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Základné údaje  
o spoločnosti  
AEGON  
Životná poisťovňa, a.s.
Obchodné meno: AEGON Životná poisťovňa, a.s. 
Sídlo spoločnosti: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
IČO: 35 979 356
DIČ: 202 213 4345
IČ pre DPH: SK 202 213 4345
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3810/B
Počet zamestnancov k 31. decembru 2019: 131
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Medzinárodná 
skupina NN
NN Životná poisťovňa, a.s. je členom medzinárodnej finančnej skupiny NN. 
Táto holandská spoločnosť už takmer 175 rokov poskytuje poistenie, 
dôchodkové zabezpečenie a správu investícií vo viac ako 18 krajinách sveta  
a viac než 15 miliónom klientov. NN Group má významné zastúpenie najmä 
v Európe a Japonsku. 

NN Životná poisťovňa, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996.  
V počiatkoch tu pôsobila ako Nationale-Nederlanden a neskôr 
pod značkou ING (od roku 2004). Po vyše 10 rokoch došlo v marci 
2015 k významnému rebrandingu, ktorý sa spájal s návratom  
ku koreňom. Spoločnosť sa premenovala na NN, čím nadvia-
zala na takmer 175-ročnú históriu. Veľkým míľnikom pre NN bol 
rok 2018, keď NN Group dosiahla dohodu o kúpe spoločnosti 
Aegon na Slovensku a v Česku. Na Slovensku NN kúpila Aegon 
Životnú poisťovňu a Aegon dôchodkovú správcovskú spoločnosť. 
Transakcia bola v súlade so stratégiou skupiny NN dosiahnuť rast 
podielu a generovať zvýšené výnosy v regióne strednej Európy. 
Na Slovensku dnes ponúka klientom svoje služby v zastúpení 
spoločností NN Životná poisťovňa, NN dôchodková správcovská 
spoločnosť a NN Tatry - Sympatia. 

História našej spoločnosti siaha až do polovice 19. storočia.  
V apríli 1845 vznikla spoločnosť De Nederlanden van 1845,  
ponúkajúca práve poistnú ochranu majetku pred požiarmi.  
V ďalších desaťročiach firma De Nederlanden van 1845 prospe-
rovala a rástla. V roku 1963 sa zlúčila s Nationale Levensver-
zekering-Bank a výsledkom tohto spojenia bol vznik Nationa-
le-Nederlanden. Od 60. do 80. rokov 20. storočia firma rástla 
prostredníctvom akvizícií, ktoré zahŕňali aj významné podniky  
v USA a otvorila tiež nové pobočky v Európe a Ázii. Dnes patrí  
k popredným medzinárodným koncernom, ponúkajúcim finančné 
služby pre milióny klientov po celom svete.
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Orgány 
spoločnosti 
k 31. decembru 2019

DOZORNÁ RADA:

Predseda: Mgr. Eva Hajná 
Členovia:  Mgr. Peter Holotňák 
 Ing. Róbert Tóth 

PREDSTAVENSTVO: 

Predseda: Ing. Peter Brudňák 
Podpredseda: Ing. Boris Fošnár 
Členovia: Ing. Branislav Buštík 
 Mgr. Martin Višňovský, PhD. 
 Ing. Peter Jung 
 Ing. Jozef Dúcky 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE: 

Jediný akcionár (100 %):  
NN Životná poisťovňa, a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999.
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Správa o stave 
a činnosti 
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Spoločnosť pôvodne vznikla ako 
pobočka holandskej poisťovne  
Aegon Levensverzekering N.V., 
prinášajúc na slovenský trh 
medzinárodné skúsenosti a inovatívne 
produkty z oblasti finančných služieb. 
Produkty, ktoré charakterizuje 
efektívne spájania poistnej ochrany 
zákazníka a výhodné zhodnotenie 
vložených finančných prostriedkov.  
Vo svojom portfóliu poisťovňa 
aktuálne ponúka širokú škálu 
poistných produktov, ktoré 
sprevádzajú klienta v každom 
životnom období. Našu ponuku  
definuje jednoduchosť, 
zrozumiteľnosť, transparentnosť 
a snaha naplniť skutočné potreby 
dnešných ľudí. Naším poslaním je 
pomôcť ľuďom dosiahnuť  
celoživotné finančné zabezpečenie. 
Skupina NN Group 8. januára 
2019 úspešne ukončila akvizíciu 
spoločnosti AEGON Životná 
poisťovňa, a.s.. 

AEGON Životná poisťovňa, a.s.,
Akcionárska štruktúra Spoločnosti k 31. decembru 2019:  
100 % akcií a 100 % hlasovacích práv vlastnila spoločnosť  
NN Životná poisťovňa, a.s., so sídlom: Jesenského 4/C,  
811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999.

Dcérske spoločnosti
• dcérska spoločnosť AEGON partner, s.r.o., so sídlom:  

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 610 984 (ďalej 
len „AEGON partner, s.r.o.“), kde mala Spoločnosť 100 %-ný 
vlastnícky podiel ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach. 
Spoločnosť AEGON partner, s.r.o. bola zapísaná do obchod-
ného registra dňa 17. júna 2006. Hlavnou činnosťou spoločnosti 
AEGON partner, s.r.o. bol výkon finančného sprostredkovania ako 
samostatný finančný agent v sektoroch poistenia alebo zaiste-
nia, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, prijímania 
vkladov, kapitálového trhu a starobného dôchodkového sporenia. 
V roku 2019 prebrala obchodné aktivity spoločnosti AEGON  
partner, s.r.o. spoločnosť Finanzpartner, a. s., so sídlom:  
Tallerova 5, Bratislava, IČO: 44 493 282. 

• Nadácia NN ľuďom, so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Brati-
slava, IČO: 42 355 982 (ďalej len „Nadácia NN ľuďom“), kde mala 
Spoločnosť 100 %-ný podiel na nadačnom imaní. Nadácia NN 
ľuďom bola založená 16. decembra 2013 a jej nadačné imanie 
predstavuje sumu 6 638 eur. V roku 2019 došlo k zmene názvu 
nadácie (pôvodne: Nadácia Aegon ľuďom)a zmene sídla nadácie 
(pôvodne: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava). Účelom Nadá-
cie NN ľuďom bola podpora zdravia, podpora aktivít zameraných 
na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, podpora vedy 
a výskumu, podpora a rozvoj športu, podpora rozvoja a ochrany 
duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora realizácie a ochrany 
ľudských práv alebo iných humanitných cieľov a dobrovoľníckej 
činnosti, podpora ochrany práv detí a mládeže, poskytovanie  
sociálnej pomoci, predovšetkým podpora pomoci fyzickým 
osobám v ťažkých životných situáciách, pri závažnom poškodení 
zdravia a úraze alebo chorobe.
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Produktové portfólio, ktoré ponúka finančnú 
ochranu klienta i celej jeho rodiny  

Základom našich produktov a služieb je zámer porozumieť reálnym 
potrebám našich klientov a snaha zabezpečiť pre nich adekvátnu 
poistnú ochranu. Naše produkty charakterizuje transparentnosť  
a zrozumiteľnosť, pričom kladieme dôraz na efektivitu zhodnoco-
vania úspor a zabezpečenie finančnej budúcnosti počas celého 
života našich klientov. Záleží nám na tom, aby sa klienti mohli na nás 
spoľahnúť v ťažkých životných situáciách.  

Hlavné produktové portfólio našej Spoločnosti tvorí: životné poiste-
nie s investovaním do fondov, rizikové životné poistenie s voliteľným 
investovaním do fondov a detské životné poistenie s investova-
ním do fondov. Naši klienti majú tiež na výber z viac ako desiatky 
doplnkových poistení, smerujúcich k vyššej poistnej ochrane voči 
špecifickým rizikovým situáciám, súvisiacich so zdravím klientov. 
Novinkou v priebehu roka 2019 bolo uvedenie nového rizikového  
životného poistenia NN Partner. Poistenie, ktoré môže klient upra-
vovať podľa svojich aktuálnych potrieb, so zľavami pri navýšení 
poistnej ochrany a s unikátnou ponukou doplnkových poistení  
pre riziká s najčastejším výskytom u Slovákov. 

Naša poisťovňa si váži dôveru, ktorú jej klienti prejavili uzatvorením 
zmluvy životného poistenia. Ako poďakovanie za prejavenú priazeň 
prináša pravidelne a zdarma rôzne formy bonusového poistného 
krytia, bezplatné navýšenie poistných súm alebo vyššie sumy pri 
finančnom plnení poistnej udalosti. 

V roku 2019 mohli klienti naďalej využívať výhody motivačného 
programu s názvom Aegon beneFIT. Každý klient poisťovne, ktorý 
aktívne a pravidelne športuje, mohol získať bezplatné navýšenie 
poistnej sumy vo výške 20 %. Aegon beneFIT možno poskytnúť  
ku všetkým produktom životného poistenia (okrem detského)  
a pre nasledovné doplnkové poistenia – úmrtie, invalidita s jednora-
zovou výplatou poistnej sumy, úmrtie s klesajúcou poistnou sumou, 
invalidita od 41 % a úmrtie s klesajúcou poistnou sumou, invalidita 
od 71 % a úmrtie s klesajúcou poistnou sumou. Účasť v programe 
Aegon beneFIT mohol získať klient, ktorý vykonával pohybovú špor-
tovú činnosť ako amatér, registrovaný športovec alebo rekreačný 
športovec. Ak klient prejavil záujem využiť bonusový program Aegon 
beneFIT, musel poisťovni zdokladovať výkon športovej činnosti. 
Bonus Aegon beneFIT platí po dobu 3 rokov. Ak po jej uplynutí klient 
opätovne preukáže výkon športovej činnosti, bonus ostáva zacho-
vaný až do konca poistnej doby doplnkového poistenia.

Rok 2019 v znamení integrácie  
so spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s.

Pod značkou Aegon pôsobili v roku 2019 na slovenskom trhu štyri 
samostatné spoločnosti - AEGON Životná poisťovňa, a. s., AEGON, 
d.s.s., a.s., AEGON partner, s.r.o., a AEGON Hungary Composite 
Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne  
z iného členského štátu. Záväzky spoločenskej zodpovednosti  
Aegon vykonával prostredníctvom činnosti Nadácie Aegon ľuďom. 
Dohodu o kúpe spoločností oznámila skupina NN Group dňa  
16. augusta 2018. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil 
koncentráciu spoločností pôsobiacich na našom území dňa 29. 
októbra 2018. 

Dňa 14. decembra 2018 vydala Národná banka Slovenska rozhodnu-
tie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. decembra 2018, a ktorým 
udelila predchádzajúci súhlas spoločnosti NN Životná poisťovňa, 
a.s., spoločnosti NN Group N.V., spoločnosti NN Insurance Eurasia 
N.V. a spoločnosti NN Continental Europe Holdings B.V. na nado-
budnutie kvalifikovanej účasti vo výške 100 % podielu na základnom 
imaní Spoločnosti a na to, aby sa AEGON Životná poisťovňa, a.s., 
stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., 
spoločnosti NN Group N.V., spoločnosti NN Insurance Eurasia N.V. 
a spoločnosti NN Continental Europe Holdings B.V. v jednej operácii 
priamo.

Skupina NN Group 08. januára 2019 úspešne ukončila akvizíciu spo-
ločností AEGON Životná poisťovňa, a.s., a AEGON, d.s.s., a.s. Novým 
jediným akcionárom spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s., sa 
od 08. januára 2019 stala spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s., so 
sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
35 691 999.
 
Počas roka 2019 prebiehal v spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, 
a.s., integračný proces. Značku Aegon postupne nahradila značka NN. 
 
Zo zlúčenia spoločností benefitujú predovšetkým klienti. Zdieľané 
know-how a integrované technológie im umožňujú využívať ešte 
kvalitnejšie, rýchlejšie a modernejšie služby. Integrácia oboch pois-
ťovní nemala žiadny vplyv na podmienky poistenia klientov oboch 
spoločností. 

Spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., a AEGON Životná poisťovňa, 
a.s., sa úspešne zlúčili ku dňu 01. januára 2020. 
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takisto veľmi podobné snahou o spoluprácu založenú na vzájomnej 
dôvere a otvorenej komunikácii, či už k finančným sprostredkovate-
ľom alebo samotným klientom. 

Integrácia poisťovní priniesla našim obchodným partnerom možnosť 
využívať tie najlepšie služby a podporu predaja z oboch zlučovaných 
spoločností. Dôraz sme pritom kládli na digitalizáciu služieb a zacho-
vanie vysokej kvality služieb pre našich spoločných zákazníkov. 

Rebranding Spoločnosti a marketingová  
komunikácia 

Otvorená a obojstranná komunikácia je jedným zo základných 
atribútov našej Spoločnosti. Pri komunikácii s klientmi či obchodnými 
partnermi ctíme zásady zrozumiteľnosti, jednoduchosti a transpa-
rentnosti. Týmito princípmi sa riadi i marketingové oddelenie, ktoré 
okrem aktivít smerujúcich k podpore predaja zastrešuje aj externú  
a internú komunikáciu.

Hlavnou úlohou marketingovej komunikácie v priebehu roka 2019 
bolo zabezpečiť plynulý prechod a predstavenie značky NN. Značka 
Aegon, ktorá na slovenskom poistnom trhu pôsobila viac ako  
15 rokov, bola pomerne silno etablovaná vo vnímaní zákazníkov  
a obchodných partnerov. Cieľom nášho marketingového oddelenia 
bolo obom týmto segmentom predstaviť značku NN a výhody, ktoré 
integrácia oboch poisťovní prinesie. 
 
Rovnako dôležitou úlohou bolo i zachovať kontinuitu v službách, 
na ktoré boli klienti a obchodní partneri zvyknutí. Všetky používané 
online aplikácie, ako napríklad portál WebKlient či WebAgent, ktoré 
boli regrandované a sú naďalej k dispozícii všetkým užívateľom. 

Klientov sme proaktívne oslovovali v priebehu celého roka, využíva-
júc pritom viaceré komunikačné kanály – internetovú stránku,  
sociálne médiá, emailový newsletter či listy. Obsahom klientskej 
komunikácie boli predovšetkým praktické informácie o zachovaní 
zmluvných podmienok, možnostiach kontaktovania poisťovne  
a predstavenie výhod, ktoré integrácia s NN Životnou poisťovňou, 
a.s., prinesie. Súčasťou komunikácie bolo i predstavenie značky NN, 
jej viac ako 175 ročnej histórie, globálnej prítomnosti či firemných 
hodnôt. 

Marketingové oddelenie našej poisťovne rovnako zabezpečilo 
rebranding (výmenu značky) všetkých komunikačných materiálov, 
s ktorými prichádzajú klienti a obchodní partneri do styku. Zmena 
značky sa týkala kompletnej zmluvnej dokumentácie, listovej koreš-
pondencie i všetkých propagačných materiálov, ktorými poisťovňa 
disponuje. Značku Aegon tak postupne v priebehu roka nahradila 

Okrem programu Aegon beneFIT sme v roku 2019 klientom ponúkli 
zvýšenú poistnú ochranu pre prípad diagnostikovania kliešťovej 
encefalitídy. Každému klientovi, ktorému lekár diagnostikoval toto 
ochorenie, pomohla poisťovňa jednorazovou sumou 5 000 eur. 

Nadštandardné služby, ktoré klienti využívajú 
bezplatne

Klienti poisťovne, ktorí uzatvorili stanovenú kombináciu doplnkových 
poistení, získali bezplatne možnosť konzultovať svoje diagnózy  
s domácimi i zahraničnými lekármi. Správne určenie diagnózy  
a návrhu liečby je najdôležitejším krokom v procese liečby pacienta, 
u ktorého došlo k závažnému ochoreniu alebo ťažkému úrazu.  
Slovenskí pacienti častokrát nemusia disponovať informáciami  
o všetkých dostupných možnostiach liečby, o nových spôsoboch 
operácií, rehabilitácií a podobne. Preto poisťovňa priniesla vybraným 
klientom možnosť využiť medzinárodnú diagnostickú online službu 
diagnose.me. 

Obchodná činnosť v roku 2019

Obchodná činnosť našej poisťovne zaznamenala úspech vo viace-
rých oblastiach, a to súbežne s integračným procesom a výmenou 
obchodnej značky, ktorá prebiehala na pozadí spoločnosti. Našim 
klientom i obchodným partnerom sme kontinuálne v priebehu roka 
predstavovali našu víziu silnejšej integrovanej spoločnosti so silnej-
ším postavením na slovenskom trhu životného poistenia. 
Významný vplyv na obchodné výsledky našej poisťovne mala 
spolupráca s maklérskymi spoločnosťami, pričom najväčší podiel 
novej produkcie mala spoločnosť PARTNERS GROUP SK. Medzi 
ďalších strategických obchodných partnerov patrila spoločnosť ZFP 
Akadémia, Salve Finance a Universal maklérsky dom. Poďakovanie 
za kvalitnú spoluprácu a dosiahnuté výsledky rovnako patrí všetkým 
ostatným partnerom, ktorí s nami v roku 2019 spolupracovali.
 
Naším cieľom bolo, aby boli naši obchodní partneri neustále 
informovaní o vývoji integračného procesu a aby sa stali súčasťou 
zmien. Prostredníctvom početných osobných stretnutí, obchodných 
konferencií, road-shows či adresnou marketingovou komunikáciou 
sa nám podarilo udržať silné obchodné vzťahy so všetkými strategic-
kými partnermi.  

Obchodné aktivity siete interného makléra Aegon Partner ku koncu 
roka 2019 prevzala spoločnosť Finanzparter, a. s. 
 
So spoločnosťou Finanzpartner sme našli rozsiahly hodnotový prie-
nik, čo sa týka kultúry obchodovania, vysokých nárokov na kvalitu 
produkcie a poskytovaný klientsky servis. Naše firemné kultúry sú si 
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dobe scanov lekárskych správ či fotiek. Klienti môžu využiť možnosť 
zaslať kópiu hlásenia na svoju emailovú adresu, čím získajú vlastnú 
archívnu kópiu hlásenia. Po úspešnom vyplnení a odoslaní poistného 
hlásenia sa klientom zobrazí potvrdzujúca stránka.
 
Služby WebExpert a WebAgent, ktoré sú určené pre finančných 
sprostredkovateľov, rovnako prešli rebrandingovým procesom  
a naďalej sú dostupné pod novou značkou NN. 

Naši kolegovia z IT oddelení spoločností sa museli počas roka 
vysporiadať s náročným spájaním viacerých rozdielnych IT systémov, 
ktoré dovtedy využívala každá z poisťovní. Súčasťou integrácie bola 
i migrácia optického archívu a dizajnovanie nových procesov, ktoré 
ponúkli k správe poistných zmlúv tie najlepšie technické riešenia, 
ktorými obe spoločnosti disponovali. 

Starostlivosť o zamestnancov  
je pre nás kľúčová  

Najcennejším aktívom našej Spoločnosti sú jej zamestnanci. Spoloč-
nosť kladie osobitú pozornosť tomu, aby svojim pracovníkom doká-
zala ponúknuť atraktívne pracovné podmienky, možnosti profesijnej 
realizácie a kariérneho rastu. 

Sme si vedomí, že v integračnom roku 2019 sme na našich kolegov 
kládli zvýšené požiadavky a pracovnú záťaž, nakoľko okrem zabez-
pečenia bežného chodu Spoločnosti museli pracovať i na integrač-
ných úlohách. 
 
Hlavným motorom integračného procesu sa stali jednotlivé in-
tegračné tímy, tzv. streams. Ich manažéri sa pravidelne stretávali 
a po dobu takmer jedného roka nepretržite zabezpečovali plnenie 
jednotlivých integračných úloh. Jedným z cieľov oddelenia ľudských 
zdrojov bola snaha o pozitívne kreovanie novej firemnej kultúry, ktorá 
kombinuje najlepšie atribúty z oboch integrovaných spoločností.  
Zamestnanci sa postupne zbližovali s firemnými hodnotami integro-
vanej spoločnosti, súčasťou integračných aktivít sa stali i organizo-
vané prehliadky nových pracovísk a viaceré možnosti k osobnému 
stretávaniu nových kolegov. Kolegovia z oboch spoločností mali 
príležitosť bližšie sa spoznávať na celofiremných stretnutiach  
s manažmentom, tzv. Town Hall Meeting, ďalej na manažérskych 
work-shopoch, rovnako ako i na menej formálnych aktivitách – akými 
boli prvý integrovaný tímbilding a vianočný večierok. 
 
Našim kolegom ponúkame prístup k širokej palete finančných  
a nefinančných benefitov. Dôraz kladieme na zvýšenú zdravotnú 
starostlivosť o udržanie rovnováhy medzi súkromným a pracovným 
životom. Zamestnanci môžu využívať možnosť práce z domu alebo 
extra dni voľna nad rámec zákona.  V roku 2019 mohli pracovníci 

značka NN. Značka Aegon definitívne opustila slovenský trh život-
ného poistenia k 31. decembru 2019, spolu so zánikom webstránky 
Spoločnosti. 

O všetkých pripravovaných zmenách sme informovali aj našich ob-
chodných partnerov, dodávateľov a všetky spolupracujúce inštitúcie. 

Neodmysliteľnou súčasťou marketingových aktivít je i príprava  
a organizácia podujatí. V priebehu roka sa konalo viacero formálnych 
a pracovných konferencií, určených pre zamestnancov či kolegov  
z partnerských maklérskych firiem. Všetky podujatia sa rovnako  
niesli v duchu spájania spoločností a predstavenia nástupnickej 
značky NN.  

Poisťovňa Aegon ctí korektnú a otvorenú komunikáciu s médiami  
a jej zástupcami. Súčasťou komunikačných aktivít bolo i pravidelné 
informovanie zástupcov médií o príprave a priebehu všetkých in-
tegračných procesov – či už proaktívne zasielaním tlačových správa 
alebo v reaktívnom móde odpovedania na všetky novinárske otázky. 

Neodmysliteľnou súčasťou aktivít marketingového oddelenia je  
i interná komunikácia zameraná na zamestnancov oboch integrova-
ných spoločností.

Integračný proces ako priestor pre inováciu 
digitálnych služieb 

Inovácie spojené s digitalizáciou služieb sa stávajú kľúčové  
pre všetky administratívne procesy  poisťovne. Našou dlhodobou 
snahou je poskytovať klientom a obchodným partnerom digitálne 
služby, ktoré ponúkajú vyššiu efektivitu práce s časovou úsporou. 

Integračný proces, ktorým Spoločnosť prechádzala v roku 2019, bol 
zároveň príležitosťou i na inovovanie digitálneho portfólia. Služba 
WebKlient prešla kompletným rebrandingom. Už pod novou značkou 
NN ponúka klientom i naďalej pohodlný a jednoduchý prístup  
k správe poistenia. Súčasťou služby, ktorú môžu všetci klienti pois-
ťovne využívať bezplatne, je vždy aktuálna hodnota osobného konta, 
prehľad poistného krytia, prehľad uskutočnených platieb, digitálny 
archív vzájomnej komunikácie a výročné listy. Praktickou funkcio-
nalitou je i možnosť aktivácie SMS/emailových notifikácií, ktoré sa 
viažu k poistnej zmluve. Služba WebKlient bola v rámci integračného 
procesu inovovaná o responzívny dizajn – takže je dostupná  
i na mobilných zariadeniach, akými sú smartfón či tablet. 

Aj v roku 2019 sme klientom ponúkli možnosť využiť online podanie 
poistného hlásenia. Online formulár je jednoduchý a prehľadný, jed-
notlivé polia ponúkajú preddefinované vzory povinných údajov alebo 
informačné vysvetlivky. Nový formulár umožní zaslať prílohy v po-
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Dôraz kladieme i na kontinuálne vzdelávanie našich kolegov.  
Zamestnancom pomáhame pri učení cudzích jazykov, rôznych 
osobnostných zručností, odborných tematických školení či širokou 
ponukou online výučbových kurzov. 

Naši zamestnanci mali už v priebehu integrácie možnosť vyjadriť 
svoj názor na novú firemnú kultúru a proces zlučovania spoločností 
prostredníctvom viacerých vĺn zamestnaneckých prieskumov Peakon 
počas júla a novembra 2019. V rámci druhej vlny prieskumu, ktorá 
sa konala v závere integrácie, dosiahla novo vznikajúca spoločnosť 
vynikajúcu účasť zamestnancov na úrovni 88 %. Pozitívne skóre 
dosiahli kolegovia aj v celkovej miere angažovanosti zamestnan-
cov. Túto oblasť hodnotíme na 10-stupňovej škále, pričom naši 
zamestnanci dosiahli úroveň 7,8. V porovnaní s predchádzajúcim 
prieskumom v júli stúpla angažovanosť kolegov o 0,7 stupňa, čo bol 
lepší výsledok ako na úrovni materskej skupiny. Osobitný prieskum 
bol realizovaný počas marca, kde mohli zamestnanci vyjadriť svoj 
názor na firemnú kultúru a pomôcť vyskladať si benefitný program. 
Organizovali sme taktiež individuálne interview so zamestnancami  
na kľúčových pozíciách a  workshopové skupiny s cieľom zistiť, ako 
by mala vyzerať nová firemná kultúra.

čerpať i osobité platené voľno (tzv. Sabbatical), pričom jeho dĺžka 
závisí od počtu odpracovaných rokov v Spoločnosti.  

Pomoc zamestnancom skoordinovať súkromný a pracovný život  
v exponovanom období letných prázdnin priniesol detský letný tábor. 
Do tábora bolo možné prihlásiť všetky deti zamestnancov, ktoré 
mohli zmysluplne a náučne vyplniť čas letných prázdnin. Pre deti 
bol pripravený celodenný program, ktorého súčasťou boli športové 
aktivity, základy viacerých kolektívnych športov, súťaže či edukačné 
aktivity. Účastníci tábora spoznávali Bratislavu, navštívili múzeá, ZOO 
a iné atraktívne miesta. Tábor bol otvorený počas letných školských 
prázdnin. Nakoľko sa považujeme za spoločensky angažovanú firmu, 
opätovne sme sa zúčastnili i na dobrovoľníckych aktivitách. V roku 
2019 sme pomáhali s obnovou a zveľadením priestorov na základnej 
škole Matky Alexie. 
 
V priebehu roka sme pre našich kolegov pripravili podujatie „Deň 
zdravia“, zamerané na prevenciu a lepšiu starostlivosť o osobné 
zdravie. Ku sklonku roka sme všetkých zamestnancov a ich deti 
pozvali na Mikulášske divadelné predstavenie spojené s rozdávaním 
balíčkov. Všetkým zamestnancom sme ďalej ponúkli možnosť čerpať 
výhody MultiSport členskej karty, ktorú mohli počas roka využívať  
v takmer stovke partnerských zariadení. Za účelom podpory zdra-
vého stravovania došlo v priebehu roka tiež k navýšeniu hodnoty 
denného stravovacieho lístka na sumu 4,60 eur. K posilneniu vzájom-
nej spolupráce sme zorganizovali a finančne podporili aj individuálne 
tímbildingy jednotlivých oddelení. 
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Ostatné 
informácie
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Spoločnosť vo svojej výročnej správe nezverejňuje opis politiky 
rozmanitosti podľa § 20 odsek 13 zákona o účtovníctve, nakoľko 
Spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v § 20 odsek 13 písm. a) až 
c) zákona o účtovníctve.

Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti 
výskumu a vývoja 
 
Spoločnosť nevykladala od 01. januára 2019 do 31. decembra 2019 
žiadne finančné prostriedky do oblasti výskumu a vývoja.

Informácia o nadobúdaní vlastných akcií,  
dočasných listov, obchodných podielov a akcií, 
dočasných listov a obchodných podielov  
materskej účtovnej jednotky
 
Spoločnosť nenadobudla počas účtovného obdobia od 01. januára 
2019 do 31. decembra 2019  do svojho portfólia vlastné akcie, 
dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné 
podiely materskej účtovnej jednotky.

Informácia o organizačných zložkách  
v zahraničí 
 
Spoločnosť nemá zriadené žiadne organizačné zložky v zahraničí.  
 
Riziká
 
Spoločnosť je vystavená rôznym poistným a finančným rizikám, ktoré 
sú podrobne opísané v účtovnej závierke. 

Vplyv na životné prostredie
 
Spoločnosť nevykonáva aktivity, ktoré by mali negatívny vplyv  
na životné prostredie.

Vplyv na zamestnanosť 
 
Spoločnosť zamestnávala k 31. decembru 2019 131 pracovníkov.  

Udalosti osobitného významu 
 
Ku dňu 1. januára 2020 spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s.,  
a AEGON Životná poisťovňa, a.s. úspešne zlúčili. Nástupníckou  
spoločnosťou sa stala spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s.,  
so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 35 691 999. Novou obchodnou značkou integrovanej spoloč-
nosti sa stala značka „NN“. Generálnym riaditeľom spoločnosti stal 
Ing. Peter Brudňák. 
 
Samotný chod a obchodnú činnosť ovplyvnila svetová pandémia 
koronavírusu. Na reálne ohrozenie zdravia zamestnancov a klientov 
spoločnosti reagovala NN Životná poisťovňa, a.s., okamžitými 
krokmi. V rámci prevencie a ochrany zdravia poisťovňa umožnila 
svojim zamestnancom, ktorým to umožňuje pracovná náplň,  
aby pracovali zo svojich domácností v tzv. režime Home Office.  
Poisťovňa takisto pristúpila k dočasnému krátkodobému obmedzeniu 
fyzických návštev obchodných kancelárií. I napriek tomu spoločnosť 
kontinuálne zabezpečila všetky služby a servis pre svojich klientov  
a obchodných partnerov, či už prostredníctvom online alebo distanč-
ných služieb. Naším cieľom je zachovať kontinuitu v rozsahu  
a kvalite služieb, na ktoré sú naši klienti a partneri zvyknutí. Preven-
tívne opatrenia platia až do odvolania, v závislosti od vývoja vírusovej 
epidémie. Bližšie informácie o vplyve pandémie koronavírusu  
SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 na chod Spoloč-
nosti sú uvedené v časti 25 Udalosti po konci účtovného obdobia, 
ktorá je súčasťou poznámok účtovnej závierky (str. 67).

Údaje požadované podľa osobitých predpisov 
 
Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších právnych predpisov neupravuje 
osobitné požiadavky na údaje a informácie zverejnené vo výročnej 
správe. 

Informácia podľa § 20 odsek 12 a 14 zákona  
o účtovníctve
 
AEGON Životná poisťovňa, a.s., vo svojej výročnej správe nezve-
rejňuje nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve 
činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestna-
neckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu  
o boji proti korupcii a úplatkárstvu podľa § 20 odsek 9 zákona  
o účtovníctve, nakoľko priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
Spoločnosti za účtovné obdobie od 01. januára 2019  
do 31. decembra 2019 neprekročil  500 zamestnancov. 
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Ďalšou oblasťou, ktorú plánujeme v roku 2020 intenzívne rozvíjať,  
je spolupráca s korporátnym segmentom. Máme záujem upevniť  
a prehĺbiť spoluprácu s jednou z popredných slovenských bánk  
a využiť vzájomne synergie pri sprostredkovaní ponuky finančných 
služieb.  
 
I naďalej plánujeme rozvoj a inovácie v oblasti digitálnych služieb. 
Sme presvedčení, že online riešenia dokážu našim klientom i ob-
chodným partnerom priniesť vyššiu efektivitu práce a časovú úsporu 
pri správe poistných zmlúv. 
 
Špeciálnu pozornosť budeme venovať komunikácii s klientmi tak, 
aby sme udržali a posilnil prejavenú dôveru pri ochrane ich zdravia. 
Ako poďakovanie im chceme priniesť zvýšenú poistnú ochranu  
v podobe bezplatných poistných krytí či lojalitných bonusov.

Finančný plán

Vzhľadom na fakt, že sa Spoločnosť k 1. januáru 2020 zlúčila so 
spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s., bude cieľom zlúčenej 
spoločnosti využiť svoju veľkosť, dosiahnuť nákladové synergie zlú-
čenia a poskytovať klientom ešte kvalitnejšie služby. Cieľom zlúčenej 
spoločnosti bude nárast klientskeho portfólia a v tejto súvislosti 
plánuje rásť v predpísanom poistnom. V oblasti výplat škodových 
udalostí klientom zlúčená spoločnosť očakáva, že vzhľadom na 
nárast portfólia, ako aj na zloženie portfólia, vyplatí svojim klientom 
viac ako v predchádzajúcich rokoch. Zlúčená spoločnosť plánuje 
rast hospodárskeho výsledku i v nasledovných rokoch.

Informácia o predpokladanom budúcom vývoji 
činnosti Spoločnosti v roku 2020

Ambíciou novej integrovanej spoločnosti je stať sa lídrom na trhu 
životného poistenia. A to nielen v náraste anualizovaného predpí-
saného poistného, ale aj lídrom v kvalite poskytovaného servisu 
klientom a obchodným partnerom.
 
Strategické oblasti rozvoja spoločnosti na rok 2020 sa týkajú  
manažmentu portfólia klientov, podpory distribučných kanálov  
a rozvoja strategických partnerstiev, vytvorenia korporátnej obchod-
nej línie a modernizácie procesov. K dosiahnutiu týchto strategic-
kých oblastí plánujeme aktivovať všetky firemné princípy, ku ktorým 
patria angažovaní zamestnanci, zameranie na zákazníka a princíp 
obchodne riadenej spoločnosti. Vízia na ďalšie roky obchodnej 
činnosti rovnako počíta s dátovým riadením spoločnosti a výraznou 
digitalizáciou služieb i procesov. 
 
V súlade so strategickým plánovaním chceme neustále prinášať 
inovácie v produktovom portfóliu. Integrácia oboch poisťovní umož-
nila predstaviť nové produkty, ktoré v sebe kombinujú tie najlepšie 
poistné krytia a výhody z oboch spoločností. Prvou novinkou bolo 
uvedenie nového rizikového životného poistenia NN Partner. Pois-
tenia, ktoré môže klient upravovať podľa svojich aktuálnych potrieb, 
so zľavami pri navýšení poistnej ochrany a s unikátnou ponukou 
doplnkových poistení pre riziká s najčastejším výskytom u Slovákov. 
Druhou novinkou je investičné životné poistenie NN Plan.  
To ponúka plán na ochranu zdravia klienta ako i jeho celej rodiny, 
spolu s možnosťou tvorby finančnej rezervy prostredníctvom in-
vestičného zhodnotenia peňazí. V nasledovnom období sa chceme 
sústrediť i na inovácie v doplnkových poisteniach, predovšetkým 
so zameraním na krytie závažných zdravotných rizík či rizika úmrtia 
počas obdobia splácania hypotekárnych úverov. 
 
V rámci obchodnej činnosti chceme udržať vysoký štandard spolu-
práce so strategickými maklérskymi spoločnosťami. Predovšetkým  
s tými, ktorí poskytujú vysoko kvalitný servis pre klientov počas 
celého životného cyklu poistnej zmluvy. Rovnako máme ambíciu 
naďalej intenzívne budovať a rozvíjať interné predajné siete. Naším 
cieľom je, aby boli služby našej poisťovne dostupné pre klientov  
v rámci celého územia Slovenska. Klientske centrá a obchodné 
miesta našej poisťovne sú už dnes dostupné vo väčšine krajských  
a okresných miest. 
 



Spoločnosť za rok 2019 dosiahla zisk 4 780 tis. EUR. Spoločnosť 
sa k 1. januáru 2020 zlúčila so spoločnosťou NN Životná  
poisťovňa, a.s. Zlúčenie bolo v hodnotách podľa IFRS 3 účtova-
ných od momentu spoločnej kontroly skupiny NN. Za rok 2019 
v hodnotách podľa IFRS 3 účtovaných od momentu získania 
spoločnej kontroly skupinou NN dosiahla spoločnosť stratu  

3 293 tis. EUR. O rozdelení výsledku hospodárenia spoločnosti 
za rok 2019 rozhodne valné zhromaždenie akcionárov. Návrh 
štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je previesť celý 
výsledok hospodárenia na účet hospodárske výsledky minulých 
období.

Návrh na rozdelenie 
zisku alebo vyrovnanie 
straty 
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Správa nezávislého audítora

Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Správa z auditu účtovnej závierky
Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s.
(„Spoločnosť“), ktorá obsahuje výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2019, výkazy ziskov 
a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, zmien vlastného imania a peňažných tokov
za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky účtovnej závierky, ktoré obsahujú súhrn 
významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za 
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa Medzinárodných štandardov finančného 
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards 
on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa 
ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“)
týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej 
závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ 
pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom 
audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa 
zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na 
ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.
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Ocenenie záväzkov vyplývajúcich zo životných poistných zmlúv

Hodnota záväzkov vyplývajúcich zo životných poistných zmlúv k 31. decembru 2019: 142 
823 tis. EUR (k 31. decembru 2018: 111 917 tis. EUR).

Viď poznámky 2 a 3 (Základné účtovné zásady a metódy; Kľúčové účtovné odhady a 
aplikovanie úsudku pri uplatňovaní účtovných metód a zásad) a poznámky 11 a 18
(Technické rezervy; Riadenie poistného rizika).

Kľúčová záležitosť auditu: Naša reakcia:

Záväzky vyplývajúce zo životných poistných 
zmlúv tvoria najvýznamnejšiu položku 
súvahy Spoločnosti. Ich ocenenie je 
spojené s významnou neistotou 
vyplývajúcou z  odhadov, ktoré si od 
manažmentu Spoločnosti vyžadujú použitie 
úsudkov a komplexných a subjektívnych 
pred-pokladov. Tieto predpoklady sú 
použité ako vstupy do modelu oceňovania 
používaného Spoločnosťou založeného na 
štandardných aktuárskych metodo-lógiách.

Navyše, ku každému dátumu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka je 
Spoločnosť povinná vykonať test 
primeranosti poistných záväzkov (tzv. „LAT 
test“) s cieľom poukázať, či sú vykázané 
záväzky vyplývajúce zo životných poistných 
zmlúv adekvátne. Test je založený na 
porovnaní odhadov súčasnej hodnoty 
budúcich peňažných tokov vyplývajúcich z 
platných poistných zmlúv s vykázanými 
hodnotami poistných záväzkov. V prípade, 
že LAT test ukáže, že hodnoty záväzkov 
vyplývajúcich zo životných poistných zmlúv 
sú nedostatočné v porovnaní s odhadom 
budúcich peňažných tokov, celá 
nedostatočnosť je vykázaná vo výkaze 
ziskov a strát. 

Aj relatívne malá zmena v použitých 
predpokladoch môže mať významný dopad 
na výslednú hodnotu týchto záväzkov. Za 
predpoklady s naj-významnejším vplyvom 
na odhad považujeme použité úrokové 
miery, očakávanú mieru úmrtnosti 
poistených a mieru stornovanosti poistných 
zmlúv.

Procedúry, ktoré boli vykonané za asistencie 
našich vlastných aktu-árskych špecialistov, 
zahŕňali okrem iných:
• Zhodnotenie metodológie a pred-

pokladov použitých Spoločnosťou pri 
ocenení záväzkov vyplývajúcich zo 
životných poistných zmlúv (vrátane LAT 
testu) v porovnaní s meto-dológiou 
a aktuálnymi predpokladmi používanými 
v rovnakom odvetví, s relevantnými 
regulačnými požia-davkami 
a s požiadavkami finan-čného 
výkazníctva;

• Testovanie navrhovanej podoby, 
implementácie a účinnosti fungo-vania 
vybraných kľúčových interných kontrol 
Spoločnosti týkajúcich sa procesu 
nastavenia a aktualizovania  aktuárskych 
predpokladov a tiež testovanie 
všeobecných IT kontrol spojených so 
zberom dát, ich získavaním a validáciou, 
primárne v súvislosti s poistnými 
udalosťami;

• Posúdenie výsledkov analýzy vlastnej 
skúsenosti Spoločnosti („back-testing“)
a použitie týchto historických výsledkov za 
účelom kritického zhodnotenia kľúčových 
netrhových predpokladov ako napríklad 
miera stornovanosti použitá v LAT teste 
k 31. decembru 2019;

• Zhodnotenie primeranosti ďalších 
kľúčových predpokladov nasledovne:
- Diskontné sadzby – oproti pozo-

rovateľným trhovým sadzbám;
- Očakávaná miera úmrtnosti 

poistených – oproti vlastnej 
skúsenosti Spoločnosti a exter-ným 
štatistickým dátam;
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Zamerali sme sa aj na kompletnosť a kvalitu 
dát použitých v aktuárskych výpočtoch 
Spoločnosti.

Pre horeuvedené dôvody považujeme 
ocenenie záväzkov vyplývajúcich zo 
životných poistných zmlúv za kľúčovú 
oblasť auditu.

• Posúdenie vhodnosti informácií 
zverejnených v poznámkach účtov-nej 
závierky Spoločnosti súvisiacich so 
záväzkami vyplývajúcimi zo životných 
poistných zmlúv voči požiadavkám 
relevantných štandardov finančného 
výkazníctva.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú 
závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala 
pravdivý a verný obraz podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení 
prijatom Európskou úniou a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie 
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo 
chyby. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu 
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť 
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť. 

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného 
výkazníctva Spoločnosti. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu 
audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí 
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu 
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že 
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, 
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy 
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na 
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v 
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže 
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.
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• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 
efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom.

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver 
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by 
mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak 
dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe 
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie 
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov 
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však 
môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v 
nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom 
rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých 
významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným správou a riadením tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili 
príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch 
a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu 
nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. 

Zo skutočností komunikovaných osobám povereným správou a riadením určíme tie, ktoré mali 
najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými 
záležitosťami auditu. Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný 
právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch 
nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno 
odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným 
prospechom z jej uvedenia.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon 
o účtovníctve“). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné 
informácie vo výročnej správe. 
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa 
s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo 
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významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. 
Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali 
k dispozícii. 

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, 
ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu 
účtovnej závierky vyjadríme názor, či:

• informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou 
závierkou za daný rok, 

• výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe 
našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré  sme získali počas auditu účtovnej 
závierky.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách 
týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu
Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom Spoločnosti 
12. septembra 2019 na základe nášho schválenia valným zhromaždením Spoločnosti  
15. mája 2019. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich 
obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich 
opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 1 rok.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou 
vypracovanou pre výbor pre audit, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto 
správy.

Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných 
požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone 
auditu sme zostali nezávislí od Spoločnosti.
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Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v účtovnej závierke sme 
Spoločnosti a účtovným jednotkám, v ktorých má Spoločnosť rozhodujúci vplyv, neposkytli 
žiadne iné služby.

27. marca 2020
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť: Zodpovedný audítor: 
KPMG Slovensko spol. s r.o. Ing. Martin Kršjak
Licencia SKAU č. 96  Licencia UDVA č. 990  
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AEGON Životná poisťovňa, a.s.  
Individuálny výkaz o finančnej situácii  

Poznámky na stranách 5 až 42 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.    1 

V tisícoch EUR Pozn. 31. december 2019 31. december 2018 
    
AKTÍVA    
Dlhodobý hmotný majetok 6 1 085 288 
Dlhodobý nehmotný majetok 6 737 679 
Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 7 21 437 19 404 
Investície v dcérskych spoločnostiach 8 58 560 
Ostatné finančné a poistné aktíva a preddavky 9,19 1 756 1 704 
Odložená daňová pohľadávka 17 530 1 212 
Finančný majetok k dispozícií na predaj 19 15 090 16 360 
Finančný majetok v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok 19 120 571 91 752 
Terminované vklady v bankách 19 3 403 4 933 
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 19 14 900 10 693 
Pohľadávky z dane z príjmov  956 36 
      
    
AKTÍVA CELKOM  180 523 147 621 
        
    
VLASTNÉ IMANIE    
Základné imanie 10 17 200 17 200 
Rezervný fond 10 3 043 2 570 
Oceňovacie rozdiely z precenenia finančného majetku  532 329 
Nerozdelený zisk  10 072 9 265 
    

      
VLASTNÉ IMANIE CELKOM  30 847 29 364 
        

    
ZÁVÄZKY    
Technická rezerva na životné poistenie 11,19 8 551 8 091 
Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných 

prostriedkov v mene poistených 11,19 126 801 97 809 

Technická rezerva na poistné plnenia 11,19 5 956 4 823 
Technická rezerva na poistné budúcich období 11,19 1 515 1 194 
Ostatné záväzky 12 6 853 6 340 
      
    
ZÁVÄZKY CELKOM  149 676 118 257 
      
    
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM  180 523 147 621 
        

26 Poznámky na stranách 26 až 67 sú integrálnou súčasťou tejto účtovnej závierky.



AEGON Životná poisťovňa, a.s.  
Individuálny výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku 
     

Poznámky na stranách 5 až 42 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.    2 

V tisícoch EUR Pozn. 2019 2018 
    
Hrubé predpísané poistné 13 52 336 50 976 
Poistné postúpené zaisťovateľom 13 (1 376) (1 329) 
    
    
Čisté predpísané poistné  50 960 49 647 
    
    
Zaistné provízie a ostatné výnosy  307 274 
Výnosy z finančného umiestnenia 14 21 787 (7 483) 
Ostatné výnosy  298 219 
    
    
Výnosy spolu  73 352 42 657 
    
    
Poistné plnenia v hrubej výške 15 16 203 14 233 
Poistné plnenia postúpené zaisťovateľom 15 (555) (503) 
Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia 11 1 133 (132) 
Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia postúpená 
zaisťovateľom 

11 (91) (145) 
    
    
Čisté poistné plnenia  16 690 13 453 
    
    
Zmena stavu technických rezerv  9, 11 29 852 1 828 
Obstarávacie a prevádzkové náklady 16 19 734 20 736 
Zmena stavu opravných položiek a odpis majetku  619 (60) 
Úrokové náklady na lízingový záväzok  6 - 
    
    
Náklady spolu  66 901 35 957 
    
    
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM  6 451 6 700 
    
    
Daň z príjmov 17 (1 671) (1 973) 
    
    
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ  4 780 4 727 
      
    
Ostatné súhrnné zisky / straty:     
Položky, ktoré môžu byť následne reklasifikované do 
hospodárskeho výsledku:    
Finančný majetok k dispozícii na predaj    
-  Precenenie počas roka  256 (261) 
-  Straty mínus zisky reklasifikované do hospodárskeho výsledku 

pri predaji  14 -  2  

- Odložená daň   (53)  54  
    
    
Ostatné súhrnné zisky a straty spolu, znížené o daň  203 (205) 
    
    
SÚHRNNÝ ZISK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE  4 983 4 522 
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AEGON Životná poisťovňa, a.s.  
Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní  

Poznámky na stranách 5 až 42 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.    3 

V tisícoch EUR 
Základné 

imanie 

Zákonný 
rezervný 

fond 

Ostatné 
kapitálové 

fondy 
Oceňovacie 

rozdiely 
Nerozdelený 

zisk 

Vlastné 
imanie 
spolu 

       
K 1. januáru 2018 17 200 2 160 - 534 8 448 28 342 
       
       
Hospodársky výsledok  - - - -  4 727 4 727 
Ostatné súhrnné straty - - - (205) -  (205) 
       
       
Celkové súhrnné zisky a straty - - - (205) 4 727 4 522 
       
       
Tvorba rezervného fondu (pozn. 10) - 410 -  -  (410) -  
Transakcie s akcionármi:       
Vyplatené dividendy (pozn. 10) - -  -  -  (3 500) (3 500) 
       
       
K 31. decembru 2018 17 200 2 570 -  329 9 265 29 364 
       
       
Hospodársky výsledok  -  -  -  -  4 780 4 780 
Ostatné súhrnné zisky -  -  -  203 -  203 
       
       
Celkové súhrnné zisky  -  -  -  203 4 780 4 983 
       
       
Tvorba rezervného fondu (pozn. 10) -  473 -  -  (473) -  
Transakcie s akcionármi:       
Vyplatené dividendy (pozn. 10) -  -  -  -  (3 500) (3 500) 
       
       
K 31. decembru 2019 17 200 3 043 -  532 10 072 30 847 
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AEGON Životná poisťovňa, a.s.  
Individuálny výkaz peňažných tokov   

Poznámky na stranách 5 až 42 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.    4 

V tisícoch EUR Pozn. 2019 2018 
    
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti    
    
Prijaté poistné  52 532 51 084 
Platby zaisťovateľovi  (1 376) (1 319) 
Prijaté provízie  392 469 
Splatené pôžičky od poistencov  (4) 3 
Prijaté platby od zaisťovateľa  814 830 
Obstarávacie a prevádzkové výdavky  (9 193) (8 642) 
Vyplatené provízie  (12 216) (11 589) 
Výplaty poistných plnení (výplaty klientom)  (16 256) (14 252) 
Platby dane z príjmov  (1 963) (2 598) 
Lízingové splátky – úrok  (6) - 
    
    
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti spolu  12 724 13 986 
    
    
Peňažné toky z investičnej činnosti     
    
Prijaté úroky  482 254 
Príjmy z predaja/maturity finančného majetku k dispozícii na predaj      1 316 495 
Nákup  finančného majetku k dispozícii na predaj  - (4 837) 
Obstaranie investícií kryjúcich technickú rezervu na krytie rizika z 
investovania finančných prostriedkov v mene poistených  (7 699) (8 751) 

Obstaranie investícií kryjúcich technické rezervy (okrem technickej 
rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene 
poistených) 

 
- (758) 

Investície do termínovaných vkladov  1 533 3 002  
Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 6 (421) (314) 
Predaj dlhodobého hmotného a nehmotného majetku  13 165 
Investície do dcérskych spoločností 8 (150) (150) 
    
    
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti spolu  (4 926) (10 893) 
    
    
Peňažné toky z finančnej činnosti    
    
Dividendy 10 (3 500) (3 500) 
Lízingové splátky – istina  (91) - 
    
    
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti spolu  (3 591) (3 500) 
    
    
Čistý nárast peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  4 207 (407) 
    
    
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia  10 693 11 100 
    
    
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia 19 14 900 10 693 
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AEGON Životná poisťovňa, a.s.  
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke – 31. december 2019 
      

Poznámky na stranách 5 až 42 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky  5 

1 Všeobecné informácie 

AEGON Životná poisťovňa, a.s. (ďalej aj „Spoločnosť“) 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. Je zapísaná v Obchodnom registri (OR) Okresného súdu 
Bratislava I, vložka číslo 3810/B. IČO Spoločnosti je 35 979 356 a DIČ Spoločnosti je  2022134345. 
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 

Priamou materskou spoločnosťou Spoločnosti je NN Životná poisťovňa, a.s. so sídlom Jesenského 4/C, 
81102 Bratislava, Slovensko (do 8.1.2019 AEGON Slovakia Holding B.V. so sídlom Aegonplein 50, s-
Gravenhage, 2591TV, Holandsko). Najvyššou materskou spoločnosťou (angl. „Ultimate shareholder“) je NN 
Group N.V., so sídlom Haag, Holandsko (do 8.1.2019 AEGON N.V. so sídlom Aegonplein 50, s-Gravenhage, 
2591TV, Holandsko).  

Individuálna účtovná závierka spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. k 31. decembru 2019 bola 
vypracovaná v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo v znení platnom v Európskej 
únii („IFRS“). Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 15. 
mája 2019 valným zhromaždením Spoločnosti. 

Táto účtovná závierka bola vypracovaná ako individuálna účtovná závierka v súlade s § 17a odsek 1 zákona 
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Významné 
investície do dcérskych spoločností sú uvedené v Poznámke 8. Spôsob účtovania investícií je uvedený 
v Poznámke 2. Spoločnosť a jej dcérske spoločnosti sú súčasťou NN Group („Skupina“). 

Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti NN Continental Europe 
Holdings, B.V., so sídlom Haag, Holandsko, s kanceláriami na adrese Schenkkade 65, 2595 AS Haag, 
Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Holandskej obchodnej komory pod č. 33002024, jediného 
akcionára priamej materskej spoločnosti, a na tejto adrese je možné nahliadnuť do konsolidovanej účtovnej 
závierky tejto spoločnosti. Spoločnosť využila interpretáciu popísanú v dokumente vydanom komisiou pre 
Vnútorný trh a služby Európskej Komisie pre Výbor regulácie účtovníctva (dokument ARC /08/2007) o 
vzťahu medzi IAS predpismi a štvrtou a siedmou Direktívou, ktoré boli následne nahradené smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2013/34 /EÚ. Európska Komisia je toho názoru, že ak spoločnosť využije 
možnosť alebo je povinná pripraviť jej účtovnú závierku v súlade s IFRS, môže takúto účtovnú závierku 
pripraviť a vydať nezávisle od pripravenia a vydania jej konsolidovanej závierky. Na základe vyššie 
uvedených skutočností Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. 

Základná činnosť účtovnej jednotky. Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti 
pre poistný druh životného poistenia v rozsahu nasledovných poistných odvetví: (i) poistenie pre prípad 
smrti, poistenie pre prípad dožitia, alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, (ii) poistenie spojené s 
investičným fondom a (iii) poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je doplnkovým poistením k hlavnému 
poisteniu. 

Sídlo spoločnosti. Adresa sídla spoločnosti je Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava 3, Slovenská 
republika. 

Mena účtovnej závierky. Táto účtovná závierka je prezentovaná v tisícoch EUR, pokiaľ nie je uvedené 
inak.  
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Poznámky na stranách 5 až 42 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky  6 

1 Všeobecné informácie (pokračovanie) 

Členovia predstavenstva a dozornej rady. Predstavenstvo Spoločnosti k 31. decembru 2019 tvorili Ing. 
Peter Brudňák (predseda od 16.01.2019, do 08.01.2019 Ing. Richard Strapko), Ing. Boris Fošnár 
(podpredseda), Ing. Branislav Buštík (člen), Mgr. Martin Višňovský, PhD. (člen od 16.01.2019, do 08.01.2019 
JUDr. Dana Macková), Ing. Peter Jung (člen od 16.01.2019) a Ing. Jozef Dúcky (člen od 18.10.2019). 
Dozornú radu Spoločnosti k 31. decembru 2019 tvorili Mgr. Eva Hajná (predseda od 08.01.2019, do 
08.01.2019 Jonkheer Frans Ferdinand Feyo de Beaufort), Mgr. Peter Holotňák (člen od 08.01.2019, do 
08.01.2019 Gyula Horváth) a Ing. Róbert Tóth (člen od 04.09.2019, do 31.07.2019 Mgr. Peter Bában). 
 
Počet zamestnancov. K 31. decembru 2019 bol priemerný počet zamestnancov 113 (2018: 114), z toho 
počet vedúcich zamestnancov 23 (2018: 22). 

2 Základné účtovné zásady a metódy 

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky. Spoločnosť zanikla bez likvidácie a jej právnym nástupcom 
bude NN Životná poisťovňa, a. s.. Rozhodný deň pre účtovníctvo a dane z príjmu bol v zmluve o zlúčení 
stanovený na 1. januára 2020. Právne zlúčenie nadobudlo účinnosť k 1. januáru 2020. 

Táto účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, 
a.s. za rok 2019 v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo v znení platnom 
v Európskej únii. Účtovná závierka bola zostavená na základe princípu historických cien, okrem cenných 
papierov, ktoré sú ocenené v reálnej hodnote (cez výkaz ziskov a strát alebo cez výkaz ostatného súhrnného 
výsledku) a predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania Spoločnosti, keďže všetky jej aktivity a obchodné 
vzťahy preberá nástupnícka spoločnosť od rozhodného dňa. 

Nasledovný text uvádza základné účtovné zásady a metódy. Tieto boli aplikované konzistentne v bežnom 
aj predošlom účtovnom období ak nie je uvedené inak. 

Finančné nástroje - základné pojmy oceňovania. V závislosti od ich klasifikácie sú finančné nástroje 
vykázané v reálnej hodnote alebo v umorovanej hodnote zistenej metódou efektívnej úrokovej miery, tak 
ako je to popísané ďalej. 
 
Reálna hodnota je cena, ktorú by vlastník získal z predaja majetku alebo dlžník zaplatil za prevod záväzku 
v rámci obvyklej transakcie medzi účastníkmi trhu v deň ocenenia. Najlepším dôkazom reálnej hodnoty je 
cena na aktívnom trhu. Aktívny trh je taký, na ktorom sa transakcie s daným majetkom alebo záväzkom 
uskutočňujú s dostatočnou frekvenciou a objeme tak, že kontinuálne poskytuje informáciu o cene. Reálna 
hodnota finančných nástrojov obchodovaných na aktívnom trhu sa zisťuje ako súčin ich kótovanej ceny a ich 
množstva vlastneného Spoločnosťou. Tento postup sa uplatňuje aj v prípade, že denný objem obchodovaný 
na trhu nie je dostatočný na to, aby dokázal absorbovať množstvo vlastnené účtovnou jednotkou a pokyn 
na predaj pozície v rámci jednej transakcii by mohol ovplyvniť kótovanú cenu. Kótovaná cena použitá na 
ocenenie majetku je kótovaná ponuková (bid) cena.  
 
Reálna hodnota je analyzovaná podľa jej úrovne v hierarchii reálnych hodnôt nasledovne: (i) úroveň jeden 
predstavuje ocenenie trhovou cenou (bez úpravy) z aktívneho trhu s identickým majetkom alebo záväzkom, 
(ii) úroveň dva predstavujú ocenenia pomocou techník alebo modelov, ktorých všetky podstatné vstupné 
parametre sú pozorovateľné pre daný majetok alebo záväzok buď priamo (t.j. ako ceny) alebo nepriamo (t.j. 
odvoditeľné z cien), táto kategória zahŕňa aj kótované cenné papiere, ktoré neboli pravidelne dostupné, resp. 
trh nebol dostatočne aktívny a (iii) úroveň tri predstavuje ocenenia, ktorých vstupné parametre nie sú 
odvoditeľné z trhových údajov (t.j. existujú subjektívne stanovené vstupné parametre). Pre účely účtovného 
vykázania sa predpokladá, že akékoľvek presuny medzi úrovňami v hierarchii reálnych hodnôt nastali vždy 
len ku koncu účtovného obdobia.  

Transakčné náklady sú náklady priamo súvisiace s nákupom, vydaním alebo predajom finančného nástroja. 
Sú to náklady, ktoré by neboli vynaložené v prípade, že by nedošlo k transakcii. Transakčné  
náklady zahrňujú poplatky a provízie zaplatené sprostredkovateľom (vrátane zamestnancov pracujúcich ako 
sprostredkovatelia), poradcom, maklérom a obchodníkom, poplatky regulačným orgánom a burzám 
cenných papierov, a dane a poplatky za prevod. Transakčné náklady nezahrňujú zľavy alebo prirážky, 
náklady na financovanie, alebo interné správne náklady. 
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2 Základné účtovné zásady a metódy (pokračovanie) 

Umorovaná hodnota zistená metódou efektívnej úrokovej miery je hodnota predstavujúca sumu, v ktorej bol 
finančný nástroj zaúčtovaný v čase jeho obstarania mínus splátky istiny, plus časovo rozlíšené úroky a mínus 
prípadné opravné položky na zníženie hodnoty finančného majetku. Časovo rozlíšené úroky zahŕňajú 
časové rozlíšenie transakčných nákladov a rozdielu medzi cenou obstarania a nominálnou hodnotou 
metódou efektívnej úrokovej miery. Takto časovo rozlíšený úrok je súčasťou ocenenia finančných nástrojov 
v súvahe.  

Metóda efektívnej úrokovej miery je metóda výpočtu zostatkovej hodnoty a stanovenia úrokových výnosov 
a nákladov za dané obdobie s cieľom dosiahnuť konštantnú úrokovú mieru (efektívnu úrokovú mieru). 
Efektívna úroková miera je taká, ktorá presne diskontuje odhadované budúce platby alebo príjmy (s 
výnimkou budúcich úverových strát) počas doby trvania finančného nástroja prípadne doby kratšej na čistú 
účtovnú hodnotu finančného nástroja. Efektívna úroková miera diskontuje peňažné toky nástrojov 
s premenlivou úrokovou mierou do doby ďalšej zmeny úroku s výnimkou prémie alebo diskontu, ktoré 
odrážajú úverové riziko nad premenlivou úrokovou mierou špecifikovanou pre finančný nástroj s výnimkou 
ostatných premenných, ktoré sa nemenia spolu s trhovou úrokovou mierou. Tieto prémie alebo diskonty sa 
časovo rozlišujú počas celej očakávanej doby trvania finančného nástroja. Výpočet súčasnej hodnoty zahŕňa 
všetky poplatky medzi zmluvnými stranami zaplatené alebo prijaté, ktoré sú integrálnou súčasťou efektívnej 
úrokovej miery.  

Počiatočné ocenenie finančných nástrojov. Finančné nástroje v reálnej hodnote preceňované cez 
hospodársky výsledok sú v čase ich obstarania alebo vzniku zaúčtované v reálnej hodnote. Ostatné 
finančné nástroje sú v čase ich obstarania alebo vzniku ocenené reálnou hodnotou plus transakčné náklady. 
Najlepším dôkazom reálnej hodnoty v čase obstarania je transakčná cena. Zisk alebo strata v čase 
obstarania sa účtuje len ak rozdiel medzi transakčnou cenou a reálnou hodnotou môže byť doložený cenou 
z iných súčasne uskutočnených transakcií na trhu s tým istým finančným nástrojom alebo oceňovacím 
modelom, ktorého vstupné parametre predstavujú len dáta z dostupných trhov.  

Bežné nákupy a predaje finančného majetku sa vykazujú k dátumu finančného vysporiadania obchodu, ktorý 
predstavuje dátum, kedy Spoločnosť dané aktívum obdrží alebo dodá. Táto metóda je dôsledne používaná 
pre všetky nákupy a predaje finančného majetku. 

Odúčtovanie finančného majetku. Spoločnosť odúčtuje finančný majetok v nasledujúcich prípadoch: (a) 
majetok alebo pohľadávka boli splatené alebo právo na príjem z tohto majetku vypršalo iným spôsobom, 
alebo (b) Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z finančného majetku alebo uzatvorila dohodu o 
prevode príjmov z daného majetku ihneď po obdržaní príjmu, ktorá spĺňa stanovené podmienky, pričom: (i) 
previedla v podstate všetky riziká a výhody vlastníctva majetku alebo (ii) nepreviedla v podstate všetky riziká 
a výhody vlastníctva ale neponechala si kontrolu. Kontrola zostane na strane Spoločnosti v prípade, že 
protistrana nie je prakticky schopná predať daný majetok ako celok nezávislej strane bez toho, aby predaj 
nepodliehal ďalším obmedzeniam. 

Dlhopisy k dispozícii na predaj. Tieto dlhopisy predstavujú investičné cenné papiere, ktoré Spoločnosť 
vlastní a ktoré môžu byť predané v závislosti od potreby v oblasti likvidity alebo v prípade zmien trhových 
úrokových sadzieb. Dlhopisy k dispozícii na predaj sú ocenené ich reálnou hodnotou. Úrokové výnosy 
vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery na základe umorovanej hodnoty týchto dlhopisov sa účtujú s 
vplyvom na hospodársky výsledok. Ostatné zmeny v reálnej hodnote sú zaúčtované do ostatného súhrnného 
zisku alebo straty až do odúčtovania dlhopisu alebo do vzniku straty zo zníženia hodnoty, keď sa 
kumulatívne precenenie reklasifikuje z ostatných súhrnných ziskov alebo strát do hospodárskeho výsledku.  

Straty zo zníženia hodnoty sa účtujú ako náklad do hospodárskeho výsledku v čase ich vzniku ak nastane 
jedna alebo viac udalostí po obstaraní dlhopisov, ktoré majú negatívny vplyv na sumu alebo čas prijatia 
odhadovaných peňažných tokov. Udalosti straty sledované Spoločnosťou sú tie isté ako pri finančnom 
majetku oceňovanom v umorovanej hodnote, čo je uvedené v odseku “Opravné položky k finančnému 
majetku účtovanému v umorovanej hodnote”. Ak sa v nasledujúcom období reálna hodnota dlhopisu zvýši 
a tento nárast je možné objektívne spojiť s udalosťou, ktorá nastala po predchádzajúcom zaúčtovaní straty 
zo zníženia hodnoty, je strata z hospodárskeho výsledku v danom období odúčtovaná.  

Podielové cenné papiere k dispozícii na predaj. Tieto cenné papiere predstavujú investície, ktoré 
Spoločnosť vlastní a ktoré môžu byť predané v závislosti od potreby v oblasti likvidity alebo v prípade zmien 
trhových cien a kurzov. Podielové cenné papiere k dispozícii na predaj sú ocenené ich reálnou hodnotou.  

Poznámky na stranách 26 až 67 sú integrálnou súčasťou tejto účtovnej závierky.32
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Dividendové výnosy z podielových cenných papierov sa účtujú s vplyvom na hospodársky výsledok v čase 
ich schválenia valným zhromaždením a ak je pravdepodobné, že budú Spoločnosti vyplatené. Ostatné 
zmeny v reálnej hodnote sú zaúčtované do ostatného súhrnného zisku alebo straty až do odúčtovania 
cenného papiera alebo do vzniku straty zo zníženia hodnoty, keď sa kumulatívne precenenie reklasifikuje z 
ostatných súhrnných ziskov alebo strát do hospodárskeho výsledku. Straty zo zníženia hodnoty sa účtujú 
ako náklad do hospodárskeho výsledku v čase ich vzniku, t.j. ak dôjde k významnému alebo dlhšiemu 
poklesu ich hodnoty pod obstarávaciu cenu.  

V takom prípade sa kumulatívne precenenie - stanovené ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a aktuálnou 
reálnou hodnotou mínus straty už v minulosti prevedené do hospodárskeho výsledku - reklasifikuje z 
ostatných súhrnných ziskov alebo strát do hospodárskeho výsledku. Straty zo zníženia hodnoty sa následne 
z hospodárskeho výsledku neodúčtujú a následné zisky z precenenia sa účtujú do ostatného súhrnného 
zisku. 

Dlhopisy v reálnej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok. Dlhopisy v reálnej hodnote 
preceňované cez hospodársky výsledok sú takto klasifikované v čase ich obstarania na základe toho, že 
touto klasifikáciou dôjde k zamedzeniu účtovného nesúladu, ktorý by inak vznikol v súvislosti s účtovaním 
súvisiacej rezervy na investičné poistenie, ktorú tieto dlhopisy kryjú. Riziko zo zmeny reálnej hodnoty týchto 
finančných aktív nesú poistení, pričom prislúchajúce precenenie rezervy z investičného poistenia sa účtuje 
s vplyvom na hospodársky výsledok. Tieto cenné papiere sú ocenené ich reálnou hodnotou, pričom všetky 
zmeny reálnej hodnoty v príslušnom období, vrátane úrokových výnosov a realizovaných ziskov a strát pri 
predaji, sú vykázané ako súčasť zisku alebo straty z finančného umiestnenia. 

Podielové cenné papiere v reálnej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok. Podielové cenné 
papiere v reálnej hodnote preceňované cez hospodársky výsledok sú takto klasifikované v čase ich 
obstarania na základe toho, že touto klasifikáciou dôjde k zamedzeniu účtovného nesúladu, ktorý by inak 
vznikol v súvislosti s účtovaním súvisiacej rezervy na investičné poistenie, ktorú tieto cenné papiere kryjú. 
Riziko zo zmeny reálnej hodnoty týchto finančných aktív nesú poistení, pričom prislúchajúce precenenie 
rezervy z investičného poistenia sa účtuje s vplyvom na hospodársky výsledok. 

Tieto cenné papiere sú ocenené ich reálnou hodnotou, pričom všetky zmeny reálnej hodnoty v príslušnom 
období, vrátane dividendových výnosov a realizovaných ziskov a strát pri predaji, sú vykázané ako súčasť 
zisku alebo straty z finančného umiestnenia. 

Ostatné finančné a poistné aktíva. Ostatné finančné a poistné aktíva zahŕňajú pohľadávky, vrátane 
pohľadávok z poistenia. Pohľadávky sa pri prvotnom vykázaní oceňujú v nominálnej hodnote a následne sa 
ich hodnota znižuje o hodnotu opravných položiek. Opravná položka k úverom a pohľadávkam sa zaúčtuje 
v prípade objektívneho dôkazu, že Spoločnosť nie je schopná získať všetky sumy splatné v ich pôvodných 
termínoch. Výnimkou sú pohľadávky z poistenia, kde sa opravná položka tvorí v celej výške pohľadávky 
okrem pohľadávok z titulu akumulovaného dlhu, kde sa opravná položka tvorí v celej výške pohľadávky, ak 
poistná zmluva trvá viac ako šesť rokov. Akumulovaný dlh sa tvorí v prípade produktov s počiatočným a 
akumulačným osobným kontom. Bežné poistné splatné v počiatočnej lehote 2 rokov je umiestňované na 
počiatočné osobné konto. Bežné poistné splatné po počiatočnej lehote je umiestňované na akumulačné 
osobné konto. Zdrojom na pokrývanie rizikových poplatkov, fixného poplatku a poplatku za správu aktív je 
akumulačné osobné konto. Uvedené poplatky, ktoré sa vecne a časovo vzťahujú na počiatočnú lehotu, ale 
v tejto lehote nemajú zdroj na svoje pokrytie sa akumulujú do tzv. akumulovaného dlhu. Akumulovaný dlh 
sa začína uhrádzať po uplynutí počiatočnej lehoty do výšky finančných prostriedkov dostupných na 
akumulačnom konte. V prípade ukončenia poistnej zmluvy je zostávajúci akumulovaný dlh rozpustený 
okamžite. V prípade pôžičiek poskytnutých poistencom slúži Spoločnosti ako zábezpeka záväzok voči 
dlžníkovi z titulu technickej rezervy z existujúcej poistnej zmluvy. 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (najmä software), sa 
oceňuje v obstarávacej cene mínus oprávky a opravné položky na zníženie jeho hodnoty. Hmotný majetok 
sa odpisuje rovnomerne počas predpokladanej doby životnosti, ktorá predstavuje 2 až 5 rokov okrem 
technického zhodnotenia budov, ktorý sa odpisuje počas doby trvania nájmu maximálne však 15 rokov. 
Nehmotný majetok sa odpisuje počas životnosti 2 až 5 rokov. Zostatková doba životnosti sa každý rok 
prehodnocuje. 
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Nájmy – IFRS 16 
 
Pri uzavretí zmluvy Spoločnosť vyhodnocuje, či zmluva obsahuje nájom. Zmluva predstavuje nájomnú 
zmluvu respektíve obsahuje nájom, ak prenáša právo kontrolovať používanie daného majetku počas 
určitého obdobia za protihodnotu. Spoločnosť považuje zmluvu za nájom, ak spĺňa všetky nasledujúce 
podmienky: 
– existuje identifikovaný majetok, či už explicitne alebo implicitne, a 
– nájomca získa v podstate všetky ekonomické úžitky z používania identifikovaného majetku, a 
– nájomca má právo riadiť používanie identifikovaného majetku. 
 
Táto účtovná metóda sa použije pre zmluvy uzavreté po 1. januári 2019.  
 
Spoločnosť uplatnila výnimku a aplikovala nový štandard IFRS 16 na všetky zmluvy, ktoré uzatvorila pred 1. 
januárom 2019 a identifikovala ich ako nájmy podľa IAS 17 a IFRIC 4 (grandfather the definition of lease on 
transition). To znamená, že nanovo neposudzuje lízingové zmluvy, ktoré boli vyhodnotené ako lízing podľa 
IAS 17, či spĺňajú novú definíciu lízingu podľa IFRS 16. 
 
Spoločnosť vykáže právo na využívanie majetku a záväzok z nájmu na začiatku nájmu. Počiatočná hodnota 
práva na používanie majetku sa stanoví ako súčet počiatočnej hodnoty záväzku z nájmu, platieb nájomného 
uskutočnených pred alebo v deň začatia nájmu, počiatočných priamych nákladov na strane nájomcu 
ponížených o akékoľvek obdržané lízingové stimuly. Pri stanovení doby nájmu sa predovšetkým posudzuje 
dĺžka dohodnutej doby nájmu ako aj možnosti jej predčasného ukončenia resp. možnosti predĺženia zmluvy.  

Právo na používanie majetku sa odpisuje rovnomerne počas doby nájmu od začatia nájmu až po jeho 
ukončenie. Odpisovať sa začína dňom začatia nájmu. Posúdenie možného znehodnotenia práva na 
používanie majetku sa uskutočňuje podobným spôsobom ako posúdenie zníženia hodnoty nehnuteľností, 
strojov a zariadení, ako je  opísané v predchádzajúcej účtovnej zásade.  

Záväzok z nájmu sa prvýkrát oceňuje v deň sprístupnenia najatého majetku nájomcovi (deň začiatku nájmu). 
Záväzky z lízingu sa prvotne oceňujú v súčasnej hodnote lízingových splátok počas doby nájmu, ktoré neboli 
zaplatené k dátumu počiatočného ocenenia s použitím diskontnej sadzby, ktorú predstavuje prírastková 
výpožičková miera nájomcu („the incremental borrowing rate“). Prírastková výpožičková miera nájomcu bola 
stanovená na základe dostupných finančných informácií týkajúcich sa Spoločnosti. Následné precenenie 
lízingového záväzku sa vykoná v prípade, že dôjde k zmene podmienok zmluvy (napr. zmena doby nájmu 
z dôvodu uplatnenia možnosti na predĺženie prípadne predčasné ukončenie zmluvy, zmena platby za nájom 
na základe zmeny indexu alebo sadzby používanej pri stanovení platieb, zmena  posúdenia 
pravdepodobnosti uplatnenia kúpnej opcie atď.). Akékoľvek následné prehodnotenie záväzku z nájmu bude 
mať vplyv aj na ocenenie práva na používanie majetku.  

Do roku 2019 Spoločnosť účtovala iba o operatívnom lízingu tak ako to definovalo IAS 17. Uhradené platby 
z operatívneho lízingu boli rovnomerne vykazované v hospodárskom výsledku počas doby trvania lízingu. 
 
Investície v dcérskych spoločnostiach. Investície v dcérskych spoločnostiach sa vykazujú v 
obstarávacích cenách. Spoločnosť ku každému súvahovému dňu prehodnocuje, či existujú objektívne 
indikátory zníženia hodnoty investícií v dcérskych spoločnostiach. Ak existujú objektívne známky zníženia 
ich hodnoty, Spoločnosť zodpovedajúcim spôsobom zníži ich účtovnú hodnotu a vykáže stratu zo zníženia 
hodnoty  v hospodárskom výsledku. Spoločnosť získava objektívne dôkazy zníženia hodnoty investícií v 
dcérskych spoločnostiach rovnakým spôsobom ako v prípade nefinančného majetku.  

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady. Spoločnosť na mesačnej báze rozlišuje obstarávacie náklady k 
poistným zmluvám a to v sume, ktorá zodpovedá získateľským a bonusovým províziám prislúchajúcim 
danému mesiacu. Cieľom časového rozlišovania obstarávacích nákladov je ich časové zosúladenie 
s ostatnými peňažnými tokmi z poistných zmlúv. 
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Termínované vklady. Termínované vklady a pohľadávky sú finančným majetkom s pevne stanovenou 
splatnosťou (viac ako 3 mesiace). Termínované vklady sa zaúčtujú v čase prevodu peňažných prostriedkov 
banke. Termínované vklady sú ocenené umorovanou hodnotou zistenou metódou efektívnej úrokovej miery.  

Peniaze a peňažné ekvivalenty. Peniaze a peňažné ekvivalenty zahŕňajú pokladničnú hotovosť, ceniny, 
vklady v bankách a ostatný krátkodobý vysoko likvidný majetok so splatnosťou tri mesiace a menej v čase 
jeho obstarania. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty sa oceňujú v nominálnej hodnote zvýšené o 
časovo rozlíšené úroky. Peniaze a peňažné ekvivalenty sú použité aj pre výkaz peňažných tokov. 

Záväzky z poistných zmlúv a z investičného poistenia. Poistná zmluva je taká dohoda o kompenzácii 
pre poisteného, na základe ktorej jedna strana (poisťovateľ) akceptuje významné poistné riziko od druhej 
strany (poistený) v prípade, že špecifikovaná budúca neistá udalosť (poistná udalosť) negatívne ovplyvní 
poisteného. Poistnou zmluvou nie je taká zmluva, ktorá vystavuje poisťovateľa finančnému riziku bez 
prenosu významného poistného rizika. Finančné riziko je riziko možnej budúcej zmeny v úrokovej sadzbe, 
cene cenného papiera, cene komodity, kurze meny, indexe cien alebo sadzieb, úverovom ratingu alebo inej 
premennej, ktorá je nezávislá od zmluvných strán. Poistné riziko je významné vtedy, ak by pri vzniku poistnej 
udalosti bola Spoločnosť povinná vyplatiť významnú sumu dodatočných plnení. Spoločnosť považuje za 
významné poistné riziko také riziko, kde pri vzniku poistnej udalosti je poistné plnenie minimálne o 10 % 
vyššie ako plnenie splatné v prípade, ak by  udalosť nenastala, pričom takáto udalosť môže reálne nastať. 
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. Niektoré poistné zmluvy 
obsahujú doplnkové poistenia. Tieto doplnkové poistenia nie sú klasifikované osobitne, nakoľko sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 

Spoločnosť poskytuje produkty životného poistenia v dvoch typoch: (i) unit-linked a (ii) universal life. 
Základným charakteristickým znakom oboch typov je, že pre poistnú zmluvu sa vytvára osobné konto, 
ktorého hodnota sa zvyšuje alokáciou poistného a investičnými výnosmi a znižuje sa inkasom rizikových a 
administratívnych poplatkov. 

Pri produktoch typu „unit-linked“ je osobné konto vedené v jednotkách investičných fondov a investičné riziko 
nesie poistník, ktorý si sám volí spomedzi ponúkaných investičných fondov. 

Pri produktoch životného poistenia typu „universal life – bez investičného rizika“ je osobné konto vedené vo 
funkčnej mene a Spoločnosť garantuje minimálne zúročenie prostriedkov na tomto osobnom konte (1,9%, 
2,5% resp. 3% p.a. v závislosti od dátumu uzavretia poistnej zmluvy), pričom v prípade vyššieho zhodnotenia 
sa klientom spravidla pripíše celých 100% dosiahnutého výnosu. 

Spoločnosť vytvára technické rezervy na zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej 
činnosti. Technické rezervy predstavujú rezervy na predpokladané záväzky voči poistencom vyplývajúce z 
platných poistných zmlúv. Rezervy boli vytvorené na základe obozretného a primeraného odhadu záväzkov 
vyplývajúcich z poistných zmlúv.  

Poistné krytia. Spoločnosť v súčasnosti ponúka nasledovné typy hlavných poistných krytí: (i) zmiešané 
životné poistenie (PROFI INVEST, životné poistenie s investovaním do fondov, BENEFIT PLUS, životné 
poistenie s investovaním do fondov; ŽIVOT KOMPLET, životné poistenie s investovaním do fondov; ZFP 
ŽIVOT, životné poistenie s investovaním do fondov), (ii) BUDÚCNOSŤ KOMPLET, rizikové životné poistenia 
s voliteľným investovaním do fondov, BEST LIFE, rizikové životné poistenia s voliteľným investovaním do 
fondov a FAIR, rizikové životné poistenia s voliteľným investovaním do fondov, NN PARTNER, rizikové 
životné poistenie  a (iii) JUVENTUS, detské životné poistenie s investovaním do fondov; ŠTART, detské 
životné poistenie s investovaním do fondov. Klienti majú možnosť prikúpiť si k väčšine poistných zmlúv 
životného poistenia nasledovné doplnkové poistenia: doplnkové poistenie prevzatia platenia poistného v 
prípade invalidity, doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného, doplnkové poistenie invalidity s 
jednorazovou výplatou, doplnkové poistenie invalidity s rentovou výplatou, doplnkové poistenie invalidity 
a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou, doplnkové poistenie úmrtia, doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou 
poistnou sumou, doplnkové poistenie úmrtia v dôsledku úrazu, doplnkové poistenie úmrtia v dôsledku 
infarktu srdca alebo mozgovej príhody, doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym 
plnením, doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu, doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu, 
doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu PLUS, doplnkové poistenie doby liečenia úrazu,  
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doplnkové poistenie bolestného k dobe liečenia úrazu, doplnkové poistenie operácie v dôsledku choroby, 
doplnkové poistenie najčastejších závažných chorôb, doplnkové poistenie následkov závažných chorôb 
alebo úrazov, doplnkové poistenie kritických chorôb, doplnkové poistenie závažných chorôb II., doplnkové 
poistenie závažných chorôb pre ženy, doplnkové poistenie závažných chorôb pre mužov, doplnkové 
poistenie práceneschopnosti, doplnkové poistenie hospitalizácie, doplnkové poistenie závažných chorôb pre 
deti, doplnkové poistenie úmrtia s rentovou výplatou.   

Technická rezerva na životné poistenie. Technická rezerva na životné poistenie sa tvorí na produkty s 
garantovanou technickou úrokovou mierou. Technická rezerva na životné poistenie predstavuje aktuálnu 
hodnotu osobného konta poistenca ku koncu daného účtovného obdobia. Hodnota osobného konta 
predstavuje sumu zaplateného poistného zníženého o poplatky na krytie poistných rizík a ostatné poplatky 
na pokrytie nákladov dohodnutých v poistných podmienkach a zvýšeného o investičný výnos z investovania 
prostriedkov technických rezerv. Pre produkty Global, Premium, Premium Move a Budúcnosť Komplet 
Spoločnosť vytvára klasickú prospektívnu matematickú rezervu ako rozdiel medzi súčasnou hodnotou 
očakávaných budúcich poistných plnení a súčasnou hodnotou očakávaného budúceho netto poistného.  

Technická rezerva na krytie rizika z investovania prostriedkov v mene poistených. Technická rezerva 
sa tvorí na produkty investičného životného poistenia (unit linked), kde investičné riziko nesie poistený. 
Rezerva predstavuje aktuálnu hodnotu osobného konta 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 zaplatené na poistnú 
zmluvu, ale ešte neboli zainvestované vo forme investičných jednotiek. Počet podielových jednotiek sa 
zvyšuje o zaplatené poistné a znižuje o poplatky na krytie poistných rizík a ostatné poplatky na pokrytie 
nákladov dohodnutých v poistných podmienkach. Výnosy z investícií ovplyvňujú aktuálnu cenu podielovej 
jednotky. Neinvestovaná časť je dočasne (do momentu investovania) krytá peňažnými prostriedkami na 
bežnom alebo termínovanom bankovom účte. 

Technická rezerva na poistné plnenia. Technická rezerva na poistné plnenia je určená na poistné plnenia 
z poistných udalostí. Rezerva sa tvorí na poistné plnenia nahlásené do konca bežného účtovného obdobia 
a v bežnom účtovnom období nevybavené (RBNS) a na poistné plnenia vzniknuté, ale nenahlásené do 
konca bežného účtovného obdobia (IBNR).  

Rezerva RBNS. Spoločnosť tvorí túto rezervu v závislosti od typu poistnej udalosti vo výške 
predpokladaného poistného plnenia. Pri ukončení poistnej zmluvy poistnou udalosťou sa súčasne rozpúšťa 
rezerva na životné poistenie, rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene 
poistených a rezerva na poistné budúcich období. Rezerva RBNS sa rozpustí k dátumu rozhodnutia o výške 
poistného plnenia klientovi. 

Rezerva IBNR. Táto rezerva predstavuje odhad nákladov na poistné udalosti, ktoré už nastali, ale do konca 
účtovného obdobia neboli nahlásené. Aplikovaná metóda Chain Ladder vychádza z výplat poistných udalostí 
a RBNS rezervy počas sledovaného obdobia. Údaje sú agregované podľa obdobia vzniku poistnej udalosti 
a obdobia, kedy boli poisťovni nahlásené. Predpokladá sa, že poistné udalosti sa budú v budúcnosti vyvíjať 
v súlade s vývojom v minulosti, ktorý je zachytený vo vývojovom trojuholníku minulých poistných udalostí. 

Súčasťou rezervy na poistné plnenie je odhad predpokladaných nákladov spojených s vybavovaním 
poistných udalostí (LAE). Rezerva sa vytvára vo výške percenta z RBNS a IBNR. Percento sa stanoví 
podielom nákladov vzniknutých s vybavovaním poistných udalostí a objemom vyplatených škôd za uplynulé 
účtovné obdobie. 

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy. Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa tvorí na 
krytia poskytované 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 doplnkové poistenia, 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. 

Poznámky na stranách 26 až 67 sú integrálnou súčasťou tejto účtovnej závierky.36
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Vložené deriváty. V produktoch boli identifikované viaceré vložené deriváty, resp. opcie a garancie, ako 
napr. technická úroková miera, odkupná hodnota a podiel na zisku. Nakoľko všetky vložené deriváty sú úzko 
späté s hlavným krytím, nie je nutné tieto deriváty oddeliť. 

Test primeranosti rezerv. Spoločnosť vykonáva test primeranosti rezerv k súvahovému dňu. Cieľom testu 
je preveriť, či výška rezerv vypočítaná podľa pôvodných aktuárskych predpokladov je dostatočná v 
porovnaní s výpočtom, ktorý zohľadňuje predpokladané peňažné toky pri použití aktuálnych diskontných 
sadzieb, aktuárskych predpokladov a vplyv rizikových faktorov. 

Použitý test primeranosti vychádza z predpokladov stanovených Spoločnosťou buď na základe vlastných 
skúseností, alebo na základe odhadov vývoja. Ak test preukáže, že výška rezerv nie je dostatočná, rozdiel 
sa zaúčtuje cez hospodársky výsledok Spoločnosti.  

Zaistné zmluvy. Ako zmluvy o zaistení, ktoré má Spoločnosť v držbe, sú klasifikované také zmluvy, do 
ktorých vstupuje Spoločnosť so zaisťovateľmi a na základe ktorých si Spoločnosť nárokuje plnenia 
vznikajúce zo zmlúv, ktoré Spoločnosť vydala a ktoré spĺňajú definíciu poistnej zmluvy.  

Spoločnosť postupuje zaisťovateľom podiely na rizikách vyplývajúcich z bežnej činnosti za účelom zníženia 
možných čistých strát prostredníctvom presunu rizika. Položky súvahy a výkazu súhrnných ziskov a strát 
vyplývajúce zo zaistných zmlúv sú prezentované oddelene od súvahových a výsledovkových položiek 
vyplývajúcich z poistných zmlúv. Dôvodom je skutočnosť, že zaistné zmluvy nezbavujú Spoločnosť priamych 
záväzkov voči poisteným.  

Hlavným zaisťovateľom je Mníchovská zaisťovacia spoločnosť - Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft. Produkty Premium, Premium Move a doplnkové poistenie úmrtia v dôsledku infarktu srdca 
alebo mozgovej príhody sú zaistené zaisťovateľom Reinsurance Group of America (RGA). 

Poistné zmluvy Spoločnosti sú zaistené excedentným zaistením na rizikovej báze a kvótovým zaistením. 
Zaistené riziká sú najmä: smrť, smrť následkom úrazu, závažné choroby, trvalé následky úrazu a plná a 
trvalá invalidita. 
 
Pohľadávky voči zaisťovateľom a podiel zaisťovateľa na technických rezervách sú evidované v rámci 
ostatných finančných a poistných aktív. Poistné postúpené zaisťovateľovi je vykazované ako náklad. 
Postúpené poistné plnenia sa účtujú ako výnos. Sumy pohľadávok zo zaistenia a záväzkov voči 
zaisťovateľom predstavujú sumy nárokované alebo platené podľa podmienok zaistnej zmluvy. Zaistenie má 
vplyv na rezervy na poistné plnenia (IBNR a RBNS); na ostatné rezervy Spoločnosti nevplýva. Spoločnosť 
účtuje o podiele zaisťovateľa na škodách a plneniach až pri ich vyplatení. 

Aktíva vyplývajúce zo zaistenia sú posudzované z hľadiska zníženia hodnoty ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka a to rovnako ako pri posudzovaní finančného majetku v umorovanej hodnote. 

Ostatné záväzky. Záväzky z obchodného styku sa zaúčtujú v čase splnenia dodávky zmluvnou protistranou 
a sú oceňované umorovanou hodnotou. 

Predpísané poistné a podiel zaisťovateľa na poistnom. Poistné je určené výškou, ktorá má hodnotu 
odplaty poistníka za poskytnutú poistnú ochranu. Lehotné poistné (t.j. poistné, ktoré je určené na poistnej 
zmluve a súvisí hlavne s rozsahom poistného krytia a výškou poistných súm) je určené Spoločnosťou na 
základe poistno–technických metód. 

Nárok na poistné vzniká Spoločnosti v poistnej zmluve definovaným dňom začiatku poistenia a zaniká dňom 
ukončenia poistenia. Spoločnosť účtuje hrubé predpísané poistné, t. j. bez zohľadnenia skutočnosti, či 
poistné patrí celé alebo len sčasti do príslušného účtovného obdobia, so zohľadnením zaniknutých poistných 
zmlúv, bez zohľadnenia zaistenia.  

Hrubým predpísaným poistným je súčet všetkých jednotlivých predpísaných poistných, ktoré vznikli v danom 
účtovnom období. Vzhľadom na charakter produktov Spoločnosti hrubé predpísané poistné sa znižuje o 
nezaplatené poistné v prípade poistných zmlúv, ktoré majú podľa všeobecných poistných podmienok nárok 
na prázdniny v platení.  
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Úrokové výnosy. Výnosy z úrokov finančného majetku, ktorý nie je klasifikovaný ako majetok v reálnej 
hodnote cez hospodársky výsledok, sú účtované metódou efektívnej úrokovej miery. Hodnota finančných 
investícií prinášajúcich úrokový výnos je mesačne zvyšovaná o alikvotný úrokový výnos k poslednému dňu 
v mesiaci. 

Výnosy z dividend. Výnosy z dividend sa účtujú, ak bola dividenda schválená valným zhromaždením a je 
pravdepodobné, že dividenda bude spoločnosti vyplatená. 

Zaistné provízie. Zisková provízia týkajúca sa zaistných zmlúv sa vykazuje v tom účtovnom období, v 
ktorom nárok na zaistnú províziu vznikol.  

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy. Medzi náklady na obstaranie poistných zmlúv patria získateľské 
provízie a ostatné náklady, ktoré súvisia s obstarávaním a administráciou nových poistných zmlúv, napríklad 
náklady na marketing, lekárske výpisy a prehliadky, poštovné, tlačivá, školenia poradcov. Časť týchto 
nákladov sa časovo rozlišujú ako je uvedené vyššie. 

Náklady na poistné plnenia.  Medzi náklady Spoločnosti sú zahrnuté aj výplaty z poistných udalostí 
(poistné plnenia), výplaty odkupnej hodnoty pri predčasnom zrušení poistenia (vypovedanie poistnej 
zmluvy). Záväzok zo zmluvných nárokov, ktoré Spoločnosti vznikli na základe uzatvorených poistných 
zmlúv, začína dňom začiatku poistenia.  

Spoločnosť na pokrytie svojich záväzkov voči poisteným, ktoré budú vyplatené v budúcnosti, vytvára rezervu 
na poistné plnenia, rezervu na životné poistenie a rezervu na krytie rizika z investovania finančných 
prostriedkov v mene poistených. Zmena stavu rezervy sa účtuje cez náklady a výnosy. 

Zamestnanecké požitky. Zamestnanecké požitky sú všetky formy protihodnôt poskytnutých Spoločnosťou 
výmenou za služby poskytované zamestnancami. Vykázané sú v položke „Ostatné záväzky“. 

Krátkodobé zamestnanecké požitky sa účtujú v nominálnej hodnote a predstavujú priebežne platené mzdy, 
náhrady mzdy cez sviatky, dovolenky, odmeny zamestnancom a odvody zamestnávateľa na sociálne a 
zdravotné poistenie. V priebehu roka Spoločnosť odvádza príspevky na povinné zdravotné, nemocenské a 
úrazové poistenie a na garančný fond a fond poistenia v nezamestnanosti vo výške určenej zákonom na 
základe hrubých miezd. V priebehu roka sa do týchto fondov vyplácajú príspevky do výšky 35,2 % (31. 
decembra 2018: 35,2 %) hrubých miezd, do výšky mesačnej mzdy, podľa príslušných právnych predpisov. 
Príspevok, ktorý platí zamestnanec, bol vo výške 13,4 % (31. decembra 2018: 13,4 %). 

Od 1. marca 2017 spoločnosť schválila Koncepciu odmeňovania zamestnancov, v zmysle ktorej bola 
zavedená povinnosť odkladu vyplatenia časti pohyblivej odmeny spadajúcej pod variabilné odmeňovanie - 
ročný bonus pre vymedzený okruh osôb, zodpovedných za výkon kľúčových funkcií. Výška odloženej 
odmeny je 40% celkovej schválenej ročnej odmeny a doba odkladu je stanovená na 3 roky.  

Náklady na povinné zdravotné, nemocenské a úrazové poistenie a garančný fond a fond poistenia v 
nezamestnanosti sú účtované ako náklad v rovnakom období ako súvisiace mzdové náklady.  

Opravné položky k finančnému majetku v umorovanej hodnote (okrem pohľadávok z poistenia). 
Opravné položky sú vykázané v hospodárskom výsledku v momente vzniku jednej alebo viacerých udalostí 
(„stratové udalosti“), ktoré nastali po prvotnom zaúčtovaní finančného majetku, a ktoré majú vplyv na sumu 
alebo čas prijatia odhadovaných peňažných tokov z finančného majetku alebo skupiny finančného majetku, 
ktoré sa dajú spoľahlivo odhadnúť.  

V prípade, že Spoločnosť zhodnotí, že neexistuje objektívny dôvod pre tvorbu opravnej položky k 
samostatne vyhodnocovanému finančnému majetku, bez ohľadu na významnosť zaradí tento finančný 
majetok do skupiny finančných majetkov s podobným úverovým rizikom a zhodnotí potrebu tvorby opravnej 
položky pre skupinu ako celok. Primárne faktory, ktoré Spoločnosť považuje za určujúce pri stanovení, či 
existuje objektívny dôkaz o znehodnotení majetku, ktorý vedie k tvorbe opravnej položky sú: 
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- dlžník je v omeškaní alebo inak porušil zmluvu; 
- dlžník je vo významnej finančnej tiesni, čo Spoločnosť stanoví na základe finančných informácií o 

dlžníkovi; 
- dlžník zvažuje konkurz alebo finančnú reštrukturalizáciu; 
- nastane negatívna zmena v úverovej kvalite dlžníka v dôsledku zmien v podnikateľskom prostredí, ktoré 

majú vplyv na dlžníka;  

Pre účely stanovenia opravnej položky skupiny majetku sa finančný majetok zoskupuje na základe 
podobnosti úverového rizika. Úverové riziko je podstatné pre odhad budúcich peňažných tokov z majetku 
a je indikátorom schopnosti splácať všetky splatné čiastky podľa zmluvných podmienok. 

Budúce peňažné toky v rámci skupiny finančných aktív, ktoré sú pre účel tvorby opravnej položky 
vyhodnocované spoločne, sú odhadované na základe zmluvných peňažných tokov aktív a na základe 
skúseností vedenia s platobnou schopnosťou a skúseností ohľadne úspešnosti vymáhania dlžných súm, 
ktoré sú po lehote splatnosti. Historické informácie sú upravené tak, aby odrážali súčasné podmienky, ktoré 
neovplyvňovali predchádzajúce obdobia a odstránili sa vplyvy minulých podmienok, ktoré už v súčasnosti 
neexistujú.  

Zníženie hodnoty majetku je vždy účtované cez účet opravných položiek, ktorý znižuje sumu majetku na 
súčasnú hodnotu očakávaných budúcich peňažných tokov (ktoré nezahrňujú budúce úverové straty, ktoré 
ešte nenastali). Súčasná hodnota sa zisťuje diskontovaním pôvodnou efektívnou úrokovou mierou daného 
majetku. Výpočet súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných tokov finančných aktív odráža 
peňažné toky z realizácie zabezpečenia pohľadávky (ak existuje) znížené o náklady na získanie a predaj 
zabezpečenia, bez ohľadu na pravdepodobnosť toho, či zabezpečenie bude realizované. 

Pokiaľ v nasledovnom období dôjde k nárastu hodnoty majetku a tento objektívne súvisí s udalosťou, ktorá 
nastala potom, ako bola opravná položka vytvorená (ako napríklad zlepšenie úverového ratingu dlžníka), 
tak je opravná položka znížená cez výkaz ziskov a strát. 

Nedobytné aktíva sú odpísané voči súvisiacej opravnej položke po ukončení všetkých potrebných právnych 
úkonov na vymoženie pohľadávky a keď suma straty bola stanovená. 

Zníženie hodnoty finančného majetku k dispozícii na predaj. V prípade finančného majetku 
klasifikovaného ako k dispozícii na predaj, u ktorého bolo už predtým vykázané zníženie reálnej hodnoty 
priamo v ostatných súhrnných ziskov a strát a existujú objektívne dôvody, že došlo k zníženiu hodnoty tohto 
majetku, kumulovaná strata, ktorá bola vykázaná v položke „Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku“, sa 
vykáže v hospodárskom výsledku. Suma kumulovanej straty predstavuje rozdiel medzi amortizovanou 
hodnotou a súčasnou reálnou hodnotou, upravenou o zníženie hodnoty finančného majetku už vykázané v 
hospodárskom výsledku. V prípade investícií do podielových cenných papierov klasifikovaných ako k 
dispozícii 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.  

Už raz vykázaná strata zo zníženia hodnoty týkajúca sa podielových cenných papierov klasifikovaných ako 
určené na predaj sa neprehodnocuje cez hospodársky výsledok a ak následne dôjde k nárastu hodnoty 
cenného papiera, precenenie sa vykáže v ostatnom súhrnnom zisku. Ak sa reálna hodnota dlhopisu, ktorého 
zníženie bolo vykázané v hospodárskom výsledku následne zvýši a toto zvýšenie sa objektívne vzťahuje na 
skutočnosť, ktorá nastala po vykázaní straty zo zníženia hodnoty v hospodárskom výsledku, strata zo 
zníženia hodnoty sa prehodnotí a vykáže sa zisk z nárastu hodnoty dlhopisu. 

Daň z príjmu. Daň z príjmu je zaúčtovaná na základe zákonov, ktoré boli schválené alebo takmer schválené 
do konca účtovného obdobia. Náklad na daň z príjmov predstavuje splatnú daň a odloženú daň a je 
zaúčtovaný do hospodárskeho výsledku s výnimkou prípadov keď sa daň vzťahuje na transakcie v ostatnom 
súhrnnom zisku alebo zaúčtované priamo vo vlastnom imaní, pričom s transakciou súvisiace dane sa tiež  
zaúčtujú priamo do  ostatného súhrnného zisku alebo priamo do vlastného imania. 
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2 Základné účtovné zásady a metódy (pokračovanie) 

Splatná daň je suma, ktorú Spoločnosť očakáva, že zaplatí alebo dostane ako vratku dane, od príslušného 
daňového úradu v súvislosti s daňovým základom za bežné alebo minulé obdobia. Splatná daň z príjmov 
zahŕňa aj osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, pričom odvod sa vypočíta z celej sumy 
hospodárskeho výsledku. Dane iné ako daň z príjmu sú účtované do prevádzkových nákladov.  

Odložená daň sa účtuje súvahovou metódou z umoriteľných daňových strát a dočasných rozdielov medzi 
daňovou hodnotou majetku a záväzkov a ich účtovnou hodnotou. V súlade s výnimkou z účtovania odloženej 
dane pri obstaraní, sa o odloženej dani neúčtuje v prípade dočasných rozdielov existujúcich v čase 
obstarania majetku alebo vzniku záväzku v rámci transakcie inej ako podniková kombinácia ak toto 
obstaranie alebo vznik záväzku nemá vplyv na účtovný hospodársky výsledok ani na základ dane účtovnej 
jednotky. Odložené dane sa účtujú sadzbami schválenými pred koncom účtovného obdobia, ktoré sa budú 
aplikovať v čase vyrovnania dočasného rozdielu alebo umorenia daňovej straty. Odložené daňové 
pohľadávky a záväzky sú vykázané v ich netto hodnote.  Odložená daňová pohľadávka z umoriteľných 
daňových strát a odpočítateľných dočasných rozdielov sa účtuje len v miere, v akej je pravdepodobné, že 
účtovná jednotka v budúcnosti dosiahne dostatočne vysoký daňový základ, voči ktorému bude možné tieto 
odpočítateľné položky uplatniť.  

Základné imanie. Kmeňové akcie sú klasifikované ako vlastné imanie Spoločnosti a sú vykázané v ich 
nominálnej hodnote.  

Dividendy. Vyplatené dividendy sa zaúčtujú v období, keď sú schválené valným zhromaždením 
Spoločnosti. Dividendy schválené po konci účtovného obdobia pred schválením účtovnej závierky na 
zverejnenie sa vykážu v poznámkach. 

Vzájomné započítavanie majetku a záväzkov. Finančný majetok a záväzky sa započítavajú a sú 
vykázané v netto hodnote v súvahe len v prípade, že existuje právne vymáhateľný nárok na vzájomný 
zápočet a existuje úmysel položky vzájomne započítať alebo súčasne realizovať majetok a vyrovnať 
záväzok. 

Vykazovanie majetku a záväzkov v poradí ich likvidity. Spoločnosť nemá jednoznačne identifikovateľný 
prevádzkový cyklus a preto v účtovnej závierke nevykazuje majetok a záväzky v členení na obežné a 
dlhodobé. Majetok a záväzky sú preto v súvahe uvedené v poradí podľa ich likvidity. Analýza finančných 
nástrojov, poistných a zaistných zmlúv podľa očakávanej splatnosti je uvedená v bode 19 poznámok. 
Ostatné aktíva majú dlhodobý charakter. Ostatné záväzky majú krátkodobý charakter.  

Pokles hodnoty nefinančného majetku. Majetok s neurčitou dobou životnosti nie je odpisovaný, avšak 
každoročne je testovaný na pokles hodnoty. Pri majetku, ktorý sa odpisuje, sa test na pokles hodnoty 
vykonáva vtedy, keď okolnosti naznačujú, že účtovná hodnota nemusí byť realizovateľná. Strata zo zníženia 
hodnoty sa vykazuje v sume, o ktorú účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho realizovateľnú hodnotu. 
Realizovateľná hodnota predstavuje buď reálnu hodnotu zníženú o náklady na prípadný predaj alebo 
úžitkovú hodnotu, podľa toho, ktorá je vyššia. 

Pre účely stanovenia zníženia hodnoty sa majetok zaradí do skupín podľa najnižších úrovní pre ktoré 
existujú samostatné peňažné toky (jednotky generujúce peňažné prostriedky). U nefinančného majetku, 
iného ako goodwill, u ktorého došlo k zníženiu hodnoty, sa pravidelne, k dátumu súvahy posudzuje, či nie je 
možné pokles hodnoty zrušiť. 
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3 Kľúčové účtovné odhady a aplikovanie úsudku pri uplatňovaní účtovných metód a zásad 

Spoločnosť robí odhady, ktoré môžu významne ovplyvniť účtovnú hodnotu majetku a záväzkov v 
nasledujúcom období. Odhady sú pravidelne prehodnocované a sú založené na skúsenostiach z minulosti 
a ostatných faktoroch, ktoré zahŕňajú budúce udalosti, ktoré môžu v určitej miere a za istých okolností nastať, 
a zohľadňujú aktuálne podmienky na trhu. Spoločnosť tiež uplatňuje úsudok pri aplikovaní účtovných metód 
a zásad.  

Odhady vyplývajúce z dlhodobých poistných zmlúv. Odhady, predpoklady a úsudky Spoločnosť využíva 
najmä pri výpočte technických rezerv (predovšetkým IBNR rezerv a technických rezerv životného poistenia). 
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 
ostatných spoločností v skupine a skúsenosti celého poistného odvetvia.  

Všetky poistné zmluvy sú predmetom testu primeranosti technických rezerv, keď je porovnávaná hodnota 
technických rezerv so súčasnou hodnotou budúcich záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv (viď bod 18 
poznámok). Súčasná hodnota budúcich záväzkov je ohodnotená s použitím najlepšieho odhadu 
predpokladov v čase vykonávania testu. 
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4 Uplatnenie nových účtovných štandardov a interpretácií 

Nasledujúce nové štandardy a interpretácie Spoločnosť uplatňuje od 1. januára 2019: 
 
IFRS 16 Lízing 

IFRS 16 nahrádza štandard IAS 17 Lízingy a súvisiace interpretácie. Spoločnosť aplikovala nový štandard 
od 1. januára 2019 prostredníctvom modifikovaného retrospektívneho prístupu. Kumulatívny vplyv prijatia 
IFRS 16 sa preto vykázal ako úprava otváracieho stavu vlastného imania k 1. januáru 2019, bez úpravy 
porovnateľných údajov. 
 
Nový štandard priniesol aj niekoľko výnimiek pre nájomcu, ktoré obsahujú: 
 

• lízingy s dobou nájmu 12 mesiacov a menej a ktoré neobsahujú kúpnu opciu, 
• lízingy, pri ktorých predmet nájmu má nízku hodnotu (tzv. small-ticket lízingy). 

 
Zavedenie nového štandardu malo predovšetkým vplyv na predtým vykázaný operatívny prenájom. 
Štandard odstránil duálny model účtovania u nájomcu podľa IAS 17 eliminujúc rozlišovanie medzi 
operatívnym a finančným lízingom. Podľa IFRS 16 zmluva je nájom, alebo obsahuje nájom, ak prenáša 
právo kontrolovať používanie identifikovaného majetku počas určitého obdobia za protihodnotu. Pri takýchto 
zmluvách nový model vyžaduje, aby nájomca vykázal majetok, ku ktorému má právo používania a záväzok 
z lízingu. Majetok, ku ktorému je právo používania, sa odpisuje a záväzok sa úročí. Pre ocenenie záväzkov 
z nájmu (určenie súčasnej hodnoty lízingových platieb), ktoré boli predtým vykázané ako operatívny 
prenájom, Spoločnosť k 1. januáru 2019 použila priemernú váženú diskontnú sadzbu (stanovenú ako 
prírastkovú výpožičkovú mieru nájomcu) vo výške 2,76%. 
 

Z dôvodu prvotnej aplikácie štandardu IFRS 16, Spoločnosť uplatnila nasledujúce praktické výnimky 
v súlade s IFRS 16: 

- použila jednotnú diskontnú sadzbu pre súbory lízingových zmlúv s podobnými charakteristikami,  
- náklady na nájmy so zostatkovou dobou nájmu menej ako 12 mesiacov odo dňa prvotnej aplikácie 

(t.j. od 1. januára 2019) vykázala obdobne ako krátkodobé nájmy v rámci prevádzkových nákladov 
rovnomerne počas doby nájmu, 

- nezohľadnila počiatočné priame náklady na strane nájomcu pri prvotnom vykázaní práva na 
používanie majetku, 

- využila možnosť spätného posúdenia na základe súčasných skutočností (napríklad pri posúdení, či 
nájomná zmluva obsahuje možnosť na predĺženie alebo predčasné ukončenie). 

 
Záväzky z nájmu, ktoré neboli vykázané vo výkaze finančnej pozície k 31. decembru 2018 odsúhlasené na 
záväzky z nájmu k 1. januáru 2019 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

V tisícoch EUR 

Nevykázaný záväzok z operatívneho nájmu k 31. decembru 2018 221 
Záväzky z operatívneho nájmu odúročené úrokovou mierou 2,76% k dátumu 
prvotnej aplikácie k 1. januáru 2019 

213 

Krátkodobý nájom do 12 mesiacov vykázaný rovnomerne počas doby nájmu 8 
Nájom drobného majetku vykázaný rovnomerne počas doby nájmu 0 
Úpravy týkajúce sa zmien v posúdení možností na predĺženie a predčasné 
ukončenie 

0 

Záväzok z nájmu vykázaný k 1. januáru 2019 213 

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovných metód a účtovných zásad pri vykazovaní nájmov sú opísané v bode 
2.  
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5 Nové účtovné štandardy, ktoré spoločnosť predčasne neaplikuje 
 
IFRS 17, Poistné zmluvy (účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo 
neskôr).  
IFRS 17 nahrádza štandard IFRS 4, ktorý bol v roku 2004 prijatý ako dočasný štandard. IFRS 4 udelil 
spoločnostiam výnimku, aby účtovali o poistných zmluvách podľa národných účtovných štandardov, čo malo 
za následok veľké množstvo rozličných prístupov. IFRS 17 rieši problémy s porovnateľnosťou, ktoré spôsobil 
IFRS 4 a vyžaduje, aby všetky poistné zmluvy boli vykazované konzistentne, čo je v prospech investorov aj 
poisťovacích spoločností. Záväzky z poistenia sa budú účtovať v ich súčasnej hodnote, namiesto účtovanie 
v ich historickej hodnote. Spoločnosť analyzuje dopad zmien tohto štandardu na jej účtovnú závierku a 
očakáva, že štandard pri jeho prvej aplikácii bude mať významný vplyv na jej účtovnú závierku, pretože 
spoločnosť podniká v oblasti poisťovníctva. Tento štandard zatiaľ nebol prijatý Európskou úniou. 
 
IFRS 9, Finančné nástroje: klasifikácia a oceňovanie (účinný v EÚ pre ročné účtovné obdobia 
začínajúca dňa 1. januára 2018 alebo neskôr okrem poisťovní, ktoré môžu využiť výnimku 
a aplikovať tento štandard od roku 2023). 
Spoločnosť spĺňa všetky podmienky na uplatnenie dočasnej výnimky z aplikovania IFRS 9, nakoľko 
percentuálny podiel celkovej účtovnej hodnoty jeho záväzkov spojených s poistením vo vzťahu k celkovej 
účtovnej hodnote všetkých záväzkov bol vyšší ako 90 %. Spoločnosť očakáva, že dôjde k zvýšeniu 
opravných položiek k pohľadávkam z úverov a dlhových cenných papierov v čase aplikácie IFRS 9, pretože 
tento štandard zavádza nový model pre účtovanie opravných položiek na zníženie hodnoty tzv. model 
očakávaných strát (ECL). Podľa nových pravidiel Spoločnosť bude musieť okamžite zaúčtovať opravnú 
položku na základe nového modelu očakávaných strát, a to už v čase vzniku pohľadávky, ktorá nie je po 
splatnosti a ani nevykazuje iné známky zníženia jej hodnoty. Rozumný odhad tohto nárastu opravných 
položiek nie je možné uskutočniť, pretože nie je možné spoľahlivo predpokladať, aké informácie o budúcich 
okolnostiach, vrátane makroekonomických predpokladoch a pravdepodobnostiach priradených 
alternatívnym makroekonomickým predpovediam, budú relevantné k 1. januáru 2022, keď vplyv aplikácie 
štandardu bude zaúčtovaný voči počiatočnému stavu nerozdeleného zisku. Spoločnosť aktuálne 
vyhodnocuje ostatné aspekty nového štandardu a ich vplyv jej na účtovnú závierku. 
 
Predčasné splatenie s negatívnou kompenzáciou – Novelizácia IFRS 9 (novela vydaná 12. októbra 
2017 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr okrem poisťovní, 
ktoré môžu využiť výnimku a aplikovať tento štandard od roku 2023).  
Doplnenia reagujú na obavy ohľadom účtovania finančného majetku so zmluvným ujednaním možnosti 
predčasného splatenia. Obavy sa týkali najmä toho, ako spoločnosť bude klasifikovať a oceňovať dlhové 
nástroje, ak dlžník môže predčasne splatiť nástroj v nižšej hodnote, ako je hodnota nesplatenej istiny a 
dlžných úrokov. Takéto predčasné splatenia sú často opisované ako také, ktoré obsahujú „zápornú 
kompenzáciu”.  
Pri aplikácii IFRS 9 spoločnosť by oceňovala finančný majetok s tzv. zápornou kompenzáciou reálnou 
hodnotou cez výkaz ziskov a strát. Doplnenia umožňujú, aby spoločnosti oceňovali finančný majetok s 
možnosťou predčasného splatenia so zápornou kompenzáciou amortizovanou hodnotou. Spoločnosť 
neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na jej účtovnú závierku, pretože Spoločnosť nemá 
finančný majetok s možnosťou predčasného splatenia so zápornou kompenzáciou. 
 
Doplnenia k IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 Reforma referenčnej úrokovej sadzby (Účinné pre účtovné 
obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2020 alebo neskôr).  
Doplnenia sa zaoberajú otázkami ovplyvňujúcimi finančné vykazovanie v období pred reformou IBOR, sú 
povinné a vzťahujú sa na všetky zabezpečovacie vzťahy (hedging), ktoré sú priamo ovplyvnené neistotami 
súvisiacimi s reformou IBOR. 
Všetky spoločnosti, koré majú hedgingy,na  ktoré má reforma IBOR vplyv, musia:  

• posúdiť, či sa referenčná úroková sadzba, na ktorej je založené zabezpečenie (hedging) 
peňažných tokov, nezmení v dôsledku reformy IBOR, pri posudzovaní, či budúce peňažné toky sú 
vysoko pravedepodobné. V prípade ukončených zabezpečení sa uplatní ten istý predpoklad aj na 
určenie toho, či sa očakáva, že dôjde k zabezpečovaným budúcim peňažným tokom. 

• posúdiť, či ekonomický vzťah medzi zabezpečenou položkou a zabezpečovacím nástrojom 
existuje na základe predpokladov, že referenčná hodnota úrokovej sadzby, na ktorej je zaistená 
položka a zabezpečovací nástroj založený, sa nezmení v dôsledku reformy IBOR. 

• neukončiť zabezpečovací vzťah počas obdobia neistoty vyplývajúcej z reformy IBOR iba preto, že 
skutočné výsledky zabezpečenia sú mimo rozsahu 80 - 125%. 
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5 Nové účtovné štandardy, ktoré spoločnosť predčasne neaplikuje (pokračovanie) 
 

• uplatňovať požiadavku na separátnu identifikovateľnosť iba na začiatku zabezpečovacieho vzťahu. 
Podobná výnimka sa poskytuje aj na nové určenie zabezpečovaných položiek v zabezpečeniach, 
kde sú často zabezpečované položky ukončené ako určené na zabezpečenie a sú znova určené 
ako zabezpečované - napr. makro zabezpečenie. 

Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na účtovnú závierku pri ich prvej aplikácii. 
 
Doplnenia k IFRS 3 Podnikové kombinácie (Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 
2020 alebo neskôr). Doplnenia zužujú a objasňujú definíciu podniku. Takisto umožňujú použiť 
zjednodušené zhodnotenie, či nadobudnutý súbor činností a majetkov predstavuje súbor majetkov alebo 
podnik. Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na účtovnú závierku pri ich prvej 
aplikácii. 
  
Doplnenia k IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky a IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných 
odhadoch a chyby (Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2020 alebo neskôr). 
Doplnenia vysvetľujú a zjednocujú definíciu významnosti s cieľom zlepšiť konzistentnosť pri použití tohto 
princípu v jednotlivých IFRS štandardoch. Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv 
na účtovnú závierku pri ich prvej aplikácii. 
 
Predaj alebo vklad majetku uskutočnený medzi investorom a jeho pridruženou spoločnosťou alebo 
spoločným podnikom - Novela IFRS 10 a IAS 28 (účinná pre ročné obdobia začínajúce dátumom, 
ktorý bude stanovený IASB).  
Doplnenia objasňujú, že v transakciách s pridruženým podnikom alebo spoločným podnikom, zisk alebo 
strata sa vykážu v takom rozsahu a podľa toho, či predaný alebo vkladaný majetok tvorí podnik, nasledovne: 

• zisk alebo strata sa vykáže v plnej výške, ak transakcia medzi investorom a jeho pridruženým 
podnikom alebo spoločným podnikom zahŕňa prevod majetku alebo majetkov, ktoré tvoria podnik 
(bez ohľadu na to, či je umiestnený v dcérskej spoločnosti alebo nie), zatiaľ čo 

• zisk alebo strata sa vykáže čiastočne, ak transakcia medzi investorom a jeho pridruženým podnikom 
a spoločným podnikom zahŕňa majetok, ktorý netvorí podnik, aj keď je tento majetok umiestnený v 
dcérskej spoločnosti. 

Európska Komisia rozhodla odložiť prijatie doplnení na neurčito. V súčasnosti Spoločnosť posudzuje dopad 
na svoju účtovnú závierku. Kvantitatívny vplyv prijatia doplnení sa však bude môcť zhodnotiť až v tom roku, 
v ktorom sa doplnenia prvýkrát aplikujú, keďže ich vplyv bude závisieť až od prevodu majetku alebo podniku 
na pridružený podnik alebo spoločný podnik, ktorý sa uskutoční v priebehu účtovného obdobia. 
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6 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 

Pohyby v dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku za rok 2019 boli nasledovné: 
 

V tisícoch EUR 
Automo- 

bily 

Ostatný  
hmotný 
majetok Softvér 

Právo na 
užívanie - 

automobily 

Právo na 
užívanie - 

kanc. 
priestory Spolu 

       
Obstarávacia cena k 1. januáru 35 797 2 622 - - 3 454 
Vplyv prechodu na IFRS 16 - - - 213 - 213 
Oprávky a opravné položky (20) (524) (1 943) - - (2 487) 
              
       
Účtovná hodnota k 1. januáru 15 273 679 213 - 1 180 
              
       
Prírastky -  120 301 8 740 1 169 
Vyradenie v zostatkovej hodnote (15) (32) -  (22) - (69) 
Odpisy do nákladov - (120) (243) (83) (12) (458) 
              
       
Obstarávacia cena k 31. decembru - 528 2 900 177 740 4 345 
Oprávky a opravné položky - (287) (2 163) (61) (12) (2 523) 
              
       
Účtovná hodnota k 31. decembru - 241 737 116 728 1 822 
              

 
Pohyby v dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku za rok 2018 boli nasledovné: 
 

V tisícoch EUR Automobily 
Ostatný  

hmotný majetok Softvér Spolu 
     

Obstarávacia cena k 1. januáru 432 808 2 357 3 597 
Oprávky a opravné položky (188) (430) (1 731) (2 349) 
          
     

Účtovná hodnota k 1. januáru 244 378 626 1 248 
          
     

Prírastky -  45 269 314 
Vyradenie v zostatkovej hodnote (189) (10) -  (199) 
Odpisy do nákladov (40) (140) (216) (396) 
          
     

Obstarávacia cena k 31. decembru 35 797 2 622 3 454 
Oprávky a opravné položky (20) (524) (1 943) (2 487) 
          
     

Účtovná hodnota k 31. decembru 15 273 679 967 
          

 
 
 
 
 

Poznámky na stranách 26 až 67 sú integrálnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

45



AEGON Životná poisťovňa, a.s.  
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke – 31. december 2019 
      

Poznámky na stranách 5 až 42 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky  21 

6 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (pokračovanie) 

Spoločnosť má v nájme autá a kancelárske priestory. Nájomné zmluvy sú uzatvorené rôzne do roku 2022 
pre autá a do roku 2025 pre kancelárske priestory. Prehľad záväzkov z nájmu podľa zostatkovej doby 
splatnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
 
v tisícoch eur 

   31. december 2019 

     
Menej ako jeden rok    201 
Jeden až päť rokov    608 
Viac ako päť rokov    37 
    846 

 
Prehľad transakcií súvisiacich s nájmom vykázaných vo výsledku hospodárenia je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke: 
 
v tisícoch eur    31. december 2019 
     
Nákladový úrok    6 
Variabilné náklady na nájom, ktoré nie sú zahrnuté do 
ocenenia záväzkov z nájmu 

   
0 

Náklady na krátkodobý nájom     467 
Náklady na nájom drobného hmotného majetku 
s výnimkou nákladov na krátkodobý nájom drobného 
hmotného majetku 

   

0 
Iné    0 

 
Nákladový úrok týkajúci sa záväzkov z nájmu je vykázaný v rámci finančných nákladov vo výkaze ziskov 
a strát a ostatného komplexného výsledku hospodárenia. 
 
Prehľad transakcií súvisiacich s nájmom vykázaných v prehľade peňažných tokov je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke: 
 
v tisícoch eur    31. december 2019 
     
Celková platba za nájmy    97 

 
Platby za nájmy týkajúce sa istiny v priebehu účtovného obdobia vo výške 91 tisíc EUR sú vykázané 
v rámci tokov z finančných činností v prehľade peňažných tokov. Platby za úroky týkajúce sa záväzkov z 
nájmu vo výške 6 tisíc EUR sú vykázané v rámci tokov z prevádzkovej činnosti v prehľade peňažných 
tokov. 
 
7 Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 

V tisícoch EUR 2019 2018 
   
Stav k 1. januáru 19 404 17 876 
Prírastky 11 894 11 213 
Rozpustenie do nákladov (bod 16 poznámok) (9 861) (9 685) 
   
   
Stav ku koncu vykazovaného obdobia 21 437 19 404 
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8  Investície v dcérskych spoločnostiach 

Spoločnosť má 100%-nú majetkovú účasť v dcérskej spoločnosti AEGON partner, s.r.o., ktorej hlavnou 
činnosťou je sprostredkovanie poistenia. Majetok, záväzky, výnosy a hospodársky výsledok spoločnosti boli: 
 

V tisícoch EUR 2019 2018 
   

Aktíva 130 321 
Záväzky 72 316 
Výnosy 918 1 119 
Hospodársky výsledok zisk/(strata) (96) (299) 
      

 
Spoločnosť v priebehu roku 2019 a 2018 zvýšila hodnotu investície v dcérskej spoločnosti AEGON partner, 
s.r.o. o 150 tis. EUR a to vkladom do ostatných kapitálových fondov. Spoločnosť uskutočnila k 31. decembru 
2019 test na zníženie hodnoty investície v dcérskej spoločnosti a znížila hodnotu investície na hodnotu 
vlastného imania AEGON partner, s.r.o., teda 58 tis. EUR.  

9 Ostatné finančné a poistné aktíva a preddavky 

V tisícoch EUR 2019 2018 
   

Čisté pohľadávky zo zaistenia 100 52 
Podiel zaisťovateľa na technických rezervách 729 638 
    
   
Aktíva zo zaistenia spolu 829 690 
   
   
Pohľadávky z poistenia – akumulovaný dlh (Poznámka 2) 612 692 
Pôžičky poistencom 15 17 
Pohľadávky z provízií 52 17 
Ostatné finančné pohľadávky 166 167 
   
   
Ostatné finančné a poistné aktíva  1 674 1 583 
   
   
Preddavky  82 121 
   
   
Ostatné finančné a poistné aktíva a preddavky spolu 1 756 1 704 
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9 Ostatné finančné a poistné aktíva a preddavky (pokračovanie) 

 
Úverová kvalita pohľadávok je analyzovaná nasledovne k 31. decembru 2019: 
 

V tisícoch EUR 

Pohľa-
dávky zo 
zaistenia 

Podiel 
zaisťova-

teľa na 
rezervách 

Pohľa-
dávky voči 
poisteným 

Pôžičky 
poisten-

com 

Pohľa-
dávky z 
provízií 

Ostatné 
pohľa-
dávky Spolu 

        
Do splatnosti a neznehodnotené       
- S externým ratingom AA 100 729 -  -  -  -  829 
- Bez ratingu -  -  612 15 22 166 815 
        
Individuálne znehodnotené        
- po splatnosti do 6 mesiacov -  -  500 2 40 -  542 
- po splatnosti nad 6 mesiacov -  -  -  -  576 -  576 
         
        
Spolu brutto 100 729 1 112 17 638 166 2 762 
         
        
Opravná položka -  -  (500) (2) (586) -  (1 088) 
         
        
Spolu netto 100 729 612 15 52 166 1 674 
        

 
Úverová kvalita pohľadávok je analyzovaná nasledovne k 31. decembru 2018: 
 

V tisícoch EUR 

Pohľa-
dávky zo 
zaistenia 

Podiel 
zaisťova-

teľa na 
rezervách 

Pohľa-
dávky voči 
poisteným 

Pôžičky 
poisten-

com 

Pohľa-
dávky z 
provízií 

Ostatné 
pohľa-
dávky Spolu 

        
Do splatnosti a neznehodnotené       
- S externým ratingom AA 52 638 -  -  -  -  690 
- Bez ratingu -  -  692 17 12 167 888 
        
Individuálne znehodnotené        
- po splatnosti do 6 mesiacov -  -  568 32 82 -  682 
- po splatnosti nad 6 mesiacov -  -  -  -  565 -  565 
         
        
Spolu brutto 52 638 1 260 49 659 167 2 825 
         
        
Opravná položka -  -  (568) (32) (642) -  (1 242) 
         
        
Spolu netto 52 638 692 17 17 167 1 583 
        

10 Základné imanie a ostatné fondy 

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2019 pozostáva zo 4 000 kusov akcií, pričom nominálna 
hodnota jednej akcie je 4 300 EUR (k 31. decembru 2018: 4 000 akcií s nominálnou hodnotou 4 300 EUR). 
 
Základné imanie je plne splatené. Jediným akcionárom Spoločnosti bola ku dňu 31.12.2019 NN Životná 
poisťovňa, a. s., vlastniaca 100% akcií ako aj 100% hlasovacích práv Spoločnosti. V roku 2019 Spoločnosť 
vyplatila akcionárovi dividendu zo zisku za rok 2018 vo výške 3 500 tis. EUR t.j. 875 EUR na jednu akciu  
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10 Základné imanie a ostatné fondy (pokračovanie) 

(2018: Spoločnosť vyplatila akcionárovi dividendu zo zisku za rok 2017 vo výške 3 500 tis. EUR t.j. 875 EUR 
na jednu akciu).  
 
Rezervný fond Spoločnosti je vytváraný na základe Obchodného zákonníka vo výške 10% z čistého zisku 
bežného účtovného obdobia minimálne do dosiahnutia výšky 20% zo základného imania. Použitie 
rezervného fondu je obmedzené a rozhoduje o ňom predstavenstvo Spoločnosti v súlade so stanovami 
a Obchodným zákonníkom.  Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia bol zákonný rezervný fond 
zvýšený o 10% čistého zisku roku 2018 (v absolútnej hodnote 473 tis. EUR) z 2 570 tis. EUR k 31. decembru 
2018 na 3 043 tis. EUR. 

Poznámky na stranách 26 až 67 sú integrálnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

49



AEGON Životná poisťovňa, a.s.  
Poznámky k účtovnej závierke – 31. december 2019 
     

Poznámky na stranách 5 až 42 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky    25 

11 Technické rezervy 

Pohyby v technických rezervách za rok 2018 a 2019 boli nasledovné: 

V tisícoch EUR 

Poistné 
budúcich 

období 
Životné 

poistenie 

Fondy investo-
vané v mene 

poistených IBNR  RBNS 

Náklad na  vyba-
venie poistných 

udalostí (LAE) 
Poistné 
prémie Spolu 

Podiel 
zaisťo-
vateľa 

Technické 
rezervy po 

zaistení  spolu  
           

Stav k 1. januáru 2018 941 7 471 96 879 2 406 2 329 213 7 110 246 (493) 109 753 
           
Tvorba rezerv na           
- nezaslúžené poistné 253  - - - - - - 253  - 253  
- predpísané poistné - 13 650  37 326  - - - - 50 976  - 50 976  
- pripísaný výnos - 179  (8 313) - - - - (8 134) - (8 134) 
- vzniknuté nenahlásené 

udalosti - - - 22  - - - 22  (16) 6  
- ohlásené v bežnom období - - - - 5 707  41  - 5 748  (632) 5 116  
           
Použitie rezerv na           
- rizikové poistné a poplatky  - (12 480) (20 230) - - - - (32 710) - (32 710) 
- zrušenie/ ukončenie zmluvy - (729) (7 853) - - - - (8 582) - (8 582) 
- vyplatené poistné plnenia  - - - (187) (5 651) (67) - (5 905) 503  (5 402) 
- poistné prémie  - - - - - - 3  3  - 3  
                      
           
Stav k 31. decembru 2018 1 194  8 091  97 809  2 241  2 385  187  10  111 917  (638) 111 279  
            
           
Tvorba rezerv na           
- nezaslúžené poistné 321  - - - - - - 321  - 321 
- predpísané poistné - 14 302  38 034 - - - - 52 336 - 52 336 
- pripísaný výnos - 183  21 197 - - - - 21 380 - 21 380 
- vzniknuté nenahlásené 

udalosti - - - 652  - - - 652  (32) 620 
- ohlásené v bežnom období - - - - 6 613  43  - 6 656 (614) 6 042 
           
Použitie rezerv na           
- rizikové poistné a  poplatky  - (13 041) (21 161) - - - - (34 202) - (34 202) 
- zrušenie/ ukončenie zmluvy - (984) (9 078) - - - - (10 062) - (10 062) 
- vyplatené poistné plnenia  - - - (25) (6 141) (15) - (6 181) 555 (5 626) 
- poistné prémie - - - - - - 6  6  - 6 
                      
           
Stav k 31. decembru 2019 1 515  8 551  126 801  2 868  2 857  215  16  142 823  (729) 142 094  
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12 Ostatné záväzky 

V tisícoch EUR 2019 2018 
   

Záväzky voči sprostredkovateľom 2 863 2 362 
Záväzky z obchodného styku 770 1 200 
Záväzky voči poistencom 540 442 
Záväzky voči zaisťovateľom 6 6 
   
   
Záväzky z finančných nástrojov, poistenia a zaistenia 4 179 4 010 
   
   
Zamestnanecké požitky 1 741 2 266 
Lízingové  záväzky 846  -  
Ostatné daňové záväzky 87 64 
    
   
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky spolu 6 853 6 340 
      

 

Spoločnosť v rámci zamestnaneckých požitkov vykazuje k 31. decembru 2019 dlhodobý záväzok z titulu 
odloženého odmeňovania v sume 530 tis. EUR  (k 31. decembru 2018: 418 tis. EUR). 

13 Čisté predpísané poistné 

V tisícoch EUR 2019 2018 
   

Bežne platené poistné 51 654 50 121 
Jednorázovo platené a mimoriadne poistné 682 855 
   
   

Hrubé predpísané poistné spolu 52 336 50 976 
    
   
Predpísané poistné postúpené zaisťovateľom (1 376) (1 329) 
    

   
Čisté predpísané poistné  50 960 49 647 
      

 

14 Výnosy z finančného umiestnenia  

V tisícoch EUR 2019 2018 
   
Úrokové výnosy  245 247 
Provízie a ostatné výnosy 419 479 
   
   
Výnos z investovania spolu 664 726 
   
Realizované a nerealizované zisky/(straty) z investícií v mene poistených v reálnej 
hodnote cez hospodársky výsledok 21 155 (8 178) 

Zisky/(straty) z predaja finančného majetku klasifikovaného ako určený na predaj  - (2) 
Ostatné finančné náklady (32) (29) 
    
   
Výnosy z finančného umiestnenia spolu 21 787 (7 483) 
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15 Poistné plnenia 

   2019     2018   
V tisícoch EUR Brutto Zaistenie Netto Brutto Zaistenie Netto 
       
Škody (6 141) 555 (5 586) (5 651) 503  (5 148) 
Maturity (984) -  (984) (729) -  (729) 
Odkupy a čiastočné odkupy (9 078) -  (9 078) (7 853) -  (7 853) 
        

       
Spolu (16 203) 555 (15 648) (14 233) 503  (13 730) 
              

 

16 Obstarávacie a prevádzkové náklady 

V tisícoch EUR 2019 2018 
   
Provízie (bod 7 poznámok) 11 894  11 213  
Čistý pokles (nárast) časovo rozlíšených obstarávacích nákladov (bod 7 poznámok) (2 033) (1 528) 
   
   
Provízne náklady spolu (bod 7 poznámok) 9 861 9 685 
   
   
Ostatné provízie (časovo nerozlišované) 774 766 
Reklama a podpora obchodu 953 886 
Náklady na poistné zmluvy a tlačivá 183 189 
Ostatné 18 18 
   
   
Obstarávacie náklady spolu 11 789 11 544 
   
   
Mzdy 3 822 4 488 
Zákonne dôchodkové poistenie 486 453 
Ostatné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 754 846 
Ostatné personálne náklady 265 266 
Nájomné a ostatné náklady súvisiace s nájmom 467 382 
Poštovné a telekomunikačné poplatky 171 167 
Audit 102 67 
Poradenstvo a ostatné externé služby a poplatky  511 1 056 
Odpisy hmotného a nehmotného majetku 458 396 
Údržba softvéru a ostatné IT služby 618 569 
Ostatné 291 502 
   
   
Obstarávacie a prevádzkové náklady spolu 19 734 20 736 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločnosť v roku 2019 vynaložila náklady na služby audítorskej spoločnosti súvisiace s overením 
účtovnej závierky vo výške 60 tis. EUR a služby spojené s overením skupinových výkazov vo výške 42 tis. 
EUR. Žiadne iné neaudítorské služby neboli poskytnuté audítorskou spoločnosťou počas roka 2019. 

17 Daň z príjmov 

(a) Náklad na daň z príjmov 
 

V tisícoch EUR 2019 2018 
   
Daň z príjmov splatná 647 1 499 
Odložená daň 629 (110) 
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 395 584 
    
   
Spolu 1 671 1 973 
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17 Daň z príjmov (pokračovanie) 

Splatná daň je vykázaná na základe odhadu, keďže účtovná závierka bola zverejnená pred podaním 
daňového priznania. Manažment neočakáva významný rozdiel medzi odhadom a skutočnosťou. 
 
(b) Odsúhlasenie medzi nákladom na daň z príjmov a sadzbou dane aplikovanou na účtovný zisk 
 
V roku 2019 bola platná daňová sadzba dane z príjmov 21 % (2018: 21%). Ročná sadzba osobitného odvodu 
v regulovaných odvetviach bola 6,54% zo zisku pred zdanením v prípade ak tento zisk presiahne EUR 3 
milióny (2018: 8,712% zo zisku). Odvod je účinný od septembra 2012 a je odpočítateľný pri výpočte dane 
z príjmov. 

V tisícoch EUR 2019 2018 
   
Sadzba dane z príjmov 21,0% 21,0% 
Osobitný odvod ak zisk presiahne EUR 3 milióny v regulovaných odvetviach, 
po zohľadnení uznateľnosti nákladu na odvod pri výpočte dane z príjmu 6,1% 6,9% 
   
   
Sadzba dane celkom 27,1% 27,9% 
   

 
Odsúhlasenie medzi nákladom na daň z príjmov a osobitným odvodom zo zisku a sadzbou dane aplikovanou 
na účtovný zisk: 
 

V tisícoch EUR 2019 2018 
   
Zisk pred zdanením 6 451 6 700 
   
   
Sadzba dane z príjmov a osobitného odvodu (2019: 27,1%; 2018: 27,9%) 1 751 1 869 
   
Daň týkajúca sa minulých období 1 (6) 
Vplyv nezdaňovaných výnosov (1 608) (47) 
Vplyv daňovo neuznateľných nákladov 1 527 157 
   
   
Náklad na daň z príjmov a osobitný odvod zo zisku 1 671 1 973 
   

 
Nezdaňované výnosy a daňovo neuznateľné náklady sa vzťahujú k trvalým rozdielom. 
 
(c) Pohyby v odloženej dani 

Odložená daň z príjmov sa počíta z nasledovných dočasných rozdielov súvahovou metódou s použitím 
daňovej sadzby platnej na rok 2019 – 21 % okrem finančného majetku k dispozícii na predaj, kde je 
aplikovaná sadzba 27,1%: 
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17 Daň z príjmov (pokračovanie) 

V tisícoch EUR 
1. január 

2018 

Zaúčtované 
do hospo-
dárskeho 
výsledku  

Zaúčtované 
do ostatné-

ho súhrn-
ného zisku 

alebo straty 
31. dec.  

2018 

Zaúčtované 
do hospo-
dárskeho 
výsledku  

Zaúčtované 
do ostatné-

ho súhrn-
ného zisku 

alebo straty 
31. dec.  

2019 
        
Daňový vplyv odpočítateľných /(zdaniteľných) dočasných rozdielov 
Hmotný a nehmotný 
majetok (6) (20) - (26) 26 - - 
Finančný majetok k 
dispozícii na predaj (142) - 54 (88) - (53) (141) 
Technické rezervy 
na poistné plnenia 479 (38) - 441 (441) - - 
Záväzky 717 168 - 885 (214) - 671 
        
Netto odložená 
daňová pohľadávka 1 048 110 54 1 212 (629) (53) 530 
                

 

 (d) Neistoty v daňovej legislatíve 

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, 
existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Spoločnosť preto môže byť vystavená riziku 
dodatočného zdanenia. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé okolností, ktoré by z tohto dôvodu mohli v 
budúcnosti viesť k významným dodatočným daňovým nákladom. 

18 Riadenie poistného rizika 

Riadenie rizika sa odvíja od princípov stanovených na úrovni skupiny v rámci systému pre riadenie rizík. 
Integrálnou súčasťou systému riadenia rizík v Spoločnosti je proces vlastného posudzovania rizík 
a solventnosti (ORSA). 
 
Identifikácia rizík ako kľúčová činnosť prebieha plánovane v rámci činností oddelení, ktorých priamou 
náplňou je nastavenie alebo priamy výkon základných poistných činností (oddelenie aktuárov, oddelenie 
administrácie vrátane tímu oceňovania rizika a likvidácie poistných udalostí, asset manažment) alebo na ad-
hoc báze, kedy zamestnanci Spoločnosti oznamujú identifikované riziká oddeleniu risk manažmentu. 
Výstupy tejto pravidelnej činnosti, spolu s ďalšími výstupmi, sú oznamované vedeniu Spoločnosti a 
najdôležitejšie z nich zaznamenané v pravidelnej správe ORSA. 
 
ORSA proces znamená aj štruktúrovaný dialóg funkcie riadenia rizík s predstavenstvom a top 
manažmentom, t.j. štandardizovanú komunikáciu o výsledkoch riadenia rizík s cieľom poskytnúť včasné a 
vhodne usporiadané informácie ako ďalšie vstupy pre stanovenie stratégie Spoločnosti, premietnutej v 
obchodných a finančných plánoch. 
 
Riziko v prípade poistných zmlúv súvisí so skutočnosťou, že nie je zrejmé, či alebo kedy poistná udalosť 
nastane, prípadne aké veľké bude s ňou spojené poistné plnenie. Z podstaty poistnej zmluvy vyplýva, že 
toto riziko je náhodné a preto nepredvídateľné.  

V prípade poistení, ktoré boli ocenené s použitím teórie pravdepodobnosti, hlavným rizikom, ktorému 
Spoločnosť čelí, je možnosť, že hodnota vyplatených poistných plnení bude väčšia ako hodnota 
prislúchajúcich poistných rezerv a takzvaná nákladová časť (expense loading) vybraného poistného 
prislúchajúca daným krytiam. Toto by mohlo nastať, ak množstvo alebo závažnosť (v zmysle veľkosti 
poistného plnenia) skutočne vzniknutých poistných udalostí bude väčšia, ako sa pôvodne predpokladalo. 
Poistné udalosti sú náhodné a skutočný počet a čiastka škôd a plnení sa bude líšiť z roka na rok od úrovne 
zistenej použitím štatistických techník.  

Skúsenosť ukazuje, že čím je kmeň podobných poistných zmlúv väčší, tým bude relatívna variabilita 
očakávaného výsledku menšia. Navyše je u rôznorodého kmeňa menej pravdepodobné, že bude celkovo  
zasiahnutý zmenou v určitej podskupine kmeňa. Jednotlivé skupiny krytí rizík navzájom diverzifikujú celkové 
riziko na úrovni Spoločnosti. Spoločnosť uplatňuje stratégiu upisovania, aby dosiahla dostatočne veľký súbor 
rizík na zredukovanie  variability očakávaného výsledku a predchádzala riziku antiselekcie. Faktory, ktoré  
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18 Riadenie poistného rizika (pokračovanie) 

zvyšujú poistné riziko, zahŕňajú nedostatok rôznorodosti rizika z hľadiska typu a veľkosti rizika, 
geografického umiestnenia a odvetia.  

Spoločnosť monitoruje vývoj na poistnom trhu v oblasti sadzieb poistného, znenia všeobecných poistných 
podmienok, spoluúčastí, odmien pre sprostredkovateľov a škôd. Pravidelne porovnáva tieto údaje s 
vlastnými údajmi. 
 
Spoločnosť tiež 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 koncepciou vývoja produktov v súlade s prístupom resp. metodikou 
materskej spoločnosti, ktorá je obsiahnutá v  Pricing and Product Development Policy a Market Consistent 
Pricing Guidance. Všetky nové produkty sú ocenené v modeli na výpočet VNB a schválené na lokálnej 
úrovni, pričom v prípade niektorých nových produktov alebo zmien prebieha vo funkčnej línii posúdenie aj 
na úrovni regionálneho manažmentu skupiny. Model pre ocenenie produktov a výpočet VNB je vyvíjaný 
centrálnym modelingovým tímom a až po jeho akceptácii použitý na výpočet. 
 
Spoločnosť riadi mortalitné a morbiditné riziko dôkladnou kontrolou rizika pri schvaľovaní poistných zmlúv.  
 
Riadi sa pri tom pravidlami stanovenými zaisťovateľom s premietnutím do interných predpisov v oblasti 
upisovania rizík. Pre riziká prekračujúce maximálne limity poistných súm dohodnuté so zaisťovateľom 
musia byť poistné zmluvy zaslané zaisťovateľovi na osobitné posúdenie. 
 

Spoločnosť ďalej riadi svoje riziko zaistením. Volatilitu výšky poistných plnení z mortalitného rizika 
homogenizuje excedentným zaistením. Doplnkové poistenia sú zaistené kvótovým zaistením.  

Spoločnosť poistné udalosti bežne vyrieši do jedného roka od ich nahlásenia a preto v účtovnej závierke 
neuvádza prehľad vývoja nahlásených poistných udalostí podľa roku jej nahlásenia. 

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

 
Riziko Produkt Universal life Produkty typu Unit-linked, Rizikové poistenie 
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 (jednorazovo alebo pravidelne formou renty) dohodnutá 

poistná suma spolu s  hodnotou účtu, je to poistná suma. 
- Pre produkty, kde Spoločnosť preberá na seba povinnosť platiť poistné v prípade úmrtia 

poisteného, je to súčasná hodnota zostávajúcich splátok poistného. 
 
Spoločnosť je vystavená riziku, že poistné udalosti budú nastávať častejšie alebo vo vyššej hodnote, 
ako sa očakávalo. 
 
Pre prípad dožitia Spoločnosť vypláca aktuálnu hodnotu účtu; riziko dožitia je zahrnuté v produktoch 
typu „universal life”, kde je investičný výnos garantovaný. Typ produktu „universal“ sa od 01.01.2017 
už nepredáva. 

Morbiditné 
riziko 

Pre rizikové doplnkové poistenia 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, ak poistné podmienky niektorých produktov 
neustanovujú inak, Spoločnosť vypláca odkupnú hodnotu, ktorá je rovná hodnote účtu zníženého 
o odkupný poplatok. V prípade produktov s povinnou investičnou zložkou, poistníkovi vzniká nárok 
na odkupnú hodnotu po uplynutí 36 mesiacov trvania poistenia. 
 
Riziko vyplývajúce zo stornovosti je, že Spoločnosť prichádza o pozitívne peňažné toky budúcich 
rokov. 
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Náklady Náklady Spoločnosti sa pokrývajú z poplatkov, ktoré sú strhávané z osobných účtov poistných 

zmlúv ako aj takzvanej nákladovej časť poistného (expense loading) prislúchajúca daným krytiam.. 
Riziko je, že Spoločnosť nedosiahne potrebné kritické množstvo poistných zmlúv, z ktorého by sa 
dal získať dostatočný objem poplatkov na vykrytie všetkých fixných a variabilných nákladov. Ďalej 
sem patrí aj inflačné riziko a neistota týkajúca sa dopadov spojených s nákladmi potrebnými na 
implementáciu prichádzajúcich nových požiadaviek regulácie alebo iných projektov.  Riziko cenovej  

 

 

inflácie je riziko, že skutočné režijné náklady Spoločnosti spojené so správou zmlúv budú vyššie 
ako tie, ktoré sa použili pri ocenení produktov. 

Investičné 
výnosy 

Garantovaná technická úroková miera je 
1,9% p.a., 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. 

Pre Unit-linked a pre dobrovoľné investovanie do 
fondov v rizikových produktoch: Investičný výnos sa 
premietne do ceny investičnej jednotky. Investičné 
riziko znáša v plnej miere poistník. Spoločnosť čelí 
len nemateriálnej odvodenej miere tohto rizika, ak by 
v dôsledku nízkych investičných výnosov nastal 
odliv investovaného majetku a výpadok výnosov 
z poplatkov za správu aktív (týka sa len Unit-linked). 

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 vybrať časť prostriedkov zo svojho účtu pred koncom poistnej doby, ale po 
uplynutí aspoň 36 mesiacov (v prípade jednorazovo zaplateného poistného je to 12 mesiacov). Pred 
uplynutím 36 mesiacov poistnej doby môže poistník vybrať prostriedky zodpovedajúce aktuálnej 
hodnote mimoriadneho poistného.  
 
Riziko pre Spoločnosť je, že klienti budú vyberať vo väčšom množstve a Spoločnosť nebude 
generovať výnosy zo správy aktív v predpokladanej výške. 

Vložené opcie 
a deriváty 

Neoceňuje sa samostatne pre nematerialitu. 

 
Koncentrácia rizík. Medzi sledovanými obdobiami nedošlo k výraznej zmene koncentrácie hlavného 
poistného rizika všeobecnej smrti. Vzhľadom na dôslednú upisovaciu prax sú prípadné zvýšené riziká 
jednotlivých poistených primerane odrazené v individuálne stanovenej výške rizikového poistného. 
Rozdelenie výšok poistných súm odráža zameranie poskytnutých krytí na široké spektrum rizikových krytí 
okrem rizika všeobecnej smrti a významné zastúpenie zmlúv investičného životného poistenia zameraného 
na akumuláciu hodnoty osobného konta. 
 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje koncentráciu poistného rizika pre prípad všeobecnej smrti k 31. decembru 
2019: 
 

Výška poistného krytia na poistnú zmluvu Počet krytí Distribúcia 
   
do 8 300 EUR 99 495 85,3% 
8 300 – 16 600 EUR 12 089 10,4% 
16 600 – 33 200 EUR 3 768 3,2% 
nad 33 200 EUR 1 244 1,1% 
   
   
Spolu 116 596 100,0% 
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Koncentrácia poistného rizika pre prípad všeobecnej smrti k 31. decembru 2018 bola nasledovná: 
Výška poistného krytia na poistnú zmluvu Počet krytí Distribúcia 
   
do 8 300 EUR 91 726 75,8% 
8 300 – 16 600 EUR 16 165 13,4% 
16 600 – 33 200 EUR 7 588 6,2% 
nad 33 200 EUR 5 581 4,6% 
   
   
Spolu 121 060 100,0% 
   

 
Test primeranosti rezerv. Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení je vykonávaný 
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 nasledovne:  (+) technické rezervy  (–) časovo rozlíšené obstarávacie náklady 
na poistné zmluvy  (–) akumulovaný dlh (-) hodnota nadobudnutého portfólia zmlúv.  
 
Na kalkuláciu minimálnej hodnoty poistných záväzkov bol použitý model diskontovaných peňažných tokov 
a najlepší odhad predpokladov budúceho vývoja. 
 
Minimálna hodnota poistných záväzkov sa stanoví ako rozdiel budúcich záväzkov poisťovateľa a jeho 
budúcich príjmov, kde budúce záväzky predstavujú očakávané poistné plnenia, očakávané náklady a 
provízie a budúce príjmy predstavuje očakávané poistné. 
 
Minimálna hodnota záväzkov z poistenia bola určená modelom diskontovaných 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 (+) súčasná hodnota očakávaných budúcich provízií (získateľské + 
kmeňové - storno-provízie) a (–) súčasná hodnota očakávaného budúceho poistného. 
 
Úrokovú krivka pre menu euro bola zostavená na základe úrokových swapov platných k 31. decembru 2019. 
Najlepší odhad predpokladov o stornách bol upravený na základe výsledkov analýzy storien. Spoločnosť 
vyhodnocuje storná štvrťročne. Pri modelovaní úmrtnosti vychádza Spoločnosť z úmrtnostných tabuliek 
populácie SR za roky 2012-2016, ktoré na pravidelnej báze porovnáva so skutočnou mierou úmrtnosti na 
portfóliu Spoločnosti. Výsledkom tohto porovnania je  najlepší odhad predpokladu o úmrtnosti, ktorý bol 
naposledy prehodnotený v roku 2019. Predpoklady o jednotkových nákladoch použité v modeloch boli 
stanovené na základe poslednej podrobnej analýzy nákladov Spoločnosti. Jednotkové náklady boli 
odvodené na základe projektovaných nákladov, ktoré boli výsledkom plánovacieho procesu pre rok 2019. V 
modeloch je zohľadnené očakávané navyšovanie nákladov vplyvom inflácie. 
 
Minimálna hodnota záväzkov z poistenia k 31. decembru 2019 vypočítaná v teste primeranosti rezerv bola 
nižšia ako výška technických rezerv v životnom poistení k 31. decembru 2019. Technické rezervy v životnom 
poistení vykázané k 31. decembru 2019 sú teda dostatočné a ich úprava nebola potrebná. 
 
Test citlivosti technických rezerv na zmenu zvolených parametrov. 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: 

 

 
V tisícoch EUR  

Dopad zmien jednotlivých predpokladov na 
najlepší odhad budúcich záväzkov 

   
        Universal Life Unit Linked 
Nárast mortality o 10% 474 547 
Nárast stornovosti o 20% 4 860 9 224 
Nárast nákladov o 10% 1 744 3 297 
Nárast morbidity o 10% 3 231 3 119 
Nárast investičného výnosu o 100 bb 884 2 535 
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18 Riadenie poistného rizika (pokračovanie) 

Pre všetky scenáre je minimálna hodnota záväzkov z poistenia nižšia ako výška technických rezerv 
v životnom poistení upravená o časovo rozlíšené obstarávacie náklady na poistné zmluvy a  akumulovaný 
dlh.  

19 Riadenie finančného rizika 

Spoločnosť je vystavená finančnému riziku prostredníctvom svojho finančného majetku, finančných 
záväzkov a záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv. Najdôležitejšími zložkami finančného rizika sú trhové 
riziko, riziko časového nesúladu splatnosti aktív a záväzkov a úverové riziko. Následne trhové riziko zahŕňa 
úrokové, cenové a menové riziko. Tieto riziká vyplývajú z otvorených pozícií v úrokových, menových a 
akciových produktoch, ktoré sú všetky vystavené všeobecným a špecifickým trhovým pohybom.  

Spoločnosť je vystavená najmä úrokovému riziku a riziku nesúladu aktív a záväzkov. Obe riziká vyplývajú 
zo skutočnosti, že výnosy z finančného majetku nemusia postačovať na financovanie záväzkov z poistných 
zmlúv. Nástrojmi pre riadenie finančných rizík s cieľom ochrany záujmov klientov a pre zabezpečenie 
udržateľnosti a ekonomickej výhodnosti podnikania Spoločnosti sú najmä poistno-matematické výpočty pre 
zabezpečenie a vyhodnotenie ekonomicky potrebného kapitálu s ohľadom na trhové riziká, zlaďovanie 
peňažných tokov majetku a záväzkov v prípade garantovaných produktov typu Univerzal, obozretné riadenie 
investícií a riadenie resp. vyhodnocovanie podstupovaných trhových rizík oddelením risk manažmentu a 
oddelením aktuárov. 

Úverové (kreditné) riziko. Spoločnosť je vystavená kreditnému riziku, ktoré spočíva v skutočnosti, že 
protistrana nebude schopná plniť svoje záväzky v dátume splatnosti. Maximálne vystavenie sa kreditnému 
riziku sa rovná účtovnej hodnote finančného majetku (okrem podielových listov) a aktív z poistných a 
zaistných zmlúv. Spoločnosť neposkytla finančné záruky ani úverové prísľuby (v prípade starších poistných 
zmlúv v minulosti bolo možné čerpať pôžičky, avšak táto možnosť už nie je k dispozícii). Kreditné riziko je 
obmedzené obozretným investovaním so stanovením mandátov pre jednotlivé portfóliá, resp. internými 
limitmi Spoločnosti. 

Cieľom riadenia úverového rizika je ochrana záujmov klientov a zabezpečenie udržateľnosti a ekonomickej 
výhodnosti podnikania Spoločnosti. Všetky investície Spoločnosti sú realizované v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, zákonom, a s aktuálnou platnou internou investičnou smernicou s dôrazom 
na rating a limit stanovený pre emitenta alebo triedu aktív. Investície do konkrétnych finančných nástrojov, 
ak pre ne nie je odsúhlasený mandát, posudzuje Výbor pre investície a riadenie aktív a záväzkov, ktorého 
členom je risk manažér. 
 
Pohľadávky z finančných investícií sú sledované podľa ratingu, ktorý v zmysle interných smerníc predstavuje 
druhé najlepšie ratingové hodnotenie emitenta od jednej z troch najväčších ratingových agentúr (Standard 
& Poors, Moody’s, Fitch). V prípade, že žiadna z agentúr neuvádza rating daného emitenta, je použitý 
ekvivalent, resp. rating majoritného akcionára emitenta. Uvedené interné smernice rozlišujú v investičnom 
pásme ratingové triedy AAA, AA, A, BBB, BB, B. 
 
Spoločnosť je vystavená úverovému riziku najmä investíciami v dlhopisoch (finančný majetok k dispozícii na 
predaj) a vkladmi v bankách (bežné a termínované vklady). Analýza jednotlivých druhov aktív podľa 
úverového ratingu je k 31. decembru 2019 nasledovná: 

V tisícoch EUR AA A BBB BB 
bez 

ratingu 
 

Spolu 
       
Aktíva       
Finančný majetok k dispozícií na predaj:       
-  dlhopisy 302 7 867 6 921 - - 15 090 
Pohľadávky vrátane poistných pohľadávok 

(Poznámka 9) 829 - -  - 845 1 674 
Termínované vklady so splatnosťou nad 3 

mesiace* - 3 403 - - - 3 403 

Peniaze a peňažné ekvivalenty:       
-  bežné účty v bankách - 14 900 - - - 14 900 
       
       
Celkový majetok nesúci kreditné riziko 1 131 26 170 6 921 - 845 35 067 
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19 Riadenie finančného rizika (pokračovanie) 

Analýza jednotlivých druhov aktív podľa úverového ratingu je k 31. decembru 2018 nasledovná: 
 

V tisícoch EUR AA A BBB BB 
bez 

ratingu Spolu 
       
Aktíva       
Finančný majetok k dispozícií na predaj:       
-  dlhopisy 303 7 591 8 150 316 - 16 360 
Pohľadávky vrátane poistných pohľadávok 690 - -  - 893 1 583 
Termínované vklady so splatnosťou nad 3 

mesiace* - 4 333 600 - - 4 933 

Peniaze a peňažné ekvivalenty:       
-  pokladnica - 18 - - - 18 
-  bežné účty v bankách - 10 675 - - - 10 675 
       
       
Celkový majetok nesúci kreditné riziko 993 22 617 8 750 316 893 33 569 
       

 
*V rámci termínovaných vkladov so splatnosťou dlhšou ako 3 mesiace je na základe zmluvy postúpených 191 tis. EUR 
(2018: 124 tis. EUR) ako zabezpečenie pre bankovú záruku vydanú spoločnosťou Tatra banka, a.s. v prospech AEGON 
partner, s.r.o.. 

Úrokové riziko. Riziko úrokovej miery spočíva v tom, že hodnota finančného nástroja bude kolísať v 
dôsledku zmien trhových úrokových sadzieb, a tiež aj v tom, že dátumy splatnosti úročených aktív sa líšia 
od dátumov splatnosti úročených záväzkov použitých na financovanie týchto aktív – riziko nesúladu. 

V prípade technickej rezervy na produkty Unit-linked   126 801 tis. EUR (2018:  97 809 tis. EUR), kde riziko 
z finančného umiestnenia nesie poistník, Spoločnosť na seba nepreberá úrokové riziko. Pri tradičnom 
životnom poistení Spoločnosť poistencom garantuje výnos vo výške technickej úrokovej miery 1,9%, 2,5% 
resp. 3% p.a. v závislosti od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Keďže v produktovom portfóliu Spoločnosti 
produkty s garantovanou technickou úrokovou mierou netvoria významnú časť, riziko zmeny úrokovej 
sadzby nie je vzhľadom na celkovú sumu aktív významné. 

Finančný majetok predstavujúci tradičnú rezervu životného poistenia a vlastné zdroje Spoločnosti, najmä 
štátne dlhopisy, je citlivý na zmeny trhových podmienok. Spoločnosť vykonala analýzu citlivosti 
modelovaného hrubého zisku a ostatného súhrnného zisku Spoločnosti na zmeny úrokových sadzieb. Pri 
zachovaní ostatných premenných, dopad zníženia trhových úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu 
sa v modelovanom hrubom zisku prejavuje ako nemateriálny.  

Dopad zmien trhových úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu nahor alebo nadol na ostatný 
súhrnný zisk vplyvom precenenia ku koncu účtovného obdobia by taktiež nebol významný. Platí to napriek 
tomu, že v medziročnom porovnaní citlivosť ostatného súhrnného zisku vzrástla, avšak predstavuje menej 
ako 0,3% hodnoty vlastného imania Spoločnosti. Finančný majetok predstavujúci vlastné zdroje 
Spoločnosti, najmä štátne dlhopisy, je citlivý na zmeny trhových podmienok.  
 

 31. december 2019 31. december 2018 

V tisícoch EUR Vplyv na zisk 

Vplyv na 
ostatný 

súhrnný zisk Vplyv na zisk 

Vplyv na 
ostatný 

súhrnný zisk 
     
Vplyv zmeny o + 50 bb 16 (63) 15 (82) 
Vplyv zmeny o -  50 bb (18) 64 (19) 84 
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19 Riadenie finančného rizika (pokračovanie) 

Cenové riziko. Cenové riziko je riziko, v dôsledku ktorého sa môže meniť reálna hodnota finančného 
majetku z iného dôvodu ako je zmena úrokovej sadzby alebo cudzej meny. Cenové riziko je pre Spoločnosť 
nevýznamné. Zmena reálnej hodnoty podielových listov je priamo alokovaná na poistné zmluvy. A teda 
zmena v hodnote aktív (podielových listov) by mala ekvivalentný dopad na hodnotu záväzkov.  

Riziko likvidity. Spoločnosť je vystavená denným požiadavkám na likviditu, ktoré vyplývajú z poistných 
plnení a zo záväzkov voči iným spoločnostiam. Riziko likvidity je riziko, že hotovosť nemusí byť k dispozícii 
na zaplatenie záväzkov v čase splatnosti za primerané náklady. Potreba likvidity je nepretržite monitorovaná 
a jej zvýšená potreba je vopred hlásená za účelom zabezpečenia potrebných zdrojov. 

Cieľom riadenia rizika likvidity je ochrana záujmov klientov a zabezpečenie udržateľnosti a ekonomickej 
výhodnosti podnikania Spoločnosti. Riziko likvidity v krátkom období Spoločnosť riadi najmä monitorovaním 
požiadaviek na použitie hotovosti a zabezpečovaním dostatočného množstva peňažných prostriedkov na 
vyplatenie splatných záväzkov. Spoločnosť drží hotovosť a likvidné vklady, aby zabezpečila každodenné 
požiadavky na splácanie záväzkov a monitoruje očakávané splatnosti investičných nástrojov, ktoré taktiež 
môžu čiastočne pokryť očakávané hotovostné potreby. V súvislosti s riadením rizika nesúladu aktív 
a záväzkov, najmä pre budúce záväzky z garantovaných produktov typu Univerzal, sa z dlhodobého 
hľadiska Spoločnosť venuje riadeniu majetku a záväzkov Spoločnosti a preto monitoruje predpokladanú 
likviditu odhadovaním budúcich peňažných tokov z poistných zmlúv. Pritom sa s ohľadom na vyváženie 
výnosnosti a likvidity snaží sa nakupovať majetok s podobnou dobou splatnosti, ktorým sú záväzky zo 
spomínaných zmlúv kryté. 

Analýza finančných nástrojov, poistných a zaistných zmlúv k 31. decembru 2019 podľa očakávanej 
splatnosti je nasledovná: 

V tisícoch EUR 
Do 3 

mesiacov 
3 mesiace 

až 1 rok 
1 až 5 
rokov 

5 až 10 
rokov 

Bez 
splatnosti Spolu 

       
Aktíva       
Finančný majetok k dispozícií na 
predaj:       
- dlhopisy 81 2 239 9 555 3 215 - 15 090 
Finančný majetok v reálnej 
hodnote cez hospodársky 
výsledok:       
- podielové cenné papiere - - - - 120 571 120 571 
Ostatné finančné a poistné aktíva: 315 746 595 18 -  1 674 
Termínované vklady so 
splatnosťou nad 3 mesiace - 3 403 - - - 3 403 

Peniaze a peňažné ekvivalenty:       
- bežné účty v bankách 14 900 - - - - 14 900* 
       
       
Spolu finančné nástroje a 
poistné aktíva 15 296 6 388 10 150 3 233 120 571 155 638 

       
       
Záväzky       
Technické rezervy 421 6 757 6 210 11 921 117 514 142 823 
Záväzky voči sprostredkovateľom 2 798 -  65 -  -  2 863 
Záväzky z obchodného styku 770 -  - - -  770 
Záväzky voči poistencom 540  - - - -  540 
Záväzky voči zaisťovateľom 6  -  -  -  - 6 
        
       
Spolu finančné nástroje a 
poistné záväzky 4 535 6 757 6 275 11 921 117 514 147 002 

       
       
Čistá súvahová pozícia  10 761 (369) 3 875 (8 688) 3 057 8 636 
              

*Bežné účty v bankách vo výške 3 019 tis. EUR a termínované vklady vo výške 3 211 tis. EUR kryjú 
technické rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených. 
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19 Riadenie finančného rizika (pokračovanie) 

Analýza podľa očakávanej splatnosti predstavuje účtovnú hodnotu majetku a záväzkov analyzovanú podľa 
termínu ich splatnosti, prípadne termínu ich očakávanej realizácie, ak daná položka splatnosť nemá, napr. 
v prípade podielových cenných papierov. 

Analýza finančných nástrojov, poistných a zaistných zmlúv k 31. decembru 2018 podľa očakávanej 
splatnosti je nasledovná: 

V tisícoch EUR 
Do 3 

mesiacov 
3 mesiace 

až 1 rok 
1 až 5 
rokov 

5 až 10 
rokov 

Nad 10 
rokov Spolu 

       
Aktíva       
Finančný majetok k dispozícií na 
predaj:       
- dlhopisy 85 1 151 10 408 4 716 - 16 360 
Finančný majetok v reálnej 
hodnote cez hospodársky 
výsledok:       
- podielové cenné papiere 296 4 612 4 020 7 805 75 019 91 752 
Ostatné finančné a poistné aktíva: 166 706 683 28 -  1 583 
Termínované vklady so 
splatnosťou nad 3 mesiace - 4 933 - - - 4 933 

Peniaze a peňažné ekvivalenty:       
- pokladnica 18 - - - - 18 
- bežné účty v bankách 10 675 - - - - 10 675 
       
       
Spolu finančné nástroje, poistné 
a zaistné aktíva 11 240 11 402 15 111 12 549 75 019 125 321 

       
       
Záväzky       
Technické rezervy 361 5 626 4 903 9 521 91 506 111 917 
Záväzky voči sprostredkovateľom 1 640 -  722 -  -  2 362 
Záväzky z obchodného styku 1200 -  - - -  1 200 
Záväzky voči poistencom 442  - - - -  442 
Záväzky voči zaisťovateľom 6  -  -  -  - 6 
        
       
Spolu finančné nástroje, poistné 
a zaistné záväzky 3 649 5 626 5 625 9 521 91 506 115 927 

       
       
Čistá súvahová pozícia  7 591 5 776 9 486 3 028 (16 487) 9 394 
              

*Bežné účty v bankách vo výške 2 850 tis. EUR a termínované vklady vo výške 3 207 tis. EUR kryjú 
technické rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených. 

20 Riadenie kapitálu 

Prostredníctvom riadenia kapitálu Spoločnosť zabezpečuje dostatočnosť zdrojov na výkon svojej činnosti, 
maximalizáciu návratnosti investícií akcionárov, vytvára finančnú stabilitu Spoločnosti a zaisťuje, aby bola 
Spoločnosť schopná v každom okamihu zabezpečiť vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z 
poistných zmlúv na poistnom trhu, kde pôsobí.  
 
Cieľom riadenia kapitálu je dodržiavať dostatočnú mieru kapitálu v súlade s legislatívnymi ustanoveniami. 
Spoločnosť spĺňa všetky legislatívou stanovené požiadavky na kapitál. 
 
Podrobnejšie informácie o solventnosti Spoločnosti budú predmetom Správy o solventnosti a finančnom 
stave za rok 2019 v súlade so zákonom č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
z 3. februára 2015, s účinnosťou od 1. januára 2016. 
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19 Riadenie finančného rizika (pokračovanie) 

Analýza podľa očakávanej splatnosti predstavuje účtovnú hodnotu majetku a záväzkov analyzovanú podľa 
termínu ich splatnosti, prípadne termínu ich očakávanej realizácie, ak daná položka splatnosť nemá, napr. 
v prípade podielových cenných papierov. 

Analýza finančných nástrojov, poistných a zaistných zmlúv k 31. decembru 2018 podľa očakávanej 
splatnosti je nasledovná: 

V tisícoch EUR 
Do 3 

mesiacov 
3 mesiace 

až 1 rok 
1 až 5 
rokov 

5 až 10 
rokov 

Nad 10 
rokov Spolu 

       
Aktíva       
Finančný majetok k dispozícií na 
predaj:       
- dlhopisy 85 1 151 10 408 4 716 - 16 360 
Finančný majetok v reálnej 
hodnote cez hospodársky 
výsledok:       
- podielové cenné papiere 296 4 612 4 020 7 805 75 019 91 752 
Ostatné finančné a poistné aktíva: 166 706 683 28 -  1 583 
Termínované vklady so 
splatnosťou nad 3 mesiace - 4 933 - - - 4 933 

Peniaze a peňažné ekvivalenty:       
- pokladnica 18 - - - - 18 
- bežné účty v bankách 10 675 - - - - 10 675 
       
       
Spolu finančné nástroje, poistné 
a zaistné aktíva 11 240 11 402 15 111 12 549 75 019 125 321 

       
       
Záväzky       
Technické rezervy 361 5 626 4 903 9 521 91 506 111 917 
Záväzky voči sprostredkovateľom 1 640 -  722 -  -  2 362 
Záväzky z obchodného styku 1200 -  - - -  1 200 
Záväzky voči poistencom 442  - - - -  442 
Záväzky voči zaisťovateľom 6  -  -  -  - 6 
        
       
Spolu finančné nástroje, poistné 
a zaistné záväzky 3 649 5 626 5 625 9 521 91 506 115 927 

       
       
Čistá súvahová pozícia  7 591 5 776 9 486 3 028 (16 487) 9 394 
              

*Bežné účty v bankách vo výške 2 850 tis. EUR a termínované vklady vo výške 3 207 tis. EUR kryjú 
technické rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených. 

20 Riadenie kapitálu 

Prostredníctvom riadenia kapitálu Spoločnosť zabezpečuje dostatočnosť zdrojov na výkon svojej činnosti, 
maximalizáciu návratnosti investícií akcionárov, vytvára finančnú stabilitu Spoločnosti a zaisťuje, aby bola 
Spoločnosť schopná v každom okamihu zabezpečiť vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z 
poistných zmlúv na poistnom trhu, kde pôsobí.  
 
Cieľom riadenia kapitálu je dodržiavať dostatočnú mieru kapitálu v súlade s legislatívnymi ustanoveniami. 
Spoločnosť spĺňa všetky legislatívou stanovené požiadavky na kapitál. 
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19 Riadenie finančného rizika (pokračovanie) 

Analýza podľa očakávanej splatnosti predstavuje účtovnú hodnotu majetku a záväzkov analyzovanú podľa 
termínu ich splatnosti, prípadne termínu ich očakávanej realizácie, ak daná položka splatnosť nemá, napr. 
v prípade podielových cenných papierov. 

Analýza finančných nástrojov, poistných a zaistných zmlúv k 31. decembru 2018 podľa očakávanej 
splatnosti je nasledovná: 

V tisícoch EUR 
Do 3 

mesiacov 
3 mesiace 

až 1 rok 
1 až 5 
rokov 

5 až 10 
rokov 

Nad 10 
rokov Spolu 

       
Aktíva       
Finančný majetok k dispozícií na 
predaj:       
- dlhopisy 85 1 151 10 408 4 716 - 16 360 
Finančný majetok v reálnej 
hodnote cez hospodársky 
výsledok:       
- podielové cenné papiere 296 4 612 4 020 7 805 75 019 91 752 
Ostatné finančné a poistné aktíva: 166 706 683 28 -  1 583 
Termínované vklady so 
splatnosťou nad 3 mesiace - 4 933 - - - 4 933 

Peniaze a peňažné ekvivalenty:       
- pokladnica 18 - - - - 18 
- bežné účty v bankách 10 675 - - - - 10 675 
       
       
Spolu finančné nástroje, poistné 
a zaistné aktíva 11 240 11 402 15 111 12 549 75 019 125 321 

       
       
Záväzky       
Technické rezervy 361 5 626 4 903 9 521 91 506 111 917 
Záväzky voči sprostredkovateľom 1 640 -  722 -  -  2 362 
Záväzky z obchodného styku 1200 -  - - -  1 200 
Záväzky voči poistencom 442  - - - -  442 
Záväzky voči zaisťovateľom 6  -  -  -  - 6 
        
       
Spolu finančné nástroje, poistné 
a zaistné záväzky 3 649 5 626 5 625 9 521 91 506 115 927 

       
       
Čistá súvahová pozícia  7 591 5 776 9 486 3 028 (16 487) 9 394 
              

*Bežné účty v bankách vo výške 2 850 tis. EUR a termínované vklady vo výške 3 207 tis. EUR kryjú 
technické rezervy na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených. 

20 Riadenie kapitálu 

Prostredníctvom riadenia kapitálu Spoločnosť zabezpečuje dostatočnosť zdrojov na výkon svojej činnosti, 
maximalizáciu návratnosti investícií akcionárov, vytvára finančnú stabilitu Spoločnosti a zaisťuje, aby bola 
Spoločnosť schopná v každom okamihu zabezpečiť vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z 
poistných zmlúv na poistnom trhu, kde pôsobí.  
 
Cieľom riadenia kapitálu je dodržiavať dostatočnú mieru kapitálu v súlade s legislatívnymi ustanoveniami. 
Spoločnosť spĺňa všetky legislatívou stanovené požiadavky na kapitál. 
 
Podrobnejšie informácie o solventnosti Spoločnosti budú predmetom Správy o solventnosti a finančnom 
stave za rok 2019 v súlade so zákonom č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
z 3. februára 2015, s účinnosťou od 1. januára 2016. 
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21 Reálna hodnota finančných nástrojov 

Reálna hodnota je analyzovaná podľa jej úrovne v hierarchii reálnych hodnôt nasledovne: (i) úroveň jeden 
predstavuje ocenenie trhovou cenou (bez úpravy) z aktívneho trhu s identickým majetkom alebo záväzkom, 
(ii) úroveň dva predstavujú ocenenia pomocou techník alebo modelov, ktorých všetky podstatné vstupné 
parametre sú pozorovateľné pre daný majetok alebo záväzok buď priamo (t.j. ako ceny) alebo nepriamo (t.j. 
odvoditeľné z cien), táto kategória zahŕňa aj kótované cenné papiere, ktoré neboli pravidelne dostupné, resp. 
trh nebol dostatočne aktívny a (iii) úroveň tri predstavuje ocenenia, ktorých vstupné parametre nie sú 
odvoditeľné z trhových údajov (t.j. existujú subjektívne stanovené vstupné parametre). Úsudok sa uplatňuje 
pri kategorizácii finančných nástrojov podľa hierarchie reálnych hodnôt. Ak ocenenie vyžaduje vstupný 
parameter odvodený z trhových cien, ktorý však vyžaduje významnú úpravu, ide o ocenenie úrovne tri. 
Významnosť vstupného parametra je vyhodnotená v porovnaní s celkovou reálnou hodnotou danej položky.  
 
(a) Sústavné ocenenie reálnou hodnotou 

Sústavné ocenenia reálnou hodnotou sú tie, pri ktorých účtovné štandardy buď požadujú alebo umožňujú 
ocenenie reálnou hodnotou v súvahe ku koncu každého účtovného obdobia. Tieto ocenenia sú analyzované 
podľa hierarchie reálnych hodnôt nasledovne: 
 

 31. december 2019 31. december 2018 

 
V tisícoch EUR 

Úroveň 
1 

Úroveň 
2 

Úroveň 
3 

Spolu 
účtovná 
hodnota 

Úroveň 
1 

Úroveň 
2 

Úroveň 
3 

Spolu 
účtovná 
hodnota 

         
Aktíva v reálnej hodnote         
Dlhopisy:          
- k dispozícii na predaj 15 090  - - 15 090 16 360 - - 16 360 
Podielové cenné papiere:         
- v reálnej hodnote preceňované 

cez hospodársky výsledok 23 426 97 145 - 120 571 16 496 75 256 - 91 752 
         
         
Aktíva sústavne oceňované v 
reálnej hodnote spolu 38 516 97 145 - 135 661 32 856 75 256 - 108 112 
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21 Reálna hodnota finančných nástrojov (pokračovanie) 

Popis techniky oceňovania a vstupných parametrov pre ocenenia úrovne 2 sú nasledovné: 

 
V tisícoch EUR 

Reálna  
hodnota Technika ocenenia Vstupné parametre 

    
Aktíva ocenené na úrovni 2     
Podielové cenné papiere v reálnej 
hodnote preceňované cez 
hospodársky výsledok 

97 145 
(2018:     

75 256) 

Zverejnené ceny podielových listov 
investičných fondov, ktoré nie sú 

obchodované na aktívnom trhu 

Zverejnené ceny 
podielových listov 

investičných fondov 
    

 
 
Počas roka nenastali zmeny v technike oceňovania cenných papierov s reálnou hodnotou úrovne 2. (2018: 
bez zmeny).  
 
(b) Majetok a záväzky neoceňované reálnou hodnotou, pre ktoré sa reálna hodnota zverejňuje 

Reálna hodnota finančných pohľadávok a záväzkov, termínovaných vkladov v bankách a zostatkov peňazí 
a peňažných ekvivalentov sa približne rovná ich účtovnej hodnote. Ich reálna hodnota zodpovedá úrovni 2 
hierarchie reálnych hodnôt a bola stanovená technikou diskontovaných peňažných tokov.  

 
22 Finančné nástroje podľa kategórie ocenenia 

Pre účely ocenenia, IAS 39, Finančné nástroje: Účtovanie a ocenenie, stanovuje nasledovné kategórie 
finančných nástrojov: (a) úvery a pohľadávky; (b) majetok k dispozícii na predaj; (c) majetok držaný do 
splatnosti; (d) majetok v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok (“FVTPL”). Finančný majetok v reálnej 
hodnote cez hospodársky výsledok má dve podkategórie: (i) majetok do tejto kategórie dobrovoľne 
klasifikovaný v čase obstarania a (ii) majetok držaný na obchodovanie. Poistné a zaistné zmluvy nie sú 
finančnými nástrojmi a vzťahuje sa na ne štandard IFRS 4, Poistné zmluvy.  Nasledujúca tabuľka poskytuje 
odsúhlasenie k 31. decembru 2018 medzi triedami majetku pre účely zverejnenia podľa IFRS 7, Finančné 
nástroje: zverejnenie, a kategóriami oceňovania stanovenými podľa IAS 39, Finančné nástroje: Účtovania a 
ocenenie. 
 

V tisícoch EUR 
Úvery a 

pohľadávky 

Majetok k 
dispozícii 
na predaj 

Dobrovoľne 
zaradený  

do FVTPL Spolu 
     
Finančný majetok k dispozícií na predaj:     
- dlhopisy - 15 090 - 15 090 
Finančný majetok v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok:    
- podielové cenné papiere - - 120 571 120 571 
Ostatné finančné a poistné aktíva:     
- pohľadávky z provízií 52 - - 52 
- ostatné pohľadávky 166 - - 166 
Termínované vklady so splatnosťou nad 3 
mesiace 3 403 - - 3 403 

Peniaze a peňažné ekvivalenty:     
- bežné účty v bankách 14 900 - - 14 900 
      

 
K 31. decembru 2019 a k 31. decembru 2018 boli všetky finančné záväzky Spoločnosti ocenené 
umorovanou hodnotou zistenou metódou efektívnej úrokovej miery.  
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22 Finančné nástroje podľa kategórie ocenenia (pokračovanie) 
 
Nasledujúca tabuľka poskytuje odsúhlasenie k 31. decembru 2018 medzi triedami majetku pre účely 
zverejnenia podľa IFRS 7, Finančné nástroje: zverejnenie, a kategóriami oceňovania stanovenými podľa 
IAS 39, Finančné nástroje: Účtovania a ocenenie. 
 

V tisícoch EUR 
Úvery a 

pohľadávky 

Majetok k 
dispozícii 
na predaj 

Dobrovoľn
e zaradený  
do FVTPL Spolu 

     
Finančný majetok k dispozícií na predaj:     
- dlhopisy - 16 360 - 16 360 
Finančný majetok v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok:    
- podielové cenné papiere - - 91 752 91 752 
Ostatné finančné a poistné aktíva:     
- pohľadávky z provízií 17 - - 17 
- ostatné pohľadávky 167 - - 167 
Termínované vklady so splatnosťou nad 3 mesiace 4 933 - - 4 933 
Peniaze a peňažné ekvivalenty:     
- pokladnica 18 - - 18 
- bežné účty v bankách 10 675 - - 10 675 
     

23 Transakcie so spriaznenými stranami 

Spoločnosť uskutočnila transakcie s jej priamou materskou a dcérskou spoločnosťou, spoločnosťami pod 
spoločnou kontrolou a s jej vedením. Zostatky pohľadávok a záväzkov ako aj položky nákladov a výnosov 
so spriaznenými stranami boli nasledovné:  

 2019 2018 

V tisícoch EUR 
AEGON 
partner 

Priama 
materská 

spoločnosť 
NN Životná 
poisťovňa, 

a.s. 

Ostatné 
spoločnosti 

v skupine 
AEGON 
partner 

Priama 
materská 

spoločnosť 
AEGON 

Slovakia 
Holding B.V. 

Ostatné 
spoločnosti 

v skupine 
       
Pohľadávky -  - -  -  - 2  
       
Záväzky:       
Záväzky z provízií - - - 27 - - 
Ostatné záväzky 4 - - 14 619 335 
       
Náklady – provízie a služby 479 - - 595 355 210 
       

 
 
Príjmy členov vedenia predstavovali: 

V tisícoch EUR 2019 2018 
   

Mzda, odmeny a iné krátkodobé požitky 829 696 
Odvody do štátneho dôchodkového systému (prvý a druhý pilier) 25 43 
Ostatné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 108 106 
   
   
Spolu 962    845    

   

 
 
Spoločnosť mala záväzok voči vedeniu vo výške 311 tis. EUR (2018: 762 tis. EUR). Členovia dozornej rady 
nepoberali v roku 2019 príjmy za členstvo v dozornej rade (v roku 2018: 1 tis. EUR).    
Dividendy vyplatené materskej spoločnosti sú uvedené v bode 10 poznámok. 
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24 Aplikovanie štandardu IFRS 9, Finančné nástroje, so štandardom IFRS 4, Poistné zmluvy – 
novela IFRS 4 

Pre účely porovnania s účtovnými jednotkami, ktoré aplikujú IFRS 9 od 1. januára 2018, uvádzame 
nasledovné informácie o finančnom majetku Spoločnosti k 31. decembru 2019: 
 

V tisícoch EUR 

Majetok, ktorý 
nepredstavuje len 

platby istiny a úrokov 
(SPPI) 

Majetok, ktorý 
predstavuje len platby 
istiny a úrokov (SPPI) 

Brutto účtovná hodnota (IAS 39) majetku, 
ktorý predstavuje len platby úrokov a istiny, 

podľa ratingu 

Reálna 
hodnota 

Zisk/strata 
zo zmeny 

reálnej 
hodnoty 

za rok 

Reálna 
hodnota 

Zisk/strata 
zo zmeny 

reálnej 
hodnoty 

za rok 

AAA-
AA* 

A BBB BB-D bez 
ratingu 

          
Finančný majetok určený na predaj   

Štátne dlhopisy - - 10 242 147 - 5 104 5 138 - - 
Podnikové dlhopisy - - 4 546 110 - 2 763 1 783 - - 
Hypotekárne záložné 
listy - - 302 (1) 302 - - - - 

                              
Finančný majetok 
určený na predaj 
celkom 

-  -  15 090  256 302 7 867  6 921 - -  

                    
                    
Finančné umiestnenie v mene poistených   

Podielové fondy a akcie 120 571  11 688 -  -  -  -  -  -  120 571 
                              
Finančné umiestnenie 
v mene poistených 
celkom 

120 571  11 688 -  -  -  -  -  -  120 571 

                              
Úvery a pôžičky:   

Vklady v bankách -  -  3 403 -  -  3 403 -  -  -  
Iné úvery a pôžičky -  -  15 -  -  -  -  -  15  
Pohľadávky voči 
spriazneným stranám z 
cash poolingu 

-  -  -  -  -  - -  -  -  

Peniaze a peňažné 
ekvivalenty  -  -  14 900 -  -  14 900 -  -  -  

                              
Spolu finančný 
majetok oceňovaný 
umorovanou 
hodnotou 

-  -  18 318  -  -  18 303  - -  15 
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24 Aplikovanie štandardu IFRS 9, Finančné nástroje, so štandardom IFRS 4, Poistné zmluvy – 
novela IFRS 4 (pokračovanie) 

 
Informácie o finančnom majetku Spoločnosti k 31. decembru 2018 boli nasledovné: 
 

V tisícoch EUR 

Majetok, ktorý 
nepredstavuje len 

platby istiny a úrokov 
(SPPI) 

Majetok, ktorý 
predstavuje len platby 
istiny a úrokov (SPPI) 

Brutto účtovná hodnota (IAS 39) majetku, ktorý 
predstavuje len platby úrokov a istiny, podľa 

ratingu 

Reálna 
hodnota 

Zisk/strata 
zo zmeny 

reálnej 
hodnoty 

za rok 

Reálna 
hodnota 

Zisk/strata 
zo zmeny 

reálnej 
hodnoty za 

rok 

AAA-
AA* 

A BBB BB-D bez 
ratingu 

          
Finančný majetok určený na predaj   

Štátne dlhopisy -  -  10 749 (141) - 5 195 5 554 - -  
Podnikové dlhopisy -  -  5 308 (118) - 2 396 2 596 316 -  
Hypotekárne záložné 
listy -  -  303 1 303 - - - -  

                              
Finančný majetok 
určený na predaj 
celkom 

-  -  16 360  (258) 303 7 591  8 150  316  -  

                    
                    
Finančné umiestnenie v mene poistených   

Podielové fondy a akcie 91 752  (9 424) -  -  -  -  -  -  91 752  
                              
Finančné umiestnenie 
v mene poistených 
celkom 

91 752  (9 424) -  -  -  -  -  -  91 752  

                              
Úvery a pôžičky:   

Vklady v bankách -  -  4 933 -  -  4 333 600  -  -  
Iné úvery a pôžičky -  -  17 -  -  -  -  -  17  
Peniaze a peňažné 
ekvivalenty  -  -  10 693 -  -  10 693 -  -  -  

                              
Spolu finančný 
majetok oceňovaný 
umorovanou 
hodnotou 

-  -  15 643  -  -  15 026  600  -  17  
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Dodatok správy nezávislého audítora  týkajúci sa výročnej správy 
v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon 
o štatutárnom audite“)

Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s.  

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. 
(„Spoločnosť“) k 31. decembru 2019, ktorá je uvedená v priloženej výročnej správe. K účtovnej 
závierke sme 27. marca 2020 vydali správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky
Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. 
(„Spoločnosť“), ktorá obsahuje výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2019, výkazy ziskov 
a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, zmien vlastného imania a peňažných tokov 
za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky účtovnej závierky, ktoré obsahujú súhrn 
významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za 
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa Medzinárodných štandardov finančného 
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards 
on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa 
ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“) 
týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej 
závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ 
pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom 
audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa 
zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na 
ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.
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Ocenenie záväzkov vyplývajúcich zo životných poistných zmlúv

Hodnota záväzkov vyplývajúcich zo životných poistných zmlúv k 31. decembru 2019: 142 823 
tis. EUR (k 31. decembru 2018: 111 917 tis. EUR).
Viď poznámky 2 a 3 (Základné účtovné zásady a metódy; Kľúčové účtovné odhady a aplikovanie 
úsudku pri uplatňovaní účtovných metód a zásad) a poznámky 11 a 18 (Technické rezervy; 
Riadenie poistného rizika).

Kľúčová záležitosť auditu: Naša reakcia:

Záväzky vyplývajúce zo životných poistných 
zmlúv tvoria najvýznamnejšiu položku súvahy 
Spoločnosti. Ich ocenenie je spojené s 
významnou neistotou vyplývajúcou z  odhadov, 
ktoré si od manažmentu Spoločnosti vyžadujú 
použitie úsudkov a komplexných a subjektívnych 
pred-pokladov. Tieto predpoklady sú použité ako 
vstupy do modelu oceňovania používaného 
Spoločnosťou založeného na štandardných 
aktuárskych metodológiách.

Navyše, ku každému dátumu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka je Spoločnosť 
povinná vykonať test primeranosti poistných 
záväzkov (tzv. „LAT test“) s cieľom poukázať, či 
sú vykázané záväzky vyplývajúce zo životných 
poistných zmlúv adekvátne. Test je založený na 
porovnaní odhadov súčasnej hodnoty budúcich 
peňažných tokov vyplývajúcich z platných 
poistných zmlúv s vykázanými hodnotami 
poistných záväzkov. V prípade, že LAT test 
ukáže, že hodnoty záväzkov vyplývajúcich zo 
životných poistných zmlúv sú nedostatočné v 
porovnaní s odhadom budúcich peňažných 
tokov, celá nedostatočnosť je vykázaná vo 
výkaze ziskov a strát. 

Aj relatívne malá zmena v použitých 
predpokladoch môže mať významný dopad na 
výslednú hodnotu týchto záväzkov. Za 
predpoklady s najvýznamnejším vplyvom na 
odhad považujeme použité úrokové miery, 
očakávanú mieru úmrtnosti poistených a mieru 
stornovanosti poistných zmlúv.

Zamerali sme sa aj na kompletnosť a kvalitu dát 
použitých v aktuárskych výpočtoch Spoločnosti.

Pre horeuvedené dôvody považujeme 
ocenenie záväzkov vyplývajúcich zo životných 
poistných zmlúv za kľúčovú oblasť auditu.

Procedúry, ktoré boli vykonané za asistencie 
našich vlastných aktuárskych špecialistov, 
zahŕňali okrem iných:

• Zhodnotenie metodológie a pred-
pokladov použitých Spoločnosťou pri 
ocenení záväzkov vyplývajúcich zo 
životných poistných zmlúv (vrátane LAT 
testu) v porovnaní s metodológiou 
a aktuálnymi predpokladmi používanými 
v rovnakom odvetví, s relevantnými regu-
lačnými požiadavkami a s požiadavkami 
finančného výkazníctva;

• Testovanie navrhovanej podoby, imple-
mentácie a účinnosti fungovania 
vybraných kľúčových interných kontrol 
Spoločnosti týkajúcich sa procesu 
nastavenia a aktualizovania  aktuárskych 
predpokladov a tiež testovanie všeo-
becných IT kontrol spojených so zberom 
dát, ich získavaním a validáciou, primár-
ne v súvislosti s poistnými udalosťami;

• Posúdenie výsledkov analýzy vlastnej 
skúsenosti Spoločnosti („back-testing“)
a použitie týchto historických výsledkov 
za účelom kritického zhodnotenia 
kľúčových netrhových predpokladov ako 
napríklad miera stornovanosti použitá 
v LAT teste k 31. decembru 2019;

• Zhodnotenie primeranosti ďalších 
kľúčových predpokladov nasledovne:
- Diskontné sadzby – oproti pozo-

rovateľným trhovým sadzbám;
- Očakávaná miera úmrtnosti 

poistených – oproti vlastnej 
skúsenosti Spoločnosti a externým 
štatistickým dátam;

• Posúdenie vhodnosti informácií zverej-
nených v poznámkach účtov-nej závierky 
Spoločnosti súvisiacich so záväzkami 
vyplývajúcimi zo životných poistných 
zmlúv voči požiadavkám relevantných 
štandardov finančného výkazníctva.
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Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú 
závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala 
pravdivý a verný obraz podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení 
prijatom Európskou úniou a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie 
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo 
chyby. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu 
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť 
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť. 

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného 
výkazníctva Spoločnosti. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu 
audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí 
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu 
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že 
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, 
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy 
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na 
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v 
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže 
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 
efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
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• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom.

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver 
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by 
mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak 
dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe 
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie 
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov 
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však 
môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v 
nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom 
rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých 
významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným správou a riadením tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili 
príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch 
a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu 
nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. 

Zo skutočností komunikovaných osobám povereným správou a riadením určíme tie, ktoré mali 
najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými 
záležitosťami auditu. Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný 
právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch 
nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno 
odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným 
prospechom z jej uvedenia.

27. marca 2020
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť: Zodpovedný audítor:
KPMG Slovensko spol. s r.o. Ing. Martin Kršjak
Licencia SKAU č. 96 Licencia UDVA č. 990
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Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon 
o účtovníctve“). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné
informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s 
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo 
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. 
Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje 
zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

• informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok,

• výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré  sme získali
počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo
výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto
súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

7. mája 2020
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť: Zodpovedný audítor:
KPMG Slovensko spol. s r.o. Ing. Martin Kršjak
Licencia SKAU č. 96  Licencia UDVA č. 990
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