INVESTÍCIE V MENE POISTENÝCH / FINANČNÝ 
 MAJETOK VYKAZOVANÝ REÁLNOU HODNOTOU 
 CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Štruktúra fi nančných investícií v mene poistených k 31. de-

cembru 2011 a k 31. decembru 2010 je nasledovná:  

Položka
Obstarávacia cena 

k 31.12.2011
Trhová cena k 

31.12.2011
Obstarávacia cena 

k 31.12.2010
Trhová cena k 

31.12.2010

Podielové fondy 27 561 27 771 20 765 22 737

Vklady v bankách 2 963 2 963  2 189 2 189

Dlhopisy 684 657 - -

Spolu 31 208 31 391 22 954 24 926
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5. INVESTÍCIA V DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť: Aegon partner, s.r.o. Obstarávacia cena Zníženie hodnoty Čistá účtovná hodnota

stav k 1.1.2010 604 - 604

navýšenie investície 801 - 801

zníženie hodnoty - (300) (300)

stav k 31.12.2010 1 405 (300) 1 105

navýšenie investície - - -

zníženie hodnoty - - -

stav k 31.12.2011 1 405 (300) 1 105

6. AKTÍVA ZO ZAISTENIA

Štruktúra aktív zo zaistenia  k 31. decembru 2011 

a k 31. decembru 2010 je nasledovná:

31.12.2011 31.12.2010

RBNS rezerva postúpená zaisťovateľovi 139 173

IBNR rezerva postúpená zaisťovateľovi 130 149

Iné pohľadávky voči zaisťovateľovi (podiel na zisku) 435 365

Spolu 704 687

7. DANE

Daňové pohľadávky vykázané k 31. decembru 2011 

a k 31. decembru 2010 predstavujú zaplatené zrážkové dane.

Odložené dane sú počítané zo všetkých dočasných rozdielov 

s použitím daňovej sadzby vo výške 19% nasledovne:

k 31.12.2011

Účtovná 
hodnota

Daňová 
hodnota

Dočasný 
rozdiel

Odložená daň. 
pohľadávka / (záväzok)

Pohľadávky 1 992 4 229 2 237 425

Hmotný a nehmotný majetok 494 332 (162) (31)

Finančný majetok k dispozícii na predaj 10 974 11 190 216 41

Technické rezervy na poistné plnenia 736 505 231 44

Záväzky 3 010 2 652 358 68

Daňová strata* - 866 866 165

Odložená daňová pohľadávka 712

Nevykázaná časť (712)

Odložená daňová pohľadávka 
vykázaná k 31.12.2011

-

    -

* neumorenú daňovú stratu vo výške 297 tis. Eur je možné 

uplatniť najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2013 a neu-

morenú daňovú stratu vo výške 569 tis. Eur je možné uplatniť 

najneskôr za zdaňovacie obdobie roka 2014.
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2011 2010

Strata pred zdanením (274) (771)

Teoretická daň (19%) (52) (147)

Trvalé rozdiely - -

Nevykázaná odložená daňová 

pohľadávka
52 147

Daň z príjmov - -

Splatná daň - -

Odložená daň - -

Efektívna daňová sadzba 0% 0%

k 31.12.2010

Účtovná 
hodnota

Daňová 
hodnota

Dočasný 
rozdiel

Odložená daň. 
pohľadávka / (záväzok)

Pohľadávky 3 039 4 669 1 630 310

Hmotný a nehmotný majetok 542 285 (257) (49)

Finančný majetok k dispozícii na predaj 8 744 8 576 (168) (32)

Technické rezervy na poistné plnenia 822 621 201 38

Záväzky 2 497 2 204 293 56

Daňová strata - - - -

Odložená daňová pohľadávka 323

Nevykázaná časť (323)

Odložená daňová pohľadávka 
vykázaná k 31.12.2010

    -

Napriek čistým dočasným odpočítateľným rozdielom medzi 

účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovými hodno-

tami Spoločnosť nevykázala k 31.12.2011 v účtovnej závierke 

odloženú daňovú pohľadávku (ani k 31.12.2010), nakoľko jej 

realizácia nie je (nebola) istá. 

Výška splatnej dane z príjmov za rok 2011 predstavuje 0 Eur 

(rok 2010: 0 Eur). V roku 2011, rovnako ako v roku 2010, Spo-

ločnosť umoruje daňové straty z predchádzajúcich účtovných 

období. 

Odsúhlasenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti pred 

zdanením s výškou skutočnej dane z príjmov právnických osôb 

je nasledovné:

8. POHĽADÁVKY Z POISTENIA, ZAISTENIA 
 A OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Štruktúra pohľadávok k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 

2010 je nasledovná:

Pohľadávky voči
Amortizovaná 

hodnota k 
31.12.2011

Opravné 
položky k 

31.12.2011

Čistý zostatok 
k 31.12.2011

Amortizovaná 
hodnota k 

31.12.2010

Opravné 
položky k 

31.12.2010

Čistý zostatok 
k 31.12.2010

Poistencom 1 622 - 1 622 1 647 - 1 647

Sprostredkovateľom 934 (764) 170 712 (563) 149

Zaisťovateľom 126 - 126 276 - 276

Ostatným subjektom 36 - 36 946 - 946

Náklady budúcich období 38 - 38 21 - 21

Spolu 2 756 (764) 1 992 3 602 (563) 3 039
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Súčasťou rezervného fondu sú tiež rozdiely vzniknuté pri 

konverzií základného imania (985 tis. Eur).

Ostatné kapitálové fondy predstavujú príspevky od materskej 

spoločnosti (18 490 tis. Eur).

11. TECHNICKÉ REZERVY

Technická rezerva na životné poistenie

31.12.2011 31.12.2010

Počiatočný stav 3 780 3 254

Zaplatené poistné 1 601 1 547

Pripísaný úrok 119 104

Rizikové poplatky 

a iné poplatky 
(824) (775)

Zrušenie alebo ukončenie 

zmluvy
(522) (350)

Konečný stav 4 154 3 780

Technická rezerva na krytie rizika z investovania fi nančných 

prostriedkov v mene poistených

31.12.2011 31.12.2010

Počiatočný stav 24 926 16 905

Zaplatené poistné 27 553 24 086

Pripísaný úrok alebo výnos (1 601) 1 355

Rizikové a iné poplatky (16 202) (15 265)

Zrušenie alebo ukončenie 

zmluvy
(3 285) (2 155)

Konečný stav 31 391 24 926

Technická rezerva na poistné plnenia (hrubá výška)

31.12.2011 31.12.2010

Počiatočný stav 822 636

Tvorba 1 947 1 510

Rozpustenie/použitie (2 033) (1 324)

Konečný stav 736 822

z toho: RBNS rezerva 376 472

             IBNR rezerva 360 350

Pohyby v opravných položkách boli v rokoch 2011 a 2010 

nasledovné:

1.1.2011 – 31.12.2011

Opravné položky k pohľadávkam voči
Začiatočný 

stav
Tvorba

Použitie/ 
rozpustenie

Konečný stav

Sprostredkovateľom 563 441 240 764

Spolu 563 764

1.1.2010 – 31.12.2010

Opravné položky k pohľadávkam voči
Začiatočný 

stav
Tvorba

Použitie/ 
rozpustenie

Konečný stav

Sprostredkovateľom 247 725 409 563

Spolu 247 563

9. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ 
 EKVIVALENTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY 
 V BANKÁCH

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 

31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 je nasledovná:

31.12.2011 31.12.2010

Pokladničné hodnoty 4 4

Peniaze na ceste a ceniny 16 11

Bankové účty 753 702

Spolu 773 717

Pre účely zostavenia výkazu o peňažných tokoch sa do kate-

górie „Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty“ radia aj 

termínované vklady v bankách s pôvodnou splatnosťou do 3 

mesiacov. 

Ich hodnota k 31. decembru 2011 dosiahla 601 tis. Eur z 

celkovej hodnoty termínovaných vkladov 712 tis. Eur (k 31. de-

cembru 2010: 1 371 tis. Eur z celkovej hodnoty 1 479 tis. Eur).

10. ZÁKLADNÉ IMANIE, REZERVNÝ FOND 
 A OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ FONDY

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2011 pozostáva 

zo 4 000 kusov akcií (k 31. decembru 2010: 4 000 akcií), pričom 

nominálna hodnota jednej akcie je 1 tis. Eur:

Akcionár
Počet 
akcií

Nominálna 
hodnota 

spolu

Vlastníctvo 
(%)

Podiel hla-
sovacích 
práv (%)

USFH – 

Nezam 

B.V.

4 000 4 000 100 100

Základné imanie je plne splatené. 

Rezervný fond Spoločnosti bol vytváraný na základe Obchod-

ného zákonníka vo výške 10% z vykázaného čistého zisku. 

Nakoľko jeho výška už dosiahla zákonný limit 10 % základné-

ho imania, ďalej sa netvorí (503 tis. Eur).
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14. OSTATNÉ TECHNICKÉ VÝNOSY/(NÁKLADY)

Ostatné technické výnosy/(náklady) za roky 2011 a 2010 sú 

nasledovné:

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Úrokové výnosy 313 247

Ostatné výnosy 171 118

Výnos z investovania 
spolu

484 365

Realizované a nerea-

lizované zisky/(straty) 

z investícií v mene 

poistených

(1 726) 1 342

Výnos zo zaistenia - 

profi tsharing 
509 356

Ostatné výnosy 45 3

Spolu (688) 2 066

V členení podľa typu investície:

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Výnosy/(náklady) z 

fi nančného majetku k 

dispozícií na predaj 

267 194

Výnosy/(náklady) z 

fi nančného majetku 

vykazovaného reálnou 

hodnotou cez výkaz 

ziskov a strát

(1 714) 1 367

Výnosy/(náklady) z 

úverov a pohľadávok
93 60

Výnosy/(náklady) z 

ostatných činností 

(napr. zaistenia)

666 445

Spolu (688) 2 066

15. POISTNÉ PLNENIA

Poistné plnenia v hrubej výške za roky 2011 a 2010 pozostá-

vajú z nasledovných nákladových položiek:

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Škody (1 305) (1 227)

Maturity (43) (18)

Odkupy a čiastočné 

odkupy
(3 002) (1 793)

Spolu (4 350) (3 038)

12. OSTATNÉ ZÁVÄZKY

Štruktúra ostatných záväzkov k 31. decembru 2011 

a k 31. decembru 2010 je nasledovná:

Záväzky 31.12.2011 31.12.2010

Sprostredkovatelia 1 080 525

Dodávatelia 417 226

Poistenci 481 565

Zamestnanecké požitky 625 379

Zaisťovateľ 378 798

Ostatné 29 4

Spolu 3 010 2 497

13. PREDPÍSANÉ POISTNÉ

Čist výška predpísaného poistného za roky 2011 a 2010 je 

nasledovná:

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Bežne platené 

poistné
27 766 24 751

Jednorazovo platené 

poistné
1 434 622

Spolu 29 200 25 373

Predpísané poistné 

postúpené 

zaisťovateľom

(1 570) (1 528)

Čisté poistné 27 630 23 845



VÝROČNÁ SPRÁVA 2011 65

Kumulatívny vývoj škôd (v brutto hodnotách) zobrazujú nasle-

dujúce tabuľky:

k 31.12.2011:

vznik škody /     
rok hlásenia

0 1 2 3 4 5 6 7
výplata 

spolu
stav RBNS k 

31.12.2011
stav IBNR k 
31.12.2011

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

2005 23 14 13 0 0 0 0 50 4 4

2006 31 30 0 0 0 0 61 7 6

2007 72 14 6 2 11 105 10 10

2008 206 145 12 2 365 18 17

2009 466 205 72 743 89 85

2010 849  277    1 126 80 77

2011 823 823 168 161

3 522 376 360

k 31.12.2010:

vznik škody /     
rok hlásenia

0 1 2 3 4 5 6  
výplata 

spolu
stav RBNS k 

31.12.2010
stav IBNR k 
31.12.2010

2004 116 133 0 0 0 0 0 249 0 0

2005 23 14 13 0 0 0 50 4 0

2006 31 30 0 0 0 61 25 0

2007 72 14 6 1 93 12 3

2008 206 144 11 361 21 46

2009 462 193 655 114 139

2010 749        749 295 162

2 219 472 350

16. ZMENA STAVU TECHNICKÝCH REZERV

Zmena stavu technických rezerv za roky 2011 a 2010 je 

nasledovná:

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Zmena stavu technických rezerv na životné poistenie (374) (525)

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

v mene poistených *)
(6 490) (7 800)

Spolu (6 864) (8 325)

*) zahŕňa výnosy súvisiace s akumulovaným dlhom
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hodovanie a kontrolu nad aktivitami Spoločnosti vrátane 

ich blízkych príbuzných,

 podniky, v ktorých podstatný podiel na hlasovacích prá-

vach 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 spoločného člena kľúčového ma-

nažmentu.

Pri zvažovaní všetkých spriaznených strán sa pozornosť 

upriamuje na podstatu vzťahu, a nie na jej formu. Uvedené 

operácie boli vykonané za obvyklých a štandardných obchod-

ných podmienok.

17. AKVIZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 

Provízie a prevádzkové náklady za roky 2011 a 2010 sú nasle-

dovné:

Druh nákladu 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy, z toho: (12 604) (11 992)

Provízie (11 322) (9 425)

Reklama a podpora obchodu (871) (499)

Náklady na poistné zmluvy a tlačivá (209) (28)

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady (89) (1 856)

Ostatné (113) (184)

Správna réžia, z toho: (3 719) (3 013)

Mzdy (1 813) (1 332)

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie (391) (349)

Ostatné personálne náklady (116) (5)

Nájomné a ostatné náklady súvisiace s nájmom (192) (161)

Poštovné a telekomunikačné poplatky (170) (157)

Audit, poradenstvo a ostatné externé služby a poplatky *) (371) (181)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku (336) (420)

Údržba softvéru a ostatné IT služby (177) (171)

Ostatné (153) (237)

Provízie a prevádzkové náklady spolu (16 323) (15 005)

*) z toho poplatok za štatutárny audit predstavoval 31 tis. Eur 

(v roku 2010: 32 tis. Eur) a poplatok za overenie konsolidačné-

ho balíka 30 tis. Eur (v roku 2010: 31 tis. Eur)

18. ZMENA STAVU OPRAVNÝCH POLOŽIEK  
 A ODPIS AKTÍV

1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči sprostredkovateľom (200) (316)

Odpis pohľadávok (3) (85)

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči poisteným vzniknutých na zruše-

ných zmluvách
47 (70)

Zníženie hodnoty investície v dcérskej spoločnosti - (300)

Spolu (156) (771)

19. ZOSTATKY A TRANSAKCIE 
 SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI 

Spoločnosť považuje za spriaznené strany také protistrany, 

ktoré predstavujú:

 podniky, ktoré priamo alebo nepriamo, prostredníctvom 

jedného alebo viacerých sprostredkovateľov, kontrolujú 

Spoločnosť alebo sú kontrolované Spoločnosťou,

 podniky, kde materská spoločnosť má podstatný vplyv, 

ktoré nie sú podnikmi s rozhodujúcim vplyvom ani spo-

ločnými podnikmi,

 kľúčový manažment Spoločnosti, ktorým sa myslia osoby, 

majúce kompetencie a zodpovednosť za plánovanie, roz-
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Deň zostavenia účtovnej závierky: 19. marec 2012. 

Deň schválenia predstavenstvom: 23. marec 2012.

Podpis v mene predstavenstva:

Ing. Jana Gruntová

predseda predstavenstva

Ing. Peter Jung

podpredseda predstavenstva

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. decembru 2011 a 

nákladov a výnosov za rok 2011 voči spriazneným stranám je 

nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Prepojené spoločnosti - 248
provízie za sprostredkovanie, 

vyfakturované služby, prijaté služby

Vedenie spoločnosti - 150 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu - 284

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Prepojené spoločnosti 2 246 11 prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie

Vedenie spoločnosti 590 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 2 836 11

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31.decembru 2010 a 

nákladov a výnosov za rok 2010 voči spriazneným stranám je 

nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Prepojené spoločnosti 617 197

poskytnutá pôžička, 

provízie za sprostredkovanie, 

vyfakturované služby, prijaté služby

Vedenie spoločnosti - 186 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 617 383

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Prepojené spoločnosti 2 104 180 prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie

Vedenie spoločnosti 462 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 2 566 180
 

20. RIADENIE KAPITÁLU

Spoločnosť je povinná dodržiavať externe stanovené požia-

davky 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. 

25/2008.  

K 31. decembru 2011, ako aj k 31.decembru 2010, skutočná 

miera solventnosti Spoločnosti prekračovala výšku požadova-

nej miery solventnosti. 

21. NÁSLEDNÉ UDALOSTI 

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

takým udalostiam, ktoré by si vyžadovali vykázanie v po-

známkach alebo úpravu zostatkov v účtovnej závierke k 31. 

decembru 2011.
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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


