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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 31.12.2012: 62 

AegON Životná poisťovňa, a.s., pôsobí na slovenskom finančnom trhu v oblasti životného poistenia. Spoločnosť 
AegON vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2003 ako pobočka zahraničnej poisťovne Aegon levensverze-
kering N.v., ktorá na základe celosvetových skúseností prináša náročným zákazníkom v Slovenskej republike 
najmodernejšie produkty. 

ZáKLadné údaje 
o spoLočnostI

profIL 
spoLočnostI

Spojené kráľovstvo veľkej Británie a Severného Írska. Ďalšími dôle-

žitými trhmi sú Kanada, čína, India, Japonsko, Brazília, Španielsko, 

Maďarsko, Poľsko, česká republika, rumunsko, Slovenská republika 

a turecko. 

Skupina AegON si pre dosiahnutie pozitívnych hospodárskych 

výsledkov a kontinuálneho rastu vytýčila 4 kľúčové ciele: optima-

lizáciu portfólia, zabezpečenie prevádzkovej efektivity, zvyšovanie 

lojality zákazníkov a posilnenie postavenia zamestnancov. Ambíciou 

spoločnosti je stať sa do roku 2015 lídrom na všetkých vybraných 

trhoch, čo neznamená byť tým najväčším hráčom, ale tým najlep-

ším, t. j. byť najodporúčanejšou spoločnosťou z pohľadu zákazníkov 

a distribučných partnerov, a tiež napreferovanejším zamestnáva-

teľom.

v nich je spojená maximálne efektívna poistná ochrana zákazníka 

a súčasne výhodné sporenie vložených finančných prostriedkov. Sú 

to produkty kapitálového a investičného poistenia, rizikové životné 

poistenie, poistenie pre deti a doplnkové pripoistenia. Cieľom 

spoločnosti je rozvíjať a prispôsobovať ponuku produktov a služieb 

potrebám zákazníkov a možnostiam, ktoré ponúkajú slovenský trh a 

legislatívne prostredie. 

AegON Životná poisťovňa, a.s., je členom finančnej skupiny AegON, 

jednej z najväčších finančných skupín na svete, ktorá poskytuje pro-

dukty životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia viac ako 

160 rokov. AegON má sídlo v holandskom Haagu a spoločnosti pod 

neho patriace zamestnávajú 24 000 zamestnancov po celom svete. 

Hlavnými trhmi koncernu sú Spojené štáty americké, Holandsko, 

OBSAH
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valné zhromaždenie

dozorná rada

predstavenstvo

Predstavenstvo

Predseda: Ing. richard Strapko (od: 04. 03. 2013)

  Ing Jana gruntová (do: 28. 02. 2013)

Podpredseda: Ing Peter Jung

člen:  Ing. Branislav Buštík

dozorná rada

Predseda: Péter Máhig 

členovia: eszter Horpácsy

  Ing. róbert Beliš

richard straPko 

získal bohaté profesné skúsenosti predo-

všetkým pôsobením v oblasti poisťov-

níctva. Ako obchodný a broker manažér 

pracoval v INg Nationale Nederlanden, 

v Allianz Slovenská poisťovňa zodpo-

vedal za riadenie a rozvoj distribučnej 

siete, tvorbu stratégie a firemnej kultúry 

distribučnej siete. v spoločnosti Bepon 

zastával funkciu výkonného riaditeľa. v 

roku 2011 ako člen top manažmentu 

zdravotnej poisťovne dôvera prevzal 

zodpovednosť za riadenie úseku predaja 

zdravotného poistenia. Od februára 2013 

je generálnym riaditeľom spoločnosti 

Aegon na Slovensku a zároveň pred-

sedom predstavenstva AegON Životná 

poisťovňa, a.s. a vedúcim organizačnej 

zložky AegON Hungary Closed Company 

ltd., Pobočka poisťovne z iného členské-

ho štátu.

Peter Jung  

pracuje pre spoločnosť Aegon ako CFO 

od roku 2008, od roku 2009 bol zvolený 

za člena predstavenstva. Od úvodu svojej 

pracovnej dráhy pôsobí vo finančnom 

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

neskôr Ľudovej banke, a.s.  (v súčasnosti 

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

klientov finančného sektora v spoločnosti 

KPMg.  Počas pôsobenia v bankovom 

sektore zastával  viaceré pozície v 

jednotlivých komisiách, resp. pracovných 

skupinách v rámci Slovenskej Bankovej 

Asociácie a bol aktívnym členom Fiškálnej 

komisie európskej Bankovej Federácie za 

Sr. vyštudoval ekonomickú Univerzitu v 

Bratislave, svoje vzdelanie ďalej rozširoval 

štúdiom managementu na Hernstain 

International Management Institute v 

rakúsku, študijným programom ACCA a je 

daňovým poradcom.

Branislav Buštík 

začal svoju profesnú dráhu v generali 

Poisťovňa, a.s., kde pracoval v rokoch 

2000 až 2004 so zameraním predovšet-

kým na rozvoj bankopoistenia.v spoloč-

nosti AegON pracuje od novembra 2004 

a je zodpovedný za obchod, marketing a 

call centrum. členom predstavenstva 

AegON Životná poisťovňa je od roku 

2007 a predsedom predstavenstva 

AegON dSS od roku 2009.

orgány
spoLočnostI

OBSAH



6

vážení zákazníci, obchodní partneri, milé kolegyne a 
kolegovia, naša spoločnosť je súčasťou celosvetového 
koncernu Aegon, ktorý pozorne sleduje vývoj ekono-
mický, sociálny, demografický vo všetkých krajinách 
svojho pôsobenia a svoje smerovanie vytvára tak, aby 
sa prispôsobilo neustále sa meniacemu prostrediu – či 
už je to pokračujúca finančná nestabilita, nedôvera 
zákazníkov voči spoločnostiam poskytujúcim finančné 
služby alebo nedostatočné dôchodkové zabezpečenie 
zo strany štátu, nové technológie, netradičné cesty 
predaja. 

Aegonu dnes dôveruje vyše 47 miliónov zákazníkov na celom svete. 

Je to veľký záväzok, a preto je celkom prirodzené, že spoločnosť 

kladie záujmy svojich zákazníkov na prvé miesto.

Aj my sa v plnom rozsahu pridávame k tejto stratégii, aby sme 

do siahli náš cieľ – pomôcť ľuďom prevziať zodpovednosť za ich 

finančnú budúcnosť, aby sme im pomohli zmeniť ich zajtrajšok. 

Chceme byť najodporúčanejšou spoločnosťou zo strany našich 

zákazníkov, obchodných partnerov a sprostredkovateľov a byť 

preferovaným zámestnávateľom v našom odvetví. Naši zákazníci 

nás musia spoznať, presvedčiť sa, že im chceme pomôcť. Chceme, 

aby boli spokojní s našimi produktami a službami, mali s nami dobré 

skúsenosti a verili nám.

v uplynulom roku sme sa preto spýtali na názor našich zákazníkov 

prostredníctvom prieskumu. Na základe jeho výsledkov sme  

okamžite začali s inovatívnymi aktivitami.

Predovšetkým sme sa zamerali na aktualizáciu nášho produktového 

portfólia a vytvorili nový jedinečný produkt na slovenskom trhu 

rizikové životné poistenie s možnosťou sporenia Budúcnosť Kom-

plet. tento produkt poskytuje komplexný rozsah poistnej ochrany 

a zároveň dáva možnosť sporenia a investovania prostredníctvom 

vkladu mimoriadneho poistného. 

Jednou z hlavných hodnôt našej spoločnosti je jasná komunikácia. 

tým, že zákazníkom poskytujeme prehľadné informácie, dávame im 

príležitosť robiť lepšie finančné rozhodnutia. v posledných mesia-

coch uplynulého roka sme sa preto zamerali na úpravu poistných 

podmienok, aby boli čo najviac zrozumieľné aj pre zákazníkov, ktorí 

nie vždy poznajú poistnú terminológiu. Pridali sme tiež sumár 

najdôležitejších informácií a poistný slovník.

S podobným zámerom sme pristúpili aj k úprave našej písomnej 

korešpondencie a pretvorili sme obsah listov tak, aby im zákazníci 

rozumeli. 

„Aegonu dnes dôveruje vyše 
47 miliónov zákazníkov 
na celom svete. 
Je to veľký záväzok, 
a preto je celkom prirodzené, 
že spoločnosť kladie záujmy 
svojich zákazníkov na prvé 
miesto.“

príhoVor predsedu 
predstaVenstVa 
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úplným prerodom prešla aj web stránka našej spoločnosti. Získala 

nové korporátne stvárnenie, prehľadnú štruktúru a hlavne rozsiahly 

informačný obsah, ktorý je možné zobraziť aj prostredníctvom 

mobilných telefónov. Nenechali sme bokom ani sociálne siete a ku 

koncu roka 2012 sme vstúpili do sveta facebooku, na ktorom sa 

naši zákazníci predovšetkým zábavnou formou môžu dozvedieť viac 

o oblasti, v ktorej pôsobíme. 

Značnú pozornosť sme venovali aj podpore našich partnerov, 

maklérskych spoločností a finančných agentov. vytvorili sme web 

aplikáciu, v ktorej si sprostredkovatelia nájdu všetky potrebné infor-

mácie ohľadne produktov či fondov, ako aj produktové kalkulačky. 

Ďalším prínosom bola vylepšená aplikáciu elektronického poistného 

návrhu, ktorá umožňuje predajcom vytvárať rôzne modely poistných 

návrhov a následne uzavrieť poistnú zmluvu online (i offline). No-

vinku pripravujeme aj pre našich zákazníkov –  internetovú aplikáciu, 

pomocou ktorej budú mať prístup k informáciám o svojich poistných 

zmluvách.

všetka naša práca a úsilie smeruje k tomu, aby sme našich súčas-

ných i budúcich zákazníkov viedli k uvedomeniu, aké dôležité je 

chopiť sa príležitosti a včas si začať budovať vlastné finančné za-

bezpečenie. Naše produkty a služby sú potrebné práve v dnešných 

časoch ekonomickej neistoty, ku ktorej sa pridáva aj predlžovanie 

veku človeka, stárnutie obyvateľstva, a teda potreba zabezpečiť sa 

na dôchodok aj z vlastných zdrojov, nespoliehať sa iba na štát.  

v tomto roku oslávime 10 rokov Aegonu na Slovensku. Je to krátka, 

ale i dlhá doba – dostatočná na to, aby sme potvrdili svoju života-

schopnosť a etablovanosť na slovenskom poistnom trhu. Naše hos-

podárske výsledky sú z roka na rok lepšie. Napriek ťažkým rokom 

hospodárskej krízy sme dokázali udržať sa v ziskovej zóne. Za tento 

úspech vďačíme dôvere našich zákazníkov, práci našich interných 

i externých obchodných partnerov, usilovnosti a nasadeniu našich 

zamestnancov.

do ďalšej dekády vstupujeme s pevným odhodlaním pokračovať v 

zlepšovaní našej práce, aby sme mali spokojných zákazníkov, ktorí 

aj naším pričinením budú môcť prevziať zodpovednosť za svoju 

finančnú budúcnosť.

dovoľte mi, aby som sa za prejavenú dôveru poďakoval nielen 

našim zákazníkom, ale aj partnerom a verím, že ich očakávania do 

budúcnosti naplníme.

Richard Strapko
generálny riaditeľ Aegon Slovensko

predseda predstavenstva AegON Životná poisťovňa, a.s.

OBSAH
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Spoločnosť Aegon sa vydala na cestu za prispôsobením sa novému digitálnemu prostrediu a za získaním povesti 
organizácie, ktorá sa zo všetkého najviac zameriava na zákazníkov. Pred vykročením na túto cestu si stanovila, 
aké kroky treba podniknúť, aby naplnila svoje ambície na základe štyroch strategických zámerov.
tieto zámery si osvojili aj jednotlivé spoločnosti patriace do koncernu Aegon.

OPtIMAlIZáCIA 
POrtFólIA 

investovaním do obchodov s potenciá-

lom rastu a ukončením alebo utlmením 

aktivít, ktoré nepatria ku kľúčovým 

oblastiam obchodnovania.

 ukončenie obchodných aktivít, ktoré nie sú kľúčové pre spoloč-

nosť (vo veľkej Británii, USA)

 zameranie sa na oblasti s potenciálom rastu (veľká Británia 

– dôchodkové zabezpečenie, Holandsko – reštrukturalizácia 

AegON Bank so zameraním na hypotéky a sporiace účty, 

Španielsko – dohody o nových distribučných možnostiach so 

španielskymi sporiteľňami)

 investície do rozvíjajúcich sa trhov (čína, India, Brazília)

čO SMe dOSIAHlI v AegONe 
NA SlOveNSKU?

v oblasti životného poistenia sme zaviedli množstvo produk-

tových inovácii:

 zavedenie nových unikátnych pripoistení šitých na mieru 

širokému spektru klientov

 zavedenie nového rodinného produktu rizikového život-

ného poistenia Budúcnosť Komplet 

 zjednodušenie podmienok pre upisovanie rizík spojené s 

navýšením limitov pre nepoistiteľných klientov a klientov 

so zhoršeným zdravotným stavom

 možnosť prijať do poistenia tiež profesionálnych špor-

tovcov

 zrýchlenie likvidácie poistných udalostí

 excelentný servis pre našich externých obchodných 

partnerov

Po prehodnotení efektívnosti obchodných aktivít s cieľom 

zamerať sa na hlavné činnosti, ktorými sú na slovenskom trhu 

životné poistenie, neživotné poistenie a starobné dôchod-

kové sporenie v II. pilieri (AegON, d.s.s., a.s.) a zabezpečiť 

optimálne predpoklady pre dlhodobý rast a úspech spoloč-

ností pôsobiacich pod značkou AegON na Slovensku akcionári 

rozhodli o ukončení obchodnej činnosti doplnkovej dôchodko-

vej spoločnosti.

ZvÝŠeNIe lOJAlIty 
ZáKAZNÍKOv 

pomocou vytvárania nových digitál-

nych kanálov a prispôsobením našej 

ponuky potrebám zákazníkov.

 zvolili sme si Net Promoter Score (NPS) ako globálny nástroj 

na meranie spokojnosti zákazníkov

 zaviedli sme nové zásady správania sa k zákazníkom 

 založili sme Aegon Brand Council, ktorý sa stará o posilnenie 

značiek Aegon a transamerica (pod ktorou Aegon pôsobí na 

trhoch USA a Kanady)

 zjednodušenie korešpondencie (do predchádzajúceho roka 

sme upravili vyše 2 000 dokumentov)

 uvedenie nových produktov, resp. aktualizácia existujúcich 

produktov

čO SMe dOSIAHlI v AegONe 
NA SlOveNSKU?

NPS prieskum
v AegON, Životná poisťovňa, a.s. sme v letných mesiacoch 

2012 uskutočnili prieskum Net Promoter Score (NPS) za-

meraný na zisťovanie úrovne lojálnosti a spokojnosti našich 

zákazníkov. Celkový výsledok tohto prieskumu dopadol veľmi 

priaznivo v porovnaní s priemernou „známkou“ finančných 

spoločností na slovenskom trhu. Až 95 % našich zákazníkov 

je veľmi spokojných alebo spokojných s našimi službami. 

príbeh stratégIe 
spoLočnostI aegon
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dôvody našich nespokojných zákazníkov upriamili našu 

pozornosť na oblasti, kde sa môžeme stále zlepšovať. vypra-

covali sme preto akčný plán aktivít, ktoré pomôžu, aby boli 

výsledky ďalšieho prieskumu ešte lepšie. 

Úprava korešpondencie a poistných podmienok
Z prieskumu spokojnosti našich zákazníkov sme sa dozve-

deli, aká dôležitá je komunikácia s našimi zákazníkmi, a to 

verbálna i písomná. A tak dôležitým krokom na ceste zlepše-

nia spokojnosti zákazníkov bola úprava našej korešpondencie 

tak, aby bola zrozumiteľná pre všetkých adresátov. 

v posledných mesiacoch uplynulého roka sme upravili 

taktiež poistné podmienky, a to z podobného dôvodu, ako 

bola úprava listov -  poskytnúť zákazníkom podklady, ktorým 

budú rozumieť napriek špecifickej poistnej terminológii či 

finančným pojmom. 

Nová identita značky AEGON
Nový grafický dizajn spoločnosti Aegon sme uplatnili pri 

grafickom stvárnení všetkých našich tlačovín i reklamných 

nosičov. Inováciou prešlo aj logo spoločnosti a prijali sme 

aj nový globálny slogan Aegonu v slovenskom preklade 

„Meníme zajtrajšok“. 

Web stránka a Facebook
Nový korporátny dizajn sa odrazil aj na web stránke Aegonu. 

Zmeny sa dotkli aj obsahu stránky a textov. Nová stránka je 

tiež viac prispôsobená pre čítanie cez mobilné telefóny.

Sociálne média sa stali súčasťou nášho každodenného 

života. 

Aby sme boli bližšie k ľuďom a našim zákazníkom, rozhodli 

sme sa priniesť značku Aegon na Facebook. Okrem informá-

cií o našich produktoch či novinkách sme chceli užívateľov 

vtipne a zaujímavo upozorňovať na riziká, ktoré sú spojené 

s ich majetkom. Prinášame aj rady či krátky slovník pojmov k 

poisteniu nehnuteľnosti a domácnosti.

Produkty
v roku 2012 sme obohatili ponuku životnej poisťovne o pro-

dukt Budúcnosť Komplet. Budúcnosť Komplet je revolučný 

produkt v tom, že spája poistenie a veľmi výhodný prístup 

k investovaniu. Uviedli sme tiež nové pripoistenie denná 

dávka za liečbu úrazu a pripoistenie Oslobodenie od platenia 

poistného pre poistníka.

rozhodnutím európskeho súdneho dvora z roku 2010 bola 

zrušená výnimka o diskriminácii pre rozdielne zaobchádzanie 

s mužmi a ženami pri uzatváraní poistných zmlúv. v tejto 

súvislosti sme precenili produkty na unisex poistné sadzby 

(rovnaké pre mužov i ženy). 

Finančné fondy
v roku 2012 sme pokračovali v poskytovaní nových fondov 

k produktom životného poistenia, úprave tých existujúcich, v 

niekoľkých prípadoch sme pristúpili k zníženiu počtu ponúka-

ných investičných fondov. v tomto trende chceme pokračo-

vať aj v roku 2013 tak, aby bola naša ponuka pre zákazníkov 

aj finančných agentov prehľadnejšia a zrozumiteľnejšia. dnes 

si zákazník môže vybrať z takej ponuky fondov, aká zodpove-

dá jeho zvolenému poistnému produktu a distribútorovi, pro-

stredníctvom ktorého sa stal naším zákazníkom. v roku 2013 

chceme v spolupráci s produktovým oddelením docieliť, aby 

mali všetci klienti možnosť vybrať si ktorýkoľvek fond, ktorý 

máme v ponuke, či už ide o fond s konzervatívnym prístupom 

k riziku alebo vysoko rizikový akciový fond.

v rámci skvalitňovania našej práce sme vylepšili aj informač-

ný systém, pomocou ktorého oceňujeme klientske investí-

cie, a to v oblasti investičného poistenia, aj tzv. tradičného 

poistenia s garantovaným výnosom. 

PrevádZKOvú 
eFeKtIvItU 
chceme dosiahnuť dôkladným 

posúdením a modernizáciou našich 

celosvetových technológií.

 znižovanie nákladov

 lepšia koordinácia pracovných postupov

 globálny prístup k určitým oblastiam: It, personalistika, znač-

ka, korporátna udržateľnosť  

 zavedenie novej oceňovacej politiky

 stanovenie cieľa zníženia emisií CO2

 hľadanie nových talentov - manažérov

čO SMe dOSIAHlI v AegONe 
NA SlOveNSKU?

Na podporu predaja a servisu oddelenie It vyvinulo vylep-

šenú aplikáciu elektronického návrhu. Jeho prednosti môžu 

oceniť všetci finanční agenti internej i externej obchodnej 

služby pri uzatváraní poistných zmlúv s pripojením alebo aj 

bez pripojenia k internetu.tento nástroj by mal pomôcť znížiť 

chybovosť prichádzajúcich návrhov a zefektívniť proces a 

dobu vydávania nových zmlúv. 

Prínosom pre našich obchodných partnerov bolo uvedenie 

vylepšeného servisného on-line portálu WebAgent Plus.
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POSIlNeNIe POStAveNIA 
ZáMeStNANCOv, 
aby sme u nich rozvinuli prístup 

zameraný na zákazníkov a potrebné 

schopnosti. Naším cieľom je stať sa 

najodporúčanejším zamestnávateľom v 

poistnom priemysle.

 globálny prieskum spokojnosti zamestnancov a akčný plán 

zameraný na posilnenie internej komunikácie, zlepšenie 

pochopenia stratégie spoločnosti zo strany zamestnancov a jej 

pretavenie do každodennej práce

 nové hodnoty spoločnosti „Pracujeme spoločne“, „Komuniku-

jeme jasne“, „Prekonávame očakávania“ boli začlenené do ak-

tualizované kódexu správania sa (Code of Conduct), v ktorom 

sa zdôrazňuje hlavný princíp – zákazník je stredobodom našej 

práce.

 globálne zásady odmeňovania

čO SMe dOSIAHlI v AegONe 
NA SlOveNSKU?

rok 2012 sa v oblasti ľudských zdrojov niesol v duchu 

posilňovania postavenia zamestnancov. Na základe výsledkov 

globálneho zamestnaneckého prieskumu spoločnosti AegON 

sa uskutočnili stretnutia s reprezentatmi všetkých oddelení a 

na ich základe sme pripravili Akčný plán, zameraný najmä na 

oblasti: 

 zvyšovanie kvality a zamerania sa na zákazníka

 zvyšovanie úrovne informovanosti a vzájomnej spoluprá-

ce

 rozvoj zamestnancov

Zaviedli sme Štandardy komunikácie a spolupráce, na všet-

kých úrovniach sme identifikovali možnosti zlepšenia kvality 

našich služieb a podporu obchodu, ktoré sme premietli do 

ročných cieľov jednotlivých zamestnancov. v oblasti rozvoja 

sme uskutočnili tréningy a školenia, ktorých cieľom bolo 

ďalšie zdokonaľovanie komunikačných zručností s dôrazom 

na prvokontakt so zákazníkom, zefektívnenie projektového 

riadenia a zdokonalenie risk manažmentu v celej spoločnosti. 

Absolvovali sme konferencie a workshopy, pokračovali sme 

v Manažérskej akadémii ďalším cyklom tréningov, v rámci 

ktorých sme formou prípadových štúdií a zážitkových aktivít 

rozvíjali kompetencie v starostlivosti o nášho externého a in-

terného zákazníka, identifikovali sme možnosti zefektívnenia 

práce. Kolegovia a kolegyne sa zúčastnili viacerých odborných 

školení, štúdium formou e-learningu sme rozšírili aj na oblasti 

rozvoja znalostí využívania informačných nástrojov. 

v roku 2012 sme uviedli aktualizovaný etický kódex správania, 

ktorý zjednocuje štandardy správania sa zamestnancov v glo-

bálnej spoločnosti AegON v súlade s hodnotami a princípmi 

spoločnosti. Prihlásili sme sa k dodržiavaniu týchto pravidiel 

a zásad, ktoré sa premietajú do správania sa k zákazníkovi a 

riešenia rôznych situácií.

Aj v roku 2012 sme zažili už tradične dobrodružný AegON 

day, tento raz v trenčianskych Stankovciach. v rámci podpo-

ry rodiny sme aj v tomto roku absolvovali oslavu Medziná-

rodného dňa detí a koncom roka sme uskutočnili prvý ročník 

Mikulášskej oslavy.
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v roku 2012 bola obchodná činnosť AegON Životná poisťovňa 

vykonávaná prostredníctvom dvoch odbytových sietí, a to externou 

obchodnou sieťou, čiže spoluprácou s externými maklérskymi 

spoločnosťami – samostatnými finančnými agentami a inetrnou 

obchodnou sieťou tvorenou podriadenými finančnými agentami 

spoločnosti AegON Partner, s.r.o.

veľká väčšina novej obchodnej produkcie bola sprostredkovaná 

externými maklérskymi spoločnosťami, pričom najväčší podiel na 

novej produkcii sprostredkovala spoločnosť Partners group SK. 

Ďalšími významnými obchodnými partnermi boli spoločnosti: ZFP 

Akadémia, Salve Finance, Universal maklérsky dom a efect.

AegON Životná poisťovňa, a.s. v nadchádzajúcom období očakáva 

mierne rastúci trend v oblasti novej obchodnej produkcie a v objeme 

hrubého predpísaného poistného, v porovnaní s predchádzajúcimi 

účtovnými obdobiami, ako aj dosiahnutie pozitívneho hospodárske-

ho výsledku za rok 2013.

AegON Životna poisťovňa, a.s. dosiahla za rok 2012 zisk po zdanení 

vo výške 169 tis. eUr, z ktorého bude na základe návrhu pred-

stavenstva a schválenia dozornou radou časť vo výške 17 tis. eUr 

použitá ako príspevok do rezervného fondu a zvyšok vo výške 152 

tis. eUr bude použitý na zníženie strát minulých období.

obchodná čInnosť

InformácIe o očaKáVanej 
hospodársKej a fInančnej sItuácII 
V nasLedujúcom účtoVnom období

náVrh na 
roZdeLenIe ZIsKu

Obchodná činnosť poisťovne bola zameraná na predaj najmä inves-

tičného životného poistenia so širokou škálou pripoistení. v priebe-

hu roka 2012 sa podarilo tiež zapracovať množstvo produktových 

inovácii, ktoré umožnili kontinuálny nárast produkcie počas celého 

roka a úspešné naplnenie produkčných cieľov.
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aegon Životná Poisťovňa, a.s.

konsolidovaná ÚČtovná závierka  
k 31. deceMBru 2012

Zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného 

výkazníctva v znení prijatom európskou úniou

(všetky údaje v tisícoch eur)

KonsoLIdoVaná 
účtoVná ZáVIerKa

OBSAH
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oBsah:

Konsolidovaná súvaha k 31.12.2012

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie od 1.1.2012 do 

31.12.2012

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od 

1.1.2012 do 31.12.2012

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní za obdobie od 

1.1.2012 do 31.12.2012

Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch za obdobie od 1.1.2012 

do 31.12.2012

Poznámky k účtovnej závierke

a. všeoBecné inforMácie o sPoloČnosti

1. údaje o spoločnosti a predmet činnosti

2. Obchodné meno priamej materskej spoločnosti a materskej 

spoločnosti celej skupiny

B. význaMné ÚČtovné zásady  

 a ÚČtovné Metódy

1. východiská pre zostavenie účtovnej závierky

2. Princípy konsolidácie

3. Zaistenie

4. Operácie v cudzej mene

5. Nehmotný majetok

6. Hmotný majetok

7. Finančný majetok

8. Zníženie hodnoty finančného majetku

9. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

10. časovo rozlíšené obstarávacie náklady

11. Poistné zmluvy

12. technické rezervy

13. test primeranosti rezerv

14. Zamestnanecké požitky

15. daňové záväzky a pohľadávky

16. Predpísané poistné

17. Náklady na poistné plnenia

18. úrokové výnosy a náklady

19. Použitie odhadov, predpokladov a úsudkov

20. Manažment poistného a finančného rizika

21. Segmentové vykazovanie

c. PoznáMky k PoloŽkáM sÚvahy  

 a výkazu ziskov a strát

1. Nehmotný majetok

2. Hmotný majetok

3. Finančný majetok k dispozícií na predaj

4. Investície v mene poistených

5. Aktíva zo zaistenia

6. dane

7. Pohľadávky z poistenia a ostatné pohľadávky

8. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, termínované 

vklady v bankách

9. Základné imanie, rezervný fond a ostatné kapitálové fondy

10. technické rezervy

11. Ostatné záväzky

12. Predpísané poistné

13. Ostatné technické výnosy/(náklady)

14. Poistné plnenia

15. Zmena stavu technických rezerv

16. Obstarávacie a prevádzkové náklady

17. Zmena stavu opravných položiek a odpis aktív 

18. Zostatky a transakcie so spriaznenými stranami

19. riadenie kapitálu a regulačné požiadavky

20. Následné udalosti
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konsolidovaná sÚvaha k 31.12.2012

MAJETOK Pozn. 31.12.2012 31.12.2011

Nehmotný majetok C.1 217 270

Zásoby 57 -

Pôžičky poistencom 660 670

časovo rozlíšené obstarávacie náklady 10 377 8 734

Hmotný majetok C.2 294 276

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

Investície v mene poistených / finančný majetok vykazovaný reálnou hodnotou 

cez výkaz ziskov a strát C.4 41 251 31 391

Aktíva zo zaistenia C.5 623 704

Pohľadávky z poistenia,zaistenia a ostatné pohľadávky C.7 2 320 2 121

daňové pohľadávky C.6 86 8

termínované vklady v bankách C.8 912 712

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty C.8 2 631 1 011

Majetok spolu 70 172 56 871

   

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVäZKY Pozn. 31.12.2012 31.12.2011

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 fin. majetku C.3 368 (215)

Hospodársky výsledok minulých období (6 468) (6 141)

Hospodársky výsledok  bežného obdobia        714        (327)

Vlastné imanie spolu 18 592 17 295

technické rezervy na životné poistenie C.10 4 554 4 154

technické rezervy v mene poistených C.10 41 251 31 391

technické rezervy na poistné plnenia C.10 1 037 736

technické rezervy na poistné prémie C.10 69 - 

technické rezervy na poistné budúcich období C.10 8 - 

Ostatné záväzky C.11 4 482 3 272 

daňové záväzky C.6 179 23 

Záväzky spolu 51 580 39 576

Vlastné imanie a záväzky spolu 70 172 56 871
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konsolidovaný výkaz ziskov a strát za oBdoBie  

od 1.1.2012 do 31.12.2012

 Pozn. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Hrubé predpísané poistné 31 258 29 200

Poistné postúpené zaisťovateľom (1 441) (1 570)

Čisté predpísané poistné C.12 29 817 27 630

výnos z investovania 687 473

výnos zo zaistenia 375 509

realizované a nerealizované zisky/(straty) z investícií 

 v mene poistených 2 795 (1 726)

Ostatné výnosy 45 70

Ostatné technické výnosy/(náklady) spolu C.13 3 902 (674)

Výnosy spolu 33 719 26 956

  

Poistné plnenia v hrubej výške C.14 6 332  4 350

Podiel zaisťovateľa na poistných plneniach (497) (443)

Zmena stavu rezerv na poistné plnenia 300 (86)

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezerv na poistné plnenia (43) 52

Čisté poistné plnenia 6 092 3 873

Zmena stavu technických rezerv C.15 10 244  6 864

Obstarávacie a prevádzkové náklady C.16 16 544 16 197

Zmena stavu opravných položiek a odpis majetku C.17 171 349

Náklady spolu 33 051 27 283

  

Hospodársky výsledok pred zdanením 668 (327)

daň z príjmov (splatná a odložená) C.6 46  -

Hospodársky výsledok po zdanení 714 (327)
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konsolidovaný výkaz koMPlexného výsledku  

za oBdoBie od 1.1.2012 do 31.12.2012

 Pozn. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Hospodársky výsledok po zdanení 714 (327)

Ostatné komplexné zisky/(straty)   

Oceňovacie rozdiely z majetku k dispozícii na predaj 693 (383)

daň z príjmov vzťahujúca sa na ostatné komplexné zisky/(straty)                   (110)                   - 

Ostatné komplexné zisky/(straty) po zdanení C.3 583 (383)

Komplexný hospodársky výsledok po zdanení                  1 297                  (710)

konsolidovaný výkaz zMien vo vlastnoM iManí  

za oBdoBie od 1.1.2012 do 31.12.2012

 
Základné 

imanie
Rezervný 

fond

Ostatné 
kapitálové 

fondy

Zisky/ 
(straty) 

minulých 
období

Oceň. 
rozdiely Spolu

Stav k 1.1.2011        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

Hospodársky výsledok -  - - 714 - 714

Oceň.rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov - - - - 583 583

Stav k 31.12.2012        4 000 1 488 18 490 (5 754) 368 18 592 
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konsolidovaný výkaz o PeňaŽných tokoch  

za oBdoBie od 1.1. 2012 do 31.12.2012

Peňažné toky z prevádzkových činností 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Hospodársky výsledok bežného obdobia pred zdanením 668 (327)

Úpravy týkajúce sa nepeňažných operácií:  

Odpisy hmotného majetku 117 164

Amortizácia nehmotného majetku 169 224

(Zisk)/strata z predaja investičného majetku - 15

(Zisky)/straty zo zmeny reálnej hodnoty investícií v mene poistených (2 513) 1 795

tvorba/(rozpustenie) opravných položiek a odpis pohľadávok 171 349

(Zisky)/straty z predaja finančného majetku (141) -

úrokové výnosy (380) (302)

Prijaté úroky 347 168

Zmena stavu pracovného kapitálu:

(Nárast)/pokles v časovo rozlíšených obstarávacích nákladoch (1 643) 89

(Nárast)/pokles v investíciách v mene poistených (7 347) (8 260)

(Nárast)/pokles v aktívach vyplývajúcich zo zaistenia 81 (17)

(Nárast)/pokles v pohľadávkach z poistenia a ostatných pohľadávkach (370) 343

Nárast/(pokles) v technických rezervách 10 638 6 753

Nárast/(pokles) v záväzkoch z poistenia, ostatných záväzkoch a časovom rozlíšení 1 254 876

Nárast/(pokles) v záväzkoch zo zaistenia (29) (420)

(Nárast)/pokles v zásobách (57) -

Zaplatená daň z príjmu - -

Peňažné toky z prevádzkových činností, netto 965 1 449

 

Peňažné toky z investičných činností  

Nákup hmotného majetku              (135)              (159)

Nákup nehmotného majetku              (116)              (177)

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku - 504

Nákup finančného majetku (4 804) (3 143) 

Príjmy z predaja/maturity finančného majetku 5 909 862

Peňažné toky z investičných činností, netto 854  (2 113)

Peňažné toky z finančných činností  

Peňažné toky z finančných činností, netto - -

Peňažné toky spolu 1 819 (664)

  

Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 1 612 2 276

Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 3 431 1 612
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Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky pria-

mej materskej spoločnosti (zapísanej v obchodnom registri Obchod-

nej a priemyselnej komory pre Haaglanden pod číslom 27127957), 

ktorú je možné obdržať v jej sídle. 

Spoločnosť je zároveň materskou spoločnosťou konsolidovanej 

skupiny, do ktorej patrí dcérska spoločnosť AegON partner, s.r.o.  

so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava, kde má Spoločnosť  

100% podiel. Základné imanie dcérskej spoločnosti je  

1 105 tis.eur  (2011: 1 105 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 2012 do 31. decembra 2012 v 

súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva  v 

znení prijatom európskou úniou (ďalej aj ako „IFrS“), platných ku 

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

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

(ďalej aj ako „zákon o účtovníctve“).

účtovná závierka pozostáva z konsolidovanej súvahy 

k 31. decembru 2012, konsolidovaného výkazu ziskov a strát 

za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012, konsolidovaného 

výkazu komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 

do 31. decembra 2012, konsolidovaného výkazu zmien vo vlastnom 

imaní za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012, konsolidova-

ného výkazu peňažných tokov za obdobie od 1. januára 

do 31. decembra 2012 a poznámok k účtovnej závierke za obdobie 

od 1. januára do 31. decembra 2012.

Going concern
účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená na základe predpokla-

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

Ocenenie
účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien okrem 

finančného majetku k dispozícii na predaj a finančného majetku 

oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát (investície v 

mene poistených), ktoré sú vykázané v reálnej hodnote. 

Účtovné metódy
účtovné metódy sa použili konzistentne s predchádzajúcim účtov-

ným obdobím, s výnimkou účtovania tlačív.

S účinnosťou od 1. januára 2012 Spoločnosť zmenila spôsob 

účtovania a vykazovania nákladov vynaložených na obstaranie tlačív 

a formulárov tak, že tieto sú pri obstaraní prvotne zaúčtované na 

súvahový účet zásob a až následne po ich vyskladnení (reálnom 

vydaní) sú zúčtované oproti príslušným nákladovým účtom. v 

predchádzajúcich účtovných obdobiach boli tieto náklady vykazova-

né na príslušných nákladových účtoch ako priama spotreba tlačív a 

formulárov.  

a. všeoBecné inforMácie  
 o sPoloČnosti

1. ÚdaJe o sPoloČnosti a PredMet Činnosti

Obchodné meno a sídlo, informácie o vzniku
AegON Životná poisťovňa, a.s. (ďalej len ako „Spoločnosť“), IčO 

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

dňa 30. januára 2006. Národná banka Slovenska v zmysle zákona 

č.95/2002 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej 

len ako „Zákon o poisťovníctve“) udelila Spoločnosti  

8. februára 2006 povolenie na vznik a činnosť poisťovne  

(číslo UdK – 001/2006/POIS). do obchodného registra bola  

Spoločnosť zaregistrovaná dňa 14. februára 2006 a poisťovaciu 

činnosť začala vykonávať 1. júla 2006.

Predmet činnosti
Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie poisťovacej čin-

nosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných 

poistných odvetví:

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

poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.

2. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom.

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

niektorého odvetvia uvedeného v bodoch 1 a 2.

Členovia predstavenstva a dozornej rady

členovia predstavenstva Spoločnosti k 31. decembru 2012:

Predseda: Ing. Jana gruntová

Podpredseda: Ing. Peter Jung 

členovia: Ing. Branislav Buštík 

členovia dozornej rady Spoločnosti k 31. decembru 2012:

Predseda: Péter Máhig (od 20.6.2011)

Ing. Peter Brudňák (do 20.6.2011)

členovia: Ing. róbert Beliš  (od 27.6.2011)

Péter Máhig (do 20.6.2011)

eszter Horpácsy

2. oBchodné Meno PriaMeJ MaterskeJ  

 sPoloČnosti a MaterskeJ sPoloČnosti   

 celeJ skuPiny

Spoločnosť je súčasťou nasledovnej skupiny spoločností:

Priama materská 
spoločnosť

Hlavná materská 
spoločnosť

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

Sídlo a miesto 

uloženia 

konsol. účtov-

nej závierky

Aegonplein 50, s-

-gravenhage, 2591tv, 

Holandsko

Aegonplein 50, s-

-gravenhage, 2591tv, 

Holandsko
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hospodárskeho výsledku. Položky, ktoré môžu byť v budúcnosti 

reklasifikované do výkazu ziskov a strát (napríklad pri odúčtovaní 

alebo vyrovnaní), sa budú vykazovať zvlášť od položiek, ktoré sa 

nemôžu reklasifikovať. Je zachovaná možnosť výberu prezentovať 

buď jediný výkaz ziskov a strát s ostaným hospodárskym výsledkom, 

alebo dva po sebe idúce výkazy.

IAS 19 Zamestnanecké požitky (revízia)  platí  pre účtovné obdobie 

začínajúce po 1. janurári 2013. Hlavné zmeny tohto štandardu sa 

týkajú účtovného zachytenia požitkov po skončení zamestnanecké-

ho pomeru – plánu definovaných požitkov:

 je zrušený tzv. corridor (rozpätie) pre penzijné plány a všetky 

zmeny v hodnote penzijných plánov sa účtujú v momente 

vzniku

 rušia sa možnosti prezentácie poistno-matematických výsled-

kov

 zvyšuje sa množstvo zverejňovaných informácií

Ostatné drobnejšie zmeny sa týkajú krátkodobých zamestnaneckých 

požitkov a požitkov pri ukončení pracovného pomeru.  

IFrS 9 Finančné nástroje (prvá fáza) je platná pre účtovné obdobie 

začínajúce po 1. januári 2015. tento štandard nebol schválený 

európskou úniou. Projekt náhrady súčasného štandardu IAS 39 

Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie bolo rozdelené do troch 

fáz. Prvá fáza sa zameriava na klasifikáciu a oceňovanie finančných 

aktív. Nový štandard redukuje počet oceňovaných kategórií zo 

štyroch na dve. dlhové nástroje sú klasifikované buď do kategórie 

zostatkovej hodnoty, alebo reálnej hodnoty podľa nasledujúcich 

kritérií:  

 ekonomický model, ktorý účtovná jednotka používa pre riade-

nie finančných aktív a

 rysy, ktorými sa vyznačujú zmluvné peňažné toky plynúce z 

finančného aktíva.

dlhové nástroje možno oceňovať zostatkovou hodnotou, ak budú 

splnené obe podmienky:

 účtovná jednotka má pre dané finančné aktívum taký ekono-

mický model, ktorého cieľom je inkasovať peňažné toky z nej 

plynúce a

 na základe zmluvných podmienok finančného aktíva vznikajú 

peňažné toky, ktoré odpovedajú len platbe istiny a úrokov z 

istiny.

reklasifikácia medzi týmito dvoma kategóriami je požadovaná, keď 

dôjde k zmene ekonomického modelu účtovnej jednotky. IFrS 9 

zachováva „fair value option“ . Pri prvotnom zaúčtovaní sa jednotka 

môže rozhodnúť zaúčtovať finančné nástroje reálnou hodnotou, 

i keď by inak mohla klasifikovať nástroj do kategórie zostatkovej 

hodnoty. IFrS 9 ruší požiadavku oddeľovať vložený derivát od hosti-

teľskej zmluvy a požaduje ohodnotenie celého nástroja podľa vyššie 

uvedených podmienok. 

všetky kapitálové nástroje sú oceňované reálnou hodnotou buď 

do ostatného úplného výsledku, alebo do zisku a strát. Finančné 

záväzky sú klasifikované a oceňované buď v zostatkovej hodnote, 

alebo reálnou hodnotou. Finančný záväzok môže byť určený k oce-

ňovaniu reálnou hodnotou za určitých podmienok, pokiaľ toto vyústi  

v presnejšie informácie:

 odstraňuje alebo znižuje nekonzistentnosť v ocenení alebo v 

zaúčtovaní,

táto zmena nebola uplatnená/aplikovaná retrospektívne, nakoľko 

spätná aplikácia by si do značnej miery vyžadovala odhady súm 

a pre potreby týchto odhadov nebolo možné objektívne odlíšiť 

informácie, ktoré poskytujú dôkazy o okolnostiach, ktoré existovali 

k 31. decembru 2011.

Funkčná mena
Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomického pro-

stredia, v ktorom Spoločnosť vykonáva svoje aktivity. Funkčná mena 

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

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

nie je uvedené inak. Záporné hodnoty a hodnoty nákladov alebo 

strát sú uvedené v zátvorkách.

Aplikované štandardy
v roku 2012 Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandar-

dy a interpretácie, ktoré vydala rada pre medzinárodné účtovné 

štandardy a výbor pre interpretácie medzinárodného finančného 

výkazníctva pri IASB v znení prijatom európskou úniou (eú), ktoré 

sa týkajú jej prevádzky.

Štandardy, interpretácie a dodatky k vydaným štandardom, 
ktoré nadobudli účinnosť počas roku 2012:

Účtovné princípy účinné od 1.1.2012
IFrS 1 vysoká hyperinflácia a zrušenie pevných dátumov pre prvú 

aplikáciu IFrS (Novela) je platná pre účtovné obdobie začínajúce po 

1. júli 2011. táto novela poskytuje úľavu pre spoločnosti prvot-

ne prijímajúce IFrS z povinnosti rekonštruovať transakcie, ktoré 

prebehli pred ich prechodom na IFrS. Novela poskytuje návod spo-

ločnostiam,  ktoré sa vynorili z vysokej hyperinflácie. Novela nebola 

zatiaľ schválená európskou komisiou. Jej schválenie sa očakáva pred 

koncom  roka 2012.

IFrS 7 Zverejnenie – Prevody finančných aktív (Novela) je platná pre 

účtovné obdobie začínajúce po 1. júli 2011. táto novela pomáha 

užívateľom finančných výkazov ohodnotiť  expozíciu rizík, ktoré 

súvisia s prevodmi finančných aktív, tak aj ich dopad na finančnú 

pozíciu spoločnosti. Novela vylepšuje zverejnenie pre prevedené, 

ale neodúčtované aktíva a pre odúčtované aktíva, v ktorých si entita 

stále zachováva angažovanosť.  

IAS 12 Odložená daň – Návratnosť podkladových aktív (Novela) 

je platná pre účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 2012. táto 

novela poskytuje praktický prístup k oceneniu odložených daňových 

aktív a záväzkov, pokiaľ sú investície do nehnuteľností preceňované 

na reálnu hodnotu. dodatok požaduje, aby odložená daň z prece-

ňovania aktív podľa modelu IAS 16 vždy odrážala daňové dopady, 

ktoré vznikajú v situácii, kedy účtovná hodnota podkladového aktíva 

je realizovaná predajom. Novela nebola zatiaľ schválená európskou 

komisiou. Jej schválenie sa očakáva koncom roka 2012.

Zdokonalenie Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva, 

vydané v máji 2011 s cieľom odstrániť nezrovnalosti a vyjasniť 

ich znenie. Pre jednotlivé štandardy platí samostatné prechodné 

ustanovenie.

Účtovné princípy účinné po 1.1.2012
IAS 1 Prezentácia položiek iného hospodárskeho výsledku (Novela) 

je platná pre účtovné obdobie začínajúce po 1. júli 2012. dodatky 

menia zoskupenia položiek prezentovaných vo výkaze ostatného 
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IAS 32 Kompenzácia finančných aktív a finančných záväzkov (no-

vela) je platný pre účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 2013. 

dodatok vyjasňuje význam spojenia “entita má v súčasnosti právne 

vymáhateľné právo kompenzácie“ a tiež objasňuje aplikáciu kritérií 

kompenzácie v štandarde IAS 32 ohľadne vyrovnávacích systémov 

typu clearing house, v ktorých nedochádza k súbežnému vyrovná-

vaniu.

IFrS 7 Zverejnenie – kompenzácie finančných aktív a finančných 

záväzkov (Novela) je platný pre účtovné obdobie začínajúce po  

1. januári 2013. Novela obsahuje nové požiadavky na zverejnenie 

informácií, ktoré poslúžia užívateľom účtovných závierok vyhodnotiť 

dopad práv na kompenzáciu finančných aktív a záväzkov do výkazu 

finančnej pozície.

IFrS 9 a IFrS 7 Povinný dátum účinnosti a zverejnenie prechodných 

ustanovení (Novela) je platný pre účtovné obdobie začínajúce po 

1. januári 2015. Je možné skoršie prijatie štandardu. dodatok tiež 

mení úľavu z vykazovania predchádzajúcich účtovných období.

IFrS 1  Štátne pôžičky (Novela) je platný pre účtovné obdobie začí-

najúce po 1. januári 2013. dodatok pridáva výnimku z retrospektív-

nej aplikácie IAS 20 v spoločnosti, ktorá  po prvýkrát aplikuje IFrS  

a má vládne pôžičky v dobe prechodu na IFrS.

Spoločnosť sa rozhodla tieto štandardy, revízie a interpretácie 

neprijať pred ich dátumom nadobudnutia účinnosti.   

Spoločnosť predpokladá, že prijatie týchto štandardov, revízií a in-

terpretácií nebude mať v období ich prvej aplikácie významný vplyv 

na účtovnú závierku Spoločnosti.

2. PrincíPy konsolidácie

účtovná závierka Spoločnosti a jej dcérskej spoločnosti sa zostavuje 

agregáciou rovnorodých položiek majetku, záväzkov, vlastného 

imania, výnosov a nákladov. vnútroskupinové zostatky, transakcie a 

výsledné zisky z týchto transakcií sú eliminované v plnej výške.

dcérske spoločnosti predstavujú podiely v podnikoch kontrolova-

ných Spoločnosťou. Kontrola existuje vtedy, keď spoločnosť priamo 

alebo nepriamo riadi finančné a prevádzkové činnosti podniku tak, 

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

úvahy aj existencia a dopad potenciálnych hlasovacích práv, ktoré 

sú v súčasnosti uplatniteľné a prevoditeľné. 

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti obsahuje účtovnú 

závierku spoločnosti AegON Životná poisťovňa, a.s. 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, nevzni-

kol pri prvej konsolidácii žiaden konsolidačný rozdiel.

 skupina finančných záväzkov je riadená a ich výkonnosť je 

hodnotená na základe reálnej hodnoty.

Pôvodné požiadavky k odúčtovaniu finančných aktív a záväzkov sú 

bez zmeny presunuté z IAS 39 do IFrS 9.

Zdokonalenie Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva, 

vydané v máji 2012 s cieľom odstrániť nezrovnalosti a vyjasniť 

ich znenie. Pre jednotlivé štandardy platia samostatné prechodné 

ustanovenia.

IASB vydala v priebehu roka 2011 a 2012  ďalšie štandardy, ktoré 

však do 30. júna 2012 neboli schválené európskou úniou. Schvá-

lenie sa očakáva v štvrtom štvrťroku 2012. Jedná sa o tieto novely, 

štandardy a interpretácie.

IFrS 10 Konsolidovaná účtovná závierka je platný pre účtovné 

obdobie začínajúce po 1. januári 2013. Štandard nahrádza časť 

IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka, ktorý sa 

týka konsolidovanej účtovnej závierky. Nanovo definuje kontrolu a 

zavádza jediný model platný pre všetky účtovné jednotky.

IFrS 11 Spoločné podnikanie je platný pre účtovné obdobie začína-

júce po 1. januári 2013. Štandard nahradzuje časť IAS 31 účasti v 

spoločnom podnikaní a SIC 13 Spoluovládané jednotky – nepeňaž-

né vklady spoluvlastníkov. 

IFrS 12 Zverejnenia podielov v iných spoločnostiach je platný pre 

účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 2013. Štandard zahŕňa 

všetky požiadavky na zverejnenie informácií, ktoré boli skôr zahr-

nuté v IAS 27, IAS 28 a IAS 31. Spoločnosť bude povinná zverejniť 

úsudky použité k vyhodnoteniu toho, či ovláda iné subjekty.

IFrS 10, 11, 12 Prechodné ustanovenia (Novela) platná pre účtovné 

obdobie začínajúce po 1. januári 2013. Novela dopĺňa prechodné 

ustanovenie a upresňuje časti týkajúce sa plnej retrospektívnej 

aplikácie. Novela potvrdzuje, že ak v prípade prvotnej aplikácie 

dosiahne rovnaký výsledok v prípade použitia IAS 27/SIC-12 ako aj 

IFrS 10, úprava hospodárskeho výsledku predchádzajúcich období 

nie je potrebná.

IFrS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou je platný pre účtovné ob-

dobie po 1. januári 2013. Štandard poskytuje návod, ako oceňovať 

finančné a nefinančné aktíva a záväzky reálnou hodnotou. Štandard 

nebude mať dopad na výkaz o finančnej situácii alebo na výkaz 

komplexného výsledku, ale pribudne množstvo informácií zverejne-

ných v prílohe.

IAS 27 Individuálna účtovná závierka (zrevidovaný) je platný pre 

účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 2013. Štandard obsahuje 

požiadavky na účtovanie a zverejnenie investícií v dcérskych, 

pridružených a spoločných podnikoch, pokiaľ spoločnosť zostavuje 

individuálnu účtovnú závierku.

IAS 28 Investície v pridružených a spoločných podnikoch (zrevi-

dovaný) je platný pre účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 

2013. Štandard predpisuje účtovanie pre investície do pridružených 

podnikov a udáva požiadavky pre použitie metódy vlastného imania 

konsolidácie pre účtovanie investícií do pridružených a spoločných 

podnikov.
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všetky poistné zmluvy s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 

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

riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasledovne: 

 do zaistenia sú zahrnuté  všetky pripoistenia okrem nasledov-

ných

 oslobodenie od platenia poistného

 denné odškodné

 operácie v dôsledku choroby

 hospitalizácia

 podiel zaisťovateľa na poistnom plnení v prípade nastatia 

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

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

a zvyšok hradí zaisťovateľ)

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

 zaistovateľ automaticky akceptuje všetky poistné zmluvy s 

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

zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť konzultova-

né so zaisťovateľom.

3.3. AKTÍVA ZO ZAISTENIA

Aktíva zo zaistenia predstavujú postúpené technické rezervy a 

podiel na zisku zaisťovateľa podľa podmienok zaistnej zmluvy. 

4. oPerácie v cudzeJ Mene

transakcie v cudzej mene predstavujú transakcie vykonané v mene 

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

vajú na funkčnú menu podľa platného kurzu európskej centrálnej 

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

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

mu sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na funkčnú menu 

podľa kurzu eCB platného k dátumu účtovnej závierky. 

realizované a nerealizované kurzové zisky a straty sa vykazujú vo 

výkaze ziskov a strát. 

5. nehMotný MaJetok

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

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

zníženia hodnoty. Spoločnosť odpisuje nehmotný majetok metódou 

rovnomerného odpisovania. Pre každý jednotlivý nehmotný majetok 

je stanovená individuálna doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre nehmotný majetok sú nasledovné:

Popis Počet rokov

NIM s obstar.cenou do 1 600 eUr jednorazový odpis

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

NIM s obstar.cenou nad 2 400 eUr 3

doby životnosti nehmotného majetku sú každoročne prehodnoco-

vané.

3. zaistenie

3.1. ZAISŤOVATELIA A ZAISTNÉ

Zaistná zmluva je zmluva, ktorou Spoločnosť prenáša časť poist-

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

vyplývajúce zo zaistných zmlúv sú prezentované oddelene od 

majetku, záväzkov, výnosov a nákladov vyplývajúcich zo súvisiacich 

poistných zmlúv, pretože zaistná zmluva neoslobodzuje prvopoisti-

teľa od povinnosti vyplatiť poistenému alebo oprávnenej osobe celé 

poistné plnenie pri poistnej udalosti.

Zaistné (postúpené poistné) je vypočítavané mesačne na základe 

aktuálnej sumy v riziku a aktuálnej mortality, resp. morbidity a 

platené štvrťročne za uplynulý štvrťrok a za obdobie, za ktoré bolo 

krytie v platnosti. výsledok zaistenia sa účtuje s vplyvom na výsle-

dok hospodárenia bez vplyvu amortizácie. 

Hlavným zaisťovateľom Spoločnosti je Mníchovská zaisťovacia 

spoločnosť - Münchener rückversicherungs-gesellschaft.

Produkty Premium a Premium Move sú zaistené zaisťovateľom 

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. 

3.2. PODMIENKY ZAISTENIA

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané do 31.12.2010 
vrátane

Pri produktoch hlavného poistenia je zaistené riziko úmrtia. Poistná 

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

poistenú osobu vyššia ako 35 tis.eur. úhrnná suma v riziku je súčet 

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

všetkých zmluvách (vrátane posudzovanej), na ktorých poistená 

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

je postupovaná zaisťovateľovi. Zaistovateľ automaticky akceptuje 

všetky poistné zmluvy s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 

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

riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasledovne:

 do zaistenia je zahrnutá každá uzatvorená poistná zmluva

 podiel zaisťovateľa na poistnom plnení v prípade nastatia 

poistnej udalosti je 50% poistnej sumy

 spoluúčasť poisťovne je 50%

 zaistovateľ automaticky akceptuje všetky poistné zmluvy s 

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

zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť konzultova-

né so zaisťovateľom.

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané po 1.1.2011 
vrátane

Pri produktoch hlavného poistenia je zaistené riziko úmrtia. Poistná 

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

poistenú osobu vyššia ako 50 tis.eur. úhrnná suma v riziku je súčet 

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

všetkých zmluvách (vrátane posudzovanej), na ktorých poistená 

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

je postupovaná zaisťovateľovi. Zaistovateľ automaticky akceptuje 
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Finančný majetok je odúčtovaný zo súvahy v nasledujúcich prípa-

doch:

 práva na peňažné toky z finančného majetku vypršali,

 Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z majetku na 

tretiu osobu alebo pristúpila na záväzok prevádzať zinkasova-

né peňažné toky na tretiu osobu,

 Spoločnosť previedla takmer všetky riziká a úžitky spojené 

s majetkom alebo nepreviedla takmer všetky riziká a úžitky 

spojené s majetkom, ale stratila kontrolu nad majetkom.

Reálna hodnota
reálna hodnota je suma, za ktorú je možné vymeniť majetok alebo 

vyrovnať záväzok medzi dvomi stranami, ktoré sú o transakcii 

dostatočne informované, majú o uskutočnenie transakcie záujem 

a táto sa uskutoční za podmienok obvyklých medzi nezávislými 

subjektmi (z angl. arm’s length transaction).

reálna hodnota finančného majetku, pre ktorý existuje aktívny trh a 

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

ných trhových cenách. 

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

pre určitý finančný majetok nie je aktívny, sa reálna hodnotu určí 

pomocou oceňovacích metód, ktoré zahŕňajú napríklad použi-

tie nedávnych realizovaných transakcií za bežných obchodných 

podmienok, odkazovanie na podobné finančné nástroje, analýza 

diskontovaných peňažných tokov a oceňovacie modely opcií. Ak 

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

ný obstarávacou hodnotou.

Spoločnosť stanovuje reálnu hodnotu použitím nasledovnej 

hierarchie, ktorá odráža významnosť vstupov pri stanovení reálnej 

hodnoty:

 úroveň 1: Kótovaná trhová cena (neupravená) na aktívnom 

trhu pre identický nástroj.

 úroveň 2: Oceňovacie techniky založené na pozorovateľných 

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

(t.j. odvodené od cien).

 táto kategória zahŕňa nástroje oceňované prostredníctvom:

 kótovanej trhovej ceny na aktívnom trhu pre podobné 

nástroje,

 kótovanej ceny pre identické alebo podobné nástroje na 

trhoch, ktoré sa považujú za menej aktívne, alebo

 iné oceňovacie techniky, kde sú všetky významné vstupy 

priamo alebo nepriamo pozorovateľné z trhových údajov.

 úroveň 3: Oceňovacie techniky využívajúce významné vstupy 

nepozorovateľné na trhu.

 táto kategória zahŕňa všetky nástroje, pri ktorých oceňovacie 

techniky obsahujú vstupy, ktoré nie sú založené na pozorova-

teľných údajoch a kde vstupy nepozorovateľné na trhu môžu 

mať významný vplyv na ocenenie nástroja. táto kategória 

zahŕňa nástroje, ktoré sú ocenené na základe kótovanej ceny 

pre podobné nástroje, pre ktoré je potrebné zohľadniť význam-

nú úpravu (nepozorovateľnú priamo na trhu) alebo predpoklad, 

aby sa zohľadnil rozdiel medzi nástrojmi.

Nehmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď 

účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú realizova-

teľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty v 

používaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

6. hMotný MaJetok

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

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

hodnoty. Spoločnosť odpisuje hmotný majetok metódou rovno-

merného odpisovania. Pre každý jednotlivý hmotný majetok je 

stanovená individuálna doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre hmotný majetok sú nasledovné:

Popis Počet rokov

výpočtová technika – osobné 

počítače, lAN
3

výpočtová technika – server 4

Automobily 5

Ostatné stroje a zariadenia, káblový 

systém, telek. stroje
5

Kancelársky nábytok, inventár 5

technické zhodnotenie budov
Podľa doby nájmu 

(max. 15 rokov) 

HIM s obstar.cenou do 1 000 eUr jednorazový odpis

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

doby životnosti hmotného majetku sú každoročne prehodnocované.

Hmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď 

účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú realizova-

teľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty v 

používaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

7. finanČný MaJetok

Klasifikácia
Spoločnosť má nasledovné druhy finančného majetku (kategorizo-

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

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

ble for sale),

 finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz 

ziskov a strát (tzv. FvtPl z angl. fair value through profit and 

loss),

 úvery a pohľadávky.

Prvotné vykazovanie a odúčtovanie
Bežné nákupy a predaje finančného majetku sa vykazujú k dátumu 

uskutočnenia obchodu, ktorým je deň vysporiadania kúpy alebo 

predaja.

Pri prvotnom vykázaní Spoločnosť oceňuje finančný majetok v jeho 

reálnej hodnote.
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7.1  FINANČNÝ MAJETOK K DISPOZÍCIÍ NA PREDAJ

Finančný majetok k dispozícií na predaj je finančný majetok, ktorý 

nie je zaradený do kategórie finančný majetok oceňovaný 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 neu-

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

prípade problémov s likviditou alebo pri zmene podmienok na trhu. 

Finančný majetok k dispozícii na predaj je pri prvotnom zaúčtovaní 

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

dy, s následným precenením na reálnu hodnotu.

 

Nerealizované zmeny v reálnej hodnote finančného majetku k 

dispozícii na predaj sa vykazujú ako úpravy oceňovacích rozdielov 

z precenenia majetku v rámci vlastného imania, s výnimkou strát 

zo zníženia hodnoty, ktoré sa vykazujú s vplyvom na výsledok 

hospodárenia.  

Pre finančný majetok k dispozícii na predaj Spoločnosť posudzuje 

ku každému dátumu zostavenia účtovnej závierky, či existujú objek-

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

výnosy z úrokov sa časovo rozlišujú metódou efektívnej úrokovej 

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

né kurzové rozdiely u dlhových cenných papierov.

Majetkové cenné papiere, ktoré nemajú kótovanú trhovú cenu 

na aktívnom trhu a ktorých reálnu hodnotu nemožno spoľahlivo 

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

znehodnotenie.

7.2 FINANČNÝ MAJETOK OCEŇOVANÝ REÁLNOU  

 HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Finančný majetok klasifikovaný do tejto kategórie predstavuje 

najmä:

 finančný majetok, ktorý bol obstaraný primárne za účelom 

obchodovania,

 investície v mene poistených (obstarané z prostriedkov 

poistencov) - ide o finančný majetok, ktorý Spoločnosť drží 

na krytie záväzkov zo zmlúv, pri ktorých riziko znáša poistený 

(jedná sa o produkty investičného životného poistenia, tzv. 

unit-linked).

tento majetok sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňuje reálnou hod-

notou (bez transakčných nákladov) a následne sa oceňuje reálnou 

hodnotou cez výkaz ziskov a strát. 

výnosy z úrokov z investícií v mene poistených sa časovo rozlišujú 

metódou efektívnej úrokovej miery a vykazujú sa vo výkaze ziskov 

a strát.

v nasledovnej tabuľke je uvedená analýza finančného majetku oce-

ňovaného reálnou hodnotou so stavom k 31. decembru 2012 a k 

31. decembru 2011 rozdelená do úrovní hierarchií reálnych hodnôt:

Názov CP
Úroveň 

1
Úroveň 

2
Úroveň 

3

Trhová 
hodnota 

spolu

Štátne  

dlhopisy  

Slovenskej  

republiky

9 053 - - 9 053 

Štátne dlhopisy 

Maďarskej  

republiky

695   695 

Štátne  

dlhopisy  

Slovinskej  

republiky

469   469 

Bankové dlhopisy - 527 - 527 

Investície v mene 

poistených  

- podielové fondy

37 737 - - 37 737 

Investície v mene 

poistených  

- štátne dlhopisy

358 - - 358 

Investície v mene 

poistených  

- vklady  

v bankách

- 3 156 - 3 156 

Spolu k 
31.12.2012

48 312 3 683 - 51 995 

Názov CP
Úroveň 

1
Úroveň 

2
Úroveň 

3

Trhová 
hodnota 

spolu

Štátne  

dlhopisy  

Slovenskej  

republiky

10 475 - - 10 475

Bankové dlhopisy - 499 - 499

Investície v mene 

poistených  

– podielové fondy

27 771 - - 27 771

Investície v mene 

poistených  

- štátne dlhopisy

657 - - 657

Investície v mene 

poistených  

– vklady  

v bankách

- 2 963 - 2 963

Spolu k 
31.12.2011

38 903 3 462 - 42 365
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„významný“ alebo „dlhšie trvajúci“ pokles reálnej hodnoty  investícií 

pod ich obstarávaciu cenu. Spoločnosť považuje za „významný“ 

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

v prípade úverov a pohľadávok sa straty zo zníženia hodnoty 

vykazujú, ak je účtovná hodnota majetku vyššia ako jej odhadova-

ná spätne získateľná hodnota, čo Spoločnosť pravidelene zisťuje 

testovaním v súlade s internou smernicou. 

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

„Zmena stavu opravných položiek a odpis majetku“.

Prehodnotenie zníženia hodnoty (angl. reversal of impairment). 

Ak sa reálna hodnota finančného majetku, ktorého zníženie bolo 

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

objektívne vzťahuje na skutočnosť, ktorá nastala po vykázaní straty 

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

hodnoty sa prehodnotí a vykáže cez výkaz ziskov a strát.

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

aby zostatková hodnota finančného majetku neprevýšila zostat-

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

znížení hodnoty nikdy neúčtovala.

Strata zo zníženia hodnoty týkajúca sa majetkových cenných pa-

pierov klasifikovaných ako určené na predaj sa neprehodnocuje cez 

výkaz ziskov a strát.

9. PeňaŽné Prostriedky a PeňaŽné  

 ekvivalenty 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty predstavujú hotovosť v 

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

vou dobou splatnosti menej ako 3 mesiace.

10. ČASOVO ROZLÍŠENÉ OBSTARÁVACIE NÁKLADY

Spoločnosť na mesačnej báze rozlišuje počiatočné provízie (obsta-

rávacie náklady na poistné zmluvy) a to v sume, ktorá zodpovedá 

získateľským províziám prislúchajúcim danému mesiacu. 

časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa pravi-

delne (ku koncu účtovného obdobia) testujú na návratnosť. 

Metóda testovania návratnosti rozlíšených obstarávacích nákladov 

je v súlade s metodikou skupiny AegON. 

Postup testu je nasledovný: súčasná hodnota budúcich ziskov pred 

zdanením a pred amortizáciou obstarávacích nákladov diskontova-

ná pri čistom investičnom výnose sa porovnáva s hodnotou časovo 

rozlíšených obstarávacích nákladov. 

tento pomer, ktorého minimálna požadovaná výška je 100%, 

má potvrdiť, že časovo rozlíšené obstarávacie náklady je možné 

pokryť z budúcich ziskov (pomer k 31.12.2012 dosiahol 727%, k 

31.12.2011 dosiahol 900%).

7.3 ÚVERY A POHĽADÁVKY

úvery a pohľadávky sú nederivátový finančný majetok s fixnými 

alebo s dopredu stanovenými splátkami, ktorý nie je kótovaný 

na aktívnom trhu alebo ktorý nemá Spoločnosť zámer predať v 

krátkom čase. 

úvery a pohľadávky zahŕňajú:

 požičky poskytnuté poistencom, 

 pohľadávky voči poistencom, a 

 ostatné pohľadávky,

 termínované vklady v bankách.

úvery a pohľadávky sú ocenené v amortizovanej hodnote zníženej o 

straty zo zníženia hodnoty (viď časť 8). 

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

raní, upravená o splátky istiny a časové rozlíšenie úrokov metódou 

efektívnej úrokovej miery. 

v prípade pôžičiek poskytnutých poistencom slúži Spoločnosti 

ako zábezpeka záväzok voči dlžníkovi z titulu technickej rezervy z 

existujúcej poistnej zmluvy.

8. zníŽenie hodnoty finanČného MaJetku 

Pre zostatkové hodnoty majetku Spoločnosti (okrem finančného 

majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát) 

sa ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pre-

hodnocuje, či nenastali skutočnosti, ktoré by naznačovali zníženie 

jeho hodnoty (angl. impairment). 

Ak existuje objektívny dôkaz o možnom znížení hodnoty, ktorý je 

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

votnom vykázaní majetku a takáto udalosť má vplyv na odhadované 

budúce peňažné toky finančného majetku, Spoločnosť odhadne 

jeho realizovateľnú hodnotu a zostatková hodnota je znížená na 

realizovateľnú hodnotu. 

Medzi takéto objektívne dôkazy patrí napríklad:

 významné finančné ťažkosti emitenta/dlžníka,

 porušenie zmluvných podmienok,

 zánik aktívneho trhu pre daný finančný majetok.

toto zníženie sa účtuje cez výkaz ziskov a strát.

v prípade finančného majetku klasifikovaného ako k dispozícii 

na predaj, u ktorého bolo už predtým vykázané zníženie reálnej 

hodnoty priamo vo vlastnom imaní a existujú objektívne dôvody, že 

došlo k zníženiu hodnoty tohto majetku, kumulovaná strata, ktorá 

bola vykázaná vo vlastnom imaní v položke „Oceňovacie rozdiely z 

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

Suma kumulovanej straty predstavuje rozdiel medzi amortizovanou 

obstarávacou hodnotou a súčasnou reálnou hodnotou, upravený o 

zníženie hodnoty finančného majetku už vykázané vo výkaze ziskov 

a strát. 

v prípade investícií do majetkových účastí klasifikovaných ako k dis-

pozícii na predaj, medzi objektívny dôkaz znehodnotenia tiež patrí 
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 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 dennej dávky za liečbu úrazu (ddU)

 Pripoistenie denného odškodného za liečbu úrazu KOMPlet 

(dOK)

 Pripoistenie “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 práceneschopnosti (PPNK)

 Pripoistenie hospitalizácie (HOSP)

 Pripoistenie hospitalizácie KOMPlet (HOSPK)

 úrazové pripoistenie detí “JUNIOr” (úPdJ)

 Pripoistenie závažných chorôb pre deti (ZCHd)

Vložené deriváty
v produktoch boli identifikované viaceré vložené deriváty, resp. op-

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

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

hlavným krytím, nie je nutné tieto deriváty oddeliť.

12. technické rezervy

Spoločnosť vytvára technické rezervy na zabezpečenie splnenia 

záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej činnosti. tieto rezervy sú 

vytvárané v súlade so Zákonom o poisťovníctve.

technické rezervy predstavujú rezervy na predpokladané záväzky 

voči poistencom vyplývajúce z platných poistných zmlúv. rezervy sú 

vytvárané na základe obozretného a primeraného odhadu záväzkov 

vyplývajúcich z poistných zmlúv. 

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

tovanou technickou úrokovou mierou.

technická rezerva na životné poistenie predstavuje aktuálnu hod-

notu osobného konta poistenca ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka. Hodnota osobného konta predstavuje sumu 

zaplateného poistného zníženého o poplatky na krytie poistných 

rizík a ostatné poplatky na pokrytie nákladov dohodnutých v poist-

ných 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. 

11. Poistné zMluvy

Klasifikácia zmlúv
Zmluvy, uzavretím ktorých Spoločnosť akceptuje významné poistné 

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

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

ne ovplyvní poisteného, sú klasifikované 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 klasifikuje ako poistná zmluva, ostáva ňou až kým 

nezaniknú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

všetky poistné produkty Spoločnosti sú definované ako poistné 

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

poistné riziko, ktoré bolo dohodnuté v poistnej zmluve. 

Spoločnosť poskytuje produkty životného poistenia v dvoch typoch:

 Unit-linked

 Universal life

Základným charakteristickým znakom oboch typov je, že pre po-

istnú zmluvu sa vytvára osobné konto, ktorého hodnota sa zvyšuje 

alokáciou poistného a investičnými výnosmi a znižuje sa inkasom 

rizikových a administratívnych poplatkov.

Hlavný rozdiel medzi nimi je:

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

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

spomedzi ponúkaných investičných fondov.

 Pri Universal life je osobné konto vedené vo funkčnej mene 

a Spoločnosť garantuje minimálne zúročenie prostriedkov na 

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

dátumu uzavretia poistnej zmluvy), pričom v prípade vyššieho 

zhodnotenia sa klientom pripíše celých 100% dosiahnutého 

výnosu.

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

 Zmiešané životné poistenie (Partner, Benefit Plus, Profi Invest, 

Penzia Plus, ZFP Život, Aegon Professional)

 rizikové životné poistenie Budúcnosť Komplet

 detské životné poistenie s oslobodením od platenia poistenia 

v prípade úmrtia tútora (Juventus)

 Životné poistenie s garantovanou výplatou vloženého poistné-

ho v prípade úmrtia (Aegon Invest)

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

 Pripoistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity 

(5PI) 

 Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného (OOPP) 

 Pripoistenie Invalidity s jednorazovou výplatou (IJv)

 Pripoistenie úmrtia (Pú)

 Pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (PúK)

OBSAH



vÝrOčNá SPrávA 2012

29

poistných plnení, nákladov a provízií znížená o súčasnú hodnotu 

budúceho splatného poistného. 

13. test PriMeranosti rezerv

test primeranosti technických rezerv v životnom poistení je vyko-

návaný prostredníctvom výpočtu minimálnej hodnoty poistných 

záväzkov pred zaistením a jej porovnaním s upravenými technickými 

rezervami v životnom poistení pred zaistením.

Upravené technické rezervy v životnom poistení sú počítané nasle-

dovne: 

(+) technické rezervy 

(–) časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy 

(–) akumulovaný dlh

Upravené technické rezervy k 31.decembru 2012 boli nasledovné:

 pre produkty typu Universal life:  

4 554 - 388 - 49 = 4 117  tis. eur

 pre produkty typu Unit-linked:  

41 328 - 9 989 - 1 667 = 29 672 tis. eur

Na kalkuláciu minimálnej hodnoty poistných záväzkov bol použitý 

model diskontovaných peňažných tokov a najlepší odhad predpo-

kladov budúceho vývoja upravený o rizikové prirážky pre nepriaz-

nivý vývoj vo výške odporúčaných minimálnych prirážok v zmysle 

Odbornej smernice SSA č. 1 o teste primeranosti technických rezerv 

v životnom poistení.

Model diskontovaných peňažných tokov 
Minimálna hodnota poistných záväzkov sa stanoví ako rozdiel bu-

dúcich záväzkov poisťovateľa a jeho budúcich príjmov, kde budúce 

záväzky predstavujú očakávané poistné plnenia, očakávané náklady 

a provízie a budúce príjmy predstavuje očakávané poistné.

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia bola určená modelom dis-

kontovaných finančných tokov, pričom boli modelované nasledovné 

finančné toky:

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení 

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

+ odkupné hodnoty)

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich nákladov (počiatočné 

+ udržiavacie + náklady  spojené s poistnými udalosťami)

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich provízií (získateľské + 

kmeňové - storno-provízie)

(–)  súčasná hodnota očakávaného budúceho poistného

Najlepší odhad predpokladov 
ekonomické predpoklady o úrokovej miere boli prevzaté z AegON 

group. Ide o úrokovú krivku pre menu euro, ktorá bola zostavená na 

základe úrokových swapov platných k 31.decembru 2012.

Najlepší odhad predpokladov o stornách bol upravený na základe 

výsledkov analýzy storien. Spoločnosť vyhodnocuje storná  

štvrťročne.

Na modelovanie úmrtnosti používa Spoločnosť 70% populačnej 

mortality. Zároveň sa uplatňujú selekčné faktory v prvých 4 rokoch 

trvania poistenia. tieto predpoklady sú stanovené na základe 

aktuárskeho úsudku.

Technická rezerva na krytie rizika z investovania prostriedkov v 
mene poistených
technická rezerva sa tvorí na produkty investičného životného pois-

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

rezerva predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta poistnej 

zmluvy ku dňu vykázania rezervy. Hodnota osobného konta sa 

vyjadruje ako násobok počtu jednotiek a aktuálnej ceny podielovej 

jednotky príslušného finančného fondu. 

do rezervy sa započítavajú aj finančné prostriedky, ktoré už boli za-

platené na poistnú zmluvu, ale ešte neboli zainvestované vo forme 

investičných jednotiek.

Počet podielových jednotiek sa zvyšuje o zaplatené poistné a 

znižuje o poplatky na krytie poistných rizík a ostatné poplatky na 

pokrytie nákladov dohodnutých v poistných podmienkach. výnosy z 

investícií ovplyvňujú aktuálnu cenu podielovej jednotky.

Technická rezerva na poistné plnenia
technická rezerva na poistné plnenia je určená na poistné plnenia z 

poistných udalostí.

rezerva sa tvorí na:

 Poistné plnenia nahlásené do konca bežného účtovného obdo-

bia a v bežnom účtovnom období  nevybavené (rBNS, z angl. 

reported but not settled).

 Poistné plnenia vzniknuté do konca bežného účtovného obdo-

bia, ale nenahlásené (IBNr, z angl. incurred but not reported).

výška rBNS rezervy je stanovená ako súhrn rezerv vypočítaných pre 

jednotlivé poistné udalosti na existujúce poistné zmluvy.

výška IBNr rezervy je vypočítaná z celkovej hodnoty nahlásených 

poistných plnení a priemerného omeškania v hlásení (vzhľadom na 

dátum vzniku poistnej udalosti). Medzivýsledok za jeden mesiac 

sa určí ako násobok poistných udalostí zaregistrovaných v danom 

mesiaci a  koeficientom omeškania. Koeficient omeškania je vyja-

drený ako pomer počtu dní medzi nastatím poistnej udalosti a jej 

nahlásením a počtom dní za rok. Koeficient omeškania sa vypočíta z 

poistných udalostí predchádzajúceho kalendárneho roka a zafixuje 

sa na celý aktuálny kalendárny rok. 

Hodnota IBNr rezervy je kĺzavým súčtom posledných 12 mesač-

ných medzivýsledkov. IBNr rezerva sa počíta zvlášť pre poistné 

udalosti úmrtia a iné než úmrtia.

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

skytované Spoločnosťou zadarmo. Hodnota rezervy sa stanoví ako 

súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení, nákladov 

a provízií.

Technická rezerva na poistné budúcich období
technická rezerva na neukončené riziká sa tvorí v rámci technickej 

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

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

vzťahuje na budúce účtovné obdobie nie je dostatočné na krytie 

všetkých poistných plnení z poistných udalostí a nákladov, ktoré 

nastanú v budúcom období a vzťahujú sa na platné poistné zmluvy. 

Hodnota rezervy sa stanoví ako súčasná hodnota budúcich 
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Okrem krátkodobých zamestnaneckých  požitkov, ktoré predsta-

vujú priebežne platené mzdy a odmeny zamestnancom, odvody 

zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie a príspevok za-

mestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie 

a stravovanie, sú zamestnancom poskytované aj nižšie popísané 

požitky. 

Odchodné do dôchodku
Zákonník práce vyžaduje, aby zamestnávatelia vyplácali zamestnan-

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

normou Spoločnosť tvorí rezervu na zamestnanecké požitky. výška 

rezervy predstavuje súčasnú hodnotu očakávaných budúcich platieb 

potrebných na vysporiadanie záväzku za už odpracované roky v 

Spoločnosti.

Zamestnanecké opcie a zamestnanecké práva na akcie
Spoločnosť prostredníctvom AegON group umožňuje svojim 

zamestnancom, aby sa po splnení určitých podmienok, podieľali na 

share option pláne. existujú dva druhy plánov: zamestnanecké opcie 

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

Zamestnanci Spoločnosti majú právo na kúpu akcií alebo na 

hotovosť za určitých podmienok.  Môžu si ich uplatniť najskôr po 

uplynutí troch rokov zamestnania a najneskôr po uplynutí desiatich 

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

hodnotu akcií AegON group na burze v Amsterdame. 

15. daňové závÄzky a PohĽadávky

Splatné daňové pohľadávky a záväzky
daň z príjmov Spoločnosti sa účtuje do nákladov Spoločnosti 

v období vzniku daňovej povinnosti a je vypočítaná zo základu 

vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol 

upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých 

a dočasných úprav daňového základu, daňových úľav a umorenia 

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

príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka.

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

dani. Zaplatená zrážková daň sa v niektorých prípadoch považuje 

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

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

úrokov z termínovaných vkladov). 

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

súvahovej metódy z dočasných rozdielov medzi daňovou hodnotou 

majetku a záväzkov a ich čistou účtovnou hodnotou. Na určenie 

odloženej dane sa používajú daňové sadzby očakávané v čase 

realizácie aktív a záväzkov (v prípade odloženej dane vykázanej k 

31.12.2012 bola použitá 23% sadzba dane z príjmu). 

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

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

a strát.

Predpoklady o jednotkových nákladoch použité v modeloch boli sta-

novené na základe podrobnej analýzy nákladov. Jednotkové náklady 

boli stanovované tak, aby v horizonte konca roku 2013 presiahli 

hodnotu plánovaných celkových nákladov Spoločnosti. 

v modeloch je zohľadnené očakávané navyšovanie nákladov vply-

vom inflácie.

Minimálna hodnota poistných záväzkov k 31.decembru 2012 bola 

nasledovná:

 pre produkty typu Universal life: 973 tis. eur

 pre produkty typu Unit-linked: (42 466) tis. eur

Záver
Minimálna hodnota záväzkov z poistenia k 31.decembru 2012 je 

nižšia ako výška upravených technických rezerv v životnom poistení 

k 31.decembru 2012. 

technické rezervy v životnom poistení vykázané k 31.decembru 

2012 sú teda dostatočné a ich úprava nie je potrebná.

Test citlivosti
test citlivosti predstavuje test senzitivity minimálnej hodnoty 

poistných záväzkov na zmenu predpokladov a umožňuje tak určiť 

predpoklady, ktoré majú najväčší dopad na úroveň rezerv a výšku 

tohto dopadu. 

v nasledujúcej tabuľke je zobrazený dopad zmien jednotlivých 

predpokladov na záväzky Spoločnosti:

  Universal Life Unit-linked

Nárast mortality o 10% 1 089 (41 096)

Nárast stornovosti o 10% 1 145 (37 432)

Nárast nákladov o 10% 1 130 (39 520)

Nárast morbidity o 10% 1 103 (39 305)

Nárast inflácie o 10% 974 (42 440)

Zmena disk. sadzby o 0,25 

percent. bodu
943 (41 212)

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia je pre všetky scenáre niž-

šia 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 záväz-

kov 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 potrebná.

14. zaMestnanecké PoŽitky

Zamestnanecké požitky sú všetky formy protihodnôt poskytnutých 

Spoločnosťou výmenou za služby poskytované zamestnancami. 

vykázané sú v položke „Ostatné záväzky“.
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Pri odhadovaní budúcich finančných tokov vyplývajúcich z existencie 

poistných zmlúv je použitá skupina predpokladov.  Nemôže byť 

zaručené, že skutočný vývoj nebude významne odlišný od vývoja 

predikovaného na základe predpokladov. všetky predpoklady sú 

odhadnuté na základe vlastnej skúsenosti Spoločnosti a ostat-

ných spoločností v skupine AegON a skúsenosti celého poistného 

odvetvia.

všetky poistné zmluvy sú predmetom testu primeranosti technic-

kých rezerv, keď je porovnávaná hodnota technických rezerv so 

súčasnou hodnotou budúcich záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv 

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

s použitím najlepšieho odhadu predpokladov v čase vykonávania 

testu.

v prípadoch, keď nie je možné získať reálnu hodnotu finančných 

nástrojov z aktívnych trhov sa reálna hodnota určí použitím rôznych 

techník oceňovania, medzi ktoré patrí aj využitie matematických 

modelov. vstup do týchto modelov je podľa možnosti prevzatý 

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

stanovovaní reálnych hodnôt vyžaduje určitá miera odhadu. Odhady 

predstavujú zhodnotenie likvidity a vstupov do modelov.

20. ManaŽMent Poistného  

 a finanČného rizika

Spoločnosť je vystavená rôznym poistným a finančným rizikám. 

Patria sem hlavne zmeny v mortalitách, morbiditách a stornovosti 

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

ňovaním prostriedkov technických rezerv do rôznych finančných 

aktív, ktoré sú vystavené rizikám menovým, riziku zmeny úrokových 

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

iným rizikám.

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

akom je pravdepodobné, že sa v budúcnosti dosiahnu dostatočné 

daňové základy, voči ktorým ju bude možné vysporiadať. Odložené 

daňové pohľadávky a záväzky sa nediskontujú.

16. PredPísané Poistné

Hrubé predpísané poistné zahŕňa všetky čiastky splatné podľa 

poistných zmlúv počas účtovného obdobia, nezávisle na skutoč-

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

účtovným obdobiam. 

Poistné zahŕňa aj dohadné poistné a úpravy odhadov poistného 

predpísaného v minulých účtovných obdobiach.

vzhľadom na charakter produktov Spoločnosti predpísané hrubé 

poistné sa znižuje o nezaplatené poistné.

17. náklady na Poistné Plnenia 

Náklady na poistné plnenia predstavujú plnenia poistencom zo 

zlikvidovaných poistných udalostí alebo z titulu odkupu a vykazujú 

sa vo výške priznaných náhrad poistných plnení, resp. odkupných 

hodnôt.  

18. Úrokové výnosy a náklady

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

základe časového rozlíšenia s použitím efektívnej úrokovej miery. 

výnosy z úrokov zahŕňajú amortizovaný diskont alebo prémiu z 

finančných nástrojov. 

19. PouŽitie odhadov,  

 PredPokladov a Úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky podľa IFrS vyžaduje, aby Spoloč-

nosť využívala odhady, predpoklady a úsudky, ktoré ovplyvňujú 

používanie účtovných metód a zásad a vykazované sumy majetku, 

záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady 

sú používané na základe historickej skúsenosti a iných rôznych 

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

výsledky tvoria základ pre rozhodovanie o zostatkovej hodnote 

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

výsledky sa môžu odlišovať od týchto odhadov. Odhady a súvisiace 

predpoklady sú priebežne prehodnocované.

Odhady, predpoklady a úsudky Spoločnosť využíva najmä pri výpo-

čte technických rezerv (predovšetkým IBNr rezerv a technických 

rezerv životného poistenia), reálnych hodnôt finančných nástrojov, 

opravných položiek k pohľadávkam, dôb odpisovania a zostatkových 

hodnôt hmotného a nehmotného majetku a rezerv na zamestna-

necké požitky.
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Spoločnosť pravidelne vykonáva aktuársky kontrolný cyklus. v rámci 

neho monitoruje, či sa predpoklady použité pri ocenení produktov 

nelíšia od skutočnosti do takej miery, že by negatívne ovplyvnili 

ziskovosť produktov.

vývoj nových produktov sa riadi ocenením produktu v súlade so 

stratégiou materskej spoločnosti (tzv. Aegon Martket Consistent 

Strategy). 

Poistné riziko

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

Riziko Produkt Universal life Produkt Unit-linked

Mortalitné riziko

Pre prípad úmrtia je Spoločnosť v riziku: 

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

hodnota účtu, je to rozdiel medzi nimi.

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

účtu, je to poistná suma.

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

tia poisteného, je to súčasná hodnota zostávajúcich splátok poistného.

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

hodnote, ako sa očakávalo.

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

né riziko.

Morbiditné riziko

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

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

poisteného.

riziko stornovosti 

v prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy Spoločnosť vypláca odkupnú hodnotu, 

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

odkupnú hodnotu po uplynutí 36 mesiacov trvania poistenia.

riziko vyplývajúce zo stornovosti je, že spoločnosť prichádza o pozitívne cash-flow 

budúcich rokov.

Náklady

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

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

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

nákladov.

Investičné výnosy

garantovaná technická úroková miera je 

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

možnosť, že v budúcnosti Spoločnosť  

nebude schopná získať zo svojho majetku 

požadované minimum vo výške technickej 

úrokovej miery. v tom prípade bude musieť 

alokovať chýbajúce výnosy zo svojich 

prostriedkov.

Investičné riziko znáša v plnej miere poist-

ník. Investičný výnos sa premietne do ceny 

investičnej jednotky. 

Opcia zvýšenia poistného krytia 

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

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

opciu využijú len klienti s horším zdravotným stavom. 

Opcia čiastočného výberu 

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

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

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

generovať výnosy zo správy aktív v predpokladanej výške.

vložené opcie a deriváty Neoceňuje sa samostatne.

Spoločnosť riadi mortalitné a morbiditné riziko dôkladnou kontrolou 

rizika pri schvaľovaní poistných zmlúv. riadi sa pri tom pravidlami 

stanovenými zaisťovateľom. Pre riziká prekračujúce maximálne li-

mity poistných súm dohodnuté so zaisťovateľom musia byť poistné 

zmluvy zaslané zaisťovateľovi na osobitné posúdenie.

Spoločnosť ďalej riadi svoje riziko zaistením. volatilitu výšky 

poistných plnení z mortalitného rizika homogenizuje excedentným 

zaistením. Pripoistenia sú zaistené kvótovým zaistením. 
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 Menové riziko

Spoločnosť má finančné investície, ktoré kryjú technické rezervy 

životného poistenia a voľné zdroje denominované v mene eUr a len 

nevýznamná časť ostatného majetku a záväzkov je denominovaných 

v cudzej mene. Spoločnosť preto nie je vystavená významnému 

menovému riziku.

 riziko zmeny úrokovej sadzby

riziko úrokovej miery spočíva v tom, že hodnota finančného nástro-

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

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

splatnosti úročených záväzkov použitých na financovanie týchto 

aktív.

v prípade produktov Unit-linked, kde riziko z finančného umiestne-

nia nesie poistený, Spoločnosť na seba nepreberá úrokové riziko. 

Pri tradičnom životnom poistení Spoločnosť poistencom garantuje 

výnos vo výške technickej úrokovej miery. Keďže v produktovom 

portfóliu Spoločnosti produkty s garantovanou technickou úroko-

vou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny úrokovej sadzby 

nie je významné.

Finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti, najmä 

štátne dlhopisy, je citlivý na zmeny trhových podmienok. Avšak 

ak by trhové úrokové sadzby k 31. decembru 2012 a 31. decem-

bru 2011 boli zvýšené/znížené o 0,25% pri zachovaní ostatných 

premenných, dopad týchto zmien na vlastné imanie ku koncu 

nasledovného účtovného obdobia by nebol významný.

všetky nové produkty sú ocenené prostredníctvom modelu na 

výpočet MC vNB (z angl. market consistent value of new busi-

ness), schválené na lokálnej úrovni a následne schválené na úrovni 

skupiny. 

Model na výpočet MC vNB a MvN je schvaľovaný centrálnym mode-

lingovým tímom a až po jeho validácii je použitý na výpočet.

Trhové riziko
Spoločnosť vykonala k 31. decembru 2012 analýzu senzitivity trho-

vého rizika v zmysle IFrS 7. Bolo zohľadnené zloženie investičného 

portfólia podľa typu jednotlivých zložiek majetku:

 finančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami investičného 

životného portfólia (Unit-linked)

 finančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami s garantova-

nou úrokovou mierou (Universal life)

 finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti.

v prípade poistných zmlúv investičného životného poistenia je vplyv 

zmien výnosov na hospodársky výsledok nulový. 

v prípade poistných zmlúv s garantovanou úrokovou mierou 

Spoločnosť alokuje poisteným 100 % dosiahnutého úrokového 

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

v prípade zhodnotenia nad garantovanú úrokovú mieru. 

v prípade zhodnotenia nižšieho ako garantovaná úroková miera 

Spoločnosť dopláca časť výnosu z vlastných zdrojov, avšak nakoľko 

v produktovom portfóliu Spoločnosti produkty s garantovanou 

technickou úrokovou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny 

úrokovej sadzby nie je v tomto prípade významné.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zmluvnej zmeny úrokovej miery k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 je nasledovný:

k 31.12.2012
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčené Spolu

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

Pôžičky poistencom - - - - - 660 660

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

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

Pohľadávky - - - - - 2 320 2 320

termínované vklady v bankách 800 112 - - - - 912

Peňažné prostriedky a peňažné ekvi-

valenty
2 631 - - - - - 2 631

Úročené záväzky - - - - - 4 482 4 482

Záväzky - - - - - 4 482 4 482
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Na úročenie pôžičky sa používa rovnaká úroková sadzba, ktorá sa 

používa na pripisovanie investičných výnosov klientom na osobných 

účtoch produktov typu Universal life. Klient môže svoju pôžičku 

splatiť kedykoľvek počas trvania poistenia, pričom zaplatené 

mimoriadne poistné sa automaticky používa na splatenie pôžičky. 

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

poistné plnenie znížené o aktuálnu výšku pôžičky. 

v nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad majetku k 31. decembru 

2012 a k 31. decembru 2011, ktorý je po splatnosti k dátumu 

vykazovania, vrátane prípadného znehodnotenia (pričom opravná 

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

Výška 

pohľadávky 

Výška 

pohľadávky po 

splatnosti 

Výška 

opravnej 

položky

pohľadávky 

voči sprostred-

kovateľom k 

31.12.2012

1 995 1 706 (1 763)

pohľadávky 

voči sprostred-

kovateľom k 

31.12.2011

1 885 1 638 (1 621)

Spoločnosť nemá významné pohľadávky v omeškaní bez znehod-

notenia.

Riziko likvidity
riziko likvidity predstavuje riziko, že Splatnosť finančného majetku 

sa môže líšiť od splatnosti finančných záväzkov, v dôsledku čoho 

Spoločnosť nebude schopná riadne a včas uhrádzať svoje splatné 

záväzky. dôležitou súčasťou riadenia majetku a záväzkov Spoloč-

nosti je preto zabezpečenie dostatočného množstva peňažných 

prostriedkov na vyplatenie splatných záväzkov. Spoločnosť drží 

hotovosť a likvidné vklady, aby zabezpečila každodenné požiadavky 

na splácanie záväzkov. 

Z dlhodobého hľadiska Spoločnosť monitoruje predpokladanú 

likviditu odhadovaním budúcich peňažných tokov z poistných zmlúv, 

pričom nakupuje majetok s podobnou dobou splatnosti, ktorým sú 

záväzky zo spomínaných zmlúv kryté.

termínované vklady v bankách predstavujú krátkodobé termínované 

úložky v komerčných bankách v Slovenskej republike. 

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

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

Pohľadávky - - - - - 2 121 2 121

termínované vklady v bankách 601 111 - - - - 712

Peňažné prostriedky a peňažné ekvi-

valenty
1 011 - - - - - 1 011

Úročené záväzky - - - - - 3 272 3 272

Záväzky - - - - - 3 272 3 272

Úverové riziko
úverové riziko predstavuje riziko, že trhová hodnota finančného 

majetku sa zníži v dôsledku zhoršenia kreditného ratingu emitenta 

tohto nástroja. všetky investície Spoločnosti sú realizované v súla-

de s aktuálnou platnou internou investičnou smernicou s dôrazom 

na rating a limit stanovený pre emitenta. 

Spoločnosť je vystavená úverovému riziku najmä investíciami v 

dlhopisoch (finančný majetok k dispozícií na predaj) a vkladmi v 

bankách (bežné a termínované vklady).

rozdelenie uvedeného finančného majetku podľa ratingu emitenta 

k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 je nasledovné:

Rating k 31. 12. 2012 Dlhopisy 

Termí-

nované 

vklady v 

bankách

Bankové 

účty

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

BB (Standard & Poor´s) 695 - -

BBB+(FItCH) - 800 -

Majetok bez ratingu - - -

Spolu 10 744 912 2 612

Rating k 31. 12. 2011 Dlhopisy 

Termí-

nované 

vklady v 

bankách

Bankové 

účty

A+ (Standard & Poor´s),  

A1 (Moody’s)
10 475 - -

A - (Standard & Poor´s), A2 

(Moody’s)
499 111 988

BBB+(FItCH) - 601 -

Majetok bez ratingu - - -

Spolu 10 974 712 988

Niektoré poistné produkty (Partner) umožňujú poisteným požiadať 

o pôžičku až do výšky dostatočnej hodnoty osobného konta. 

v prípade pôžičky sa aktuálna hodnota osobného konta priamo 

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

álna hodnota pôžičky predstavuje hodnotu istiny pôžičky, ktorá sa 

zvyšuje o úrok.
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21. segMentové vykazovanie

IFrS 8: Prevádzkové segmenty vyžaduje uverejňovanie informácií o 

prevádzkových segmentoch spoločnosti.

Keďže činnosti Spoločnosti sa nevyznačujú významne odlišnými 

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

nikateľské procesy, geografické pokrytie a typy klientov, ktorým sú 

poskytované produkty a služby, sú homogénne, Spoločnosť pôsobí 

ako jeden prevádzkový segment teda neaplikuje IFrS 8.

väčšina finančného majetku k dispozícií na predaj je investovaná do 

vysoko likvidných štátnych dlhopisov.

Zostatková splatnosť majetku a záväzkov k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 je nasledovná:

k 31.12.2012
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčená
splatnosť

Spolu

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

Pôžičky poistencom - - - - - 660 660

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

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

Aktíva zo zaistenia - 623 - - - - 623

daňové pohľadávky - 9 77 - - - 86

Pohľadávky 393 1 830 76 - - 21 2 320

termínované vklady v bankách 800 112 - - - - 912

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty
2 631 - - - - - 2 631

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

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

Záväzky 3 378 938 - - - 166 4 482

Čistá súvahová pozícia 
k 31.12.2012

6 799 920 3 309 (2 843) (38 411) 38 052 7 826

k 31.12.2011
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčená
splatnosť

Spolu

Majetok 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

Investicie 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

tabuľka bola zostavená na základe najobozretnejšieho posu-

dzovania dátumu splatnosti a finančný majetok a záväzky, ktorý 

nemá zmluvnú dobu splatnosti, je vykázaný v kategórii „Neurčená 

splatnosť“.

v analýze zostatkovej doby splatnosti boli použité diskontované 

peňažné toky finančných záväzkov (v prípade technických rezerv), 

ktoré sa ale významne nelíšia od ich nediskontovaných peňažných 

tokov.
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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 2012 

je nasledovné:

Zostatok k 
1.1.2011

Prírastky Úbytky
Zostatok k 

31.12.2011
Prírastky Úbytky

Zostatok k 
31.12.2012

Obstarávacia cena spolu 1 421 381 204 1 598 202 864 936

Softvér – licencie 1 257 71 - 1 328 23 746 605

Softvér – PC 136 131 - 267 54 29 292

drobný NIM 1 2 - 3 9 3 9

Obstaranie NIM 27 177 204 - 116 86 30

Oprávky spolu (1 104) (224) - (1 328) (169) (778) (719)

Softvér – licencie (1 048) (151) - (1 199) (77) (746) (530)

Softvér – PC (55) (71) - (126) (83) (29) (180)

drobný NIM (1) (2) - (3) (9) (3) (9)

Zostatková hodnota 317 270 217

2. hMotný MaJetok  

Zhrnutie pohybov hmotného majetku počas rokov 2011 a 2012 je 

nasledovné:

Zostatok k 
1.1.2011

Prírastky Úbytky
Zostatok k 

31.12.2011
Prírastky Úbytky

Zostatok k 
31.12.2012

Obstarávacia cena spolu 1 456 308 774 990 282 604 668

Hardvér – server 427 56 2 481 28 226 283

Ostatné stroje a prístroje 150 6 25 131 17 77 71

Automobily 204 68 96 176 101 101 176

technické zhodnotenie 

budovy
56 - - 56 - - 56

Inventár a kancel. nábytok 97 19 1 115 - 54 61

Umelecké diela 23 - 2 21 - - 21

Obstaranie HIM 499 159 648 10 136 146 -

Oprávky spolu (657) (164) (107) (714) (117) (457) (374)

Hardvér – server (296) (76) (2) (370) (70) (226) (214)

Ostatné stroje a prístroje (113) (29) (25) (117) (11) (77) (51)

Automobily (169) (21) (79) (111) (23) (100) (34)

technické zhodnotenie 

budovy
(15) (4) - (19) (4) - (23)

Inventár a kancel.nábytok (64) (34) (1) (97) (9) (54) (52)

Zostatková hodnota 799 276 294

OBSAH



vÝrOčNá SPrávA 2012

37

3. finanČný MaJetok k disPozícií na PredaJ

Prehľad jednotlivých druhov finančného majetku k dispozícií na pre-

daj k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 v členení na kóto-

vané a nekótované cenné papiere zobrazujú nasledovné tabuľky:

Názov CP
Obstarávacia 

cena
Amortizovaná 

cena
Trhová 

cena
Precenenie AÚV

Trhová 
hodnota 

spolu

Kótované/ 
Nekótované

Trh

Štátne dlhopisy 

Sr
8 420 8 406 8 866 460 187 9 053 kótované

BCP 

Bratislava

Štátne dlhopisy 

Maďarská 

republika

671 671 668 (3) 27 695 kótované
BCP 

luxemburg

Štátne dlhopisy 

Slovinská 

republika

450 450 455 5 14 469 kótované BCP Ľubľana

Bankový HZl Sr 502 502 518 16 9 527 nekótované
BCP 

Bratislava

Spolu 
k 31.12.2012

10 043 10 029 10 507 478 237 10 744

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

Spolu 
k 31.12.2011

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

  

Oceňovacie rozdiely z precenenia finančného majetku

Oceňovacie rozdiely z precenenia finančného majetku k dispozícií 

na predaj:

Oceňovacie 
rozdiely k 

31.12.2010

Oceňovacie 
rozdiely k 

31.12.2011

Oceňovacie 
rozdiely k 

31.12.2012

Oceňovacie 
rozdiely za 

obdobie 2011

Oceňovacie 
rozdiely za 

obdobie 2012

Precenenie dlhových cenných papierov 168 (215) 478 (383) 693

Odložená daň *) - - (110) - (110)

Celkom 168 (215) 368 (383) 583

Vplyv na komplexný výsledok 
za obdobie

(383) 583

   

*) odložená daň bola prvýkrát vykázaná za účtovné obdobie 

končiace sa 31.12.2012
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4. investície v Mene Poistených / finanČný  

 MaJetok vykazovaný reálnou hodnotou  

 cez výkaz ziskov a strát

Štruktúra finančných investícií v mene poistených k 31. decembru 

2012 a k 31. decembru 2011 je nasledovná:  

Položka
Obstarávacia cena k 

31.12.2012
Trhová cena k 

31.12.2012
Obstarávacia cena k 

31.12.2011
Trhová cena k 

31.12.2011

Podielové fondy 35 045 37 737 27 561 27 771

vklady v bankách 3 156 3 156 2 963 2 963

dlhopisy 346 358 684 657

Spolu 38 547 41 251 31 208 31 391

5.  aktíva zo zaistenia

Štruktúra aktív zo zaistenia  k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 

2011 je nasledovná:

31.12.2012 31.12.2011

rBNS rezerva postúpená zaisťovateľovi 155 139

IBNr rezerva postúpená zaisťovateľovi 158 130

Iné pohľadávky voči zaisťovateľovi (podiel na zisku) 310 435

Spolu 623 704

6.  dane

Štruktúra daňových pohľadávok a záväzkov k 31. decembru 2012 

a k 31. decembru 2011 je nasledovná:

31.12.2012 31.12.2011

Pohľadávky Záväzky Pohľadávky Záväzky

daň z príjmu splatná (dohad) - (141) - - 

daň z pridanej hodnoty - (15) - - 

Ostatné dane 1 (23) - (23)

daň vyberaná zrážkou 8 - 8 - 

Odložená daňová pohľadávka 77 - - - 

Spolu 86 (179) 8 (23)
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Odložené dane sú počítané zo všetkých dočasných rozdielov 

s použitím daňovej sadzby vo výške 23% (2011: 19%) nasledovne:

Účtovná hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdiel
Odložená daňová 

pohľadávka / (záväzok)

Pohľadávky 2 435 3 667 1 232 283 

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

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

technické rezervy na poistné plnenia 1 037 594 443 102 

Záväzky 4 854 4 193 662 152 

daňová strata - - - - 

Odložená daňová pohľadávka    426 

Nevykázaná časť    (349)

Odložená daňová pohľadávka vykázaná 
31.12.2012

   77 

Účtovná hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdiel
Odložená daňová 

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 vykázaná 
k 31.12.2011

-

    -

Napriek čistým dočasným odpočítateľným rozdielom medzi 

účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovými hodnotami 

Spoločnosť nevykázala k 31.decembru 2011 v účtovnej závierke 

odloženú daňovú pohľadávku, nakoľko jej realizácia nebola istá. 

K 31.decembru 2012 Spoločnosť po prvýkrát vykázala v účtovnej 

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

predpokladá jej realizáciu. 

Odsúhlasenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti pred zdanením 

s výškou skutočnej dane z príjmov právnických osôb je nasledovné:

31.12.2012 31.12.2011

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

Hospodársky výsledok pred zdanením 668   (327)   

teoretická daň  127 19%  (62) 19%

Pripočítateľné položky 2 064 392 59% 2 256 429 -131%

Odpočítateľné položky (1 203) (228) -34% (1 158) (220) 67%

Použitie daňových strát z minulých období (790) (150) -22% (771) (146) 45%

Splatná daň  141 21%  - 0%

Odložená daň minulých období  (187) -28%  - 0%

Celkom vykázaná daň  (46) -7%  - 0%
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9. základné iManie, rezervný fond a ostatné  

 kaPitálové fondy

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2012 pozostáva 

zo 4 000 kusov akcií (k 31. decembru 2011: 4 000 akcií), pričom 

nominálna hodnota jednej akcie je 1 tis. eur:

Akcionár
Počet 
akcií

Nominálna 
hodnota 

spolu

Vlastníctvo 
(%)

Podiel 
hlasovacích 

práv (%)

USFH – 

Nezam 

B.v.

4 000 4 000 100 100

Základné imanie je plne splatené

rezervný fond Spoločnosti bol vytváraný na základe Obchodného 

zákonníka vo výške 10% z vykázaného čistého zisku. Nakoľko jeho 

výška už dosiahla zákonný limit 10 % základného imania, ďalej sa 

netvorí (503 tis. eur). 

Použitie rezervného fondu je obmedzené a rozhoduje o ňom 

predstavenstvo Spoločnosti v súlade so stanovami a Obchodným 

zákonníkom. 

Súčasťou rezervného fondu sú tiež rozdiely vzniknuté pri konverzii 

základného imania (985 tis. eur).

Ostatné kapitálové fondy predstavujú príspevky od materskej spo-

ločnosti (18 490 tis. eur).

7. PohĽadávky z Poistenia, zaistenia  

 a ostatné PohĽadávky

Štruktúra pohľadávok k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 

je nasledovná:

Pohľadávky voči
Amortiz. 

hodnota k 
31.12.2012

Opravné 
položky k 

31.12.2012

Čistý zostatok 
k 31.12.2012

Amortiz. 
hodnota k 

31.12.2011

Opravné 
položky k 

31.12.2011

Čistý zostatok 
k 31.12.2011

Poistencom 1 716 - 1 716 1 622 - 1 622

Sprostredkovateľom 1 995 (1 763) 232 1 885 (1 621) 264

Zaisťovateľom 181 - 181 126 - 126

Ostatným subjektom 135 - 135 58 - 58

Náklady bud.období 56 - 56 51 - 51

Spolu 4 083 (1 763) 2 320 3 742 (1 621) 2 121

Pohyby v opravných položkách boli v rokoch 2012 a 2011 nasle-

dovné:

Opravné položky k pohľadávkam voči
Začiatoč. 

stav k 
1.1.2011

Tvorba
Použitie/ 

rozpustenie

Konečný
stav k 

31.12.2011
Tvorba

Použitie/ 
rozpustenie

Konečný
stav k 

31.12.2012

Sprostredkovateľom 1 232 698 309 1 621 315 173 1 763

Spolu 1 232 1 621 1 763

8. PeňaŽné Prostriedky a PeňaŽné  

 ekvivalenty, terMínované vklady  

 v Bankách

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31. 

decembru 2012 a k 31. decembru 2011 je nasledovná:

31.12.2012 31.12.2011

Pokladničné hodnoty 6 6

Peniaze na ceste a ceniny 13 17

Bankové účty 2 612 988

Spolu 2 631 1 011

Pre účely zostavenia výkazu o peňažných tokoch sa do kategórie 

„Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty“ radia aj termínované 

vklady v bankách s dohodnutou dobou splatnosti do 3 mesiacov. 

Ich hodnota k 31. decembru 2012 dosiahla 800 tis. eur z celkovej 

hodnoty termínovaných vkladov    912 tis. eur (k 31. decembru 

2011: 601 tis. eur z celkovej hodnoty 712 tis. eur).
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11. ostatné závÄzky

Štruktúra ostatných záväzkov k 31. decembru 2012 

a k 31. decembru 2011 je nasledovná:

Záväzky 31.12.2012 31.12.2011

Sprostredkovatelia 2 473 1 281 

dodávatelia 426 448 

Poistenci 477 481 

Zamestnanecké požitky 757 675 

Zaisťovateľ 349 378 

Ostatné - 9 

Spolu 4 482 3 272 

12. PredPísané Poistné

čistá výška predpísaného poistného za roky 2012 a 2011 je nasle-

dovná:

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Bežne platené poistné 30 846 27 766

Jednorazovo platené 

poistné
412 1 434

Spolu 31 258 29 200

Predpísané poistné 

postúpené 

zaisťovateľom

(1 441) (1 570)

Čisté poistné 29 817 27 630

13. ostatné technické výnosy (náklady)

Ostatné technické výnosy/(náklady) za roky 2012 a 2011 sú 

nasledovné:

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

úrokové výnosy 380 302

Ostatné výnosy 307 171

Výnos z investovania 
spolu

687 473

realizované a nerea-

lizované zisky/(straty) 

z investícií v mene 

poistených

2 795 (1 726)

výnos zo zaistenia - 

profitsharing 
375 509

Ostatné výnosy 45 70

Spolu 3 902 (674)

10. technické rezervy

technická rezerva na životné poistenie

31.12.2012 31.12.2011

Počiatočný stav 4 154 3 780

Zaplatené poistné 1 672 1 601

Pripísaný úrok 144 119

rizikové poplatky a iné poplatky (918) (824)

Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (498) (522)

Konečný stav 4 554 4 154

technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných pros-

triedkov v mene poistených

31.12.2012 31.12.2011

Počiatočný stav 31 391 24 926

Zaplatené poistné 29 657 27 553

Pripísaný úrok alebo výnos 2 758 (1 601)

rizikové a iné poplatky (17 583) (16 202)

Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (4 972) (3 285)

Konečný stav 41 251 31 391

technická rezerva na poistné plnenia (hrubá výška)

31.12.2012 31.12.2011

Počiatočný stav 736 822

tvorba 3 072 1 947

rozpustenie/použitie (2 771) (2 033)

Konečný stav 1 037 736

z toho: rBNS rezerva 514 376

             IBNr rezerva 523 360

technická rezerva na poistné prémie

 31.12.2012 31.12.2011

Počiatočný stav - - 

tvorba 69 - 

rozpustenie - - 

Konečný stav 69 - 

technická rezerva na poistné budúcich období

 31.12.2012 31.12.2011

Počiatočný stav - - 

tvorba 8 - 

rozpustenie - - 

Konečný stav 8 - 
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v členení podľa typu investície:

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

výnosy/(náklady) 

z finančného majetku 

k dispozícií na predaj 

472 267

výnosy/(náklady) 

z finančného majetku 

vykazovaného reálnou 

hodnotou cez výkaz 

ziskov a strát

2 765 (1 714)

výnosy/(náklady) 

z úverov a pohľadávok
83 82

výnosy/(náklady) 

z ostatných činností 

(napr. zaistenia)

582 691

Spolu 3 902 (674)

14. Poistné Plnenia

Poistné plnenia v hrubej výške za roky 2012 a 2011 pozostávajú 

z nasledovných nákladových položiek:

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Škody (1 680) (1 305)

Maturity (303) (43)

Odkupy a čiastočné 

odkupy
(4 349) (3 002)

Spolu (6 332) (4 350)

Kumulatívny vývoj škôd (v brutto hodnotách) zobrazujú nasledujúce 

tabuľky:

vznik škody /     
rok hlásenia

0 1 2 3 4 5 6 7 8
výplata 

spolu
stav RBNS k 
31.12.2012

stav IBNR k 
31.12.2012

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

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

2006 32 30 0 0 0 0 0 62 6 0

2007 73 14 6 2 11 0 106 10 0

2008 206 146 12 2 1 367 15 0

2009 469 206 72 9 756 78 3

2010 856 282 30 1 167 56 11

2011 949 377 1 325 118 131

2012 1121         1 121 223 378

Spolu 
k 31.12.2012

5 204 514 523
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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 0 249 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

Spolu 
k 31.12.2011

3 522 376 360

15. zMena stavu technických rezerv

Zmena stavu technických rezerv za roky 2012 a 2011 

je nasledovná:

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Zmena stavu technických rezerv na životné poistenie (400) (374)

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

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

poistených *)
(9 767) (6 490)

Spolu (10 244) (6 864)

*) zahŕňa výnosy súvisiace s akumulovaným dlhom

16. oBstarávacie a Prevádzkové náklady 

Obstarávacie a prevádzkové náklady za roky 2012 a 2011 sú 

nasledovné:

Druh nákladu 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy, z toho: (11 903) (11 720)

   Provízie (12 222) (10 264)

   reklama a podpora obchodu (1 033) (1 043)

   Náklady na poistné zmluvy a tlačivá (149) (211)

   časovo rozlíšené obstarávacie náklady 1 643 (89)

   Ostatné (142) (113)

Správna réžia, z toho: (4 641) (4 477)

   Mzdy (2 154) (1 997)

   Sociálne poistenie a zdravotné poistenie (500) (445)

   Ostatné personálne náklady (125) (153)

   Nájomné a ostatné náklady súvisiace s nájmom (450) (437)

   Poštovné a telekomunikačné poplatky (205) (207)

   Audit, poradenstvo a ostatné externé služby a poplatky *) (490) (416)

   Odpisy hmotného a nehmotného majetku, strata z predaja (285) (417)

   údržba softvéru a ostatné It služby (251) (205)

   Ostatné (181) (200)

Provízie a prevádzkové náklady spolu (16 544) (16 197)

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

(v roku 2011: 31 tis. eur) a poplatok za overenie konsolidačného 

balíka 30 tis. eur (v roku 2011: 30 tis. eur)
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17. zMena stavu oPravných PoloŽiek   

 a odPis aktív

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči sprostredkovateľom (143) (393)

Odpis pohľadávok (8) (3)

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči poisteným vzniknutých na zrušených 

zmluvách
(20) 47

Spolu (171) (349)

18. zostatky a transakcie  

 so sPriaznenýMi stranaMi 

Spoločnosť považuje za spriaznené strany také protistrany, ktoré 

predstavujú:

 podniky, ktoré priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedné-

ho alebo viacerých sprostredkovateľov, kontrolujú Spoločnosť 

alebo sú kontrolované Spoločnosťou,

 podniky, kde materská spoločnosť má podstatný vplyv, ktoré 

nie sú podnikmi s rozhodujúcim vplyvom ani spoločnými pod-

nikmi,

 kľúčový manažment Spoločnosti, ktorým sa myslia osoby, ma-

júce kompetencie a zodpovednosť za plánovanie, rozhodova-

nie a kontrolu nad aktivitami Spoločnosti vrátane ich blízkych 

príbuzných,

 podniky, v ktorých podstatný podiel na hlasovacích právach 

vlastní priamo alebo nepriamo ktorákoľvek osoba opísaná v 

predchádzajúcom bode alebo na ktorú môže mať takáto osoba 

významný vplyv. Sem patria podniky vlastnené manažmentom 

Spoločnosti a podniky, ktoré majú so Spoločnosťou spoločné-

ho člena kľúčového manažmentu.

Pri zvažovaní všetkých spriaznených strán sa pozornosť upriamuje 

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

nané za obvyklých a štandardných obchodných podmienok.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. decembru 2012 a nákladov 

a výnosov za rok 2012 voči spriazneným stranám je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Prepojené spoločnosti 6 58
provízie za sprostredkovanie, vyfakturované 

služby, prijaté služby

vedenie spoločnosti 3 246 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 9 304

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Prepojené spoločnosti 259 39
prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie 

úrokový výnos

vedenie spoločnosti 743 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 1 002 39
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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 2 202
provízie za sprostredkovanie, vyfakturované 

služby, prijaté služby

vedenie spoločnosti - 150 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 2 352

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Prepojené spoločnosti 343 21
prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie 

úrokový výnos

vedenie spoločnosti 590 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 933 21

19. riadenie kaPitálu a regulaČné PoŽiadavky

Spoločnosť je povinná dodržiavať externe stanovené požiadavky na 

kapitál, ktoré sú upravené Zákonom o poisťovníctve a aj reguláciami 

štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom. 

Cieľom je sledovanie nepretržitého dodržiavania skutočnej miery 

solventnosti, ktorá by mala dosahovať najmenej výšku požadovanej 

miery solventnosti, v súlade s Opatrením NBS č. 25/2008. Sol-

ventnosťou poisťovne sa rozumie schopnosť poisťovne zabezpečiť 

vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých 

poistných a zaistných zmlúv.  

K 31. decembru 2012, ako aj k 31.decembru 2011, skutočná miera 

solventnosti Spoločnosti prekračovala výšku požadovanej miery 

solventnosti. 

regulovanou oblasťou je taktiež tvorba, použitie, zásady a spôsob 

umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne, ktorá sa 

riadi Opatrením NBS č. 7/2008.

20. následné udalosti 

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

udalostiam, ktoré by si vyžadovali vykázanie v poznámkach alebo 

úpravu zostatkov v účtovnej závierke k 31. decembru 2012.

táto účtovná závierka bola schválená predstavenstvom Spoločnosti 

dňa 27. marca 2013. 

Podpis v mene predstavenstva:

  

Ing. richard Strapko

predseda predstavenstva

Ing. Peter Jung

podpredseda predstavenstva
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sPráva nezávislého audítora
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aegon Životná Poisťovňa, a.s.

individuálna ÚČtovná závierka
k 31. deceMBru 2012

Zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného 

výkazníctva v znení prijatom európskou úniou

(všetky údaje v tisícoch eur)

IndIVIduáLna 
účtoVná ZáVIerKa
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oBsah:

Súvaha k 31.12.2012

výkaz ziskov a strát za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012

výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1.1.2012 do 

31.12.2012

výkaz zmien vo vlastnom imaní za obdobie od 1.1.2012 do 

31.12.2012
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sÚvaha k 31.12.2012

MAJETOK Pozn. 31.12.2012 31.12.2011

Nehmotný majetok C.1 209 253

Investícia v dcérskej spoločnosti C.5 635 1 105

Zásoby 51 -

Pôžičky poistencom 660 670

časovo rozlíšené obstarávacie náklady 10 377 8 734

Hmotný majetok C.2 271 241

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

Investície v mene poistených / 

finančný majetok vykazovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát C.4 41 251 31 391

Aktíva zo zaistenia C.6 623 704

Pohľadávky z poistenia,zaistenia a ostatné pohľadávky C.8 2 262 1 992

daňové pohľadávky C.7 86 7

termínované vklady v bankách C.9 912 712

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty C.9 2 186 773

Majetok spolu 70 267 57 556

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVäZKY Pozn. 31.12.2012 31.12.2011

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 fin. majetku C.3 368 (215)

Hospodársky výsledok minulých období (5 498) (5 224)

Hospodársky výsledok  bežného obdobia 169        (274)

Vlastné imanie spolu 19 017 18 265

technické rezervy na životné poistenie C.11 4 554 4 154

technické rezervy v mene poistených C.11 41 251 31 391

technické rezervy na poistné plnenia C.11 1 037 736

technické rezervy na poistné prémie C.11 69 - 

technické rezervy na poistné budúcich období C.11 8 - 

Ostatné záväzky C.12 4 165 2 990 

daňové záväzky C.7 166 20 

Záväzky spolu 51 250 39 291

Vlastné imanie a záväzky spolu 70 267 57 556
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výkaz ziskov a strát za oBdoBie  

od 1.1.2012 do 31.12.2012

 Pozn. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Hrubé predpísané poistné 31 258 29 200

Poistné postúpené zaisťovateľom (1 441) (1 570)

Čisté predpísané poistné C.13 29 817 27 630

výnos z investovania 687 484

výnos zo zaistenia 375 509

realizované a nerealizované zisky/(straty) z investícií v mene poistených 2 795 (1 726)

Ostatné výnosy - 45

Ostatné technické výnosy/(náklady) spolu C.14 3 857 (688)

Výnosy spolu 33 674 26 942

  

Poistné plnenia v hrubej výške C.15 6 332  4 350

Podiel zaisťovateľa na poistných plneniach (497) (443)

Zmena stavu rezerv na poistné plnenia 300 (86)

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezerv na poistné plnenia (43) 52

Čisté poistné plnenia 6 092 3 873

Zmena stavu technických rezerv C.16 10 244  6 864

Obstarávacie a prevádzkové náklady C.17 16 651 16 323

Zmena stavu opravných položiek a odpis majetku C.18 574 156

Náklady spolu 33 561 27 216

  

Hospodársky výsledok pred zdanením 113 (274)

daň z príjmov (splatná a odložená) C.7 56 -

Hospodársky výsledok po zdanení 169 (274)
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výkaz koMPlexného výsledku za oBdoBie  

od 1.1.2012 do 31.12.2012

 Pozn. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Hospodársky výsledok po zdanení 169 (274)

Ostatné komplexné zisky/(straty)   

Oceňovacie rozdiely z majetku k dispozícii na predaj 693 (383)

daň z príjmov vzťahujúca sa na ostatné komplexné zisky/(straty)                   (110)                   - 

Ostatné komplexné zisky/(straty) po zdanení C.3 583 (383)

Komplexný hospodársky výsledok po zdanení                  752                  (657)

výkaz zMien vo vlastnoM iManí  

za oBdoBie od 1.1.2012 do 31.12.2012

 
Základné 

imanie
Rezervný 

fond

Ostatné 
kapitálové 

fondy

Zisky/ 
(straty) 

minulých 
období

Oceň. 
rozdiely Spolu

Stav k 1.1.2011        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

Hospodársky výsledok -  - - 169 - 169

Oceň.rozdiely z precenenia majetku 

a záväzkov - - - - 583 583

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

za oBdoBie od 1.1. 2012 do 31.12.2012

Peňažné toky z prevádzkových činností 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Hospodársky výsledok bežného obdobia pred zdanením 113 (274)

Úpravy týkajúce sa nepeňažných operácií:  

Odpisy hmotného majetku 104 139

Amortizácia nehmotného majetku 150 197

(Zisky)/straty zo zníženia hodnoty investície v dcérskej spoločnosti 470 -

(Zisky)/straty zo zmeny reálnej hodnoty investícií v mene poistených (2 513) 1 795

tvorba/(rozpustenie) opravných položiek a odpis pohľadávok 104 204

(Zisky)/straty z predaja finančného majetku (141) -

úrokové výnosy (380) (313)

Prijaté úroky 347 194

Zmena stavu pracovného kapitálu:

(Nárast)/pokles v časovo rozlíšených obstarávacích nákladoch (1 643) 89

(Nárast)/pokles v investíciách v mene poistených (7 347) (8 260)

(Nárast)/pokles v aktívach vyplývajúcich zo zaistenia 81 (17)

(Nárast)/pokles v pohľadávkach z poistenia a ostatných pohľadávkach (374) 849

Nárast/(pokles) v technických rezervách 10 638 6 753

Nárast/(pokles) v záväzkoch z poistenia, ostatných záväzkoch a časovom rozlíšení 1 218 935

Nárast/(pokles) v záväzkoch zo zaistenia (29) (420)

(Nárast)/pokles v zásobách (51) -

Zaplatená daň z príjmu - -

Peňažné toky z prevádzkových činností, netto 747 1 871

 

Peňažné toky z investičných činností  

Nákup hmotného majetku              (134)              (129)

Nákup nehmotného majetku              (106)              (160)

Nákup finančného majetku (4 804) (3 158) 

Príjmy z predaja/maturity finančného majetku 5 909 862

Peňažné toky z investičných činností, netto 865  (2 585)

Peňažné toky z finančných činností  

Peňažné toky z finančných činností, netto - -

Peňažné toky spolu 1 612 (714)

  

Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 1 374 2 088

Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 2 986 1 374
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Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky pria-

mej materskej spoločnosti (zapísanej v obchodnom registri Obchod-

nej a priemyselnej komory pre Haaglanden pod číslom 27127957), 

ktorú je možné obdržať v jej sídle. 

Spoločnosť je zároveň materskou spoločnosťou konsolidovanej 

skupiny, do ktorej patrí dcérska spoločnosť AegON partner, s.r.o. 

so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava, kde má Spoločnosť 

100% podiel. Základné imanie dcérskej spoločnosti je 1 105 tis.

eur  (2011: 1 105 tis.eur). Hlavnou činnosťou spoločnosti Aegon 

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

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 

bola schválená predstavenstvom Spoločnosti dňa 27.marca 2013 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 2012 do 31. decembra 2012 v 

súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva  v 

znení prijatom európskou úniou (ďalej aj ako „IFrS“), platných ku 

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

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

(ďalej aj ako „zákon o účtovníctve“).

účtovná závierka pozostáva zo súvahy k 31. decembru 2012, 

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

2012, výkazu komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 

do 31. decembra 2012, výkazu zmien vlastného imania za obdobie 

od 1. januára do 31. decembra 2012, výkazu peňažných tokov za 

obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012 a poznámok k účtov-

nej závierke za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012.

Going concern
účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená na základe predpokla-

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

Ocenenie
účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien okrem 

finančného majetku k dispozícii na predaj a finančného majetku 

oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát (investície v 

mene poistených), ktoré sú vykázané v reálnej hodnote. 

Účtovné metódy
účtovné metódy sa použili konzistentne s predchádzajúcim účtov-

ným obdobím, s výnimkou účtovania tlačív.

S účinnosťou od 1. januára 2012 Spoločnosť zmenila spôsob 

účtovania a vykazovania nákladov vynaložených na obstaranie tlačív 

a formulárov tak, že tieto sú pri obstaraní prvotne zaúčtované na 

súvahový účet zásob a až následne po ich vyskladnení (reálnom 

vydaní) sú zúčtované oproti príslušným nákladovým účtom. 

v predchádzajúcich účtovných obdobiach boli tieto náklady vykazo-

vané na príslušných nákladových účtoch ako priama spotreba tlačív 

a formulárov.  

a. všeoBecné inforMácie  
 o sPoloČnosti

1. ÚdaJe o sPoloČnosti a PredMet Činnosti

Obchodné meno a sídlo, informácie o vzniku
AegON Životná poisťovňa, a.s. (ďalej len ako „Spoločnosť“), IčO 

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

dňa 30. januára 2006. 

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

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

poisťovníctve“) udelila Spoločnosti 8. februára 2006 povolenie na 

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

do obchodného registra bola Spoločnosť zaregistrovaná dňa 14. 

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

Predmet činnosti
Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie poisťovacej čin-

nosti pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných 

poistných odvetví:

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

poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.

2. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom.

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

niektorého odvetvia uvedeného v bodoch 1 a 2.

Členovia predstavenstva a dozornej rady

členovia predstavenstva Spoločnosti k 31. decembru 2012:

Predseda: Ing. Jana gruntová 

Podpredseda: Ing. Peter Jung 

členovia: Ing. Branislav Buštík 

členovia dozornej rady Spoločnosti k 31. decembru 2012:

Predseda: Péter Máhig (od 20.6.2011)

Ing. Peter Brudňák (do 20.6.2011)

členovia: Ing. róbert Beliš  (od 27.6.2011)

Péter Máhig (do 20.6.2011)

eszter Horpácsy

2. oBchodné Meno PriaMeJ MaterskeJ  

 sPoloČnosti a MaterskeJ sPoloČnosti   

 celeJ skuPiny

Spoločnosť je súčasťou nasledovnej skupiny spoločností:

Priama materská 
spoločnosť

Hlavná materská 
spoločnosť

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

Sídlo

Aegonplein 50, s-

-gravenhage, 2591tv, 

Holandsko

Aegonplein 50, s-

-gravenhage, 2591tv, 

Holandsko
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Účtovné princípy účinné po 1.1.2012
IAS 1 Prezentácia položiek iného hospodárskeho výsledku (Novela) 

je platná pre účtovné obdobie začínajúce po 1. júli 2012. dodatky 

menia zoskupenia položiek prezentovaných vo výkaze ostatného 

hospodárskeho výsledku. Položky, ktoré môžu byť v budúcnosti 

reklasifikované do výkazu ziskov a strát (napríklad pri odúčtovaní 

alebo vyrovnaní), sa budú vykazovať zvlášť od položiek, ktoré sa 

nemôžu reklasifikovať. Je zachovaná možnosť výberu prezentovať 

buď jediný výkaz ziskov a strát s ostaným hospodárskym výsledkom, 

alebo dva po sebe idúce výkazy.

IAS 19 Zamestnanecké požitky (revízia)  platí  pre účtovné obdobie 

začínajúce po 1. janurári 2013. Hlavné zmeny tohto štandardu sa 

týkajú účtovného zachytenia požitkov po skončení zamestnanecké-

ho pomeru – plánu definovaných požitkov:

 je zrušený tzv. corridor (rozpätie) pre penzijné plány a všetky 

zmeny v hodnote penzijných plánov sa účtujú v momente 

vzniku

 rušia sa možnosti prezentácie poistno-matematických výsled-

kov

 zvyšuje sa množstvo zverejňovaných informácií

Ostatné drobnejšie zmeny sa týkajú krátkodobých zamestnaneckých 

požitkov a požitkov pri ukončení pracovného pomeru.  

IFrS 9 Finančné nástroje (prvá fáza) je platná pre účtovné obdobie 

začínajúce po 1. januári 2015. tento štandard nebol schválený 

európskou úniou. Projekt náhrady súčasného štandardu IAS 39 

Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie bolo rozdelené do troch 

fáz. Prvá fáza sa zameriava na klasifikáciu a oceňovanie finančných 

aktív. Nový štandard redukuje počet oceňovaných kategórií zo 

štyroch na dve. dlhové nástroje sú klasifikované buď do kategórie 

zostatkovej hodnoty, alebo reálnej hodnoty podľa nasledujúcich 

kritérií:  

 ekonomický model, ktorý účtovná jednotka používa pre riade-

nie finančných aktív a

 rysy, ktorými sa vyznačujú zmluvné peňažné toky plynúce z 

finančného aktíva.

dlhové nástroje možno oceňovať zostatkovou hodnotou, ak budú 

splnené obe podmienky:

 účtovná jednotka má pre dané finančné aktívum taký ekono-

mický model, ktorého cieľom je inkasovať peňažné toky z nej 

plynúce a

 na základe zmluvných podmienok finančného aktíva vznikajú 

peňažné toky, ktoré odpovedajú len platbe istiny a úrokov z 

istiny.

reklasifikácia medzi týmito dvoma kategóriami je požadovaná, keď 

dôjde k zmene ekonomického modelu účtovnej jednotky. IFrS 9 

zachováva „fair value option“ . Pri prvotnom zaúčtovaní sa jednotka 

môže rozhodnúť zaúčtovať finančné nástroje reálnou hodnotou, 

i keď by inak mohla klasifikovať nástroj do kategórie zostatkovej 

hodnoty. IFrS 9 ruší požiadavku oddeľovať vložený derivát od hosti-

teľskej zmluvy a požaduje ohodnotenie celého nástroja podľa vyššie 

uvedených podmienok. 

všetky kapitálové nástroje sú oceňované reálnou hodnotou buď 

do ostatného úplného výsledku, alebo do zisku a strát. Finančné 

záväzky sú klasifikované a oceňované buď v zostatkovej hodnote, 

alebo reálnou hodnotou. Finančný záväzok môže byť určený k oce-

táto zmena nebola uplatnená/aplikovaná retrospektívne, nakoľko 

spätná aplikácia by si do značnej miery vyžadovala odhady súm 

a pre potreby týchto odhadov nebolo možné objektívne odlíšiť 

informácie, ktoré poskytujú dôkazy o okolnostiach, ktoré existovali 

k 31. decembru 2011.

Funkčná mena
Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomického pro-

stredia, v ktorom Spoločnosť vykonáva svoje aktivity. Funkčná mena 

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

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

nie je uvedené inak. Záporné hodnoty a hodnoty nákladov alebo 

strát sú uvedené v zátvorkách.

Aplikované štandardy
v roku 2012 Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandar-

dy a interpretácie, ktoré vydala rada pre medzinárodné účtovné 

štandardy a výbor pre interpretácie medzinárodného finančného 

výkazníctva pri IASB v znení prijatom európskou úniou (eú), ktoré 

sa týkajú jej prevádzky.

Štandardy, interpretácie a dodatky k vydaným štandardom, 
ktoré nadobudli účinnosť počas roku 2012:

Účtovné princípy účinné od 1.1.2012
IFrS 1 vysoká hyperinflácia a zrušenie pevných dátumov pre prvú 

aplikáciu IFrS (Novela) je platná pre účtovné obdobie začínajúce po 

1. júli 2011. táto novela poskytuje úľavu pre spoločnosti prvot-

ne prijímajúce IFrS z povinnosti rekonštruovať transakcie, ktoré 

prebehli pred ich prechodom na IFrS. Novela poskytuje návod spo-

ločnostiam,  ktoré sa vynorili z vysokej hyperinflácie. Novela nebola 

zatiaľ schválená európskou komisiou. Jej schválenie sa očakáva pred 

koncom  roka 2012.

IFrS 7 Zverejnenie – Prevody finančných aktív (Novela) je platná pre 

účtovné obdobie začínajúce po 1. júli 2011. táto novela pomáha 

užívateľom finančných výkazov ohodnotiť  expozíciu rizík, ktoré 

súvisia s prevodmi finančných aktív, tak aj ich dopad na finančnú 

pozíciu spoločnosti. Novela vylepšuje zverejnenie pre prevedené, 

ale neodúčtované aktíva a pre odúčtované aktíva, v ktorých si entita 

stále zachováva angažovanosť.  

IAS 12 Odložená daň – Návratnosť podkladových aktív (Novela) 

je platná pre účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 2012. táto 

novela poskytuje praktický prístup k oceneniu odložených daňových 

aktív a záväzkov, pokiaľ sú investície do nehnuteľností preceňované 

na reálnu hodnotu. dodatok požaduje, aby odložená daň z prece-

ňovania aktív podľa modelu IAS 16 vždy odrážala daňové dopady, 

ktoré vznikajú v situácii, kedy účtovná hodnota podkladového aktíva 

je realizovaná predajom. Novela nebola zatiaľ schválená európskou 

komisiou. Jej schválenie sa očakáva koncom roka 2012.

Zdokonalenie Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva, 

vydané v máji 2011 s cieľom odstrániť nezrovnalosti a vyjasniť 

ich znenie. Pre jednotlivé štandardy platí samostatné prechodné 

ustanovenie.
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IAS 28 Investície v pridružených a spoločných podnikoch (zrevi-

dovaný) je platný pre účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 

2013. Štandard predpisuje účtovanie pre investície do pridružených 

podnikov a udáva požiadavky pre použitie metódy vlastného imania 

konsolidácie pre účtovanie investícií do pridružených a spoločných 

podnikov.

IAS 32 Kompenzácia finančných aktív a finančných záväzkov (no-

vela) je platný pre účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 2013. 

dodatok vyjasňuje význam spojenia “entita má v súčasnosti právne 

vymáhateľné právo kompenzácie“ a tiež objasňuje aplikáciu kritérií 

kompenzácie v štandarde IAS 32 ohľadne vyrovnávacích systémov 

typu clearing house, v ktorých nedochádza k súbežnému vyrovná-

vaniu.

IFrS 7 Zverejnenie – kompenzácie finančných aktív a finančných 

záväzkov (Novela) je platný pre účtovné obdobie začínajúce po 1. 

januári 2013. Novela obsahuje nové požiadavky na zverejnenie 

informácií, ktoré poslúžia užívateľom účtovných závierok vyhodnotiť 

dopad práv na kompenzáciu finančných aktív a záväzkov do výkazu 

finančnej pozície.

IFrS 9 a IFrS 7 Povinný dátum účinnosti a zverejnenie prechodných 

ustanovení (Novela) je platný pre účtovné obdobie začínajúce po 

1. januári 2015. Je možné skoršie prijatie štandardu. dodatok tiež 

mení úľavu z vykazovania predchádzajúcich účtovných období.

IFrS 1  Štátne pôžičky (Novela) je platný pre účtovné obdobie začí-

najúce po 1. januári 2013. dodatok pridáva výnimku z retrospektív-

nej aplikácie IAS 20 v spoločnosti, ktorá  po prvýkrát aplikuje IFrS a 

má vládne pôžičky v dobe prechodu na IFrS.

Spoločnosť sa rozhodla tieto štandardy, revízie a interpretácie 

neprijať pred ich dátumom nadobudnutia účinnosti.   

Spoločnosť predpokladá, že prijatie týchto štandardov, revízií a in-

terpretácií nebude mať v období ich prvej aplikácie významný vplyv 

na účtovnú závierku Spoločnosti.

 

2. zaistenie

2.1. ZAISŤOVATELIA A ZAISTNÉ
Zaistná zmluva je zmluva, ktorou Spoločnosť prenáša časť poist-

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

vyplývajúce zo zaistných zmlúv sú prezentované oddelene od 

majetku, záväzkov, výnosov a nákladov vyplývajúcich zo súvisiacich 

poistných zmlúv, pretože zaistná zmluva neoslobodzuje prvopoisti-

teľa od povinnosti vyplatiť poistenému alebo oprávnenej osobe celé 

poistné plnenie pri poistnej udalosti.

Zaistné (postúpené poistné) je vypočítavané mesačne na základe 

aktuálnej sumy v riziku a aktuálnej mortality, resp. morbidity a 

platené štvrťročne za uplynulý štvrťrok a za obdobie, za ktoré bolo 

krytie v platnosti. výsledok zaistenia sa účtuje s vplyvom na výsle-

dok hospodárenia bez vplyvu amortizácie. 

Hlavným zaisťovateľom Spoločnosti je Mníchovská zaisťovacia 

spoločnosť - Münchener rückversicherungs-gesellschaft.

ňovaniu reálnou hodnotou za určitých podmienok, pokiaľ toto vyústi  

v presnejšie informácie:

 odstraňuje alebo znižuje nekonzistentnosť v ocenení alebo v 

zaúčtovaní,

 skupina finančných záväzkov je riadená a ich výkonnosť je 

hodnotená na základe reálnej hodnoty.

Pôvodné požiadavky k odúčtovaniu finančných aktív a záväzkov sú 

bez zmeny presunuté z IAS 39 do IFrS 9.

Zdokonalenie Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva, 

vydané v máji 2012 s cieľom odstrániť nezrovnalosti a vyjasniť 

ich znenie. Pre jednotlivé štandardy platia samostatné prechodné 

ustanovenia.

IASB vydala v priebehu roka 2011 a 2012  ďalšie štandardy, ktoré 

však do 30. júna 2012 neboli schválené európskou úniou. Schvá-

lenie sa očakáva v štvrtom štvrťroku 2012. Jedná sa o tieto novely, 

štandardy a interpretácie.

IFrS 10 Konsolidovaná účtovná závierka je platný pre účtovné 

obdobie začínajúce po 1. januári 2013. Štandard nahrádza časť 

IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka, ktorý sa 

týka konsolidovanej účtovnej závierky. Nanovo definuje kontrolu a 

zavádza jediný model platný pre všetky účtovné jednotky.

IFrS 11 Spoločné podnikanie je platný pre účtovné obdobie začína-

júce po 1. januári 2013. Štandard nahradzuje časť IAS 31 účasti v 

spoločnom podnikaní a SIC 13 Spoluovládané jednotky – nepeňaž-

né vklady spoluvlastníkov. 

IFrS 12 Zverejnenia podielov v iných spoločnostiach je platný pre 

účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 2013. Štandard zahŕňa 

všetky požiadavky na zverejnenie informácií, ktoré boli skôr zahr-

nuté v IAS 27, IAS 28 a IAS 31. Spoločnosť bude povinná zverejniť 

úsudky použité k vyhodnoteniu toho, či ovláda iné subjekty.

IFrS 10, 11, 12 Prechodné ustanovenia (Novela) platná pre účtovné 

obdobie začínajúce po 1. januári 2013. Novela dopĺňa prechodné 

ustanovenie a upresňuje časti týkajúce sa plnej retrospektívnej 

aplikácie. Novela potvrdzuje, že ak v prípade prvotnej aplikácie 

dosiahne rovnaký výsledok v prípade použitia IAS 27/SIC-12 ako aj 

IFrS 10, úprava hospodárskeho výsledku predchádzajúcich období 

nie je potrebná.

IFrS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou je platný pre účtovné ob-

dobie po 1. januári 2013. Štandard poskytuje návod, ako oceňovať 

finančné a nefinančné aktíva a záväzky reálnou hodnotou. Štandard 

nebude mať dopad na výkaz o finančnej situácii alebo na výkaz 

komplexného výsledku, ale pribudne množstvo informácií zverejne-

ných v prílohe.

IAS 27 Individuálna účtovná závierka (zrevidovaný) je platný pre 

účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 2013. Štandard obsahuje 

požiadavky na účtovanie a zverejnenie investícií v dcérskych, 

pridružených a spoločných podnikoch, pokiaľ spoločnosť zostavuje 

individuálnu účtovnú závierku.
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2.3. AKTÍVA ZO ZAISTENIA
Aktíva zo zaistenia predstavujú postúpené technické rezervy a 

podiel na zisku zaisťovateľa podľa podmienok zaistnej zmluvy. 

3. oPerácie v cudzeJ Mene

transakcie v cudzej mene predstavujú transakcie vykonané v mene 

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

vajú na funkčnú menu podľa platného kurzu európskej centrálnej 

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

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

mu sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na funkčnú menu 

podľa kurzu eCB platného k dátumu účtovnej závierky. 

realizované a nerealizované kurzové zisky a straty sa vykazujú vo 

výkaze ziskov a strát. 

4. nehMotný MaJetok

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

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

hodnoty. 

Spoločnosť odpisuje nehmotný majetok metódou rovnomerného 

odpisovania. Pre každý jednotlivý nehmotný majetok je stanovená 

individuálna doba životnosti. 

Uplatňované doby životnosti pre nehmotný majetok sú nasledovné:

Popis Počet rokov

NIM s obstar.cenou do 1 600 eUr jednorazový odpis

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

NIM s obstar.cenou nad 2 400 eUr 3

doby životnosti nehmotného majetku sú každoročne prehodnoco-

vané.

Nehmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď 

účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú realizova-

teľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty v 

používaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

5. hMotný MaJetok

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

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

hodnoty. 

Spoločnosť odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného 

odpisovania. Pre každý jednotlivý hmotný majetok je stanovená 

individuálna doba životnosti. 

Produkty Premium a Premium Move sú zaistené zaisťovateľom 

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. 

2.2. PODMIENKY ZAISTENIA

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané do 31.12.2010 
vrátane

Pri produktoch hlavného poistenia je zaistené riziko úmrtia. Poistná 

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

poistenú osobu vyššia ako 35 tis.eur. úhrnná suma v riziku je súčet 

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

všetkých zmluvách (vrátane posudzovanej), na ktorých poistená 

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

je postupovaná zaisťovateľovi. Zaistovateľ automaticky akceptuje 

všetky poistné zmluvy s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 

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

riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasledovne:

 do zaistenia je zahrnutá každá uzatvorená poistná zmluva

 podiel zaisťovateľa na poistnom plnení v prípade nastatia 

poistnej udalosti je 50% poistnej sumy

 spoluúčasť poisťovne je 50%

 zaistovateľ automaticky akceptuje všetky poistné zmluvy s 

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

zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť konzultova-

né so zaisťovateľom.

Podmienky zaistenia pre poistné zmluvy upísané po 1.1.2011 
vrátane

Pri produktoch hlavného poistenia je zaistené riziko úmrtia. Poistná 

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

poistenú osobu vyššia ako 50 tis.eur. úhrnná suma v riziku je súčet 

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

všetkých zmluvách (vrátane posudzovanej), na ktorých poistená 

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

je postupovaná zaisťovateľovi. Zaistovateľ automaticky akceptuje 

všetky poistné zmluvy s úhrnnou sumou v riziku menšou ako 300 

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

riziku musí byť konzultované so zaisťovateľom.

Pri produktoch pripoistení sú poistné zmluvy zaistené nasledovne: 

 do zaistenia sú zahrnuté  všetky pripoistenia okrem nasledov-

ných

 oslobodenie od platenia poistného

 denné odškodné

 operácie v dôsledku choroby

 hospitalizácia

 podiel zaisťovateľa na poistnom plnení v prípade nastatia 

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

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

a zvyšok hradí zaisťovateľ)

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

 zaistovateľ automaticky akceptuje všetky poistné zmluvy s 

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

zmluvy s vyššou úhrnnou sumou v riziku musí byť konzultova-

né so zaisťovateľom.

OBSAH



vÝrOčNá SPrávA 2012

57

Finančný majetok je odúčtovaný zo súvahy v nasledujúcich prípa-

doch:

 práva na peňažné toky z finančného majetku vypršali,

 Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z majetku na 

tretiu osobu alebo pristúpila na záväzok prevádzať zinkasova-

né peňažné toky na tretiu osobu,

 Spoločnosť previedla takmer všetky riziká a úžitky spojené 

s majetkom alebo nepreviedla takmer všetky riziká a úžitky 

spojené s majetkom, ale stratila kontrolu nad majetkom.

Reálna hodnota
reálna hodnota je suma, za ktorú je možné vymeniť majetok alebo 

vyrovnať záväzok medzi dvomi stranami, ktoré sú o transakcii 

dostatočne informované, majú o uskutočnenie transakcie záujem 

a táto sa uskutoční za podmienok obvyklých medzi nezávislými 

subjektmi (z angl. arm’s length transaction).

reálna hodnota finančného majetku, pre ktorý existuje aktívny trh a 

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

ných trhových cenách. 

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

pre určitý finančný majetok nie je aktívny, sa reálna hodnota určí 

pomocou oceňovacích metód, ktoré zahŕňajú napríklad použi-

tie nedávnych realizovaných transakcií za bežných obchodných 

podmienok, odkazovanie na podobné finančné nástroje, analýza 

diskontovaných peňažných tokov a oceňovacie modely opcií. Ak 

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

ný obstarávacou hodnotou.

Spoločnosť stanovuje reálnu hodnotu použitím nasledovnej 

hierarchie, ktorá odráža významnosť vstupov pri stanovení reálnej 

hodnoty:

 úroveň 1: Kótovaná trhová cena (neupravená) na aktívnom 

trhu pre identický nástroj.

 úroveň 2: Oceňovacie techniky založené na pozorovateľných 

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

(t.j. odvodené od cien).

 táto kategória zahŕňa nástroje oceňované prostredníctvom:

 kótovanej trhovej ceny na aktívnom trhu pre podobné 

nástroje,

 kótovanej ceny pre identické alebo podobné nástroje na 

trhoch, ktoré sa považujú za menej aktívne, alebo

 iné oceňovacie techniky, kde sú všetky významné vstupy 

priamo alebo nepriamo pozorovateľné z trhových údajov.

 úroveň 3: Oceňovacie techniky využívajúce významné vstupy 

nepozorovateľné na trhu.

 táto kategória zahŕňa všetky nástroje, pri ktorých oceňovacie 

techniky obsahujú vstupy, ktoré nie sú založené na pozorova-

teľných údajoch a kde vstupy nepozorovateľné na trhu môžu 

mať významný vplyv na ocenenie nástroja. táto kategória 

zahŕňa nástroje, ktoré sú ocenené na základe kótovanej ceny 

pre podobné nástroje, pre ktoré je potrebné zohľadniť význam-

nú úpravu (nepozorovateľnú priamo na trhu) alebo predpoklad, 

aby sa zohľadnil rozdiel medzi nástrojmi.

Uplatňované doby životnosti pre hmotný majetok sú nasledovné:

Popis Počet rokov

výpočtová technika – osobné počítače, 

lAN
3

výpočtová technika – server 4

Automobily 5

Ostatné stroje a zariadenia, káblový 

systém, telek. stroje
5

Kancelársky nábytok, inventár 5

technické zhodnotenie budov
Podľa doby nájmu 

(max. 15 rokov) 

HIM s obstar.cenou do 1 000 eUr jednorazový odpis

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

doby životnosti hmotného majetku sú každoročne prehodnocované.

Hmotný majetok je pravidelne testovaný na znehodnotenie. Keď 

účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho odhadovanú realizova-

teľnú hodnotu (vyššia hodnota z trhovej hodnoty alebo hodnoty v 

používaní), zníži sa na túto realizovateľnú hodnotu.

6. investícia v dcérskeJ sPoloČnosti

Investícia v dcérskej spoločnosti je vykázaná v obstarávacej cene 

zníženej o straty zo zníženia hodnoty.

Investícia je pravidelne testovaná na znehodnotenie. Keď účtovná 

hodnota investície prevyšuje jej odhadovanú realizovateľnú hodnotu 

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

sa na túto realizovateľnú hodnotu. 

7. finanČný MaJetok

Klasifikácia
Spoločnosť má nasledovné druhy finančného majetku (kategorizo-

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

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

ble for sale),

 finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz 

ziskov a strát (tzv. FvtPl z angl. fair value through profit and 

loss),

 úvery a pohľadávky.

Prvotné vykazovanie a odúčtovanie
Bežné nákupy a predaje finančného majetku sa vykazujú k dátumu 

uskutočnenia obchodu, ktorým je deň vysporiadania kúpy alebo 

predaja.

Pri prvotnom vykázaní Spoločnosť oceňuje finančný majetok v jeho 

reálnej hodnote.

OBSAH



58

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

prípade problémov s likviditou alebo pri zmene podmienok na trhu. 

Finančný majetok k dispozícii na predaj je pri prvotnom zaúčtovaní 

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

dy, s následným precenením na reálnu hodnotu.

 

Nerealizované zmeny v reálnej hodnote finančného majetku k 

dispozícii na predaj sa vykazujú ako úpravy oceňovacích rozdielov 

z precenenia majetku v rámci vlastného imania, s výnimkou strát 

zo zníženia hodnoty, ktoré sa vykazujú s vplyvom na výsledok 

hospodárenia.  

Pre finančný majetok k dispozícii na predaj Spoločnosť posudzuje 

ku každému dátumu zostavenia účtovnej závierky, či existujú objek-

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

výnosy z úrokov sa časovo rozlišujú metódou efektívnej úrokovej 

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

né kurzové rozdiely u dlhových cenných papierov.

Majetkové cenné papiere, ktoré nemajú kótovanú trhovú cenu 

na aktívnom trhu a ktorých reálnu hodnotu nemožno spoľahlivo 

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

znehodnotenie.

7.2 FINANČNÝ MAJETOK OCEŇOVANÝ REÁLNOU  
 HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Finančný majetok klasifikovaný do tejto kategórie predstavuje 

najmä:

 finančný majetok, ktorý bol obstaraný primárne za účelom 

obchodovania,

 investície v mene poistených (obstarané z prostriedkov 

poistencov) - ide o finančný majetok, ktorý Spoločnosť drží 

na krytie záväzkov zo zmlúv, pri ktorých riziko znáša poistený 

(jedná sa o produkty investičného životného poistenia, tzv. 

unit-linked).

tento majetok sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňuje reálnou hod-

notou (bez transakčných nákladov) a následne sa oceňuje reálnou 

hodnotou cez výkaz ziskov a strát. 

výnosy z úrokov z investícií v mene poistených sa časovo rozlišujú 

metódou efektívnej úrokovej miery a vykazujú sa vo výkaze ziskov 

a strát.

7.3 ÚVERY A POHĽADÁVKY

úvery a pohľadávky sú nederivátový finančný majetok s fixnými 

alebo s dopredu stanovenými splátkami, ktorý nie je kótovaný 

na aktívnom trhu alebo ktorý nemá Spoločnosť zámer predať v 

krátkom čase. 

úvery a pohľadávky zahŕňajú:

 požičky poskytnuté poistencom, 

 pohľadávky voči poistencom, a 

 ostatné pohľadávky,

 termínované vklady v bankách.

v nasledovnej tabuľke je uvedená analýza finančného majetku oce-

ňovaného reálnou hodnotou so stavom k 31. decembru 2012 a k 

31. decembru 2011 rozdelená do úrovní hierarchií reálnych hodnôt:

Názov CP
Úroveň 

1
Úroveň 

2
Úroveň 

3

Trhová 
hodnota 

spolu

Štátne dlhopisy 

Slovenskej 

republiky

9 053 - - 9 053 

Štátne dlhopisy 

Maďarskej 

republiky

695   695 

Štátne dlhopisy 

Slovinskej 

republiky

469   469 

Bankové dlhopisy - 527 - 527 

Investície v mene 

poistených 

- podielové fondy

37 737 - - 37 737 

Investície v mene 

poistených 

- štátne dlhopisy

358 - - 358 

Investície v mene 

poistených - vklady 

v bankách

- 3 156 - 3 156 

Spolu 
k 31.12.2012

48 312 3 683 - 51 995 

Názov CP
Úroveň 

1
Úroveň 

2
Úroveň 

3

Trhová 
hodnota 

spolu

Štátne dlhopisy 

Slovenskej 

republiky

10 475 - - 10 475

Bankové dlhopisy - 499 - 499

Investície v mene 

poistených 

– podielové fondy

27 771 - - 27 771

Investície v mene 

poistených 

- štátne dlhopisy

657 - - 657

Investície v mene 

poistených 

– vklady v bankách

- 2 963 - 2 963

Spolu 
k 31.12.2011

38 903 3 462 - 42 365

7.1 FINANČNÝ MAJETOK K DISPOZÍCIÍ NA PREDAJ

Finančný majetok k dispozícií na predaj je finančný majetok, ktorý 

nie je zaradený do kategórie finančný majetok oceňovaný 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 neur-
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objektívne vzťahuje na skutočnosť, ktorá nastala po vykázaní straty 

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

hodnoty sa prehodnotí a vykáže cez výkaz ziskov a strát.

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

aby zostatková hodnota finančného majetku neprevýšila zostat-

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

znížení hodnoty nikdy neúčtovala.

Strata zo zníženia hodnoty týkajúca sa majetkových cenných pa-

pierov klasifikovaných ako určené na predaj sa neprehodnocuje cez 

výkaz ziskov a strát.

9. PeňaŽné Prostriedky a PeňaŽné  

 ekvivalenty 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty predstavujú hotovosť v 

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

vou dobou splatnosti menej ako 3 mesiace.

10. Časovo rozlíšené oBstarávacie náklady

Spoločnosť na mesačnej báze rozlišuje počiatočné provízie (obsta-

rávacie náklady na poistné zmluvy) a to v sume, ktorá zodpovedá 

získateľským províziám prislúchajúcim danému mesiacu. 

časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa pravi-

delne (ku koncu účtovného obdobia) testujú na návratnosť. 

Metóda testovania návratnosti rozlíšených obstarávacích nákladov 

je v súlade s metodikou skupiny AegON. 

Postup testu je nasledovný: súčasná hodnota budúcich ziskov pred 

zdanením a pred amortizáciou obstarávacích nákladov diskontova-

ná pri čistom investičnom výnose sa porovnáva s hodnotou časovo 

rozlíšených obstarávacích nákladov. 

tento pomer, ktorého minimálna požadovaná výška je 100%, 

má potvrdiť, že časovo rozlíšené obstarávacie náklady je možné 

pokryť z budúcich ziskov (pomer k 31.12.2012 dosiahol 727%, k 

31.12.2011 dosiahol 900%).

11. Poistné zMluvy

Klasifikácia zmlúv
Zmluvy, uzavretím ktorých Spoločnosť akceptuje významné poistné 

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

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

ne ovplyvní poisteného, sú klasifikované 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 klasifikuje ako poistná zmluva, ostáva ňou až kým 

nezaniknú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

všetky poistné produkty Spoločnosti sú definované ako poistné 

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

poistné riziko, ktoré bolo dohodnuté v poistnej zmluve. 

úvery a pohľadávky sú ocenené v amortizovanej hodnote zníženej o 

straty zo zníženia hodnoty (viď časť 8). 

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

raní, upravená o splátky istiny a časové rozlíšenie úrokov metódou 

efektívnej úrokovej miery. 

v prípade pôžičiek poskytnutých poistencom slúži Spoločnosti 

ako zábezpeka záväzok voči dlžníkovi z titulu technickej rezervy z 

existujúcej poistnej zmluvy.

8. zníŽenie hodnoty finanČného MaJetku 

Pre zostatkové hodnoty majetku Spoločnosti (okrem finančného 

majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát) 

sa ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pre-

hodnocuje, či nenastali skutočnosti, ktoré by naznačovali zníženie 

jeho hodnoty (angl. impairment). 

Ak existuje objektívny dôkaz o možnom znížení hodnoty, ktorý je 

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

votnom vykázaní majetku a takáto udalosť má vplyv na odhadované 

budúce peňažné toky finančného majetku, Spoločnosť odhadne 

jeho realizovateľnú hodnotu a zostatková hodnota je znížená na 

realizovateľnú hodnotu. 

Medzi takéto objektívne dôkazy patrí napríklad:

 významné finančné ťažkosti emitenta/dlžníka,

 porušenie zmluvných podmienok,

 zánik aktívneho trhu pre daný finančný majetok.

toto zníženie sa účtuje cez výkaz ziskov a strát.

v prípade finančného majetku klasifikovaného ako k dispozícii 

na predaj, u ktorého bolo už predtým vykázané zníženie reálnej 

hodnoty priamo vo vlastnom imaní a existujú objektívne dôvody, že 

došlo k zníženiu hodnoty tohto majetku, kumulovaná strata, ktorá 

bola vykázaná vo vlastnom imaní v položke „Oceňovacie rozdiely z 

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

Suma kumulovanej straty predstavuje rozdiel medzi amortizovanou 

obstarávacou hodnotou a súčasnou reálnou hodnotou, upravený o 

zníženie hodnoty finančného majetku už vykázané vo výkaze ziskov 

a strát. 

v prípade investícií do majetkových účastí klasifikovaných ako k dis-

pozícii na predaj, medzi objektívny dôkaz znehodnotenia tiež patrí 

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

pod ich obstarávaciu cenu. Spoločnosť považuje za „významný“ 

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

v prípade úverov a pohľadávok sa straty zo zníženia hodnoty 

vykazujú, ak je účtovná hodnota majetku vyššia ako jej odhadova-

ná spätne získateľná hodnota, čo Spoločnosť pravidelene zisťuje 

testovaním v súlade s internou smernicou. 

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

„Zmena stavu opravných položiek a odpis majetku“.

Prehodnotenie zníženia hodnoty (angl. reversal of impairment). 

Ak sa reálna hodnota finančného majetku, ktorého zníženie bolo 

vykázané cez výkaz ziskov a strát, následne zvýši a toto zvýšenie sa 
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v produktoch boli identifikované viaceré vložené deriváty, resp. op-

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

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

hlavným krytím, nie je nutné tieto deriváty oddeliť.

12. technické rezervy

Spoločnosť vytvára technické rezervy na zabezpečenie splnenia 

záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej činnosti. tieto rezervy sú 

vytvárané v súlade so Zákonom o poisťovníctve.

technické rezervy predstavujú rezervy na predpokladané záväzky 

voči poistencom vyplývajúce z platných poistných zmlúv. rezervy sú 

vytvárané na základe obozretného a primeraného odhadu záväzkov 

vyplývajúcich z poistných zmlúv. 

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

tovanou technickou úrokovou mierou.

technická rezerva na životné poistenie predstavuje aktuálnu hod-

notu osobného konta poistenca ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka. Hodnota osobného konta predstavuje sumu 

zaplateného poistného zníženého o poplatky na krytie poistných 

rizík a ostatné poplatky na pokrytie nákladov dohodnutých v poist-

ných 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 prostriedkov v 
mene poistených
technická rezerva sa tvorí na produkty investičného životného pois-

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

rezerva predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta poistnej 

zmluvy ku dňu vykázania rezervy. Hodnota osobného konta sa 

vyjadruje ako násobok počtu jednotiek a aktuálnej ceny podielovej 

jednotky príslušného finančného fondu. 

do rezervy sa započítavajú aj finančné prostriedky, ktoré už boli za-

platené na poistnú zmluvu, ale ešte neboli zainvestované vo forme 

investičných jednotiek.

Počet podielových jednotiek sa zvyšuje o zaplatené poistné a 

znižuje o poplatky na krytie poistných rizík a ostatné poplatky na 

pokrytie nákladov dohodnutých v poistných podmienkach. výnosy z 

investícií ovplyvňujú aktuálnu cenu podielovej jednotky.

Technická rezerva na poistné plnenia
technická rezerva na poistné plnenia je určená na poistné plnenia z 

poistných udalostí.

rezerva sa tvorí na:

 Poistné plnenia nahlásené do konca bežného účtovného obdo-

bia a v bežnom účtovnom období  nevybavené (rBNS, z angl. 

reported but not settled).

 Poistné plnenia vzniknuté do konca bežného účtovného obdo-

bia, ale nenahlásené (IBNr, z angl. incurred but not reported).

Spoločnosť poskytuje produkty životného poistenia v dvoch typoch:

 Unit-linked

 Universal life

Základným charakteristickým znakom oboch typov je, že pre po-

istnú zmluvu sa vytvára osobné konto, ktorého hodnota sa zvyšuje 

alokáciou poistného a investičnými výnosmi a znižuje sa inkasom 

rizikových a administratívnych poplatkov.

Hlavný rozdiel medzi nimi je:

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

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

spomedzi ponúkaných investičných fondov.

 Pri Universal life je osobné konto vedené vo funkčnej mene 

a Spoločnosť garantuje minimálne zúročenie prostriedkov na 

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

dátumu uzavretia poistnej zmluvy), pričom v prípade vyššieho 

zhodnotenia sa klientom pripíše celých 100% dosiahnutého 

výnosu.

Poistné krytia
Spoločnosť v súčasnosti ponúka nasledovné typy hlavných  

poistných krytí:

 Zmiešané životné poistenie (Partner, Benefit Plus, Profi Invest, 

Penzia Plus, ZFP Život, Aegon Professional)

 rizikové životné poistenie Budúcnosť Komplet

 detské životné poistenie s oslobodením od platenia poistenia 

v prípade úmrtia tútora (Juventus)

 Životné poistenie s garantovanou výplatou vloženého poistné-

ho v prípade úmrtia (Aegon Invest) 

Klienti majú možnosť prikúpiť si k väčšine poistných zmlúv životné-

ho poistenia nasledovné pripoistenia:

 Pripoistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity (5PI) 

 Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného (OOPP) 

 Pripoistenie Invalidity 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 dennej dávky za liečbu úrazu (ddU)

 Pripoistenie denného odškodného za liečbu úrazu KOMPlet 

(dOK)

 Pripoistenie “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 práceneschopnosti (PPNK)

 Pripoistenie hospitalizácie (HOSP)

 Pripoistenie hospitalizácie KOMPlet (HOSPK)

 úrazové pripoistenie detí “JUNIOr” (úPdJ)

 Pripoistenie závažných chorôb pre deti (ZCHd)

Vložené deriváty
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Model diskontovaných peňažných tokov 
Minimálna hodnota poistných záväzkov sa stanoví ako rozdiel bu-

dúcich záväzkov poisťovateľa a jeho budúcich príjmov, kde budúce 

záväzky predstavujú očakávané poistné plnenia, očakávané náklady 

a provízie a budúce príjmy predstavuje očakávané poistné.

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia bola určená modelom dis-

kontovaných finančných tokov, pričom boli modelované nasledovné 

finančné toky:

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení 

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

+ odkupné hodnoty)

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich nákladov (počiatočné 

+ udržiavacie + náklady  spojené s poistnými udalosťami)

(+)  súčasná hodnota očakávaných budúcich provízií (získateľské + 

kmeňové - storno-provízie)

(–)  súčasná hodnota očakávaného budúceho poistného

Najlepší odhad predpokladov 
ekonomické predpoklady o úrokovej miere boli prevzaté z AegON 

group. Ide o úrokovú krivku pre menu euro, ktorá bola zostavená na 

základe úrokových swapov platných k 31.decembru 2012.

Najlepší odhad predpokladov o stornách bol upravený na základe 

výsledkov analýzy storien. Spoločnosť vyhodnocuje storná  

štvrťročne.

Na modelovanie úmrtnosti používa Spoločnosť 70% populačnej 

mortality. Zároveň sa uplatňujú selekčné faktory v prvých 4 rokoch 

trvania poistenia. tieto predpoklady sú stanovené na základe 

aktuárskeho úsudku.

Predpoklady o jednotkových nákladoch použité v modeloch boli sta-

novené na základe podrobnej analýzy nákladov. Jednotkové náklady 

boli stanovované tak, aby v horizonte konca roku 2013 presiahli 

hodnotu plánovaných celkových nákladov Spoločnosti. 

v modeloch je zohľadnené očakávané navyšovanie nákladov vply-

vom inflácie.

Minimálna hodnota poistných záväzkov k 31.decembru 2012 bola 

nasledovná:

 pre produkty typu Universal life: 973 tis. eur

 pre produkty typu Unit-linked: (42 466) tis. eur

Záver
Minimálna hodnota záväzkov z poistenia k 31.decembru 2012 je 

nižšia ako výška upravených technických rezerv v životnom poistení 

k 31.decembru 2012. 

technické rezervy v životnom poistení vykázané k 31.decembru 

2012 sú teda dostatočné a ich úprava nie je potrebná.

Test citlivosti                                                                                                                 
test citlivosti predstavuje test senzitivity minimálnej hodnoty 

poistných záväzkov na zmenu predpokladov a umožňuje tak určiť 

predpoklady, ktoré majú najväčší dopad na úroveň rezerv a výšku 

tohto dopadu. 

výška rBNS rezervy je stanovená ako súhrn rezerv vypočítaných pre 

jednotlivé poistné udalosti na existujúce poistné zmluvy.

výška IBNr rezervy je vypočítaná z celkovej hodnoty nahlásených 

poistných plnení a priemerného omeškania v hlásení (vzhľadom na 

dátum vzniku poistnej udalosti). Medzivýsledok za jeden mesiac 

sa určí ako násobok poistných udalostí zaregistrovaných v danom 

mesiaci a  koeficientom omeškania. Koeficient omeškania je vyja-

drený ako pomer počtu dní medzi nastatím poistnej udalosti a jej 

nahlásením a počtom dní za rok. Koeficient omeškania sa vypočíta z 

poistných udalostí predchádzajúceho kalendárneho roka a zafixuje 

sa na celý aktuálny kalendárny rok. 

Hodnota IBNr rezervy je kĺzavým súčtom posledných 12 mesač-

ných medzivýsledkov. IBNr rezerva sa počíta zvlášť pre poistné 

udalosti úmrtia a iné než úmrtia.

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

skytované Spoločnosťou zadarmo. Hodnota rezervy sa stanoví ako 

súčasná hodnota očakávaných budúcich poistných plnení, nákladov 

a provízií.

Technická rezerva na poistné budúcich období
technická rezerva na neukončené riziká sa tvorí v rámci technickej 

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

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

vzťahuje na budúce účtovné obdobie nie je dostatočné na krytie 

všetkých poistných plnení z poistných udalostí a nákladov, ktoré 

nastanú v budúcom období a vzťahujú sa na platné poistné zmluvy. 

Hodnota rezervy sa stanoví ako súčasná hodnota budúcich 

poistných plnení, nákladov a provízií znížená o súčasnú hodnotu 

budúceho splatného poistného. 

13. test PriMeranosti rezerv

test primeranosti technických rezerv v životnom poistení je vyko-

návaný prostredníctvom výpočtu minimálnej hodnoty poistných 

záväzkov pred zaistením a jej porovnaním s upravenými technickými 

rezervami v životnom poistení pred zaistením.

Upravené technické rezervy v životnom poistení sú počítané nasle-

dovne: 

 (+) technické rezervy 

 (–) časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy 

 (–) akumulovaný dlh

Upravené technické rezervy k 31.decembru 2012 boli nasledovné:

 pre produkty typu Universal life:  

4 554 - 388 - 49 = 4 117  tis. eur

 pre produkty typu Unit-linked:  

41 328 - 9 989 - 1 667 = 29 672 tis. eur

Na kalkuláciu minimálnej hodnoty poistných záväzkov bol použitý 

model diskontovaných peňažných tokov a najlepší odhad predpo-

kladov budúceho vývoja upravený o rizikové prirážky pre nepriaz-

nivý vývoj vo výške odporúčaných minimálnych prirážok v zmysle 

Odbornej smernice SSA č. 1 o teste primeranosti technických rezerv 

v životnom poistení.
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15. daňové závÄzky a PohĽadávky

Splatné daňové pohľadávky a záväzky
daň z príjmov Spoločnosti sa účtuje do nákladov Spoločnosti 

v období vzniku daňovej povinnosti a je vypočítaná zo základu 

vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol 

upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých 

a dočasných úprav daňového základu, daňových úľav a umorenia 

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

príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka.

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

dani. Zaplatená zrážková daň sa v niektorých prípadoch považuje 

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

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

úrokov z termínovaných vkladov). 

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

súvahovej metódy z dočasných rozdielov medzi daňovou hodnotou 

majetku a záväzkov a ich čistou účtovnou hodnotou. Na určenie 

odloženej dane sa používajú daňové sadzby očakávané v čase 

realizácie aktív a záväzkov (v prípade odloženej dane vykázanej k 

31.12.2012 bola použitá 23% sadzba dane z príjmu). 

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

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

a strát.

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

akom je pravdepodobné, že sa v budúcnosti dosiahnu dostatočné 

daňové základy, voči ktorým ju bude možné vysporiadať. Odložené 

daňové pohľadávky a záväzky sa nediskontujú.

16. PredPísané Poistné

Hrubé predpísané poistné zahŕňa všetky čiastky splatné podľa 

poistných zmlúv počas účtovného obdobia, nezávisle na skutoč-

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

účtovným obdobiam. 

Poistné zahŕňa aj dohadné poistné a úpravy odhadov poistného 

predpísaného v minulých účtovných obdobiach.

vzhľadom na charakter produktov Spoločnosti predpísané hrubé 

poistné sa znižuje o nezaplatené poistné.

17. náklady na Poistné Plnenia 

Náklady na poistné plnenia predstavujú plnenia poistencom zo 

zlikvidovaných poistných udalostí alebo z titulu odkupu a vykazujú 

sa vo výške priznaných náhrad poistných plnení, resp. odkupných 

hodnôt.  

18. Úrokové výnosy a náklady

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

základe časového rozlíšenia s použitím efektívnej úrokovej miery. 

výnosy z úrokov zahŕňajú amortizovaný diskont alebo prémiu z 

finančných nástrojov. 

v nasledujúcej tabuľke je zobrazený dopad zmien jednotlivých 

predpokladov na záväzky Spoločnosti:

     Universal Life Unit Linked

Nárast mortality o 10% 1 089 (41 096)

Nárast stornovosti o 10% 1 145 (37 432)

Nárast nákladov o 10% 1 130 (39 520)

Nárast morbidity o 10% 1 103 (39 305)

Nárast inflácie o 10% 974 (42 440)

Zmena disk. sadzby o 0,25 

percent. bodu
943 (41 212)

Minimálna hodnota záväzkov z poistenia je pre všetky scenáre niž-

šia 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 záväz-

kov 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 potrebná.

14. zaMestnanecké PoŽitky

Zamestnanecké požitky sú všetky formy protihodnôt poskytnutých 

Spoločnosťou výmenou za služby poskytované zamestnancami. 

vykázané sú v položke „Ostatné záväzky“.

Okrem krátkodobých zamestnaneckých  požitkov, ktoré predsta-

vujú priebežne platené mzdy a odmeny zamestnancom, odvody 

zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie a príspevok za-

mestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie 

a stravovanie, sú zamestnancom poskytované aj nižšie popísané 

požitky. 

Odchodné do dôchodku
Zákonník práce vyžaduje, aby zamestnávatelia vyplácali zamestnan-

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

normou Spoločnosť tvorí rezervu na zamestnanecké požitky. výška 

rezervy predstavuje súčasnú hodnotu očakávaných budúcich platieb 

potrebných na vysporiadanie záväzku za už odpracované roky v 

Spoločnosti.

Zamestnanecké opcie a zamestnanecké práva na akcie
Spoločnosť prostredníctvom AegON group umožňuje svojim 

zamestnancom, aby sa po splnení určitých podmienok, podieľali na 

share option pláne. existujú dva druhy plánov: zamestnanecké opcie 

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

Zamestnanci Spoločnosti majú právo na kúpu akcií alebo na 

hotovosť za určitých podmienok.  Môžu si ich uplatniť najskôr po 

uplynutí troch rokov zamestnania a najneskôr po uplynutí desiatich 

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

hodnotu akcií AegON group na burze v Amsterdame. 
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všetky poistné zmluvy sú predmetom testu primeranosti technic-

kých rezerv, keď je porovnávaná hodnota technických rezerv so 

súčasnou hodnotou budúcich záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv 

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

s použitím najlepšieho odhadu predpokladov v čase vykonávania 

testu.

v prípadoch, keď nie je možné získať reálnu hodnotu finančných 

nástrojov z aktívnych trhov sa reálna hodnota určí použitím rôznych 

techník oceňovania, medzi ktoré patrí aj využitie matematických 

modelov. vstup do týchto modelov je podľa možnosti prevzatý 

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

stanovovaní reálnych hodnôt vyžaduje určitá miera odhadu. Odhady 

predstavujú zhodnotenie likvidity a vstupov do modelov.

20. ManaŽMent Poistného a finanČného rizika

Spoločnosť je vystavená rôznym poistným a finančným rizikám. 

Patria sem hlavne zmeny v mortalitách, morbiditách a stornovosti 

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

ňovaním prostriedkov technických rezerv do rôznych finančných 

aktív, ktoré sú vystavené rizikám menovým, riziku zmeny úrokových 

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

iným rizikám.

19. PouŽitie odhadov, PredPokladov  

 a Úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky podľa IFrS vyžaduje, aby Spoloč-

nosť využívala odhady, predpoklady a úsudky, ktoré ovplyvňujú 

používanie účtovných metód a zásad a vykazované sumy majetku, 

záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady 

sú používané na základe historickej skúsenosti a iných rôznych 

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

výsledky tvoria základ pre rozhodovanie o zostatkovej hodnote 

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

výsledky sa môžu odlišovať od týchto odhadov. Odhady a súvisiace 

predpoklady sú priebežne prehodnocované.

Odhady, predpoklady a úsudky Spoločnosť využíva najmä pri výpo-

čte technických rezerv (predovšetkým IBNr rezerv a technických 

rezerv životného poistenia), reálnych hodnôt finančných nástrojov, 

opravných položiek k pohľadávkam, dôb odpisovania a zostatkových 

hodnôt hmotného a nehmotného majetku a rezerv na zamestna-

necké požitky.

Pri odhadovaní budúcich finančných tokov vyplývajúcich z existencie 

poistných zmlúv je použitá skupina predpokladov.  Nemôže byť 

zaručené, že skutočný vývoj nebude významne odlišný od vývoja 

predikovaného na základe predpokladov. všetky predpoklady sú 

odhadnuté na základe vlastnej skúsenosti Spoločnosti a ostat-

ných spoločností v skupine AegON a skúsenosti celého poistného 

odvetvia.
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Spoločnosť pravidelne vykonáva aktuársky kontrolný cyklus. v rámci 

neho monitoruje, či sa predpoklady použité pri ocenení produktov 

nelíšia od skutočnosti do takej miery, že by negatívne ovplyvnili 

ziskovosť produktov.

vývoj nových produktov sa riadi ocenením produktu v súlade so 

stratégiou materskej spoločnosti (tzv. Aegon Martket Consistent 

Strategy). 

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

Riziko Produkt Universal life Produkt Unit-linked

Mortalitné riziko

Pre prípad úmrtia je Spoločnosť v riziku: 

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

hodnota účtu, je to rozdiel medzi nimi.

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

účtu, je to poistná suma.

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

tia poisteného, je to súčasná hodnota zostávajúcich splátok poistného.

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

hodnote, ako sa očakávalo.

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

né riziko.

Morbiditné riziko

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

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

poisteného.

riziko stornovosti 

v prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy Spoločnosť vypláca odkupnú hodnotu, 

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

odkupnú hodnotu po uplynutí 36 mesiacov trvania poistenia.

riziko vyplývajúce zo stornovosti je, že spoločnosť prichádza o pozitívne cash-flow  

budúcich rokov.

Náklady

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

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

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

nákladov.

Investičné výnosy

garantovaná technická úroková miera je 

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

riziko predstavuje možnosť, že v bud-

úcnosti Spoločnosť nebude schopná získať 

zo svojho majetku požadované minimum 

vo výške technickej úrokovej miery. v tom 

prípade bude musieť alokovať chýbajúce 

výnosy zo svojich prostriedkov.

Investičné riziko znáša v plnej miere poist-

ník. Investičný výnos sa premietne do ceny 

investičnej jednotky. 

Opcia zvýšenia poistného krytia 

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

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

opciu využijú len klienti s horším zdravotným stavom. 

Opcia čiastočného výberu 

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

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

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

nebude generovať výnosy zo správy aktív v predpokladanej výške.

vložené opcie a deriváty Neoceňuje sa samostatne.

Spoločnosť riadi mortalitné a morbiditné riziko dôkladnou kontrolou 

rizika pri schvaľovaní poistných zmlúv. riadi sa pri tom pravidlami 

stanovenými zaisťovateľom. Pre riziká prekračujúce maximálne li-

mity poistných súm dohodnuté so zaisťovateľom musia byť poistné 

zmluvy zaslané zaisťovateľovi na osobitné posúdenie.

Spoločnosť ďalej riadi svoje riziko zaistením. volatilitu výšky 

poistných plnení z mortalitného rizika homogenizuje excedentným 

zaistením. Pripoistenia sú zaistené kvótovým zaistením. 
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 Menové riziko

Spoločnosť má finančné investície, ktoré kryjú technické rezervy 

životného poistenia a voľné zdroje denominované v mene eUr a len 

nevýznamná časť ostatného majetku a záväzkov je denominovaných 

v cudzej mene. Spoločnosť preto nie je vystavená významnému 

menovému riziku.

 riziko zmeny úrokovej sadzby

riziko úrokovej miery spočíva v tom, že hodnota finančného nástro-

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

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

splatnosti úročených záväzkov použitých na financovanie týchto 

aktív.

v prípade produktov Unit-linked, kde riziko z finančného umiestne-

nia nesie poistený, Spoločnosť na seba nepreberá úrokové riziko. 

Pri tradičnom životnom poistení Spoločnosť poistencom garantuje 

výnos vo výške technickej úrokovej miery. Keďže v produktovom 

portfóliu Spoločnosti produkty s garantovanou technickou úroko-

vou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny úrokovej sadzby 

nie je významné.

Finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti, najmä 

štátne dlhopisy, je citlivý na zmeny trhových podmienok. Avšak 

ak by trhové úrokové sadzby k 31. decembru 2012 a 31. decem-

bru 2011 boli zvýšené/znížené o 0,25% pri zachovaní ostatných 

premenných, dopad týchto zmien na vlastné imanie ku koncu 

nasledovného účtovného obdobia by nebol významný.

všetky nové produkty sú ocenené prostredníctvom modelu na 

výpočet MC vNB (z angl. market consistent value of new busi-

ness), schválené na lokálnej úrovni a následne schválené na úrovni 

skupiny. 

Model na výpočet MC vNB a MvN je schvaľovaný centrálnym mode-

lingovým tímom a až po jeho validácii je použitý na výpočet.

Trhové riziko
Spoločnosť vykonala k 31. decembru 2012 analýzu senzitivity trho-

vého rizika v zmysle IFrS 7. Bolo zohľadnené zloženie investičného 

portfólia podľa typu jednotlivých zložiek majetku:

 finančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami investičného 

životného portfólia (Unit-linked)

 finančný majetok súvisiaci s poistnými zmluvami s garantova-

nou úrokovou mierou (Universal life)

 finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje Spoločnosti.

v prípade poistných zmlúv investičného životného poistenia je vplyv 

zmien výnosov na hospodársky výsledok nulový. 

v prípade poistných zmlúv s garantovanou úrokovou mierou 

Spoločnosť alokuje poisteným 100 % dosiahnutého úrokového 

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

v prípade zhodnotenia nad garantovanú úrokovú mieru. 

v prípade zhodnotenia nižšieho ako garantovaná úroková miera 

Spoločnosť dopláca časť výnosu z vlastných zdrojov, avšak nakoľko 

v produktovom portfóliu Spoločnosti produkty s garantovanou 

technickou úrokovou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny 

úrokovej sadzby nie je v tomto prípade významné.

Prehľad jednotlivých položiek súvahy podľa zmluvnej zmeny úrokovej miery k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 je nasledovný:

k 31.12.2012
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčené Spolu

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

Pôžičky poistencom - - - - - 660 660

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

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

Pohľadávky - - - - - 2 262 2 262

termínované vklady v bankách 800 112 - - - - 912

Peňažné prostriedky a peňažné ekvi-

valenty
2 186 - - - - - 2 186

Úročené záväzky - - - - - 4 165 4 165

Záväzky - - - - - 4 165 4 165
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používa na pripisovanie investičných výnosov klientom na osobných 

účtoch produktov typu Universal life. Klient môže svoju pôžičku 

splatiť kedykoľvek počas trvania poistenia, pričom zaplatené 

mimoriadne poistné sa automaticky používa na splatenie pôžičky. 

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

poistné plnenie znížené o aktuálnu výšku pôžičky. 

v nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad majetku k 31. decembru 

2012 a k 31. decembru 2011, ktorý je po splatnosti k dátumu 

vykazovania, vrátane prípadného znehodnotenia (pričom opravná 

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

Výška 

pohľadávky 

Výška 

pohľadávky 

po splatnosti 

Výška 

opravnej 

položky

pohľadávky 

voči sprostred-

kovateľom k 

31.12.2012

1 107 808 (848)

pohľadávky 

voči sprostred-

kovateľom k 

31.12.2011

934 755 (764)

Spoločnosť nemá významné pohľadávky v omeškaní bez znehod-

notenia.

Riziko likvidity
riziko likvidity predstavuje riziko, že Splatnosť finančného majetku 

sa môže líšiť od splatnosti finančných záväzkov, v dôsledku čoho 

Spoločnosť nebude schopná riadne a včas uhrádzať svoje splatné 

záväzky. dôležitou súčasťou riadenia majetku a záväzkov Spoloč-

nosti je preto zabezpečenie dostatočného množstva peňažných 

prostriedkov na vyplatenie splatných záväzkov. Spoločnosť drží 

hotovosť a likvidné vklady, aby zabezpečila každodenné požiadavky 

na splácanie záväzkov. 

Z dlhodobého hľadiska Spoločnosť monitoruje predpokladanú 

likviditu odhadovaním budúcich peňažných tokov z poistných zmlúv, 

pričom nakupuje majetok s podobnou dobou splatnosti, ktorým sú 

záväzky zo spomínaných zmlúv kryté.

termínované vklady v bankách predstavujú krátkodobé termínované 

úložky v komerčných bankách v Slovenskej republike. 

väčšina finančného majetku k dispozícií na predaj je investovaná do 

vysoko likvidných štátnych dlhopisov.

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 ekvi-

valenty
773 - - - - - 773

Úročené záväzky - - - - - 2 990 2 990

Záväzky - - - - - 2 990 2 990

Úverové riziko
úverové riziko predstavuje riziko, že trhová hodnota finančného 

majetku sa zníži v dôsledku zhoršenia kreditného ratingu emitenta 

tohto nástroja. všetky investície Spoločnosti sú realizované v súla-

de s aktuálnou platnou internou investičnou smernicou s dôrazom 

na rating a limit stanovený pre emitenta. 

Spoločnosť je vystavená úverovému riziku najmä investíciami v 

dlhopisoch (finančný majetok k dispozícií na predaj) a vkladmi v 

bankách (bežné a termínované vklady).

rozdelenie uvedeného finančného majetku podľa ratingu emitenta 

k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 je nasledovné:

Rating k 31. 12. 2012 Dlhopisy 

Termí-

nované 

vklady v 

bankách

Bankové 

účty

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

BB (Standard & Poor´s) 695 - -

BBB+(FItCH) - 800 -

Majetok bez ratingu - - -

Spolu 10 744 912 2 169

Rating k 31. 12. 2011 Dlhopisy 

Termí-

nované 

vklady v 

bankách

Bankové 

účty

A+ (Standard & Poor´s),  

A1 (Moody’s)
10 475 - -

A - (Standard & Poor´s), 

A2 (Moody’s)
499 111 753

BBB+(FItCH) - 601 -

Majetok bez ratingu - - -

Spolu 10 974 712 753

Niektoré poistné produkty (Partner) umožňujú poisteným požiadať 

o pôžičku až do výšky dostatočnej hodnoty osobného konta. v 

prípade pôžičky sa aktuálna hodnota osobného konta priamo 

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

álna hodnota pôžičky predstavuje hodnotu istiny pôžičky, ktorá sa 

zvyšuje o úrok. 

Na úročenie pôžičky sa používa rovnaká úroková sadzba, ktorá sa 
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Zostatková splatnosť majetku a záväzkov k 31. decembru 2012 a k 

31. decembru 2011 je nasledovná:

k 31.12.2012
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčená 
splatnosť

Spolu

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

Pôžičky poistencom - - - - - 660 660

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

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

Aktíva zo zaistenia - 623 - - - - 623

daňové pohľadávky - 9 77 - - - 86

Pohľadávky 357 1 815 76 - - 14 2 262

termínované vklady v bankách 800 112 - - - - 912

Peňažné prostriedky a peňažné ekvi-

valenty
2 186 - - - - - 2 186

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

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

Záväzky 3 221 925 - - - 19 4 165

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

 

k 31.12.2011
0 až 3 

mesiace
3 mesiace 

až 1 rok
1 až 5 
rokov

5-10
rokov

Nad
10 rokov

Neurčená 
splatnosť

Spolu

Majetok 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 ekvi-

valenty
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

tabuľka bola zostavená na základe najobozretnejšieho posu-

dzovania dátumu splatnosti a finančný majetok a záväzky, ktorý 

nemá zmluvnú dobu splatnosti, je vykázaný v kategórii „Neurčená 

splatnosť“.

v analýze zostatkovej doby splatnosti boli použité diskontované 

peňažné toky finančných záväzkov (v prípade technických rezerv), 

ktoré sa ale významne nelíšia od ich nediskontovaných peňažných 

tokov.

21. segMentové vykazovanie

IFrS 8: Prevádzkové segmenty vyžaduje uverejňovanie informácií o 

prevádzkových segmentoch spoločnosti.

Keďže činnosti Spoločnosti sa nevyznačujú významne odlišnými 

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

nikateľské procesy, geografické pokrytie a typy klientov, ktorým sú 

poskytované produkty a služby, sú homogénne, 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 2011 a 2012 

je nasledovné:

Zostatok 
k 1.1.2011

Prírastky Úbytky
Zostatok k 

31.12.2011
Prírastky Úbytky

Zostatok k
31.12.2012

Obstarávacia cena spolu 1 332 348 187 1 493 182 825 850

Softvér – licencie 1 173 60 - 1 233 14 717 530

Softvér – PC 131 126 - 257 53 29 281

drobný NIM 1 2 - 3 9 3 9

Obstaranie NIM 27 160 187 - 106 76 30

Oprávky spolu (1 042) (198) - (1 240) (150) (749) (641)

Softvér – licencie (987) (127) - (1 114) (62) (717) (459)

Softvér – PC (54) (69) - (123) (79) (29) (173)

drobný NIM (1) (2) - (3) (9) (3) (9)

Zostatková hodnota 290 253 209

2. hMotný MaJetok  

Zhrnutie pohybov hmotného majetku počas rokov 2011 a 2012 je 

nasledovné:

Zostatok k 
1.1.2011

Prírastky Úbytky
Zostatok k 

31.12.2011
Prírastky Úbytky

Zostatok k 
31.12.2012

Obstarávacia cena spolu 763 248 164 847 278 518 607

Hardvér – server 394 56 2 448 28 205 271

Ostatné stroje a prístroje 141 1 24 118 15 63 70

Automobily 87 47 16 118 101 60 159

technické zhodnotenie 

budovy
54 - - 54 - - 54

Inventár a kancel.nábytok 64 15 1 78 - 46 32

Umelecké diela 23 - 2 21 - - 21

Obstaranie HIM - 129 119 10 134 144 -

Oprávky spolu (511) (139) (43) (606) (104) (374) (336)

Hardvér – server (268) (76) (2) (342) (70) (205) (207)

Ostatné stroje a prístroje (106) (21) (25) (102) (8) (63) (47)

Automobily (74) (13) (16) (71) (18) (60) (29)

technické zhodnotenie 

budovy
(15) (4) - (19) (4) - (23)

Inventár a kancel.nábytok (48) (25) (1) (72) (4) (46) (30)

Zostatková hodnota 252 241 271
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3. finanČný MaJetok k disPozícií na PredaJ

Prehľad jednotlivých druhov finančného majetku k dispozícií na pre-

daj k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 v členení na kóto-

vané a nekótované cenné papiere zobrazujú nasledovné tabuľky:

Názov CP
Obstarávacia 

cena
Amortizovaná 

cena
Trhová 

cena
Precenenie AÚV

Trhová 
hodnota 

spolu

Kótované/ 
Nekótované

Trh

Štátne dlhopisy 

Sr
8 420 8 406 8 866 460 187 9 053 kótované BCP Bratislava

Štátne dlhopisy 

Maďarská 

republika

671 671 668 (3) 27 695 kótované
BCP 

luxemburg

Štátne dlhopisy 

Slovinská 

republika

450 450 455 5 14 469 kótované BCP Ľubľana

Bankový HZl Sr 502 502 518 16 9 527 nekótované BCP Bratislava

Spolu 
k 31.12.2012

10 043 10 029 10 507 478 237 10 744

Názov CP
Obstarávacia 

cena
Amortizovaná 

cena
Trhová 

cena
 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

Spolu k 
31.12.2011

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

  

Oceňovacie rozdiely z precenenia finančného majetku

Oceňovacie rozdiely z precenenia finančného majetku k dispozícií 

na predaj:

Oceňovacie 
rozdiely k 

31.12.2010

Oceňovacie 
rozdiely k 

31.12.2011

Oceňovacie 
rozdiely k 

31.12.2012

Oceňovacie 
rozdiely za 

obdobie 2011

Oceňovacie 
rozdiely za 

obdobie 2012

Precenenie dlhových cenných papierov 168 (215) 478 (383) 693

Odložená daň *) - - (110) - (110)

Celkom 168 (215) 368 (383) 583

Vplyv na komplexný výsledok 
za obdobie

(383) 583

   

*) odložená daň bola prvýkrát vykázaná za účtovné obdobie 

končiace sa 31.12.2012
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4. investície v Mene Poistených / finanČný  

 MaJetok vykazovaný reálnou hodnotou  

 cez výkaz ziskov a strát

Štruktúra finančných investícií v mene poistených k 31. decembru 

2012 a k 31. decembru 2011 je nasledovná:  

Položka
Obstarávacia cena k 

31.12.2012
Trhová cena k 

31.12.2012
Obstarávacia cena k 

31.12.2011
Trhová cena k 

31.12.2011

Podielové fondy 35 045 37 737 27 561 27 771

vklady v bankách 3 156 3 156 2 963 2 963

dlhopisy 346 358 684 657

Spolu 38 547 41 251 31 208 31 391

5. investícia v dcérskeJ sPoloČnosti

Spoločnosť:
Aegon partner, s.r.o.

Obstarávacia cena Zníženie hodnoty Čistá účtovná hodnota

stav k 1.1.2011 1 405 (300) 1 105

navýšenie investície - - -

zníženie hodnoty - - -

stav k 31.12.2011 1 405 (300) 1 105

navýšenie investície - - -

zníženie hodnoty - (470) (470)

stav k 31.12.2012 1 405 (770) 635

Spoločnosť uskutočnila k 31.decembru 2012 test na zníženie 

hodnoty investície v dcérskej spločnosti, ktorého výsledkom bolo 

vykázanie straty vo výške 470 tis. eur.

6. aktíva zo zaistenia

Štruktúra aktív zo zaistenia  k 31. decembru 2012 

a k 31. decembru 2011 je nasledovná:

31.12.2012 31.12.2011

rBNS rezerva postúpená zaisťovateľovi 155 139

IBNr rezerva postúpená zaisťovateľovi 158 130

Iné pohľadávky voči zaisťovateľovi (podiel na zisku) 310 435

Spolu 623 704

7. dane

Štruktúra daňových pohľadávok a záväzkov k 31. decembru 2012 a 

k 31. decembru 2011 je nasledovná:

31.12.2012 31.12.2011

Pohľadávky Záväzky Pohľadávky Záväzky

daň z príjmu splatná (dohad) - (131) - - 

daň z pridanej hodnoty - (15) - - 

Ostatné dane 1 (20) - (20)

daň vyberaná zrážkou 8 - 7 - 

Odložená daňová pohľadávka 77 - - - 

Spolu 86 (166) 7 (20)
    -
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Odložené dane sú počítané zo všetkých dočasných rozdielov s pou-

žitím daňovej sadzby vo výške 23% (2011: 19%) nasledovne:

Účtovná hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdiel
Odložená daňová 

pohľadávka / (záväzok)

Pohľadávky 2 262 2 875 613 141 

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

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

technické rezervy na poistné plnenia 1 037 594 443 102 

Záväzky 4 165 3 784 381 88 

daňová strata - - - - 

Odložená daňová pohľadávka    218 

Nevykázaná časť    (141)

Odložená daňová pohľadávka vykázaná 
k 31.12.2012

   77 

    -

Účtovná hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdiel
Odložená daňová 

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

-

Napriek čistým dočasným odpočítateľným rozdielom medzi 

účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovými hodnotami 

Spoločnosť nevykázala k 31.decembru 2011 v účtovnej závierke 

odloženú daňovú pohľadávku, nakoľko jej realizácia nebola istá. 

K 31.decembru 2012 Spoločnosť po prvýkrát vykázala v účtovnej 

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

predpokladá jej realizáciu. 

Odsúhlasenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti pred zdanením 

s výškou skutočnej dane z príjmov právnických osôb je nasledovné:

31.12.2012 31.12.2011

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

Hospodársky výsledok pred zdanením 113   (274)   

teoretická daň  21 19%  (52) 19%

Pripočítateľné položky 2 199 418 371% 1 784 339 -124%

Odpočítateľné položky (854) (162) -144% (782) (149) 54%

Použitie daňových strát z minulých období (770) (146) -130% (728) (138) 50%

Splatná daň  131 116%  - 0%

Odložená daň minulých období  (187) -166%  - 0%

Celkom vykázaná daň  (56) -50%  - 0%
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10. základné iManie, rezervný fond  

 a ostatné kaPitálové fondy

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2012 pozostáva  

zo 4 000 kusov akcií (k 31. decembru 2011: 4 000 akcií), pričom 

nominálna hodnota jednej akcie je 1 tis. eur:

Akcionár
Počet 
akcií

Nominálna 
hodnota 

spolu

Vlastníctvo 
(%)

Podiel 
hlasovacích 

práv (%)

USFH – 

Nezam 

B.v.

4 000 4 000 100 100

Základné imanie je plne splatené. 

rezervný fond Spoločnosti bol vytváraný na základe Obchodného 

zákonníka vo výške 10% z vykázaného čistého zisku. Nakoľko jeho 

výška už dosiahla zákonný limit 10 % základného imania, ďalej sa 

netvorí (503 tis. eur). 

Použitie rezervného fondu je obmedzené a rozhoduje o ňom 

predstavenstvo Spoločnosti v súlade so stanovami a Obchodným 

zákonníkom. 

Súčasťou rezervného fondu sú tiež rozdiely vzniknuté pri konverzii 

základného imania (985 tis. eur).

Ostatné kapitálové fondy predstavujú príspevky od materskej spo-

ločnosti (18 490 tis. eur).

8. PohĽadávky z Poistenia, zaistenia  

 a ostatné PohĽadávky

Štruktúra pohľadávok k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011 

je nasledovná:

Pohľadávky voči
Amortiz. 

hodnota k 
31.12.2012

Opravné 
položky k 

31.12.2012

Čistý zostatok 
k 31.12.2012

Amortiz. 
hodnota k 

31.12.2011

Opravné 
položky k 

31.12.2011

Čistý zostatok 
k 31.12.2011

Poistencom 1 716 - 1 716 1 622 - 1 622

Sprostredkovateľom 1 107 (848) 259 934 (764) 170

Zaisťovateľom 181 - 181 126 - 126

Ostatným subjektom 64 - 64 36 - 36

Náklady bud.období 42 - 42 38 - 38

Spolu 3 110 (848) 2 262 2 756 (764) 1 992

Pohyby v opravných položkách boli v rokoch 2012 a 2011 

nasledovné:

Opravné položky k pohľadávkam voči
Začiatoč. 

stav k 
1.1.2011

Tvorba
Použitie/ 

rozpustenie

Konečný
stav k 

31.12.2011
Tvorba

Použitie/ 
rozpustenie

Konečný
stav k 

31.12.2012

Sprostredkovateľom 563 441 240 764 125 41 848

Spolu 563 764 848

9. PeňaŽné Prostriedky a PeňaŽné  

 ekvivalenty, terMínované vklady v Bankách

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31. 

decembru 2012 a k 31. decembru 2011 je nasledovná:

31.12.2012 31.12.2011

Pokladničné hodnoty 6 4

Peniaze na ceste a ceniny 11 16

Bankové účty 2 169 753

Spolu 2 186 773

Pre účely zostavenia výkazu o peňažných tokoch sa do kategórie 

„Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty“ radia aj termínované 

vklady v bankách s dohodnutou dobou splatnosti do 3 mesiacov. 

Ich hodnota k 31. decembru 2012 dosiahla 800 tis. eur z celkovej 

hodnoty termínovaných vkladov    912 tis. eur (k 31. decembru 

2011: 601 tis. eur z celkovej hodnoty 712 tis. eur).
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12. ostatné závÄzky

Štruktúra ostatných záväzkov k 31. decembru 2012  

a k 31. decembru 2011 je nasledovná:

Záväzky 31.12.2012 31.12.2011

Sprostredkovatelia 2 296 1 080 

dodávatelia 372 417 

Poistenci 477 481 

Zamestnanecké požitky 671 625 

Zaisťovateľ 349 378 

Ostatné - 9 

Spolu 4 165 2 990 

13. PredPísané Poistné

čistá výška predpísaného poistného za roky 2012 a 2011 je nasle-

dovná:

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Bežne platené poistné 30 846 27 766

Jednorazovo platené 

poistné
412 1 434

Spolu 31 258 29 200

Predpísané poistné 

postúpené zaisťova-

teľom

(1 441) (1 570)

Čisté poistné 29 817 27 630

14. ostatné technické výnosy/(náklady)

Ostatné technické výnosy/(náklady) za roky 2012 a 2011 sú 

nasledovné:

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

úrokové výnosy 380 313

Ostatné výnosy 307 171

Výnos z investovania 
spolu

687 484

realizované a nerea-

lizované zisky/(straty) 

z investícií v mene 

poistených

2 795 (1 726)

výnos zo zaistenia - 

profitsharing 
375 509

Ostatné výnosy - 45

Spolu 3 857 (688)

11. technické rezervy

technická rezerva na životné poistenie

31.12.2012 31.12.2011

Počiatočný stav 4 154 3 780

Zaplatené poistné 1 672 1 601

Pripísaný úrok 144 119

rizikové poplatky a iné poplatky (918) (824)

Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (498) (522)

Konečný stav 4 554 4 154

technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných pros-

triedkov v mene poistených

31.12.2012 31.12.2011

Počiatočný stav 31 391 24 926

Zaplatené poistné 29 657 27 553

Pripísaný úrok alebo výnos 2 758 (1 601)

rizikové a iné poplatky (17 583) (16 202)

Zrušenie alebo ukončenie zmluvy (4 972) (3 285)

Konečný stav 41 251 31 391

technická rezerva na poistné plnenia (hrubá výška)

31.12.2012 31.12.2011

Počiatočný stav 736 822

tvorba 3 072 1 947

rozpustenie/použitie (2 771) (2 033)

Konečný stav 1 037 736

z toho: rBNS rezerva 514 376

             IBNr rezerva 523 360

technická rezerva na poistné prémie

 31.12.2012 31.12.2011

Počiatočný stav - - 

tvorba 69 - 

rozpustenie - - 

Konečný stav 69 - 

technická rezerva na poistné budúcich období

 31.12.2012 31.12.2011

Počiatočný stav - - 

tvorba 8 - 

rozpustenie - - 

Konečný stav 8 - 
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v členení podľa typu investície:

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

výnosy/(náklady) z 

finančného majetku k 

dispozícií na predaj 

472 267

výnosy/(náklady) z 

finančného majetku 

vykazovaného reálnou 

hodnotou cez výkaz 

ziskov a strát

2 765 (1 714)

výnosy/(náklady) z 

úverov a pohľadávok
83 93

výnosy/(náklady) z 

ostatných činností (napr. 

zaistenia)

537 666

Spolu 3 857 (688)

15. Poistné Plnenia

Poistné plnenia v hrubej výške za roky 2012 a 2011 pozostávajú z 

nasledovných nákladových položiek:

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Škody (1 680) (1 305)

Maturity (303) (43)

Odkupy a čiastočné 

odkupy
(4 349) (3 002)

Spolu (6 332) (4 350)

Kumulatívny vývoj škôd (v brutto hodnotách) zobrazujú nasledujúce 

tabuľky:

vznik škody /     
rok hlásenia

0 1 2 3 4 5 6 7 8
výplata 

spolu
stav RBNS k 
31.12.2012

stav IBNR k 
31.12.2012

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

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

2006 32 30 0 0 0 0 0 62 6 0

2007 73 14 6 2 11 0 106 10 0

2008 206 146 12 2 1 367 15 0

2009 469 206 72 9 756 78 3

2010 856 282 30 1 167 56 11

2011 949 377 1 325 118 131

2012 1121         1 121 223 378

Spolu 
k 31.12.2012

5 204 514 523
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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

Spolu 
k 31.12.2011

3 522 376 360

16. zMena stavu technických rezerv

Zmena stavu technických rezerv za roky 2012 a 2011 

je nasledovná:

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Zmena stavu technických rezerv na životné poistenie (400) (374)

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

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

poistených *)
(9 767) (6 490)

Spolu (10 244) (6 864)

*) zahŕňa výnosy súvisiace s akumulovaným dlhom

17. oBstarávacie a Prevádzkové náklady 

Obstarávacie a prevádzkové náklady za roky 2012 a 2011 sú 

nasledovné:

Druh nákladu 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy, z toho: (12 786) (12 604)

   Provízie (13 262) (11 322)

   reklama a podpora obchodu (877) (871)

   Náklady na poistné zmluvy a tlačivá (148) (209)

   časovo rozlíšené obstarávacie náklady 1 643 (89)

   Ostatné (142) (113)

Správna réžia, z toho: (3 865) (3 719)

   Mzdy (1 893) (1 813)

   Sociálne poistenie a zdravotné poistenie (435) (391)

   Ostatné personálne náklady (114) (116)

   Nájomné a ostatné náklady súvisiace s nájmom (222) (192)

   Poštovné a telekomunikačné poplatky (169) (170)

   Audit, poradenstvo a ostatné externé služby a poplatky *) (432) (371)

   Odpisy hmotného a nehmotného majetku (253) (336)

   údržba softvéru a ostatné It služby (231) (177)

   Ostatné (116) (153)

Provízie a prevádzkové náklady spolu (16 651) (16 323)

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

(v roku 2011: 31 tis. eur) a poplatok za overenie konsolidačného 

balíka 30 tis. eur (v roku 2011: 30 tis. eur)
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18. zMena stavu oPravných PoloŽiek   

 a odPis aktív

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči sprostredkovateľom (84) (200)

Odpis pohľadávok - (3)

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam voči poisteným vzniknutých na zrušených 

zmluvách
(20) 47

Zníženie hodnoty investície v dcérskej spoločnosti (470) -

Spolu (574) (156)

19. zostatky a transakcie so sPriaznenýMi  

 stranaMi 

Spoločnosť považuje za spriaznené strany také protistrany, ktoré 

predstavujú:

 podniky, ktoré priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedné-

ho alebo viacerých sprostredkovateľov, kontrolujú Spoločnosť 

alebo sú kontrolované Spoločnosťou,

 podniky, kde materská spoločnosť má podstatný vplyv, ktoré 

nie sú podnikmi s rozhodujúcim vplyvom ani spoločnými pod-

nikmi,

 kľúčový manažment Spoločnosti, ktorým sa myslia osoby, ma-

júce kompetencie a zodpovednosť za plánovanie, rozhodova-

nie a kontrolu nad aktivitami Spoločnosti vrátane ich blízkych 

príbuzných,

 podniky, v ktorých podstatný podiel na hlasovacích právach 

vlastní priamo alebo nepriamo ktorákoľvek osoba opísaná v 

predchádzajúcom bode alebo na ktorú môže mať takáto osoba 

významný vplyv. Sem patria podniky vlastnené manažmentom 

Spoločnosti a podniky, ktoré majú so Spoločnosťou spoločné-

ho člena kľúčového manažmentu.

Pri zvažovaní všetkých spriaznených strán sa pozornosť upriamuje 

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

nané za obvyklých a štandardných obchodných podmienok.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov k 31. decembru 2012 a nákladov 

a výnosov za rok 2012 voči spriazneným stranám je nasledovná:

Spriaznené strany Pohľadávka Záväzok Popis

Prepojené spoločnosti 3 115
provízie za sprostredkovanie, vyfakturované 

služby, prijaté služby

vedenie spoločnosti 3 246 mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 6 361

Spriaznené strany Náklad  Výnos Popis

Prepojené spoločnosti 2 040 -
prijaté/poskytnuté služby, sprostredkovanie

úrokový výnos

vedenie spoločnosti 743 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 2 783 -
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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

úrokový výnos

vedenie spoločnosti 590 - mzdové náklady, zamestnanecké požitky

Spolu 2 836 11
 

20. riadenie kaPitálu a regulaČné PoŽiadavky

Spoločnosť je povinná dodržiavať externe stanovené požiadavky na 

kapitál, ktoré sú upravené Zákonom o poisťovníctve a aj reguláciami 

štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom. 

Cieľom je sledovanie nepretržitého dodržiavania skutočnej miery 

solventnosti, ktorá by mala dosahovať najmenej výšku požadovanej 

miery solventnosti, v súlade s Opatrením NBS č. 25/2008. Sol-

ventnosťou poisťovne sa rozumie schopnosť poisťovne zabezpečiť 

vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých 

poistných a zaistných zmlúv.  

K 31. decembru 2012, ako aj k 31.decembru 2011, skutočná miera 

solventnosti Spoločnosti prekračovala výšku požadovanej miery 

solventnosti. 

regulovanou oblasťou je taktiež tvorba, použitie, zásady a spôsob 

umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne, ktorá sa 

riadi Opatrením NBS č. 7/2008.

21. následné udalosti 

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

udalostiam, ktoré by si vyžadovali vykázanie v poznámkach alebo 

úpravu zostatkov v účtovnej závierke k 31. decembru 2012.

táto účtovná závierka bola schválená predstavenstvom Spoločnosti 

dňa 27. marca 2013. 

Podpis v mene predstavenstva:

  

Ing. richard Strapko

predseda predstavenstva

Ing. Peter Jung

podpredseda predstavenstva
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sPráva nezávislého audítora
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dodatok sPrávy audítora
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AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Kontaktné centrum: 0850 1234 66

aegon@aegon.sk

www.aegon.sk
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