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Zhrnutie 
Správa poskytuje informácie o finančnom stave a výkonnosti spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s. (ďalej „spoločnosť“) za rok 2019 
v oblasti upisovania a investícií, systému správy a riadenia, vývoja rizikového profilu spoločnosti, oceňovania pre účely solventnosti, 
finančných položiek, riadenia kapitálu a informuje o  kapitálovej primeranosti spoločnosti. Správa bola vytvorená v súlade s platnou 
legislatívou, ktorá predpisuje obsah správy, v ktorej sa komentujú povinne zverejňované informácie z výkazov, ktoré sú uvedené 
v prílohe. 
 
Spoločnosť dosiahla v roku 2019 predpísané poistné na podobnej úrovni 75 644 tis. EUR ako v predchádzajúcom roku  
(2018: 75 373 tis. EUR). Zisk po zdanení v hodnote 5 420 tis. EUR a to aj vzhľadom na zvýšené nákladmy v dôsledku integračných 
aktivít a prípravy na zlúčenie so spol. AEGON (viď nižšie) (2018: 6 442 tis. EUR). Celkový objem nových uzatvorených obchodov 
medziročne narástol o 3,5 % a dosiahol úroveň ročného poistného necelých 7,9 mil. EUR.  
 
Spoločnosť spĺňa požiadavky na kapitálovú primeranosť, keďže ukazovateľ solventnosti bol na úrovni 271 % (2018: 143 %) 
a ukazovateľ minimálnej kapitálovej požiadavky 1 085 %. Štandardná kapitálová požiadavka dosiahla hodnotu 57 039 tis. EUR 
a minimálna kapitálová požiadavka 14 260 tis. EUR a obe boli pokryté vlastnými zdrojmi. Nárast kapitálovej primeranosti bol 
spôsobený hlavne zohľadnením spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. a spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., medzi použiteľné vlastné 
zdroje po získaní 100 % podielu na ich základnom imaní kúpou v úvode roka.    
 
Systém riadenia rizík spoločnosti je implementovaný a funkčný. Spoločnosť vykonáva pravidelne vlastné posúdenia rizík a 
solventnosti s pozitívnym výsledkom. Najvýznamnejším rizikám, ktorým je spoločnosť vystavená, sú najmä riziko predčasného 
ukončenia poistných zmlúv, neočakávaného zvýšenia nákladov a vzniku operačných rizík súvisiacich s implementáciou legislatívnych 
zmien v oblasti regulácie poistného sektora ako aj riziku súvisiacého s integráciou so spoločnosťou AEGON. 
• Medzi významné faktory, ovplyvňujúce systém správy a riadenia, ktoré sa udiali v roku 2019, patrí zmena stanov spoločnosti 

k 6. 6. 2019 a  zmeny na postoch členov predstavenstva i dozornej rady. Najvýznamnejšími zmenami v stanovách sú nasledujúce 
úpravy: 

o zmena počtu členov predstavenstva spoločnosti zo štyroch členov na najmenej troch členov predstavenstva 
(článok 8 bod 2 Stanov spoločnosti) 

o predsedu dozornej rady namiesto valného zhromaždenia volí dozorná rada spomedzi svojich členov (článok 10 
bod 3 Stanov spoločnosti). 

o na základe vyššie uvedenej zmeny stanov a novým modelom riadenia bol skutočný počet členov predstavenstva 
navýšený na cieľový počet šesť 

Keď spoločnosť dňa 08.01.2019 nadobudla kvalifikovanú účasť vo výške 100 % podielu na základnom imaní spoločnosti AEGON 
Životná poisťovňa, a.s. a spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., nasledovali kroky smerujúce k ich zrušeniu zlúčením. 
S účinnosťou od 01.11.2019 bola spoločnosť AEGON, d.s.s., a.s. zrušená bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou NN dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s., ktorej jediným akcionárom je spoločnosť.  
S účinnosťou od 01.01.2020 bola spoločnosť AEGON Životná poisťovňa, a.s. zrušená bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou.  
V súvislosti s týmito operáciami spoločnosť uskutočnila v roku 2019 všetky nevyhnutné úkony vo vzťahu k regulátorovi za účelom 
získania jeho predchádzajúceho súhlasu k zlučovaniu spoločností ako regulovaných subjektov. 
 
Počas roka 2019 prebiehal proces integrácie, ktorého cieľom bolo spojenie obchodných aktivít, klientov a zamestnancov do jedného 
celku. Ambíciou bolo vybrať to najlepšie z oboch firiem. Zdieľanie know-how a technológií umožňuje ponúkať klientom a obchodným 
partnerom ešte kvalitnejšie, rýchlejšie a modernejšie služby.  
Proces integrácie nemal žiadny vplyv na podmienky poistenia klientov oboch spoločností. V roku 2019 spoločnosť tiež rozšírila a 
inovovala svoje produktové portfólio, pričom vychádzala z kombinácie najlepších produktových atribútov v oboch spoločnostiach.    
Špeciálnu pozornosť sme venovali komunikácii s klientmi tak, aby si integrovaná spoločnosť udržala a posilnila ich dôveru. Dôležité 
informácie o zlúčení sme pravidelne posielali aj obchodným parnerom, dodávateľom, finančným inšitúciám či spolupracujúcim 
organizáciám.  
Klientom a obchodným partnerom tak budeme ponúkať zázemie ešte väčšej a silnejšej spoločnosti, ktorá sa stará o finančnú 
budúcnosť takmer 900 tisíc Slovákov.  
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A. Činnosť a výkonnosť 

A.1 Činnosť 
 
Názov a sídlo poisťovne: NN Životná poisťovňa, a.s.  
 Jesenského 4/C, Bratislava, PSČ 811 02 
 (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „NN Životná poisťovňa, a.s.“ alebo „NN ŽP“) 
Deň vzniku Spoločnosti: 5. júna 1996   
IČO: 35 691 999 
Právna forma Spoločnosti: akciová spoločnosť 
 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
 Bratislava I, oddiel Sa,  Vložka č.: 1095/B 
Orgán dohľadu zodpovedný za finančný Národná banka Slovenska 
dohľad nad Spoločnosťou: Imricha Karvaša 1 
 813 25 Bratislava 
Externý audítor Spoločnosti: KPMG Slovensko spol. s r.o. 
 Dvořákovo nábr. 10 
 811 02  Bratislava  
 IČO: 31 348 238 
 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
 Bratislava I, oddiel Sro,  Vložka č.: 4864/B 
 
NN Životná poisťovňa, a. s. je spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike. Spoločnosť má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej 
činnosti, v rámci ktorej sa povoľuje vykonávať poistné odvetvia pre poistný druh životného poistenia a neživotného poistenia podľa 
prílohy č. 1 s názvom Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zákonu č. 39/2015 Z.z. o 
poisťovníctve (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) nasledovne: 
 

Životné poistenie: poistné odvetvia: 
1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou 

vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 
2. Dôchodkové poistenie, 
3. Doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, 

pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby, 
4. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva, 
5. Poistenie podľa bodov 1, 2 a 4 spojené s investičnými fondmi, 
6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné 

platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.    
 

Neživotné poistenie: poistné odvetvia: 
1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)  

a) fixné peňažné plnenie,  
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,  
c) s kombinovaným plnením,  
d) cestujúcich,  
e) individuálne zdravotné poistenie.  

2. Poistenie choroby  
a) fixné peňažné plnenie,  
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, 
c) s kombinovaným plnením,  
d) individuálne zdravotné poistenie. 

 
Spoločnosť ďalej v rámci svojich podnikateľských aktivít uskutočňuje činnosti samostatného finančného agenta pre oblasť 
finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov a poskytovania 
úverov. 
Spoločnosť patrí do finančnej skupiny NN Group N.V. (ďalej len „NN skupina“ alebo „NN Group“), ktorá je v Slovenskej republike 
zastúpená viacerými subjektmi. Jediným akcionárom je NN Continental Europe Holdings, B.V., so sídlom Schenkkade 65, 2595 AS 
Haag, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Holandskej obchodnej komory pod č. 33002024. 
 
Orgánom dohľadu jediného akcionára spoločnosti je De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam. 



 

6 
 

NN Životná poisťovňa a.s.   Správa o solventnosti a finančnej situácii (SFCR)   2019 

Materskou spoločnosťou (angl. „Ultimate shareholder“) je NN Group N.V., so sídlom Haag, Holandsko.  
 

Spoločnosť zriadila dňa 20. augusta 2005 v  Českej republike organizačnú zložku, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Mestského 
súdu v Prahe, oddiel A, vložka 52042. NN Životná poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku (ďalej len „Organizačná zložka“) 
nie je samostatným právnym subjektom a je riadená vedúcim organizačnej zložky, ktorého menuje predstavenstvo spoločnosti. 
Za organizačnú zložku môže vždy konať aj predstavenstvo, resp. jeho členovia. 
 
Označenie organizačnej zložky: NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku 
Sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ 150 00 
IČO: 27 366 421 
Zriaďovateľ: NN Životná poisťovňa, a. s.,  
 Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,  
 IČO: 35 691 999 
Vedúci organizačnej zložky zapísaný Maurick Willem Schellekens  
v obchodnom registri k 31. 12. 2019:    
 
Predmetom podnikania Organizačnej zložky je vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať poistné 
odvetvia pre poistný druh životného poistenia a neživotného poistenia nasledovne: 
 

Životné poistenie: poistné odvetvia: 
1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou 

vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 
2. Dôchodkové poistenie, 
3. Doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, 

pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby, 
4. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva, 
5. Poistenie podľa bodov 1, 2 a 4 spojené s investičnými fondmi, 
6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné 

platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 

Neživotné poistenie: poistné odvetvia: 
1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)  

a) fixné peňažné plnenie,  
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,  
c) s kombinovaným plnením,  
d) cestujúcich,  
e) individuálne zdravotné poistenie.  

2. Poistenie choroby  
a) fixné peňažné plnenie,  
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, 
c) s kombinovaným plnením,  
d) individuálne zdravotné poistenie. 

NN Group N.V.
Netherlands

NN Insurance 
Eurasia N.V. 
Netherlands

NN Continental Europe 
Holdings B.V.
Netherlands

Insurance entities in 
Europe, outside the 

Netherlands - including 
NN Životná poisťovňa, 

a.s.

Nationale-Nederlanden 
Nederland B.V.

Netherlands

Insurance entities in 
the Netherlands

NN Insurance Support 
Nederland B.V.

Netherlands

NN Investment Partners 
Holdings N.V.
Netherlands

Asset management 
entities 

Nationale-Nederlanden 
Interfinance B.V.

Netherlands

Asset management 
entity in India

NN Life Insurance 
Company, Ltd.

Japan

Insurance entity in Japan

NN Operations (Ireland) 
Limited
Ireland

Nationale-Nederlanden 
Internationale 

Schadeverzekering S.E. UK

NN Insurance 
International B.V.

Netherlands

Nationale-Nederlanden 
Bank N.V.

Netherlands
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Organizačná zložka neuzavrela od zahájenia svojej činnosti do dátumu zostavenia tejto správy žiadnu poistnú zmluvu. Jej výnosy 
plynú najmä z poskytovania služieb zriaďovateľovi. 

A.2 Výkonnosť v oblasti upisovania 
Cieľom Spoločnosti na ďalšie obdobie je rast klientskeho portfólia a prostriedkov aktív v správe, a to najmä prostredníctvom 
zvyšovania kvality zákazníckeho servisu a hodnoty pre klienta. V oblasti nákladov je cieľom priebežné a efektívne riadenie s cieľom 
zvyšovania hodnoty firmy. V roku 2019 Spoločnosť predáva produkty investičného životného poistenia (najmä produkt NN Smart) i 
tradičného rizikového životného poistenia (najmä produkt NN Protect). Všetky produkty sú doplnené ponukou rizikových pripoistení 
(smrť, úraz, choroba). 
Vzhľadom na nízke úrokové sadzby a dobrú dostupnosť úverov sa trh so životným poistením čoraz viac orientuje na predaj rizík, 
osobitne závažných rizík ako smrť, invalidita, kritické choroby. Spoločnosť na to reaguje ponukou čisto rizikového životného poistenia 
NN Protect a ďalšími produktovými úpravami, napríklad zavedením systému produktových zliav. V rámci integračného projektu sa 
Spoločnosť snažila ponechať kvalitnejšie produkty integrovaných spoločností, ktoré by túto stratégiu ďalej podporovali. 
 

Výkonnosť v oblasti upisovania       

V tisícoch EUR 2019 2018 Δ % 

Hrubé predpísané poistné 75 644 75 374 0 % 

Poistné plnenia postúpené zaisťovateľom 225 711 -68 % 

Ostatné výnosy 1 415 652 117 % 

Výnosy v oblasti upisovania 77 284 76 737 1 % 
       

Náklady na poistné udalosti 53 781 57 564 -7 % 

Poistné postúpené zaisťovateľom 1 378 1 331 4 % 

Zmena stavu technických rezerv * -12 506 -16 585 -25 % 

Obstarávacie náklady 8 368 6 650 26 % 

Správna réžia 22 967 22 118 4 % 

Ostatné prevádzkové náklady 309 141 119 % 

Náklady v oblasti upisovania 74 297 71 219 4 % 
       

Výkonnosť v oblasti upisovania 2 987 5 518 -46 % 

*) okrem zmeny rezervy pripadajúcej na  realizované a nerealizované zisky/straty z investícií v mene poistených a zmeny 
rezervy z pripísaných výnosov na tradičných zmluvách – viď časť A.3 

 

Spoločnosť vykonáva poisťovaciu činnosť pre poistný druh životného poistenia a len na území Slovenskej republiky. 

V roku 2019 hrubé predpísané poistné 75 644 tis. EUR zaznamenalo stabilný vývoj oproti roku 2018, čím sa potvrdil rastúci trend 
výšky predpísaného poistného, ktorý Spoločnosť zaznamenala v minulom roku. Štrukturálne bol nárast zaznamenaný hlavne na 
poistení na úmrtie ako aj na poistnom z rizikových pripoistení (medziročný nárast o 9 %). Na druhej strane, tento nárast bol 
kompenzovaný významnejším poklesom poistení s podielom na zisku o 8 % a tiež miernym poklesom investičného životného 
poistenia o 3 %.  

Najvyšší podiel na hrubom predpísanom poistnom má investičné životnépoistenie v objeme poistného 31 970 tis. EUR, čo predstavuje 
42 % hrubého predpísaného poistného, nasledujú doplnkové poistenia s hrubým predpísaným poistným 26 095 tis. EUR, čo 
predstavuje 34 % (zdravotné poistenie s 13 692 tis. EUR predstavuje 18 % a poistenie zabezpečenia príjmu s 12 403 tis. EUR 
predstavuje 16 %). Nasledujúcich 15 % predstavuje poistenie s podielom na zisku 11 302 tis. EUR. Zvyšných 6 278 tis. EUR predstavuje 
ostatné životné poistenie. 

Vývoj nákladov na poistné udalosti zaznamenali pokles oproti roku 2018 o 3 783 tis. EUR. Medziročný pokles objemu vyplatených 
maturít predstavoval 6 889 tis. EUR, oproti tomu narástli odkupy a čiastočné odkupy o 2 474 tis. EUR. Poistné plnenia v dôsledku 
smrti vrátane poistných udalostí na doplnkových poisteniach zaznamenal nárast o 560 tis. EUR. 

Obstarávacie náklady predstavujú predovšetkým provízie, časové rozlíšenie obstarávacích nákladov a ostatné obstarávacie 
náklady. Medziročný nárast bol zaznamenaný predovšetkým na časovom rozlíšení obstarávacích nákladov. Nárast je v súlade 
s nárastom objemu nového obchodu. 
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Spoločnosť zaznamenala mierny nárast nákladov na správnu réžiu, kde narástli najmä personálne náklady (o 16 %) pričom nárast bol 
spôsobený prebiehajúcim procesom preberania pracovnej agendy doteraz vykonávanej z českej republiky a  procesom integrácie. 

V priebehu roka 2019 Spoločnosť nezmenila prístup k technikám zmierňovania rizík, využívala najmä upisovací proces a zaistenie 
niektorých upísaných rizík. Nedošlo ani k zmenám zaistného krytia. Spoločnosť predávala najmä riziká vo forme pripoistení. Tie boli 
vykázané najmä v rámci skupiny činností zdravotné poistenie (SLT) a poistenie zabezpečenia príjmu (NSLT) okrem pripoistení pre 
prípad smrti, ktoré boli vykázané ako ostatné životné poistenie.  

Výkonnosť v oblasti upisovania podľa skupiny činnosti Spoločnosti v zmysle členenia Solventnosť II je uvedená vo výkaze S.05.01.02 
Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti, ktorý je prílohou tejto správy. 

 

A.3 Výkonnosť v oblasti investícií 
Výnosy z finančného majetku obsahujú úrokové výnosy, výnosy z dividend, čistý zisk z precenenia finančného majetku oceňovaného 
reálnou hodnotou oproti nákladom a výnosom a realizované výnosy z finančného majetku určeného na predaj. 
Úrokové výnosy a náklady sú vykazované vo výkaze ziskov a strát použitím efektívnej úrokovej miery. Efektívna úroková miera je 
sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované budúce peňažné platby a príjmy počas životnosti finančného majetku alebo záväzku na 
účtovnú hodnotu finančného majetku alebo záväzku.  

Výkonnosť v oblasti investícií       

V tisícoch EUR 2019 2018 Δ % 

Prírastky/úbytky reálnej hodnoty 22 768 -10 307 -321 % 

Výnosy z úrokov 5 014 5 876 -15 % 
Výnosy z dividend 1 403 1 123 25 % 
Zisky/straty z predaja  2 151 670 221 % 
Náklady na portfólio -328 -288 14 % 

Zmena stavu technických rezerv * -29 376 3 737 -886 % 

Výnosy z finančného umiestnenia spolu 1 631 811 101 % 

*) zmeny rezervy pripadajúca na  realizované a nerealizované zisky/straty z investícií v mene poistených a zmeny rezervy z 
pripísaných výnosov na tradičných zmluvách - viď časť A.2 

 

Najvýznamnejšou položkou ovplyvňujúcou výnosy bola položka „prírastky/úbytky reálnej hodnoty“, ktorá predstavuje pohyb hodnoty 
fondov investičného životného poistenia. Oproti roku 2018, kedy vývoj trhov spôsobil pokles hodnoty fondov, v roku 2019 sa fondom 
investičného životného poistenia darilo a dosiahli zhodnotenie 22 768 tis. EUR. Tento fakt bol ovplyvnený predovšetkým vývojom na 
akciových trhoch.  

Výnosy z úrokov predstavujú výnosy dosiahnuté na dlhopisoch. Medziročný pokles je spôsobený maturitami dlhopisov počas rokov 
a tým spôsobenou nišou hodnotou investícií v dlhopisoch. 

Výnosy z dividend predstavujú výnosy z podielových listov. V položke nie sú započítané výnosy z dividend z investícií do dcérskych 
spoločností, ktoré sú uvedené vo výkonnosti z iných činností (A.4).  

Výnosy z finančného umiestnenia sú znížené o náklady za správu a riadenie  328 tis. EUR (2018: 288 tis. EUR). 
Pre ukázanie skutočnej výkonnosti v oblasti investícií je výkonnosť upravená o pripísaný výnos z investícií v mene poistených o ktorý 
je v takej istej výške upravená aj zmena technickej rezervy v časti A.2. 
 

Výkonnosť v oblasti investícií vykázaná priamo v rámci vlastného imania 

V tisícoch EUR 2019 2018 Δ % 

Precenenie finančného majetok k dispozícii na predaj počas roka 2 865 -4 577 -163 % 

Zisky a straty vykázané priamo v rámci vlastného imania 2 865 -4 577 -163 % 
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Zisky a straty z investícií vykázané priamo v rámci vlastného imania pozostávali z nerealizovaných ziskov a strát portfólia určeného 
na predaj. Zmeny v reálnej hodnote dlhopisov k dispozícii na predaj 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. 
 
V priebehu rokov 2019 a 2018 Poisťovňa neinvestovala žiadne prostriedky do sekuritizácie. 
 

A.4 Výkonnosť v iných oblastiach činností 
Spoločnosť je 100 %-ným akcionárom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 
Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“, alebo „NN DSS“),  ktorá v roku 2019 vyplatila 
dividendy v hodnote 972.604,16 EUR.  
Spoločnosť je 100 %-ným akcionárom spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 979 356 (ďalej len „AEGON Životná poisťovňa, a.s.“, alebo „AEGON ŽP“), ktorá v roku 2019 vyplatila dividendy v hodnote 
3.500.000,00 EUR. 
Spoločnosť je 100 %-ným akcionárom spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., so sídlom: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 
902 612 (ďalej len „AEGON, d.s.s., a.s.“,alebo „AEGON DSS“), ktorá v roku 2019 vyplatila dividendy v hodnote 942.879,58 EUR. 
V tabuľke nižšie možno vidieť výnosy z dividend v dcérskych spoločnostiach a jednorázové náklady vynaložené na činnosti súvisiace 
s integráciou spoločností. 

Výkonnosť v oblasti iných činností       

V tisícoch EUR 2019 2018 Δ % 

Dividendy 5 415 1 618 235 % 

Náklady na integráciu -4 056   n/a 

Výkonnosť v oblasti iných činností 1 359 1 618 -16 % 

 
Spoločnosť vykonáva iba činnosti zapísané v obchodnom registri a nemá tak iné významné príjmy a výdavky ako boli popísané vyššie. 
 

A.5 Ďalšie informácie 
Dňa 08.01.2019 Spoločnosť nadobudla kvalifikovanú účasť vo výške 100 % podielu na základnom imaní spoločnosti AEGON Životná 
poisťovňa, a.s. a spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., zaplatením kúpnej ceny na základe Zmluvy o predaji spoločnosti AEGON ČESKÁ 
REPUBLIKA a AEGON SLOVENSKO  zo dňa 15.08.2018 v znení neskorších dodatkov. 
 
Dňa 06.09.2019 Spoločnosť ako jediný akcionár spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a zároveň ako jediný 
akcionár spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. rozhodla o zlúčení spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. so 
spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s., ktorá bola zrušená bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou NN dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. s účinnosťou odo dňa 01.11.2019. Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie spoločnosti NN 
dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s. ako zanikajúcou 
spoločnosťou svojim rozhodnutím č. sp.: NBS1-000-036-753, č. z.: 100-000-189-721 zo dňa 02.09.2019, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 02.09.2019. 
 
Dňa 18.10.2019 valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo zlúčenie Spoločnosti so spoločnosťou AEGON Životná poisťovňa, a.s., ktorá 
bola zrušená bez likvidácie jej zlúčením so Spoločnosťou s účinnosťou odo dňa 01.01.2020. Národná banka Slovenska udelila 
predchádzajúci súhlas na zlúčenie Spoločnosti ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou AEGON Životná poisťovňa, a.s. ako 
zanikajúcou spoločnosťou svojim rozhodnutím č. sp.: NBS1-000-040-533, č. z.: 100-000-196-835 zo dňa 17.10.2019, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 18.10.2019. 
 
Dňa 30.10.2019 valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o použití prostriedkov kapitálového fondu na prerozdelenie medzi 
akcionárov nasledovne: „Finančné prostriedky vo výške 10 000 000 EUR budú vyplatené jedinému akcionárovi Spoločnosti, t.j. 
spoločnosti NN Continental Europe Holdings B.V., so sídlom Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Holandsko, zapísanej v obchodnom 
registri Holandskej obchodnej komory pod č. 33002024.“ 
 
Dňa 04.12.2019 Spoločnosť ako jediný akcionár spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. rozhodla o použití 
prostriedkov kapitálového fondu na prerozdelenie medzi akcionárov nasledovne: „Finančné prostriedky vo výške 10 000 000 EUR 
budú vyplatené jedinému akcionárovi spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., t.j. Spoločnosti.“  
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B. Systém správy a riadenia 

B.1 Všeobecné informácie o systéme správy a riadenia 

B.1.1 Základné princípy 
Základným interným predpisom v procese riadenia Spoločnosti je Koncepcia správy a riadenia - Organizačný, kompetenčný 
a podpisový poriadok, ktorý je vypracovaný v súlade s Obchodným zákonníkom, zákonom o poisťovníctve, stanovami Spoločnosti 
a ďalšími internými predpismi Spoločnosti a jeho účelom je: 

a) popísať organizačnú štruktúru na základe firemnej politiky akcionárov a stratégie Spoločnosti, 
b) nastaviť zodpovednosti v rámci Spoločnosti, 
c) nastaviť spôsob konania a podpisovania za Spoločnosť, 
d) nastaviť spôsob určenia limitov z hľadiska kompetencií. 

Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok je platný pre všetkých zamestnancov Spoločnosti. 
V organizačnej štruktúre sa dodržiava striktná procesná orientácia. Hlavným cieľom je spojiť strategické ciele s procesmi a dosiahnuť 
efektívnu, flexibilnú a plochú organizačnú štruktúru.  
Organizačná štruktúra bola vytvorená na základe týchto princípov:  

a) princíp plochej organizačnej štruktúry – organizačná štruktúra obsahuje minimálny počet riadiacich úrovní, 
b) princíp procesného usporiadania organizačnej štruktúry – cieľom procesného usporiadania organizačnej štruktúry je uspokojiť 

požiadavky klienta za účelom maximalizácie zisku, minimalizácie nákladov a udržania konkurencieschopnosti, 
c) horizontálne delenie organizačnej štruktúry je založené na procesnej orientácii,  
d) jasné definovanie zodpovedností a väzieb, 
e) princíp kontroly štyroch očí, 
f) zavedenie medzinárodných štandardov NN skupiny. 

Na čele spoločnosti je generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ je zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva. 
 
Generálny riaditeľ vykonáva zároveň funkciu FATCA/CRS zodpovednej osoby 
 
Spoločnosť patrí do NN skupiny, ktorá je v Slovenskej republike zastúpená viacerými subjektmi, ktoré vytvárajú skupinu NN v 
Slovenskej republike (ďalej len „NN SR“). 
 
V rámci NN SR sú zriadené komisie alebo poradné orgány Spoločnosti, ktoré  pripravujú odporúčania k rozhodnutiam Spoločnosti a 
koordinujú spoluprácu s ďalšími spoločnosťami v rámci NN skupiny. Odporučenie alebo rozhodnutie týchto komisií je považované za 
podnet na rokovanie v rámci predstavenstva Spoločnosti. Finálne rozhodnutie je vždy na predstavenstve Spoločnosti, pokiaľ 
predstavenstvo Spoločnosti neurčí, že má komisia alebo poradný orgán rozhodovaciu právomoc vo vymedzenej oblasti; vždy však so 
zachovaním práva veta predstavenstva Spoločnosti voči rozhodnutiu komisie alebo poradného orgánu.   
 
Na úrovni NN SR sú vytvorené nasledujúce komisie alebo poradné orgány: 
 
Programový a projektový výbor (Project Portfolio Board -PPB) je poradným orgánom predstavenstva Spoločnosti, ktorého hlavnou 
úlohou je riadenie portfólia projektov Spoločnosti. Detaily ohľadne zloženia, zodpovednosti, úloh a spôsobu rozhodovania určuje 
štatút. 
 
Komisie pre riadenie aktív a pasív (Assets and Liabilities Committee - ALCO) je poradným orgánom predstavenstva Spoločnosti, 
ktorý dohliada a monitoruje investičné aktivity, riadi finančné riziká, zosúladenosť aktív a záväzkov a kapitálovú primeranosť. Detaily 
ohľadne zloženia, zodpovednosti, úloh a spôsobu rozhodovania určuje štatút. 
 
Investičný výbor je poradným orgánom predstavenstva Spoločnosti, ktorého hlavnou úlohou je zaznamenávanie investičných 
rozhodnutí, vývoja na kapitálovom trhu, makro-ekonomického vývoja ako aj výkonnosti a rizika jednotlivých portfólií. Po zvážení 
situácie na finančných trhoch a ďalších relevantných faktov prijíma rozhodnutie o nastavení taktickej alokácie jednotlivých portfólií 
na nastávajúce obdobie. Detaily ohľadne zloženia, zodpovednosti, úloh a spôsobu rozhodovania určuje štatút. 
 
Komisia pre riadenie nefinančných rizík (Non Financial Risk Committee - NFRC) je poradným orgánom predstavenstva Spoločnosti, 
ktorá pravidelne vyhodnocuje nefinančné riziká Spoločnosti a navrhuje opatrenia na znižovanie týchto rizík. Detaily ohľadne zloženia, 
zodpovednosti, úloh a spôsobu rozhodovania určuje štatút. 

Komisia pre riadenie produktových rizík (Product Risk Committee - PRC) je poradným orgánom predstavenstva Spoločnosti, ktorý 
pravidelne vyhodnocuje riziká súvisiace s existujúcimi produktmi a prípravou nových produktov Spoločnosti a navrhuje opatrenia na 
zníženie poistných rizík. Detaily ohľadne zloženia, zodpovednosti, úloh a spôsobu rozhodovania určuje štatút. 
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Komisia pre riadenie krízových situácií (Crisis Management Committee - CMC) je poradným orgánom predstavenstva Spoločnosti, 
ktorý je zameraný na poradenstvo, koordináciu a riadenie krokov Spoločnosti počas krízových udalostí (ako napríklad živelné 
pohromy). Detaily ohľadne zloženia, zodpovednosti, úloh a spôsobu rozhodovania určuje štatút. 
 
Komisia pre riadenie kvality modelov (Model and Input Committee - MoIC) je poradným orgánom predstavenstva Spoločnosti, ktorý 
je zameraný na poradenstvo Spoločnosti v oblasti metodológie oceňovania, modelov riadenia kapitálu a overovania modelov v 
súvislosti s trhovou hodnotou technických rezerv, najlepšieho odhadu technických rezerv tzv. modely peňažných tokov, rizikovej 
prirážky, najlepšieho odhadu aktuárskych predpokladov, kapitálové modely a inými regulatórnymi požiadavkami. Detaily ohľadne 
zloženia, zodpovednosti, úloh a spôsobu rozhodovania určuje štatút. 
 
Komisia proti podvodom (Fraud Committee - FC) je poradným orgánom predstavenstva Spoločnosti, ktorý je zameraný na 
poradenstvo v oblasti podvodov a podozrivých podvodných konaní pri poskytovaní produktov a služieb Spoločnosti. Detaily ohľadne 
zloženia, zodpovednosti, úloh a spôsobu rozhodovania určuje štatút. 
 
Škodová komisia je poradný orgán predstavenstva Spoločnosti, ktorý prerokúva škody, ktoré vznikli na majetku Spoločnosti a boli 
spôsobené zamestnancom zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, zo 
zodpovednosti zamestnanca za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody, na majetku zamestnanca zo zodpovednosti Spoločnosti. 
Detaily ohľadne zloženia, zodpovednosti, úloh a spôsobu rozhodovania určuje štatút. 
  
Spoločnosť vykonáva svoju činnosť prostredníctvom organizačných jednotiek, ktorými sú ústredie a obchodné siete, resp. regionálne 
riaditeľstvá obchodných sietí. Ich pôsobnosť je vymedzená ako výkon činností, prác, úloh a povinností v záujme dosiahnutia 
spoločného cieľa v rámci podnikateľskej činnosti Spoločnosti.  
Odborná pôsobnosť jednotlivých organizačných útvarov je vymedzená Koncepciou správy a riadenia - Organizačný, kompetenčný 
a podpisový poriadok. Organizačné útvary sa môžu vytvárať, meniť alebo rušiť len na základe rozhodnutia predstavenstva 
Spoločnosti.  
Ústredie zabezpečuje koncepčnú, riadiacu, obchodno-metodickú a kontrolnú činnosť. Pritom najmä: 

a) pripravuje podklady pre rokovanie a rozhodovanie orgánov spoločnosti, zabezpečuje a podieľa sa na výkone ich rozhodnutí, 
b) metodicky usmerňuje a organizuje výkon činnosti jednotlivých organizačných útvarov, pobočiek, 
c) zabezpečuje vzťahy Spoločnosti k štátnemu rozpočtu, Ministerstvu financií SR a Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu 

nad poisťovníctvom, ústrediam iných poisťovní a tretím osobám, 
d) zabezpečuje vzťahy Spoločnosti k akcionárom a  zahraničným obchodným partnerom, 
e) zabezpečuje ďalšie činnosti určené Koncepciou správy a riadenia - Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok v súlade 

s platným právnym poriadkom, prípadne činnosti podľa rozhodnutí predstavenstva. 

Základnými organizačnými útvarmi ústredia sú úsek, odbor, oddelenie a tím. Na čele úseku stojí riaditeľ, ktorý je zároveň členom 
predstavenstva. Na čele odboru stojí riaditeľ, na čele oddelenia stojí manažér a na čele tímu stojí tímlíder.  
Obchodná sieť je obchodný organizačný útvar a regionálne riaditeľstvo je regionálny obchodný organizačný útvar v rámci obchodnej 
siete. Ich hlavnou úlohou je najmä: 

a) obchodná činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia, 
b) činnosť pri rozvoji vlastnej obchodnej siete v regióne, kontrola plnenia jej úloh,  
c) činnosť v oblasti finančného sprostredkovania v súlade s príslušnými povoleniami orgánu dohľadu nad poisťovníctvom 

a ustanoveniami zmlúv uzavretých s finančnými agentmi. 

 

B.1.2 Orgány Spoločnosti  

Valné zhromaždenie 
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Spoločnosti - 
spoločnosť NN Continental Europe Holdings, B.V., so sídlom Schenkkade 65, 2595 AS Haag, Holandsko, zapísaná v obchodnom 
registri Holandskej obchodnej komory pod č. 33002024. 
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 

a) zmena stanov, 
b) voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti; 

dňom začatia alebo dňom skončenia funkcie člena dozornej rady je deň prijatia rozhodnutia valným zhromaždením Spoločnosti, 
ak valné zhromaždenie v rozhodnutí neurčí iný deň, 

c) voľba a odvolanie členov predstavenstva vrátane jeho predsedu; dňom začatia alebo dňom skončenia funkcie člena 
predstavenstva, resp. predsedu predstavenstva je deň prijatia rozhodnutia valným zhromaždením spoločnosti, ak valné 
zhromaždenie v rozhodnutí neurčí iný deň, 

d) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady a členov predstavenstva, vrátane jeho predsedu a schvaľovanie 
zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, vrátane jeho predsedu, 
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e) schválenie riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát 
a určení tantiém, 

f) prerokovanie výročnej správy, 
g) schválenie audítora povereného preskúmaním účtovnej závierky, 
h) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 

Obchodného zákonníka, 
i) rozhodnutie o zrušení spoločnosti za podmienok stanovených zákonom o poisťovníctve a Obchodným zákonníkom, 
j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zahŕňajú všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy Spoločnosti do pôsobnosti 

valného zhromaždenia.  

Dozorná rada 
Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán Spoločnosti, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie 
podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Dozorná rada zabezpečuje a plní úlohy, ktoré zverujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo 
stanovy do pôsobnosti dozornej rady.  
Dozorná rada najmä:  

a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v Spoločnosti vrátane dodržiavania stanov a uznesení 
valného zhromaždenia, 

b) kontroluje účtovné záznamy a evidencie z hľadiska ich riadneho vedenia v nadväznosti na podnikateľskú činnosť Spoločnosti a ich 
súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami Spoločnosti a uzneseniami a pokynmi valného zhromaždenia, 

c) preskúmava riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku 
alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, 

d) schvaľuje štvrťročnú, polročnú a trištvrteročnú priebežnú účtovnú závierku Spoločnosti, ak sa vyhotovuje, 
e) vyjadruje sa k spôsobu použitia rezervného fondu a ostatných fondov tvorených Spoločnosťou, 
f) preskúmava správy o stave podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku, strategickú koncepciu činnosti a rozvoja 

Spoločnosti, obchodný plán a finančný rozpočet Spoločnosti, 
g) preskúmava výkon pôsobnosti a činnosti predstavenstva, 
h) posudzuje informácie predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie 

a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti, 
i) zastupuje Spoločnosť voči členom predstavenstva v konaniach pred súdmi alebo inými orgánmi, 
j) zvoláva valné zhromaždenie, pokiaľ to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy, 
k) predkladá valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia, odporúčania, návrhy na rozhodnutia a oboznamuje valné 

zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej a inej činnosti, 
l) prerokováva návrh na vymenovanie audítora povereného preskúmaním účtovnej závierky, 
m) prerokúva návrh na vymenovanie držiteľa kľúčovej funkcie vnútorného auditu, 
n) ukladá útvaru vnútorného auditu Spoločnosti úlohy,   
o) schvaľuje výsledky kolektívneho vyjednávania, ktoré sú nad rámec právnych predpisov, 
p) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy Spoločnosti zahŕňajú do pôsobnosti 

dozornej rady. 

Členovia dozorného orgánu spoločnosti: 
Frederick Louis Lathioor - člen dozornej rady (vznik funkcie 26. 6. 2015), 
Mgr. Eva Hajná - člen dozornej rady volený zamestnancami Spoločnosti (vznik funkcie 25. 5. 2016) 
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns – člen dozornej rady  (vznik funkcie 25.09.2019). 

Výbor pre audit 
Dozorná rada vykonáva činnosť Výboru pre audit podľa osobitného predpisu. Hlavnou úlohou Výboru pre audit je plnenie povinností 
podľa ustanovenia § 34 ods. 5 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite. Výbor pre audit najmä: 

a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky spoločnosti a dodržiavanie osobitných predpisov s tým súvisiacich, 
b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systému riadenia rizík v Spoločnosti, 
c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti, 
d) dohliada na výber audítora Spoločnosti, 
e) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, 
f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti, 
g) vykonáva ďalšie aktivity. 
 

Predstavenstvo 
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorého členov volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predstavenstvo 
je oprávnené konať vo všetkých veciach a pred všetkými orgánmi v mene Spoločnosti. 
Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých veciach s výnimkou tých vecí, ktoré podľa zákona a stanov 
patria do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady Spoločnosti. Spôsob zvolávania, rokovania a rozhodovania 
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predstavenstva je upravený v stanovách Spoločnosti. Okrem iného predstavenstvo zodpovedá za zabezpečenie súladu 
s požiadavkami regulačného rámca Solventnosť II. 
V priamej podriadenosti predstavenstva je organizačný útvar zodpovednej osoby v zmysle ustanovení zákona č. 54/2019 Z.z. o 
ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého náplňou je zabezpečenie 
povinností vyplývajúcich z tohto zákona. 
V priamej riadiacej podriadenosti predstavenstva je organizačný útvar osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred 
legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje 
priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou (MLRO). 

Členovia predstavenstva spoločnosti: 
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva (vznik funkcie: 23. 6. 2016), 
Mgr. Martin Višňovský, PhD. - člen predstavenstva (vznik funkcie: 25. 10. 2014), 
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva (vznik funkcie: 14. 6. 2017), 
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva (vznik funkcie: 25. 10. 2014, skončenie funkcie: 31.1.2019), 
Ing. Branislav Buštík – člen predstavenstva (vznik funkcie: 6.6.2019), 
Ing. Miroslava Jandorfová – člen predstavenstva (vznik funkcie: 6.6.2019), 
Ing. Jozef Dúcky – člen predstavenstva (vznik funkcie: 18.10.2019). 
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B.1.3 Kľúčové funkcie  

Funkcia vnútorného auditu  
a) Funkciu vnútorného auditu vykonáva manažér oddelenia Vnútorný audit. Osobu zodpovednú za výkon funkcie vnútorného auditu 

vymenúva a odvoláva predstavenstvo Spoločnosti.   
b) Funkcia vnútorného auditu zahŕňa minimálne tieto činnosti: 
c) vykonávanie a dodržiavanie plánu funkcie (útvaru) vnútorného auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie primeranosti 

a účinnosti systému správy a riadenia Spoločnosti,  
d) predkladanie plánu funkcie (útvaru) vnútorného auditu na schválenie dozornej rade Spoločnosti po jeho prerokovaní s 

predstavenstvom Spoločnosti,  
e) vydávanie odporúčaní na odstránenie nedostatkov zistených na základe výsledkov činností vykonávaných v súlade s písmenom 

a),  
f) overovanie plnenia odporúčaní na odstránenie nedostatkov vydaných podľa písmena c),  
g) predkladanie správy o výsledku činnosti funkcie (útvaru) vnútorného auditu za predchádzajúci kalendárny rok, 
h) posúdenie systémov zabezpečujúcich dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných 

aktov riadenia, poistných podmienok a postupov činnosti Spoločnosti, vrátane údajov v informačnom systéme Spoločnosti. 

Funkcia dodržiavania súladu s predpismi  
Funkciu dodržiavania súladu s predpismi vykonáva manažér oddelenia Compliance, ak predstavenstvo Spoločnosti neurčí inak. 
Osobu zodpovednú za výkon funkcie dodržiavania súladu s predpismi vymenúva a odvoláva predstavenstvo Spoločnosti.  
Funkcia dodržiavania súladu s predpismi vykonáva minimálne tieto činnosti: 

a) poskytovanie poradenstva predstavenstvu Spoločnosti a/alebo dozornej rade Spoločnosti v oblasti dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov súvisiacich s poisťovacou činnosťou Spoločnosti,  

b) posúdenie možného dosahu akýchkoľvek zmien vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na činnosť Spoločnosti,  
c) identifikáciu a posudzovanie rizika nedodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, posúdenie primeranosti 

opatrení na zabránenie nedodržania súladu s predpismi a návrhy na odstránenie nedostatkov.  

Aktuárska funkcia  
Aktuársku funkciu vykonáva manažér oddelenia Riadenie rizík v súčinnosti s funkčne podriadeným tímom Riadenia Poistných 
a Dochodkových rizík, tímom Riadenia Finančných rizík, Aktuárskym oddelením zriadeným v Spoločnosti ako aj v Organizačnej zložke 
a najmä s jeho oddeleniami, ktoré primárne vykonávajú aktuársku funkciu. Osobu zodpovednú za výkon aktuárskej funkcie 
vymenúva a odvoláva predstavenstvo Spoločnosti.   
Aktuárska funkcia vykonáva minimálne tieto činnosti: 

a) kontrola výpočtu technických rezerv, presnosti a úplnosti technických rezerv, 
b) kontrola pravidelnej rekonciliácie rezerv, 
c) posudzovanie stanovenia primeraných metód, modelov a predpokladov použitých pre výpočet technických rezerv,  
d) porovnanie „najlepšieho odhadu“ oproti skutočnému vývoju, 
e) posudzovanie kvality a komplexnosti dát použitých pre výpočty, 
f) posudzovanie kalkulácie hodnoty nového obchodu, 
g) posúdenie a príprava vstupov použitých pri tvorbe obchodno-finančných plánov Spoločnosti,  
h) posudzovanie celkovej koncepcie upisovania,  
i) informovanie predstavenstva alebo dozornej rady o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických rezerv, koordinovanie 

činností v súčinnosti  svalidačnými správami, 
j) poskytovanie stanovísk k primeranosti a efektivite zaistných programov,  
k) spolupráca pri efektívnej implementácii riadenia rizík, najmä v oblasti rizík (výpočet kapitálových požiadaviek podľa Solvency II) 

a vypracovanie relevantnej časti ORSA správy, 
l) vypracovanie pravidelných správ držiteľa aktuárskej funkcie a ich predkladanie predstavenstvu spolu s odporúčaniami v prípade 

zistených nedostatkov v oblasti aktuárskej funkcie. 

Funkcia riadenia rizík 
Funkciu riadenia rizík vykonáva manažér oddelenia Riadenie rizík v súčinnosti s funkčne podriadeným tímom Riadenia Poistných 
a Dochodkových rizík a tímami Riadenia Finančných a Nefinančných rizík zriadených v Spoločnosti ako aj v Organizačnej zložke 
a najmä s jeho oddeleniami, ktoré primárne vykonávajú funkciu riadenia rizík. Osobu zodpovednú za výkon funkcie riadenia rizík 
vymenúva a odvoláva predstavenstvo Spoločnosti. 
Funkcia riadenia rizík vykonáva minimálne tieto činnosti: 

a) pomoc riadiacemu a kontrolnému orgánu Spoločnosti a všetkým funkciám pri účinnom fungovaní systému riadenia rizík,  
b) sledovanie a nastavenie efektívneho fungovania systému riadenia rizík,  
c) sledovanie rizikového profilu Spoločnosti ako celku,  
d) detailné monitorovanie rizikových expozícií a poradenstvo riadiacemu a kontrolnému orgánu Spoločnosti v otázkach riadenia 

rizík, ako aj v súvislosti so strategickými záležitosťami, ako je stratégia Spoločnosti, ako aj hlavné projekty,  
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e) určovanie a posudzovanie vznikajúcich rizík,  
f) plnenie požiadaviek definovaných zákonom, ktoré sa týkajú ORSA procesov, 
g) úzka spolupráca s aktuárskou funkciou. 
 

B.1.4 Odmeňovanie  
Koncepciou odmeňovania sa podporuje spoľahlivé a účinné riadenie rizík v Spoločnosti, nepodporuje sa však riskovanie, resp. 
zvyšovanie rizika, ktoré by prekračovalo toleranciu rizík Spoločnosti. To je zabezpečené spôsobom odmeňovania všetkých 
zamestnancov Spoločnosti, kedy je každý zamestnanec odmeňovaný zmluvnou mzdou nezávislou od zisku, t.j. pevná zložka 
odmeňovania. Výkon Spoločnosti iba čiastočne ovplyvňuje pohyblivú časť odmeňovania. 
Výška bonusového percenta pre konkrétnu pozíciu sa stanoví podľa zaradenia pracovnej pozície do konkrétnej referenčnej úrovne 
a skupiny pozície v alokačnej matici. 
 
Špecifické mechanizmy odmeňovania sa dotýkajú: 
• každého člena predstavenstva, 
• každého člena dozornej rady, 
• osoby, ktorá skutočne riadi Spoločnosť (člen vrcholového vedenia Spoločnosti – riaditeľ Odboru OPS, riaditeľ Odboru IT), 
• každého držiteľa kľúčovej funkcie: funkcia vnútorného auditu, funkcia riadenia rizík, funkcia dodržiavania súladu s predpismi 

a aktuárska funkcia, 
• osoby, ktorej odborná činnosť má významný dosah na rizikový profil Spoločnosti podľa rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti, 
• a iných osôb, podľa rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti (ďalej len „dotknuté osoby“). 

 
Špecifické mechanizmy odmeňovania v Spoločnosti sú v súlade so všetkými týmito zásadami: 
• ak schémy odmeňovania zahŕňajú pevné a pohyblivé zložky, takéto zložky sa vyrovnávajú tak, aby pevná alebo nárokovateľná 

(zaručená) zložka predstavovala dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny s cieľom zabrániť prílišnej závislosti zamestnancov 
od pohyblivých zložiek a umožniť Spoločnosti, aby využívala plne pružnú politiku prémií vrátane možnosti neplatiť žiadnu 
pohyblivú zložku, 

• ak je pohyblivé odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška pohyblivej odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia 
výkonnosti dotknutej osoby a príslušnej zložky činnosti a hodnotenia celkových výsledkov Spoločnosti alebo NN skupiny, do 
ktorej Spoločnosť patrí, 

• platba podstatnej časti pohyblivej zložky odmeny pre dotknuté osoby, nezávisle od formy, akou sa platí, musí obsahovať pružnú, 
odloženú zložku, ktorá zohľadňuje povahu a časový horizont činnosti Spoločnosti; obdobie odloženia výplaty podstatnej časti 
pohyblivej zložky je stanovené na tri roky a toto obdobie je prepojené s povahou činnosti, jej rizikami a s činnosťou dotknutých 
osôb, 

• pri hodnotení výkonnosti dotknutej osoby sa berú do úvahy finančné aj nefinančné kritériá, 
• meranie výkonnosti ako základ pohyblivého odmeňovania zahŕňa zníženie expozície voči súčasným a budúcim rizikám pri 

zohľadnení rizikového profilu a kapitálových nákladov Spoločnosti. 
• dotknuté osoby sa musia zaviazať, že nebudú využívať žiadne osobné hedžingové stratégie ani poistenia týkajúce sa 

odmeňovania a záväzkov, ktoré by ohrozili vplyvy zosúladenia s rizikami zakotvené v ich systéme odmeňovania. 
• pohyblivá časť odmeňovania zamestnancov vykonávajúcich kľúčové funkcie: funkcia vnútorného audítora, funkcia riadenia rizík, 

funkcia dodržiavania súladu s predpismi a aktuárska funkcia, nezávisí od výkonnosti operačných útvarov a oblastí, ktoré 
podliehajú ich kontrole. Pohyblivá časť odmeňovania závisí výlučne od výkonu samotných zamestnancov a plnenia ich 
individuálnych cieľov stanovených na ročnej báze. 

• Pred vyplatením odloženej časti sa požaduje prehodnotenie výkonu a posúdenie rizík s cieľom zosúladiť pohyblivé odmeny s 
rizikami a chybami vo výkonnosti a to od obdobia, kedy zamestnancom boli priznané ich variabilné odmeny (ex-post hodnotenie 
rizika). 
(Ex post hodnotenie rizika znamená, že akonáhle bola počiatočná zložka pohyblivej odmeny priznaná zamestnancovi a časť už 
bola vyplatená, Spoločnosť môže znížiť odloženú časť pohyblivého odmeňovania, ktorá ešte zostáva na vyplatenie.) 

• Hodnotí sa, či je variabilná časť určená na vyplatenie v súlade s rizikovým profilom Spoločnosti, prehodnocuje sa výkon voči 
pôvodným finančným kritériám, berú sa do úvahy a prehodnocujú sa výsledky Spoločnosti, ako aj výrazné pochybenia v oblasti 
riadenia rizík Spoločnosti. 

 
Ročný bonus sa dotknutým osobám vyplatí tak, že:  

a) 60 % bonusu je vyplatených v termíne určenom štandardne po skončení konkrétneho hodnotiaceho obdobia, 
b) 40 % bonusu je vyplatených v nasledujúci deň po uplynutí 36 mesiacov odo dňa vyplatenia bonusu podľa písm. a) vyššie.  

Charakteristiky zmluvných požitkov pre členov predstavenstva 
a držiteľov kľúčových funkcií 
Členom predstavenstva Spoločnosti a/alebo držiteľom kľúčových funkcií v Spoločnosti nie sú poskytované žiadne osobitné zmluvné 
požitky.  Ak je člen predstavenstva Spoločnosti a/alebo držiteľ kľúčovej funkcie v pracovnom pomere so Spoločnosťou, jeho pôžitky 
vyplývajú zo zamestnaneckých výhod podľa Smernice  Spoločnosti - Benefity poskytované zamestnancom, ktoré sú poskytované 
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všetkým zamestnancom. V rámci tejto smernice je definovaný benefit o príspevku na ročnú zdravotnú starostlivosť, na ktorý majú 
nárok iba členovia predstavenstva, riaditeľ Odboru OPS a riaditeľ Odboru IT. 

Informácie o významných transakciách s akcionármi a osobami, 
ktoré majú významný vplyv  
Spoločnosť počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, nevykonala významné transakcie súvisiace s odmeňovaním s osobami, 
ktoré majú významný vplyv na Spoločnosť a/alebo s členmi správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu Spoločnosti a/alebo 
držiteľmi kľúčových funkcií v Spoločnosti. 
Jedinému akcionárovi Spoločnosti bola v roku 2019 vyplatená celková suma dividendy vo výške 6.441.544,56 EUR (2018: 
5.085.996,40 EUR , čo predstavuje dividendu na jednu akciu v hodnote 837,87 EUR (2018: 661,55 EUR)  Spoločnosť má zapísaných 
7 688 akcií v menovitej hodnote 3 320 EUR.  

B.2 Požiadavky týkajúce sa odbornosti a vhodnosti 
Všetky osoby, ktoré riadia Spoločnosť, t.j. členovia predstavenstva, generálny riaditeľ, finančný riaditeľ, prevádzkový riaditeľ, riaditeľ 
ľudských zdrojov, obchodný riaditeľ, riaditeľ pre riadenie rizík a riaditeľ pre IT,  alebo vykonávajú kľúčové funkcie, t.j. funkcia 
dodržiavania súladu s predpismi, funkcia vnútorného auditu, aktuárska funkcia, funkcia riadenia rizík, musia spĺňať podmienky 
vyplývajúce zo zákona o poisťovníctve v spojení s príslušnými opatreniami a usmerneniami Národnej banky Slovenska, a to tak, aby 
spĺňali po celý čas tieto požiadavky, že: 

a) majú primeranú odbornú spôsobilosť, a to vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivé a obozretné riadenie alebo 
výkon funkcie a 

b) sú dôveryhodné. 

Každá osoba, ktorá je členom predstavenstva, členom dozornej rady (to neplatí pre členov dozornej rady volených zamestnancami 
Spoločnosti) alebo je držiteľom jednej z kľúčových funkcií, musí mať individuálnu znalosť, adekvátne vedomosti a praktické 
skúsenosti s oblasťou, za ktorú je zodpovedná, pričom odbornou spôsobilosťou sa pri fyzických osobách navrhnutých za 

a) členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, generálneho riaditeľa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie 
minimálne prvého stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s ekonomickým, právnym, matematicko-fyzikálnym, informatickým, 
technickým, obchodným (vrátane manažmentu), diplomatickým, prírodovedným a obdobným zameraním a najmenej trojročná 
prax v oblasti finančného trhu, alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, alebo iné odborné zahraničné vzdelanie a 
najmenej päťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii; 

b) finančného riaditeľa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s 
ekonomickým, právnym, matematicko-fyzikálnym, informatickým, technickým, obchodným (vrátane manažmentu) a obdobným 
zameraním a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu, alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, alebo iné 
odborné zahraničné vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii;  

c) prevádzkového riaditeľa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s 
ekonomickým, právnym, matematicko-fyzikálnym, informatickým, technickým, obchodným (vrátane manažmentu) a obdobným 
zameraním a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo iné 
odborné zahraničné vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii;  

d) riaditeľa ľudských zdrojov rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s 
humanitárnym, sociálnym, ekonomickým, obchodným (vrátane manažmentu) a obdobným zameraním a najmenej trojročná prax 
v oblasti finančného trhu, alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, alebo iné odborné zahraničné vzdelanie a najmenej 
päťročnú prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii; 

e) obchodného riaditeľa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s 
humanitárnym, sociálnym, ekonomickým, obchodným (vrátane manažmentu) a obdobným  zameraním a najmenej trojročná 
prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo iné odborné zahraničné vzdelanie a 
najmenej päťročnú prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii, 

f) riaditeľa pre riadenie rizík rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s 
ekonomickým, právnym, matematicko-fyzikálnym, informatickým, technickým, obchodným (vrátane manažmentu) a obdobným 
zameraním a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo iné 
odborné zahraničné vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii;  

g) riaditeľa pre IT rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s ekonomickým, 
matematicko-fyzikálnym, informatickým, technickým, hospodárskym a obdobným zameraním a najmenej trojročná prax v oblasti 
finančného trhu alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo iné odborné zahraničné vzdelanie a najmenej päťročná 
prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii; 
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h) osobu vykonávajúcu kľúčovú funkciu vnútorného auditu rozumie buď ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého 
stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s ekonomickým, právnym, matematicko-fyzikálnym, informatickým, technickým, obchodným 
(vrátane manažmentu), diplomatickým, prírodovedným a obdobným zameraním a najmenej trojročnú prax v oblasti finančného 
trhu alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo iné odborné zahraničné vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti 
finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa 
(titul MBA je vyhovujúci) s ekonomickým, právnym, matematicko-fyzikálnym, informatickým, technickým, obchodným (vrátane 
manažmentu), diplomatickým, prírodovedným  a obdobným zameraním a najmenej štvorročná prax interného audítora 
a certifikácia Certifikovaného Interného Audítora (CIA); 

i) osobu vykonávajúcu kľúčovú funkciu aktuársku rozumie buď ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa (titul 
MBA je vyhovujúci) s ekonomickým, právnym, matematicko-fyzikálnym, informatickým, technickým, obchodným (vrátane 
manažmentu), diplomatickým, prírodovedným a obdobným zameraním a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo 
ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo iné odborné zahraničné vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti finančného 
trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii; 

j) osobu vykonávajúcu kľúčovú funkciu riadenia rizík rozumie buď ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa 
(titul MBA je vyhovujúci) s ekonomickým, právnym, matematicko-fyzikálnym, informatickým, technickým, obchodným (vrátane 
manažmentu), diplomatickým, prírodovedným  a obdobným zameraním a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu 
alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo iné odborné zahraničné vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti 
finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii; 

k) osobu vykonávajúcu kľúčovú funkciu súladu s predpismi rozumie buď ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého 
stupňa (titul MBA je vyhovujúci) s ekonomickým, právnym, matematicko-fyzikálnym, informatickým, technickým, obchodným 
(vrátane manažmentu), diplomatickým, prírodovedným a obdobným zameraním a najmenej trojročná prax v oblasti finančného 
trhu alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo iné odborné zahraničné vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti 
finančného trhu, z toho najmenej dva roky v riadiacej funkcii; 
  

Procesné postupy pre hodnotenie odbornosti a vhodnosti osôb pred nástupom na výkon novej pozície (posúdenie odbornosti 
a dôveryhodnosti osôb, keď sa o nich uvažuje na určitú pozíciu), ale aj pri pravidelnom posudzovaní: 

a) po získaní všetkých potrebných informácií a dokumentov preukazujúcich odbornú spôsobilosť a vhodnosť podľa vyššie 
uvedených ustanovení týkajúcich sa osôb, ktoré budú riadiť Spoločnosť alebo budú zodpovedné za kľúčové funkcie a majú byť 
vymenované do týchto funkcií, prebieha hodnotenie podkladov určeným kolégiom, 

b) ak je výsledkom hodnotenia podkladov zistenie, že podklady sú pre vymenovanie do funkcie nedostatočné, tak manažér 
právneho oddelenia informuje o tejto skutočnosti predstavenstvo Spoločnosti, aby sa proces vymenovania do funkcie zastavil 
alebo termín vymenovania posunul na neskoršie. V opačnom prípade manažér právneho oddelenia alebo poverený 
zamestnanec právneho oddelenia informuje predstavenstvo Spoločnosti, že navrhovaná osoba spĺňa všetky predpoklady na 
odbornosť a vhodnosť, pričom proces vymenovania pokračuje podľa bodu a) tohto odseku. 

Pri posudzovaní osôb riadiacich Spoločnosť (členovia predstavenstva) sa, okrem podmienky naplnenia podmienok odbornej 
spôsobilosti a vhodnosti, Spoločnosť zameriava aj na nasledovné zásady: 

a) aby medzi členmi predstavenstva bola zabezpečená rozmanitosť kvalifikácií, znalostí a skúseností s cieľom riadiť a kontrolovať 
spoločnosť profesionálnym spôsobom. Základom hodnotenia odbornosti je, aby bola zabezpečená kolektívna znalosť celého 
štatutárneho orgánu vo všetkých oblastiach činností Spoločnosti, 

b) aby štatutárny orgán mal kolektívnu znalosť najmenej v týchto oblastiach: poistný trh a iné finančné trhy, obchodná stratégia 
a obchodný model, systém správy a riadenia, finančné a aktuárske analýzy, regulačné požiadavky, 

c) pri hodnotení sa môžu brať na zreteľ aj iní zamestnanci, 
d) aby pri akejkoľvek zmene bola zabezpečená kolektívna znalosť, 
e) hodnotenie odbornosti zahŕňa aj zabezpečovanie aktualizačných školení. 

B.3 Systém riadenia rizík  
Systémom riadenia rizík, ako jednej zo základných častí systému správy a riadenia Spoločnosti, sa zabezpečuje účinná podpora tvorby 
obchodných rozhodnutí s cieľom obozretného a udržateľného podnikania v záujme klientov a akcionárov a to v súlade s prijatou 
stratégiou Spoločnosti. Systém riadenia rizík Spoločnosti je nastavený vlastnou koncepciu riadenia rizík. Systém riadenia rizík je účinne 
a vhodne začlenený do organizačnej štruktúry Spoločnosti a do jej rozhodovacích procesov. 
Riadenie rizík je priebežný a neustále sa opakujúci proces zameraný na: identifikáciu (zisťovanie), meranie, monitorovanie, riadenie a 
reporting (oznamovanie) rizík, ktorým Spoločnosť čelí, vrátane ich vzájomných závislostí. Riziká sa v rámci tohto procesu posudzujú 
jednotlivo ako aj súhrnne. 

Cieľom riadenia rizík je ochrana záujmov klientov a akcionárov Spoločnosti prostredníctvom predchádzania neočakávaným stratám 
v prípade, ak sa riziko stane skutočnosťou, t.j. ak nastane významná odchýlka od predpokladaného vývoja kľúčových sledovaných 
parametrov podnikania Spoločnosti. Činnosť v oblasti riadenia rizík napomáha vedeniu Spoločnosti prijímať informované 
rozhodnutia. 
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B.3.1 Tri línie obrany 
Systém riadenia rizika, štruktúra riadenia rizík a kontroly Spoločnosti sú založené na troch líniách obrany. Cieľom modelu troch línií 
obrany je poskytnúť pevný rámec riadenia finančných, poistných a nefinančných rizík prostredníctvom stanovenia a zavedenia troch 
„vrstiev“ riadenia rizík s rozdielnymi rolami a zodpovednosťami.  

Prvá línia obrany 
Predseda a členovia predstavenstva, ktorí spoločne tvoria obchodné rozhodnutia a majú primárnu zodpovednosť za výsledky, predaj, 
prevádzku, investície, dodržiavanie predpisov a riadenie rizík ovplyvňujúcich podnikanie Spoločnosti.  
Všetci manažéri v rámci svojich odborných útvarov sú zodpovední za návrhy, vykonanie, monitorovanie a dokumentáciu procesov, 
a aj za kontrolu rizík v procesoch v rámci svojej zodpovednosti.  

Druhá línia obrany 
Poskytuje nezávislý pohľad a podporné funkcie, ktoré sú zamerané najmä na riziko upisovania poistenia, trhové/ finančné, 
nefinančné (operačné a informačné), právne a riziká dodržiavania súladu s predpismi. Tieto funkcie sú zodpovedné za: 
• vytvorenie politík, štandardov a pokynov, „best practice“ (ďalej „rámec“) pre ich špecifické riziká v kontrolovaných oblastiach; 
• podporu a objektívne a aktívne monitorovanie a riadenia rizík v celej spoločnosti a koordinujú reportovanie rizík; 
• podporujú prvú líniu obrany pri riadení rizika; 
• vyhodnocovanie rizík formou stanovenia závažnosti ich možného dopadu na Spoločnosť. 
• majú možnosť eskalácie v súvislosti s činnosťami, ktoré podľa pravidiel druhej línie obrany predstavujú neprijateľné riziká pre 

Spoločnosť. 

Tretia línia obrany  
Funkcia vnútorného auditu predstavuje tretiu líniu obrany, slúžiacu k hodnoteniu primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly 
a ostatných prvkov systému správy a riadenia. Vnútorný audit hodnotí prvú aj druhú líniu obrany. 
 

B.3.2 Stratégia riadenia rizík 
Cieľom riadenia rizík je pomoc Spoločnosti pri stanovovaní a realizácii jej obchodnej stratégie a súvisiacich cieľov, za účelom zvýšiť 
hodnotu pre akcionárov a klientov. Kľúčovým prvkom stratégie riadenia rizík je rizikový apetít. 
Predstavenstvo Spoločnosti stanovuje rizikový apetít určením cieľov a hraníc preberania rizík. To zahŕňa hlavne kvantitatívne 
vyhlásenia, ktoré sú sformulované vo Vyjadrení rizikového apetítu. Kvantitatívne vyhlásenie (napríklad SCR pomer) nastavuje limit a 
toleranciu rizíka, kvalitatívne popisujú preferencie „pre“ či „proti“ určitým rizikám. Tieto vyhlásenia podporujú obchodnú stratégiu a 
napomáhajú predchádzať prijímaniu nechceného rizika. Ovplyvňujú tiež obchodné rozhodnutia tým, že určujú kľúčové parametre pre 
sledovanie rizikového profilu a vedenie obchodnej stratégie. 
Obchodná stratégia a ciele, rizikový apetít a riadenie rizík a kapitálu sú prepojené vo vlastnom posúdení rizika a solventnosti 
spoločne s procesom tvorby obchodných plánov Spoločnosti. 
V súvislosti s integráciou a s nastavením nového organizačného modelu úseku riadenia rizík dochádzalo počas roka 2019 
k definovaniu zodpovedností, jasnejšiemu oddeleniu prvej a druhej línie ako aj k nastaveniu cieľovej organizácie úseku. Počas roka 
dochádzalo k presunu týchto zodpovedností z Organizačnej zložky ako aj začleneniu existujúcich útvarov spoločnosti AEGON. Nová 
štruktúra úseku riadenia rizík bude plne fungovať od roku 2020 a bude pozostávať z troch oddelení: riadenie finančných rizík, 
riadenie nefinančných rizík a riadenie poistných a dôchodkových rizík. 
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Ohodnocovanie rizík 
Identifikácia a posúdenie rizík sa vykonávajú najmenej raz ročne ako súčasť procesu vlastného posúdenia rizika a solventnosti, 
a to naprieč celou Spoločnosťou. 
Riziká, ktoré nemajú priamy dopad na súvahu Spoločnosti, zvyčajne vyžadujú odborný úsudok pri identifikácii a kvantifikácii, ako je to 
pre operačné riziká a riziká súladu s predpismi, ale analýzy scenárov pre strategické alebo novovznikajúce riziká musia byť použité 
na posúdenie finančného dopadu identifikovaných rizík a ich následné reportovanie a sledovanie. 

Znižovanie rizík 
Existujúce riziká, ktoré sú posudzované mimo rizikového apetítu, musia byť riadené. Tieto riziká môžu byť prijaté, ale musia byť 
starostlivo sledované. Činnosti znižovania rizík musia byť úmerné rizikám vyplývajúcim z činností a procesov Spoločnosti. 
Je povinnosťou vedenia Spoločnosti podporovať dôležitosť implementácie vhodných činností vedúcich k znižovaniu rizík tým, 
že zabezpečí, aby si všetci zamestnanci boli vedomí svojej úlohy v systéme riadenia rizík. Spoločnosť nesmie  zahájiť činnosti, ktoré 
sú a priori mimo sformulovaný rizikový apetít Spoločnosti. 

Efektívny kontrolný systém (Effective Control Framework - ECF) 
Kvalita systému riadenia nefinančných rizík je sledovaná pomocou ECF. Jedná sa o kontinuálne ohodnotenie  kvality systému 
riadenia rizík ako z pohľadu spoločnosti, tak aj z pohľadu NN Group. Na základe tohto ohodnotenia vznikajú odporúčania ku 
zlepšeniu, ktorých implementácia je pomocou ECF sledovaná. 
ECF, je ucelený rámec pre riadenie procesov, ktorý manažmentu poskytuje informáciu, či spoločnosť funguje v rámci nastaveného 
rizikového apetítu a je schopná dosiahnuť svoje obchodné ciele. Rámec je založený na kontrolnom cykle pozostávajúcom zo štyroch 
krokov (hodnotenie rizika, kontrola rizík, monitoring rizík, stratégia rizík), pričom primárnu zodpovednosť za ich vykonanie nesú 
jenodtlivé oddelenia organizácie, ktoré dané kontroly vykonávajú (prvá línia obrany). ECF obsahuje zoznam hlavných procesov 
a kľúčových rizík v rámci týchto procesov. Každé riziko má zadefinované nastavené kontroly. Efektívnosť týchto kontrol je pravidelne 
testovaná priamo vykonávateľmi kontrol a tiež zo strany oddelením riadenia rizík (druhá línia obrany) . S cieľom riadiť všetky 
materiálne riziká spoločnosti je na kvartálnej báze vykonávaný cyklus reportovania, ktorý začína zberom hodnôt indikátorov rizika 
a následnou diskusiou s členmi predstavenstva o vývoji a rizikách v ich oblastiach a ďalej prehodnotením kľúčových rizík spoločnosti. 
Každý člen predstavenstva pripravuje stručný popis vývoja v stanovených oblastiach svojich zodpovedností. (celkovo 10 oblastí 
podľa rizikového apetítu Spoločnosti => Stratégia riadenia, Riziko solventnosti, Riziko likvidity, Zdravé podnikanie, Správanie 
zamestnancov a firemná kultúra,  Vhodnosť pre klientov, Operačné riziká a straty, IT riziká, Spoľahlivé reportovanie, Havarijné 
plánovanie.) Spoločný výstup vo forme štvrťročnej správy je potom prediskutovaný na úrovni predstavenstva. Oddelenie riadenia rizík  
posúdi spracovaný výstup a poskytne hodnotenie všetkých oblastí. Cieľom ECF je efektívne riadenie identifikovaných rizík (v 
nefinančnej oblasti) a pravidelné kvartálne prehodnocovanie materiálnych rizik a zhodnotenie, či spoločnosť funguje v rámci 
rizikového apetítu. 
Z dôvodu integrácie bola implementácia ECF pre NN Slovensko odložená (ECF sa pre skupinu NN stal štandardom v roku 2016) a 
počas roku 2019 fungovali iba základné časti systému. Ukončenie plnej implementácie je plánované na koniec roka 2020. 
 

B.4 Vlastné posúdenie rizika a solventnosti 
Spoločnosť vykonáva vlastné posúdenie rizika a solventnosti na pravidelnej báze, aspoň raz ročne. Vlastné posúdenie rizika 
a solventnosti sa vykoná vždy, keď dôjde k významnej zmene v rizikovom profile Spoločnosti. 
Proces vlastného posúdenia rizika a solventnosti (ORSA) je integrovaný s pravidelným procesom prípravy či významnej zmeny 
obchodného plánu Spoločnosti.  
Súčasťou ORSA procesu je zhodnotenie aktuálnej situácie spoločnosti z pohľadu existujúcich alebo budúcich rizík a kapitálovej 
pozície a ich vývoj počas plánovacieho obdobia. Súčasťou je aj identifikácia významných rizík z pohľadu vedenia Spoločnosti. 
Následne sa kvantifikujú dopady identifikovaných významných rizík prostredníctvom záťažových testov, kde sa preveruje ich 
potenciálny vplyv na kapitálovú pozíciu a rizikový profil Spoločnosti. Nasleduje vyhodnotenie kvantifikovaných dopadov a Spoločnosť 
pristupuje k opatreniam riadenia rizík, ktoré predchádzajú vzniku nežiaducich negatívnych situácií. 
Proces je zdokumentovaný v ročnej Správe o vlastnom posúdení rizík a solventnosti, ktorú predkladá držiteľ funkcie riadenia rizika 
predstavenstvu Spoločnosti, ako aj iným relevantným osobám (NN skupina, regulátor, všetky kľúčové funkcie, relevantné komisie). 
Predstavenstvo Spoločnosti prerokováva a schvaľuje Správu o vlastnom posúdení rizík a solventnosti minimálne raz ročne.  

Záťažové testy 
Záťažové testovanie je základnou činnosťou v rámci systému riadenia rizík Spoločnosti v rámci procesu ORSA. Jeho cieľom je 
identifikácia, kvantifikácia, zlepšenie porozumenia a efektívna mitigácia kľúčových rizík. 
Spoločnosť používa tri prístupy k záťažovým testom na účely riadenia rizík, a to: štatistické záťažové testovanie, scenárové záťažové 
testy a reverzné záťažové testy. Každý test slúži pre iný účel a poskytuje rôzne informácie na riadenie rizík. Kombinácia rôznych 
techník riadenia rizika zlepšuje pochopenie rizík a ich riadenie predstavenstvom Spoločnosti. 
Štatistický záťažový test je založený na určitých predpokladoch distribúcie a zadanom intervale spoľahlivosti. Individuálne rizikové 
faktory sú testované individuálne. Aj keď nie je pravdepodobné, že v reálnom prostredí nastáva nepriaznivý šok iba na jednom 
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rizikovom faktore izolovaným spôsobom, test je užitočný pre pochopenie citlivosti na riziko a podstatu mechanizmu. V tomto prípade 
je potrebná agregácia výsledkov za rôzne testy.  
Scenárový záťažový test umožňuje aplikovať scenár s významným dopadom, ktorý popisuje makroekonomický, sociálny, 
technologický vývoj, či ich kombináciu. Tento vývoj je transformovaný do sady šokov niekoľkých rizikových faktorov a súčasne 
obsahuje aj ich vzájomnú prepojenosť. 
Reverzný záťažový test hľadá odpoveď na otázku: Aký scenár by viedol k nedostatočnej úrovni kapitálu? Účelom je nájsť základnú 
hrozbu pre solventnosť v takomto scenári a stanoviť akcie, ktoré by mali byť vykonané teraz alebo v čase skutočnej realizácie 
takejto hrozby. Reverzný test má obmedzenú užitočnosť v časoch, kedy spoločnosť disponuje nadbytkom kapitálu, napr. kvôli 
kapitálu, ktorý nemôže byť rozdelený akcionárom. 
Štatistické testy sú realizované a reportované pravidelne s ohľadom na veľkosť a rizikový profil Spoločnosti.  
Scenárové a reverzné testy sú vytvárané a reportované ročne. Ad hoc testy sú uskutočňované na základe požiadavky 
predstavenstva Spoločnosti, resp. dohľadu na lokálnej alebo skupinovej úrovni. 

Určovanie potrieb solventnosti (ORSA) 
Spoločnosť vykonáva aj testovanie citlivosti zmeny kľúčových parametrov a ich možný dopad na kapitálovú pozíciu s cieľom 
monitorovať aktuálny rizikový profil Spoločnosti ako súčasť systému riadenia rizík. Rovnako pri tvorbe produktu alebo úprave 
produktov je testovanie citlivosti povninnou súčasťou procesu. Výsledky sú diskutované na jednotlivých komisiách pre riadenie rizík. 
Spoločnosť v rámci Koncepcie o riadení kapitálu má nastavené dve úrovne. Hornú „cieľovú (Target)“ na úrovní 125% a „dolnú hranicu 
ukazovateľa kapitálovej primeranosti (Recovery)“ na úrovni 115%. Obe úrovne sú vyššie ako minimálna zákonná kapitálová 
požiadavka solventnosti.  
Cieľom prvej cieľovej úrovne je kapitalizácia, ktorá Spoločnosti umožňuje byť konkurencieschopnou na lokálnom trhu. Zámerom 
Spoločnosti je vyplatiť všetky prostriedky nad rámec cieľovej úrovne  ako dividendu materskej spoločnosti za podmienok dodržania 
nastavených požadovaných limitov vlastných zdrojov vychádzajúcich aj z IFRS pravidiel.  
V prípade poklesu pod túto úroveň Spoločnosť posúdi rizikové pozície a prehodnotí kapitálový plán s cieľom posilniť kapitálovú 
pozíciu NN ZP späť nad “target“ úroveň, 
.  
Druhá úroveň určuje mieru na ktorej chce NN skupina udržať úroveň kapitalizácie SpoločnostiAk by sa táto dostala pod definovanú 
úroveňmaterská hodlingová spoločnosť je pripravená kapitalizačne podporiť NN ŽP. Rozsah recovery zóny je nastavený tak, aby 
chránil NN ZP pred znížením miery solventnosti pod 100% pričom výplata dividend pozastavená. 
Materská holdingová spoločnosť vlastní dostatočný likvidný kapitál na to, aby zostala solventná počas mierneho nepriaznivého 
vývoja, ponecháva si kapitálovú rezervu vzhľadom na lokálne riziká a kapitálové politiky všetkých dcérskych spoločností.Určovanie 
potrieb solventnosti patrí k pravidelným ročným činnostiam v rámci funkcie riadenia rizík v spolupráci s finančným a aktuárskym 
oddelením a vykonáva sa ako základný krok v procese prípravy obchodného plánovania Spoločnosti. Posúdenie rizík sa realizuje s 
cieľom identifikovať (kľúčové) riziká ohrozujúce strategické a kapitálové ciele a obchodné plány Spoločnosti. Vykonáva sa formou 
strategického posúdenia rizika, na ktorom sa podieľa celé predstavenstvo, ako aj jednotlivé oddelenia v rámci organizácie. 
Najzávažnejšie riziká pre Spoločnosť, ktoré by mohli ohroziť solventnosť Spoločnosti, sa vyhodnocujú v správe Vlastné posúdenie 
rizika a solventnosti (ORSA). 

 

B.5 Systém vnútornej kontroly 

B.5.1 Popis systému vnútornej kontroly 
Systém vnútornej kontroly Spoločnosti je súčasťou integrovaného kontrolného systému v rámci NN skupiny, ktorý je založený 
na Účinnom kontrolnom rámci (z ang. Effective Control Framework „ECF“), pričom sa používa riziková taxonómia NN skupiny, ktorá 
definuje typy rizík zahrnuté v rámci systému vnútornej kontroly. 

Hlavné prvky systému vnútornej kontroly sú: prostredie, organizácia a kontrolný cyklus rizík. Systém vnútornej kontroly je definovaný 
ako systém správy riadenia, smerníc, postupov a činností na identifikovanie rizík pre dosiahnutie obchodných cieľov, riadenia týchto 
rizík na požadovanej úrovni a  nastavených limitov a poskytnutie primeraného uistenia Spoločnosti ohľadom dosiahnutia obchodných 
cieľov. Spoločnosť v rámci systému správy a riadenia, prijala a implementovala, koncepciu troch línií obrany. Cieľom modelu troch línií 
obrany je poskytnúť pevný rámec riadenia finančných a nefinančných rizík prostredníctvom stanovenia a zavedenia troch “vrstiev” 
riadenia rizík s rozdielnymi úlohami a zodpovednosťami.  
Systém vnútornej kontroly pomáha dosiahnuť dôležité obchodné ciele, udržiavať a zlepšovať dosahovanie cieľov a prevádzkového 
prostredia, riadiť riziká na akceptovateľnú úroveň, podporovať rozhodovanie a riadenie Spoločnosti.  
Vnútorná kontrola je proces realizovaný dozornou radou, predstavenstvom, vrcholovým vedením a zamestnancami na všetkých 
úrovniach riadenia. 
Dozorná rada a predstavenstvo zodpovedajú za vytvorenie vhodnej kultúry uľahčujúcej účinný proces vnútornej kontroly a tiež 
za sústavné sledovanie jeho účinnosti. 
Hlavné ciele vnútornej kontroly sú: 

a) Účinnosť a efektívnosť činností Spoločnosti pri využívaní jej aktív a ďalších zdrojov a ochrana pred stratou, 
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b) Spoľahlivosť, úplnosť a včasnosť finančných informácií a informácií pre riadenie, ročných uzávierok, finančných výkazov a 
ďalších správ a informácií pre akcionárov, orgány dohľadu, iné externé organizácie a verejnosť, 

c) Dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov tak, aby všetky obchody a operácie boli v súlade so všeobecne platnými 
právnymi predpismi, požiadavkami dohľadu a postupmi NN skupiny, 

d) Zodpovednosť za rámec systému vnútornej kontroly má predstavenstvo; ak predstavenstvo s určitosťou vie, že riziká sú pod 
kontrolou, je to pre klientov výhodné, aj pre investorov, regulátora a tiež zamestnancov; systém vnútornej kontroly vyžaduje viac 
ako iba prísne dodržiavanie smerníc a postupov - vyžaduje úsudok; manažment na všetkých úrovniach rozhoduje, koľko kontrol 
je postačujúcich.  

Efektívny kontrolný systém 
Dôležitou podmienkou pre cyklus efektívnej kontroly rizík je mať prehľad a zoznam procesov, vedieť ako spolu súvisia a poznať ich 
vplyv na  dosahovanie obchodných cieľov.  
Jasné vlastníctvo a zodpovednosť sú definované pre hlavné procesy, podprocesy, zverenie výkonu činnosti, IT aplikácie, modely 
a dáta. Špecifické roly a zodpovednosti sú popísané v smerniciach a pracovných postupoch. Eskalačné procedúry zabezpečujú 
reportovanie v prípade konfliktu záujmov. 
Všetky kľúčové riziká a kľúčové kontrolysú zdokumentované v rámci ECF. Tento systém v druhej polovici roku 2017 nahradil pôvodný 
Register kontrol. Cieľom zavedenia tohto rámca bolo zadefinovať všeobecné zásady riadenia rizík a vnútornej kontroly, kde sú 
zahrnuté všetky kľúčové riziká na všetkých úrovniach v rámci spoločnosti, rovnako ako aj efektívne kontroly určené na zmierňovanie 
týchto rizík.  
Expozícia voči rizikám je spoločne s výsledkami monitorovania rizikových indikátorov prediskutovaná so zodpovednými členmi 
vedenia Spoločnosti s cieľom monitorovania a vyhodnotenia situácie v danej oblasti, identifikácie ďalších potenciálnych rizík a 
vyhodnotenia, či je riziková expozícia v súlade s rizikovým apetítom, prípadne, či sa prijmú potrebné opatrenia.  Cieľom je mať 
identifikované riziká pod adekvátnou kontrolou.  
Cieľom ECF je: 
• Mať ucelený prehľad o efektívnosti zavedených kontrol k jednotlivým procesom a evidenciu o dodržiavaní vnútorných predpisov, 
• Jednoznačne informovať o rizikovejcelkovej úrovni jednotlivých rizík, 
• Zabezpečiť, aby sa riziká sa nachádzali v rámci stanoveného rizikového apetítu, 
• Poskytovať včasné informácie o rizikách, ktorým môže byť Spoločnosť vystavená, aby mohla prijať náležité  opatrenia. 
 

B.5.2 Funkcia dodržiavania súladu s predpismi 

Nezávislosť 
Funkcia dodržiavania súladu s predpismi je kľúčovou funkciou v rámci interného kontrolného systému. Z dôvodu zachovania 
objektívneho posudzovania a zamedzenia možného konfliktu záujmov je oddelenie Compliance, ktorého manažér je držiteľom 
kľúčovej funkcie dodržiavania súladu s predpismi, nezávislé od obchodných činností Spoločnosti. 
Držiteľom kľúčovej funkcie dodržiavania súladu s predpismi je z dôvodu aktuálne neobsadenej pozície manažéra oddelenia  
Compliance dočasne poverený manažér Právneho oddelenia.  

Držiteľ funkcie dodržiavania súladu s predpismi je súčasťou Úseku prevádzkového riaditeľa. Metodicky je riadené oddelenie 
Compliance aj maticovo, v rámci riadiacej línie skupinového Compliance útvaru. Personálne je riadené na lokálnej i skupinovej úrovni.  
Pozície vedúceho oddelenia LCO (Local Compliance Officer) a MLRO (Money Laundering Reporting Officer) sú menované 
a odvolávané na základe odporúčania predstavenstva. 
Vedúci oddelenia Compliance  má priamu reportovaciu líniu na predstavenstvo..  
Všetky interné smernice týkajúce sa dodržiavania súladu s predpismi sú predmetom pravidelných revízií a hodnotenia podľa modelu 
troch obranných línií. Nezávislú revíziu môže vykonať funkcia vnútorného auditu. 

Zameranie 
Oddelenie Compliance identifikuje riziká v Spoločnosti, sleduje ich nastavenia a kontroly v rámci riadenia rizík, dodržiavania súladu 
s predpismi ako celok. 
Riziko dodržiavania súladu s predpismi je definované ako riziko poškodenia reputácie a bezúhonnosti Spoločnosti v dôsledku 
konania, ktoré nie je v súlade s aplikovateľnými zákonmi, nariadeniami a etickými štandardami  Spoločnosti. 

Kompetencie a zodpovednosti 
V súlade s nastavením vnútorných noriem pôsobí oddelenie Compliance ako poradca  pre všetkých zamestnancov v oblasti rizík 
dodržiavania súladu s predpismi. Pomáha a radí vedeniu pri prehlbovaní povedomia o rizikách dodržiavania súladu s predpismi, 
zabezpečuje ich riadenie, presadzovanie a vymáhanie v súlade s aplikovateľnými zákonmi, nariadeniami a etickými štandardmi  
za účelom zachovania reputácie a bezúhonnosti Spoločnosti a celej NN skupiny. 
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Prístup k informáciám 
Zamestnanci oddelenia Compliance sú v rámci svojich aktivít a v súlade so zákonmi a nariadeniami oprávnení vykonať potrebné 
vyšetrovania. V súlade s tým sú všetci zamestnanci Spoločnosti povinní poskytnúť požadované relevantné informácie, dokumentáciu 
a zodpovedajúcu spoluprácu. 
Zamestnancom oddelenia Compliance je umožnený primeraný prístup do príslušných systémov (napr. register sťažností, hlásenie 
porušení predpisov). 
Zamestnanci oddelenia Compliance sú oprávnení zúčastniť sa zasadnutí predstavenstva, výborov a komisií. Závery z rokovania 
sú k dispozícii LCO. 

B.6 Funkcia vnútorného auditu 
Funkcia vnútorného auditu Spoločnosti je v rámci zachovania nezávislosti, objektivity a profesionality súčasťou skupinového auditu 
CAS (Corporate Audit Services NN Group). CAS poskytuje nezávislé hodnotenie primeranosti a účinnosti obchodných a podporných 
procesov Spoločnosti, vrátane systému správy a riadenia, riadenia rizík a vnútorných kontrol. CAS je podstatnou súčasťou systému 
správy a riadenia Spoločnosti. Pracuje v tzv. modeli spolupráce, so zdieľanými špecializovanými audítorskými službami a 
koordináciou z CAS NN Group. Tento model je zvolený tak, aby zabezpečoval odborné znalosti a efektívnosť funkcie vnútorného 
auditu. 
 Funkcia vnútorného auditu má v rámci organizačnej štruktúry nezávislé postavenie od prevádzkových aktivít Spoločnosti. Na funkciu 
vnútorného auditu nebude prenášaná žiadna právomoc a zodpovednosť za činnosti, ktoré sú predmetom jej kontrolných výkonov. Z  
pracovno-právneho hľadiska je podriadená Generálnemu riaditeľovi Spoločnosti, pričom je zabezpečené reportovanie 
predstavenstvu a dozornej rade. Dozorná rada Spoločnosti vykonáva činnosti Výboru pre audit. Toto nastavenie je dôležitým prvkom 
nezávislosti. V rámci korporátnej štruktúry je výkon funkcie vnútorného auditu koordinovaný prostredníctvom CAS NN Group. 
Funkcia vnútorného auditu vykonáva svoju činnosť v súlade s medzinárodnými štandardmi pre profesionálnu prax interného auditu, 
etickým kódexom stanovenými Inštitútom interných audítorov (IIA), manuálom pre výkon vnútorného auditu („CAS Audit Manual“), 
štatútom vnútorného auditu a koncepciou vnútorného auditu. Funkcia vnútorného auditu vykonáva činnosť v súlade so schváleným 
plánom činnosti funkcie vnútorného auditu. 

Dodržiavanie profesionálnych štandardov je súčasťou auditného procesu vo všetkých fázach a zahŕňa aj hodnotenie dodržiavania 
profesionálnych postupov nezávislým tímom skupiny CAS NN Group. Funkcia vnútorného auditu je predmetom nezávislého 
externého hodnotenia kvality, minimálne však raz za 5 rokov. Externé hodnotenie kvality sa uskutočnilo v 4. štvrťroku 2019 a výsledky 
potvrdili, že funkcia vnútorného auditu bola vykonávaná v súlade so štandardmi pre profesionálnu prax interného auditu. 

B.7 Aktuárska funkcia 
Držiteľ aktuárskej funkcie informuje predstavenstvo Spoločnosti v Správe aktuárskej funkcie o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu 
technických rezerv, posudzuje celkovú koncepciu upisovania, posudzuje primeranosť zaistných programov a poskytuje súčinnosť pri 
zabezpečovaní uplatňovania účinného systému riadenia rizík. Táto súčinnosť sa týka   najmä modelovania rizíkvýpočtu kapitálových 
požiadaviek a posúdení a v rámci vlastného posúdenia rizík a solventnosti. 
Počas roku 2019 prebiehali aktivity, cieľom ktorých bolo úplné osamostatnenie aktuárskej funkcie od výkonu činností, ktoré boli pre 
aktuársku funkciu zabezpečované zamestnancami Organizačnej zložky a zároveň oddelenie držiteľa aktuárskej funkcie od 
samotného výkonu aktuárskych činností.  

Držiteľ aktuárskej funkcie je nezávislou funkciou, podlieha riaditeľovi úseku pre riadenie rizík a súčasne má priamu reportovaciu líniu 
na predstavenstvo Spoločnosti. Držiteľ aktuárskej funkcie je plne zodpovedný za aktuársku funkciu a môže delegovať niektoré 
aktivity na iných zamestnancov Spoločnosti. Aktuárska funkcia využíva výstupy komisií alebo iných tímov pre svoj výkon. 

V súčasnosti má Spoločnosť plne obsadené aktuárske oddelenie v Bratislave, ktoré vykonáva aktuárske aktivity lokálne a 
predstavuje prvú líniu obrany. Na čele oddelenia stojí manažér, ktorý sa zodpovedá riaditeľovi pre úsek financií. Oddelenie pozostáva 
z troch tímov: Tím pre správu CF modelu a vstupov zodpovedá za vývoj a správu aktuárskych modelov, revíziu a stanovovanie 
aktuárskych predpokladov a tvorbu model pointov; Tím SII a VNB reportingu je zodpovedný za výpočet technických rezerv, analýzu 
pohybu vlastných zdrojov a výpočet hodnoty novej obchodnej produkcie; Tím IFRS reportingu zodpovedá za aktuárske finančné 
vykazovanie v rámci medzinárodných účtovných štandardov. 

V rámci oddelenia riadenia poistných a penzijných rizík je tím Oceňovanie produktov a aktuárska podpora predaja, ktorého 
zodpovednosťou je oceňovanie ziskovosti nových resp. zmenených existujúcich produktov. Data quality officer je členom tímu 
Analýza rizík. Tieto tímy sa zodpovedajú držiteľovi funkcie pre riadenie rizík, ktorý podlieha riaditeľovi pre riadenie rizík a súčasne má 
priamu reportovaciu líniu na predstavenstvo Spoločnosti.  

 
Rozdelenie a oddelenie zodpovedností popísané vyššie je zobrazená na nasledujúcom grafe. 
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B.8 Zverenie výkonu činností 
Koncepcia o zverení výkonu činností stanovuje povinnosti Spoločnosti vyplývajúce jej ako poisťovni najmä z § 30 zákona 
o poisťovníctve v spojení s príslušnými opatreniami a usmerneniami Národnej banky Slovenska v prípade, ak Spoločnosť má záujem 
zveriť alebo zverí výkon niektorých činností Spoločnosti tretej osobe, ktorá vykonáva priamo alebo prostredníctvom inej osoby 
činnosť, ktorú by inak vykonávala samotná Spoločnosť (ďalej len „poskytovateľ činnosti“).  
Obsahom Koncepcie o zverení výkonu činností je: 
• stanovenie úloh a zodpovednosti jednotlivých organizačných útvarov Spoločnosti pri zverení výkonu činností inej osobe, riadení 

rizika vo vzťahu k zvereniu výkonu činností, 
• stanovenie požiadaviek týkajúcich sa výberu poskytovateľa činnosti , 
• určenie, ktorá činnosť spadá do definície kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností, 
• stanovenie náležitostí zmluvy o zverení výkonu činností, 
• stanovenie zodpovedností funkčných vlastníkov zverených činností a  
• stanovenie postupu pri zverení činností inej osobe. 

Cieľom Koncepcie o zverení výkonu činností je: 
a) stanoviť úlohy a zodpovednosti jednotlivých organizačných útvarov spoločnosti pri zverení výkonu činností inej osobe;  
b) stanoviť požiadavky týkajúce sa výberu poskytovateľa zverovaných služieb;  
c) stanoviť podmienky zverenia výkonu činností inej osobe tak, aby bola zaistená minimálna úroveň kontrol popísaných v  Koncepcii 

o zverení výkonu činností; 
d) určiť, ktorá činnosť spadá do definície kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností;  
e) stanoviť náležitosti zmluvy o zverení výkonu činností;  
f) stanoviť zodpovednosti funkčných vlastníkov zverených činností;  
g) stanoviť postup pri zverení činností inej osobe; 
h) stanoviť pravidlá a postup pre zverenie výkonu činností inej osobe; 
i) zabrániť finančnému alebo reputačnému poškodeniu spôsobenému zlyhaním poskytovateľa činností; 
j) zabrániť zhoršeniu nepretržitého poskytovania služieb klientom Spoločnosti; 
k) zabrániť podstatnému zhoršeniu kvality správy a riadenia Spoločnosti, nadmernému zvýšeniu operačného, finančného, 

reputačného a bezpečnostného rizika, zhoršeniu schopnosti Národnej banky Slovenska vykonávať účinný dohľad nad činnosťou 
Spoločnosti, zhoršeniu nepretržitého poskytovania služieb klientom Spoločnosti pri zverení výkonu činností inej osobe; 

l) stanoviť podmienky, ktoré je potrebné zapracovať do zmluvy o zverení výkonu činností tak, aby bola zaistená minimálna úroveň 
riadenia súvisiacich rizík a ich udržateľnosť na prijateľnej úrovni; 

m) stanoviť role a zodpovednosti v procese zverenia výkonu činností inej osobe. 
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Koncepcia o zverení výkonu činností je prehodnocovaná minimálne jedenkrát ročne. Za aktualizáciu je zodpovedné právne 
oddelenie Spoločnosti. Každý zamestnanec je povinný neodkladne sa oboznámiť s jej aktuálnou verziou. V prípade nejasností na 
úrovni funkčných vlastníkov poskytuje právne oddelenie súčinnosť.  

Procesný postup zverenia výkonu činnosti Spoločnosti inej osobe: 
Ak vznikne potreba zveriť výkon činností inej osobe, tím Nefinančných/Operačných rizík  na základe predloženej požiadavky 
oddelenia, ktoré má potrebu alebo úmysel zveriť výkon činnosti inej osobe, vyhodnotí v spolupráci s daným oddelením,  tímom 
Procurement, oddelením Compliance a Právnym oddelením či činnosť, ktorá má byť predmetom zverenia, spadá do kategórie 
kritických alebo dôležitých operačných  funkcií alebo činností. 
Tím Nefinančných/Operačných rizík následne pripraví pre predstavenstvo Spoločnosti informáciu o zámere zveriť výkon činností inej 
osobe. 
Príslušné oddelenie, ktoré má potrebu alebo úmysel zveriť výkon činnosti tretej osobe je funkčným vlastníkom činnosti, ktorá má byť 
predmetom zverenia a zmluvy o zverení (ďalej len „funkčný vlastník“).   
Funkčný vlastník pred spustením výberového konania na poskytovateľa činností, tzn. pre schválením TOF „Tender Opening Form“  
vypracuje Business case činnosti, ktorá má byť predmetom zverenia, a to za účelom vyhodnotenia, či je zverenie činností inej osobe 
najlepšou možnou alternatívou pre Spoločnosť za daných posudzovaných okolností. Business case musí byť vyhotovený v papierovej 
forme a schválený funkčným vlastníkom, tímom Nefinančných/Operačných rizík , oddelením Compliance a príslušným členom 
predstavenstva, v ktorého zodpovednosti je funkčne zaradený funkčný vlastník. 
Na základe vypracovaného Business case funkčný vlastník požiada Procurement o výber vhodného poskytovateľa činností. 
Funkčný vlastník následne požiada CDD Officera (Customer Due Diligence Officer) o preverenie poskytovateľa činností a všetkých 
jeho subdodávateľov podľa pravidiel príslušnej (CDD&BPDD) Smernice. 
Funkčný vlastník zároveň pripraví návrh zmluvy o zverení výkonu činností a spolu so všetkými vypracovanými podkladmi ju postúpi 
manažérovi právneho oddelenia na pripomienkovanie. 
Vypracovaný návrh zmluvy o zverení výkonu činností funkčný vlastník predloží na pripomienkovanie oddeleniu Compliance, 
Procurement, finančnému oddeleniu a ďalším oddeleniam podľa obsahu zverovaných činností.  
Funkčný vlastník následne zabezpečí predloženie zmluvy o zverení výkonu činností na pripomienkovanie poskytovateľovi činností a 
zabezpečí zapracovanie pripomienok poskytovateľa činností v spolupráci s právnym oddelením alebo aj iným relevantným útvarom 
Spoločnosti, ktorého sa zverenie činností týka. 
V prípade, ak na základe zmluvy o zverení výkonu činností má byť predmetom zverenia výkon kritických alebo dôležitých operačných 
funkcií alebo činností, funkčný vlastník v spolupráci s Právnym oddelením zabezpečí pred podpísaním zmluvy o zverení výkonu 
činností schválenie návrhu zmluvy o zverení výkonu činností a zámeru predloženia oznámenia Národnej banke Slovenska o zámere 
uzatvoriť zmluvu o zverení výkonu činností predstavenstvom Spoločnosti, ako aj špecifický postup podľa Koncepcie o zverení výkonu 
činností. 
 
Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa schválenia zámeru zverenia výkonu kritických alebo dôležitých operačných 
funkcií alebo činností inej osobe predstavenstvom, najmenej však 30 dní pred podpisom zmluvy o zverení výkonu kritických alebo 
dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe, informovať Národnú banku Slovenska o svojom zámere. 
K uzatvoreniu zmluvy o zverení výkonu kritických alebo  dôležitých operačných funkcií alebo činností môže prísť až po doručení 
potvrdenia Národnej banky Slovenska, že k predloženej zmluve o zverení výkonu činností nemá pripomienky alebo po uplynutí 30 dní 
odo dňa doručenia oznámenia Národnej banke Slovenska (ak sa Národná banka Slovenska k zvereniu činností nevyjadrila). 
Po sfinalizovaní znenia zmluvy o zverení výkonu činností predstavenstvom Spoločnosti (prípadne aj schválení obsahu zmluvy o 
zverení výkonu činností Národnou bankou Slovenska, ak predmetom zverenia majú byť kritické alebo dôležité operačné činnosti) 
zabezpečí funkčný vlastník vypodpisovanie zmluvy o zverení výkonu činností zmluvnými stranami. Originál podpísanej zmluvy o 
zverení výkonu činností predloží bez zbytočného odkladu po podpísaní zmluvy o zverení výkonu činností poslednou zmluvnou stranou 
za účelom archivácie Právnemu oddeleniu. 
 
Spoločnosť využíva zverenie v oblasti:  
• služieb správy modelu finančných tokov (zverenie spoločnosti NN RAS Ltd. so sídlom v Maďarsku), 
• riadenia investičného portfólia pre aktíva z poistného pri produktoch spojených s investičnými fondmi ako aj portfólia aktív 

spojených s tradičnými matematickými rezervami (zverenie spoločnosti NN Investment Partners (C.R.), a. s. so sídlom v Českej 
republike),  

• informačných technológií, kontrolných činností, účtovníctva, všeobecnej správy, služieb v oblasti dohliadaní výberových konaní, 
OPS, konzultačných a poradenských činností (zverenie spoločnosti NN Management Services, s.r.o., so sídlom v Českej 
republike), 

• výkonu služieb spočívajúcich v podpore štandardných služieb súvisiacich so softwarom Life 400 (zverenie spoločnosti 
CSC Computer Sciences s.r.o.). 

 

B.9  Posúdenie vhodnosti systému riadenia rizík 
Systém riadenia rizík je integrovanou súčasťou riadiaceho a rozhodovacieho procesu a je považovaný za adekvátny pre riziká, 
ktorým je Spoločnosť vystavená. Systém vnútornej kontroly sa v roku 2017 zmenil s cieľom integrovať pohľad prvej, druhej aj tretej 
línie obrany voči rizikám v štvrťročnej správe účinného kontrolného rámca ECF (Effective Contorle Framework). 
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Rizikový apetít je kľúčové spojenie medzi strategickými a strednodobými obchodnými iniciatívami, kapitálovou stratégiou a riadením 
rizík a priamo súvisí s klasifikáciou rizík NN skupiny. Rizikový apetít sa určuje v spojení s obchodnou stratégiou a kapitálovou 
stratégiou v súlade s celkovými ambíciami.  
Vyjadrenie rizikového apetítu je nástroj, prostredníctvom ktorého predstavenstvo a vyšší manažment stanovujú ciele a hranice rizík 
na dosiahnutie cieľov Spoločnosti. Rizikový apetít určuje hranice agregovanej úrovne alebo typov rizík, ktoré je Spoločnosť ochotná 
podstúpiť s cieľom dosiahnuť strategické ciele. 
 

B.10 Ďalšie informácie 
Spoločnosť neidentifikovala ďalšie oblasti, ktoré by užívateľom tejto správy priniesli iné významné informácie. 
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C. Rizikový profil 
Porovnanie aktuálneho profilu a obchodnej stratégie: 
• na agregovanej úrovni možno povedať, že riziko a kapitál sú dobre riadené a vyvážené, čo je zabezpečené prostredníctvom 

Vyjadrenia rizikového apetítu, 
• vyjadrenie rizikového apetítu definuje akceptované (a tiež neakceptované) typy rizík a slúži ako podpora stratégie 

a obchodného plánu, prispieva k zamedzovaniu nechceným alebo zbytočným rizikám a zabezpečuje optimálne využitie kapitálu, 
• obchodný plán sa zaoberá aj hlavnými finančnými a nefinančnými rizikami definovanými počas posúdenia rizík na najvyššej 

úrovni a ich dopad vyhodnotený počas procesu plánovania, 
• stratégia riadenia kapitálu spoločnosti je v súlade so stratégiou NN skupiny, pričom všetok kapitál nad rámec limitov 

požadovaného kapitálu  natastavený v politike riadenia kapitálovej sa vypláca akcionárom.  
 
Rizikový profil spoločnosti a jeho vývoj v čase vyjadrený pomermi kapitálových požiadaviek pre jednotlivé rizikové moduly pred 
diverzifikáciou je znázornený v nasledovnom grafe. 

 
Spoločnosť má najväčšiu expozíciu na riziko vyjadrenú prostredníctvom kapitálovej požiadavky pre upisovacie riziko zdravotného 
poistenia 34 % a štandardne upisovacie riziko životného poistenia 26 %. Podiely týchto dvoch rizikových modulov prirodzene rastú 
s nastavenou stratégiou spoločnosti orientovanou hlavne na rizikové poistenie. Expozície sa počas roka 2019 čiastočne zmenili voči 
roku 2018, čo bolo spôsobené dočasným zvýšením trhového rizika z 16 % na 32 % zahrnutím  podielov v dcérskych spoločnostiach 
(spoločnosti AEGON ŽP a AEGON DSS) do aktív Spoločnosti. Po zlúčení oboch životných poisťovní v roku 2020 by sa mal podiel 
trhového rizika opäť znížiť. Rozikový porfil spoločnosti sa čiastočne upravý aj začlenením portfólia spoločnosti AEGON ŽP, kde 
rovnako prevláda upisovacie životné a zdravotné riziko.    

Riziko koncentrácie 
• riziko koncentrácie na aktívach je riadené limitmi v investičných stratégiách s prihliadnutím na rizikový apetít, 
• riziko koncentrácie na záväzkoch je monitorované s ohľadom na riziká i geografickú lokalitu týchto rizík. 

 

C.1 Upisovacie riziko 
Preberanie upisovacieho rizika je základom podnikania Spoločnosti. Spoločnosť stanovila základné pravidlá efektívneho dizajnu 
produktu, upisovania i riadenie škôd zároveň s vhodným oceňovaním produktu a ohodnotením jeho vhodnosti pre klienta. Tento 
proces stanovuje aj pravidlá pre prípadné úpravy produktu počas jeho života. Je nastavený na úroveň jednotlivých pripoistení 
respektíve komponent.  
Poistné riziko (úmrtnosť, chorobnosť, úrazovosť) je súčasťou upisovacieho rizika a je riadené na úrovni poisteného života. Základné 
nástroje riadenia upisovacieho rizika sú upisovanie zdravotného a finančného rizika, zaistenie a diverzifikácia portfólia. Vystavenie 
poistnému riziku zodpovedá zameraniu Spoločnosti na životné poistenie. 
Nákladové riziko a riziko storna je tiež súčasťou upisovacieho rizika. Nákladové riziko je riadené striktným procesom plánovania 
a schvaľovania nákladov. Riziko storna je riadené nastavovaním produktov. Riziko storna je prirodzeným sprievodcom ziskového 
obchodu, a preto minimalizácia tohto rizika nie je vždy vítaná. 
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v tis. EUR 2019 2018 

Kapitálová požiadavka pre upisovacie riziko životného poistenia 26 511 22 473 

Kapitálová požiadavka pre upisovacie riziko zdravotného poistenia 34 160 28 633 

Kapitálová požiadavka pre upisovacie riziko neživotného poistenia 0 0 

 
V roku 2019 narástla kapitálová požiadavka pre upisovacie riziko životného poistenia a zdravotného poistenia z dôvodu rastu 
predaja nového obchodu pre pripoistenia krytia rizika kritických chorôb a úrazu. Spoločnosť adekvátne upravila odhad očakávaných 
škôd. 

Riziko upisovania životného poistenia 
Riziko predčasného ukončenia poistnej zmluvy je hlavným zdrojom rizika, ktoré tvorí súčasť rizika upisovania životného poistenia, 
druhým najväčším je riziko zvýšenia nákladov. 
 

Požadovaný kapitál pre upisovacie riziko životného poistenia 
v tis. EUR                                                     

2019 2018 

Riziko úmrtnosti 2 020 1 745 

Riziko dlhovekosti 0 0 

Riziko invalidity – chorobnosti 0 143 

Riziko ukončenia zmlúv 20 214 16 974 

Riziko životných nákladov 8 433 7 166 

Revízne riziko 0 0 

Katastrofické riziko životného poistenia 2 274 2 199 

Diverzifikácie rizika životného poistenia -6 430 -5 755 

Upisovacie riziko životného poistenia 26 511 22 473 

Riziko neživotného poistenia 
V roku 2018 bolo upisovacie riziko v pripoisteniach úrazového rizika prvý krát vykazované ako súčasť rizika zdravotného poistenia 
podobnému neživotnému poisteniu v skupine činností Poistenie zabezpečenia príjmu. Detail je ukázaný nižšie v rámci zdravotného 
rizika.  

Riziko zdravotného poistenia 
Produkty v portfóliu Spoločnosti neprinášajú žiadne samostatné riziko zdravotného poistenia, ale sú predávané formou pripoistenia 
k životným zmluvám. Riziko zdravotného poistenia je ako riziko podobné životnému poisteniu (SLT). Pri posúdení rizika zdravotného 
poistenia (SLT) sa uplatňuje rovnaký postup ako pri posúdení rizika životného poistenia. 

Požadovaný kapitál pre upisovacie riziko zdravotného poistenia SLT                                                             
v tis. EUR                                                     

2019 2018 

Riziko úmrtnosti 59 42 

Riziko dlhovekosti 0 0 

Riziko invalidity – chorobnosti 12 818 12 358 

Riziko ukončenia zmlúv 26 427 21 026 

Riziko nákladov 3 331 2 876 

Revízne riziko 0 0 

Diverzifikácie rizika životného poistenia -10 933 -9 856 

Upisovacie riziko životného poistenia SLT 31 702 26 447 
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Ako je spomenuté vyššie, od 2018 Spoločnosť prehodnotila výpočet pre zdravotné riziko spôsobom, že vytvorila segment rizika 
zdravotného poistenia pre neživotné poistenia (NSLT). 
 

Požadovaný kapitál pre upisovacie riziko zdravotného poistenia NSLT                                                             
v tis. EUR                                                     

2019 2018 

Riziko poistného a rezerv zdravotného poistenia 3 868 3 334 

Riziko ukončenia zmlúv 1 579 1 630 

Diverzifikácie rizika životného poistenia -1 269 -1 253 

Upisovacie riziko životného poistenia NSLT 4 178 3 711 

 
Na úrovni celkového upisovacieho rizika zdravotného poistenia je riešené katastrofické riziko ako aj diverzifikácia medzi časťami SLT 
a NSLT.  
 

Požadovaný kapitál pre celkové upisovacie riziko zdravotného poistenia                                                             
v tis. EUR                                                     

2019 2018 

Celkové upisovacie riziko zdravotného poistenia SLT 31 702 26 447 

Celkové upisovacie riziko zdravotného poistenia NSLT 4 178 3 711 

Celkové katastrofické riziko zdravotného poistenia 646 544 

Diverzifikácia v rámci modulu upisovacieho rizika zdravotného poistenia -2 366 -2 068 

Celkové upisovacie riziko zdravotného poistenia 34 160 28 633 

 

Techniky zmierňovania rizika 
Spoločnosť znižuje upisovacie riziko prostredníctvom svojich zaistných programov, kedy používa zaistenie pre všetky významné 
riziká upisovania: riziko úmrtia, riziko úmrtia z dôsledku úrazu, trvalé následky úrazu, riziko kritickej choroby, riziko invalidity atď. 
Spoločnosť v priebehu roka 2019 prehodnotila zaistný program, ktorý bude v priebehu roka 2020 detialnejšie nastavovať a 
implementovať. Cieľom bolo zefektívniť zaistenie aj v súvislosti s projektom integrácie ako aj s cieľom ponechať si viac rizika, čo sa 
ukázalo ako bezpečné na analýze, ktorá preukázala nízku volatilitu dopadu zaistenia na hospodársky výsledok jednotlivých rokov 
v rámci celej histórie Spoločnosti. Cieľom je zvýšiť vlastný vrub, zvýšiť zaistné limity ak nezaisťovať riziká s nízkou volatilitou.   
Spoločnosť má uzatvorenú aj zmluvu s krytím katastrofických rizík. 

Koncentrácia rizík  
Kľúčovým aspektom poistného rizika, ktorému je Spoločnosť vystavená, je rozsah koncentrácie poistného rizika. Koncentrácia rizika 
môže existovať v prípade, ak určitá udalosť alebo séria udalostí môže významne ovplyvniť záväzky Spoločnosti. Takáto koncentrácia 
môže vzniknúť z jednej poistnej zmluvy alebo malého počtu súvisiacich zmlúv, a viaže sa k okolnostiam, ktoré by boli dôvodom vzniku 
významných záväzkov. Významnou stránkou koncentrácie poistného rizika je, že môže vznikať z  akumulácie rizík v  rámci viacerých 
individuálnych skupín zmlúv. Spoločnosť je týmto rizikám vystavená predovšetkým v rámci skupinových poistných zmlúv. 
K zmierneniu týchto rizík používa Spoločnosť katastrofické zaistenie. Koncentrácia rizika úmrtnosti je detailnejšie popísaná v bode 
2.2.2 poznámok k účtovnej závierke výročnej správy Spoločnosti. 

 

C.2 Trhové riziko 
Trhové riziko je riziko negatívneho dopadu v dôsledku pohybov na finančných trhoch. Spoločnosť rozlišuje medzi investovaním 
v mene rizika poisťovne a v mene rizika poistníka (investičné poistenie). 
Proces riadenia citlivosti kapitálu pre trhové riziká pokrýva proces Asset and Liability Management (ALM). ALM stratégia určuje 
strategickú alokáciu aktív (SAA). Strategická alokácia aktív určuje optimálnu alokáciu aktív s ohľadom na ukazovatele, ako je riziko, 
kapitál, výnos, ako aj dlhodobé obchodné ciele a vyváženosť rizík. 

Techniky zmierňovania rizika 
Spoločnosť pravidelne mesačne monitoruje expozície voči trhovému riziku na Výbore pre riadenia aktív a pasív (ALCO) 
prostredníctvom sledovania investičných limitov pre dané triedy aktív, tak ako sú definované v investičných stratégiách pre jednotlivé 
portfóliá aktív alebo v štatútoch jednotlivých investičných fondov. V prípade prekročenia schválených želaných rizikových expozícií 
sa pristupuje k zníženiu rizík alebo ich akceptácie vzhľadom na plnenie strategických cieľov alebo rizikového apetítu Spoločnosti v 
danej oblasti. 
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Zásada obozretnej osoby 
Spoločnosť investuje predovšetkým do bezpečných investičných nástrojov, najmä dlhopisov s ratingom v investičnom pásme. 
Investovaniu do nového typu aktív predchádza analýza, ktorá určí, či je taká investícia vhodná. Investície sú pravidelne 
vyhodnocované a revidované vrátane požiadaviek na princípy investovania podľa zásad obozretnej osoby. Za monitorovanie súladu 
je zodpovedný útvar Risk Managementu a v prípade zistených nedostatkov reportuje Výboru pre riadenie aktív a pasív. 
Informácia o submoduloch trhového rizika a porovnanie za rok 2019, 2018 a 2017: 
 

v tis. EUR 2019 2018 2017 

Riziko úrokových mier 1 983 1 449 1 396 

Akciové riziko 24 270 1 412 1 693 

Riziko nehnuteľností 0 0 0 

Riziko úverového rozpätia 9 985 9 098 9 490 

Riziko koncentrácie trhových rizík 886 1 780 2 284 

Kurzové riziko 312 570 305 

Diverzifikácie trhového rizika  -4 837 -3 677 -3 934 

Trhové riziko 32 600 10 632 11 234 

 
Ako už bolo spomenuté vyššie, nárast v akciovom riziku bol spôsobený akvizíciou spoločností AEGON. 
Detailnejší prehľad súladu účtovných hodnôt medzi aktívami a pasívami je popísaná v bode 2.2.6 poznámok k účtovnej závierke 
výročnej správy spoločnosti. 
 

C.2.1 Investície v mene rizika poisťovne 
V portfóliu investícií v mene rizika poisťovne je obsiahnuté investičné riziko. Pretože Spoločnosť spravuje dlhodobé záväzky voči 
klientom, zabezpečuje tieto záväzky dlhodobými aktívami. Z týchto aktív napokon vyplýva trhové riziko i riziko zlyhania protistrany. 
Schválenie nových tried aktív sa riadi špeciálnymi pravidlami. Iba aktíva uvedené v zozname povolených aktív môžu byť použité 
pre účely investovania. 
Riziko úrokových mier vyplýva z nedokonalého súladu časovania finančných tokov aktív a pasív a je významnou súčasťou procesu 
investovania. Toto riziko je riadené spoločne s úverovým rizikom, keďže tieto riziká sú vzájomne previazané. 
Riziko cudzích mien je riadené obmedzenou expozíciou voči cudzím menám. 
 

C.2.2 Investície v mene rizika poistníka 
Prostriedky sú investované v súlade so štatútmi investičných fondov. Spoločnosť je vystavená najmä sekundárnemu efektu trhových 
rizík, čiže poklesu výnosov z poplatkov za vedenie fondov z dôvodu poklesu hodnoty fondov. 
 

C.2.3 Detailný popis trhových rizík a ich expozícia 

Akciové riziko 
Akciové riziko vyplýva najmä z majetkovej účasti v NN DSS ako aj AEGON ŽP. Celková hodnota účastí k 31.12.2019 bola 108 858 tis. 
EUR. Trhová hodnota účasti v NN DSS uvedená v súvahe podľa Solventnosti II roku 2019 je 40 157 tis. EUR, pričom táto hodnota je už 
po zlúčení s AEGON DSS. Hodnota účastí bola k 31.12.2019 dočasne vyššia o AEGON ŽP v hodnote 68 698 tis. EUR, s ktorou sa NN 
ŽP k 1.1.2020 zlúčila.   
 
Iné akciové riziko alebo riziko volatility cien akcií je nevýznamné. Iba nepriamo vyplýva z podnikania v oblasti investičného životného 
poistenia prostredníctvom sekundárnych vplyvov na poplatky zo spravovaných aktív. Jediný šok štandardného vzorca 
(+/- symetrická úprava) sa môže považovať za vhodný na meranie súvisiaceho rizika s ohľadom na budúce poplatky v súvislosti 
s akciovými investíciami investičného životného poistenia. 

Riziko nehnuteľností 
Neexistuje žiadne priame ani nepriame riziko nehnuteľností. 

Riziko úrokovej miery 
Riziko úrokovej miery je významné trhové riziko, ktoré vyjadruje riziko medzi dosahovaným úrokom z portfólia finančných aktív a 
garantovaného výnosu vyplývajúceho z predaných poistných zmlúv a ich technických záväzkov. Najväčší podiel rizika úrokovej miery 
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vyplýva z poistných zmlúv tradičných portfólií. Priemerný garantovaný výnos z portfólia predaných poistných zmlúv a ich technických 
záväzkov v portfóliu postupne klesá. Riziko implikovanej volatility úrokovej miery môžeme považovať za nemateriálne. Štandardný 
vzorec vyjadruje jediný relatívny šok na časovú štruktúru úrokových mier, pričom jej kalibrácia je založená na údajoch o Eure. Šok 
štandardného vzorca na splatnosť pokrýva riziko plynúce z rôzneho načasovania budúcich finančných tokov aktív a pasív. 
 
v tis. EUR 2019 2018 

Priemerný garantovaný výnos technických záväzkov  3.56 %  3.64 % 

Priemerná durácia aktív 5.1 5.3 

Priemerná durácia záväzkov 8.2 8.3 

Trhová hodnota aktív   195 394   195 827 

Trhová hodnota záväzkov   97 090   109 031 

 

Kurzové riziko 
Existuje iba nemateriálne kurzové riziko, ktoré vyplýva najmä z hotovostných pozícií.  
 

C.3 Kreditné riziko 
 

v tis. EUR Rating Tržná hodnota* 

Štátne dlhopisy AAA   9 298 

Štátne dlhopisy AA+   3 328 

Štátne dlhopisy (slovenské) A+   92 540 

Štátne dlhopisy AA-   4 966 

Štátne dlhopisy A-   6 387 

Štátne dlhopisy BBB-   5 852 

Štátne dlhopisy A 5 044 

Štátne dlhopisy BBB 1 776 

Korporátne dlhopisy A-  1 941 

Korporátne dlhopisy BBB+  1 419 

Korporátne dlhopisy BBB   9 551 

Ostatné dlhopisy BBB-  326 

Dlhopisy celkom     142 428 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty BBB+   20 965 

Podielové listy B+   29 591 

Celkom     192 984 
* Trždná hodnota bez AUV 

 
Kreditné riziko zahŕňa dopad zmeny marže kreditného rozpätia na hodnotu aktív a pasív. Riziko je úzko previazané s trhovým rizikom 
a je riadené spoločne s ním. Interné pravidlá investovania stanovujú požadovanú kreditnú kvalitu protistrán a zároveň aj určujú limity 
maximálne možnej expozície voči protistrane s ohľadom na kreditnú kvalitu. 
 

Techniky zmierňovania rizika 
Spoločnosť pravidelne mesačne monitoruje expozície voči kreditnému riziku na Výbore pre riadenie aktív a pasív prostredníctvom 
sledovania kreditných limitov pre dané ratingy aktív, tak ako sú definované v investičných stratégiách pre jednotlivé portfóliá aktív 
alebo v štatútoch jednotlivých investičných fondov. V prípade prekročenia schválených želaných rizikových expozícií sa pristupuje 
k zníženiu rizík alebo ich akceptácie vzhľadom na plnenie strategických cieľov alebo rizikového apetítu Spoločnosti v danej oblasti. 
 

C.3.1 Riziko zlyhania protistrany 
Pre hodnotenie kreditnej kvality a určenie marží kreditného rozpätia sa používa interný systém kreditného hodnotenia. Systém 
je založený na kombinácii vlastného kreditného ohodnotenia a ratingu poskytovaného renomovanými medzinárodnými agentúrami. 
Vlastné kreditné ohodnotenie je vykonané ešte pred nákupom finančných inštrumentov na základe dostupných, a to najmä 
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finančných informácií. Využíva sa tiež systém reportov ratingových agentúr. Pre účely ratingu sa berie druhý najlepší dostupný rating 
uvažovaného inštrumentu. Ak nie je dostupný, tak sa berie ohodnotenie emitenta alebo materskej spoločnosti. Kreditná kvalita 
inštrumentov v portfóliu je na pravidelnej báze monitorovaná a revidovaná. K revízii dochádza vždy, kedy sú dostupné nové 
informácie, najmä zverejnenie výsledkov, správy z ratingových agentúr alebo trhových analytikov. K revízii tak dochádza minimálne 
na štvrťročnej báze pri zverejnení výsledkov. 
Spoločnosť vyhodnocuje aj kreditné riziko zaisťovateľov, s ktorými uzatvára zaistné zmluvy a má definovanú politiku s minimálnym 
požadovaným ratingom pre zaisťovateľov. Spoločnosť je vystavená koncentračnému riziku, keďže má uzatvorenú obligatórnu 
zaistnú zmluvu s dvoma zaisťovateľmi, avšak jeden je majoritný a má väčšinový podiel.  
Spoločnosť je vystavená aj kreditnému riziku vyplývajúcemu z nesplatenia dlžného poistného alebo provízií od svojich 
sprostredkovateľov. 
 

C.3.2 Riziko kreditného rozpätia 
Náš rizikový profil je zhodný s predpokladmi rizika kreditného rozpätia v štandardnom vzorci. 
Riziko kreditného rozpätia je vykazované v štandardnej kapitálovej požiadavke pre trhové riziko, avšak svojou podstatou je tvorené 
zmenou kreditného rizika emitenta dlhopisov a vnímania tohto rizika finančnými trhmi. Štátne dlhopisy sú významnou kategóriou 
aktív, ktorá nemá definované riziko kreditného rozpätia v štandardnom vzorci a preto nie je potrebné držať na toto riziko kapitál. 
Štátne dlhopisy tvorili 91 % aktív s pevným výnosom a korporátne dlhopisy tvorili 9 % týchto aktív. 
Keďže štandardný vzorec neaplikuje šok na štátne dlhopisy krajín Eurozóny, ale riziko kreditného rozpätia týkajúce sa týchto 
štátnych dlhopisov existuje, spoločnosť má definované rizikové limity investícií do týchto dlhopisov. Tie sú stanovené na základe 
analýzy, ak by nastali rizikové udalosti týkajúce sa kreditného rozpätia s pravdepodobnosťou 95% („1 z 20“).  
Je tiež dôležité spomenúť, že väčšinu investícií spoločnosť drží až do ich splatnosti. Zmeny v kreditnom rozpätí majú iba obmedzený 
dopad na výkonnosť spoločnosti, keďže sú dočasné a prekoná ich vlastnosť „pull-to-par“ pre dlhopisy. Riziko zlyhania ostáva. Avšak 
v prípade štátnych dlhopisov je riziko zlyhania obmedzené, potenciálne dopady sú pravidelne monitorované. 
 

v tis. EUR 2019 2018 

Kapitálová požiadavka  pre trhové riziko 32 600 10 632 

Kapitálová požiadavka pre riziko zlyhania protistrany 1 801 972 

 
Zmeny kapitálovej požiadavky jednotlivých častí trhového rizika sú zobrazené v časti C.2 Trhové riziko.  
Kapitálová požiadavka pre riziko zlyhania protistrany sa zdvojnásobila z dôvodu nárastu peňažných prostriedkov, čo súviselo 
s maturitou dlhopisou. . Kapitálová požiadavka odráža expozíciu voči tomuto riziku. 
 

C.4 Riziko likvidity 
Riziko likvidity je riziko, že Spoločnosť nebude schopná plniť svoje finančné záväzky v okamihu, keď sú splatné. Toto riziko sa delí na: 
• primárne riziko likvidity zdrojov, t.j. že spoločnosť nebude mať dostatok zdrojov na financovanie záväzkov,  
• sekundárne riziko likvidity na trhoch, t.j. že aktívum nebude možné predať bez výraznej straty. 
 
Spoločnosť stanovuje limity likvidity a definuje tri úrovne riadenia likvidity. Krátkodobá likvidita pokrýva denné požiadavky hotovosti 
za bežných obchodných podmienok a pokrýva riziko likvidity zdrojov. Riadenie dlhodobej likvidity zohľadňuje podmienky, za ktorých 
sa realizuje trhové riziko likvidity. Krízové riadenie likvidity zabezpečuje schopnosť reagovať na možnú krízovú situáciu, je potrebné 
rozlíšiť trhovú udalosť od udalosti špecifickej pre spoločnosť. 
Riziko likvidity je riadené pravidelným monitorovaním všetkých úrovní, ako sú pomery definovaných finančných veličín či projekcií 
finančných tokov. V prípade zistenia nepriaznivých odchýlok spoločnosť prijíma potrebné opatrenia na Výbore pre riadenie aktíva 
a pasív (ALCO). 
 
Spoločnosť v rámci vlastných zdrojov vykazuje očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného. Nárast ziskov očakávaných v 
budúcom poistnom bol 16 497 tis. EUR hlavne z dôvodu zlepšenia štruktúry portfólia v prospech pripoistení, miernou úpravou 
predpokladov o škodovosti hlavne u pripoistení kritických chorôb ako aj zlepšením predpokladov o stornovanosti a nepriamo aj 
poklesom diskontnej sadzby.  
 

v tis. EUR 2019 2018 Rozdiel 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného 76 182 59 685 16 497 

 
Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného predstavujú podstatnú časť vlastných zdrojov na krytie požadovanej kapitálovej 
požiadavky. 
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C.5 Operačné riziko 
Operačné riziko je riziko priamej alebo nepriamej straty vyplývajúcej z nevhodných interných procesov alebo ich zlyhania vrátane 
informačných technológií a komunikačných systémov, ľudí, systémov alebo vplyvom vonkajších udalostí. 
Podľa všeobecnej definície rozsah operačného rizika zahŕňa aj špecifické procesy, napríklad riziko finančného výkazníctva alebo 
riziko ľudských zdrojov. Nefinančné riziká súvisiace s ľudskými zdrojmi sú riadené v prvej línii obrany a typicky sa týkajú odmeňovania 
a rozvoja zamestnancov, osobnej bezpečnosti a správania sa zamestnancov. Operačné riziko je úzko späté s rizikom súladu 
s legislatívou, právnym rizikom a reputačným rizikom spoločnosti. Tieto riziká sú sledované vo vzájomných väzbách ako nefinančné 
riziká („NFR“). 
Pretože operačné riziká sú rôznorodej povahy, spoločnosť má vypracovaný proces ich identifikácie, hodnotenia, zmiernenia, monitorovania 
a reportovania. Dôležitými prvkami riadenia nefinančných rizík NFR sú hodnotenie rizík, sledovanie plnenia nápravných opatrení, sledovanie 
kľúčových ukazovateľov rizika, register kľúčových kontrol, reportovanie incidentov, a platformou na ich riadenie je komisia pre riadenie 
nefinančných rizík NFRC ako aj  Non-financial Risk Dashboard predkladaný pravidelne na agendu predstavenstva. Výsledkom môžu byť 
opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré sú zaznamenané a sledované v systéme, ktorý je  pre to určený. 
ECF obsahuje prehľad primárnych obchodných procesov, jeho kľúčové riziká a kľúčové kontroly, ktoré sa používajú na zmiernenie 
kľúčového rizika. ECF tiež poskytuje základ pre nezávislé sledovanie adekvátnosti kľúčových kontrol. Incidenty musia byť nahlásené 
na oddelenie riadenia operačných rizík. 
Komisia pre riadenie nefinančných rizík (NFRC) sleduje nefinančné riziká na mesačnej báze. Prerokováva reportované incidenty a 
stavy riešenia nápravných opatrení. NFR Dashboard minimálne kvartálne poskytuje informácie o stave a vývoji nefinančných rizík. 
 

v tis. EUR 2019 2018 

Kapitálová požiadavka pre operačné riziko 5 407 4 500 

C.6 Iné významné riziká 
Identifikácia strategických a vznikajúcich rizík je súčasťou ročného obchodného plánovania a procesu vlastného posúdenia rizík 
a solventnosti a vyhodnocujú sa štvrťročne v rámci ECF reportu. Takto identifikované riziká sú rôznorodej povahy a sú externého 
pôvodu, napr. vyplývajú z technologických, politických, regulačných, sociálnych a environmentálnych rizikových faktorov. 
Pravdepodobnosť výskytu a dopad týchto rizík sú hodnotené v záťažových testoch. 
Ďalej sú popísané riziká, ktoré spoločnosť riadi a monitoruje na pravidelnej báze: 
• riziko koncentrácie je riadené limitmi v investičných stratégiách s prihliadnutím na rizikový apetít, 
•  
• riziko súladu s legislatívou je riziko narušenia integrity spoločnosti. Ide o nedodržanie alebo zlyhanie (resp. vnímanie nedodržania) 

podnikateľských princípov a zákonov súvisiacich s týmto rizikom, nedodržania požiadaviek regulácií a štandardov relevantných 
pre konkrétne finančné služby, ktoré sú ponúkané prostredníctvom spoločnosti alebo vyplývajúcich aktivít, ktoré môžu poškodiť 
dobré meno Spoločnosti, resp. viesť k regulačným sankciám alebo finančným stratám, 

• právne riziko je definované ako riziko spojené so zlyhaním (alebo s jeho vnímaním) dodržiavania platných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, zmluvnými záväzkami alebo povinnosťami, ktoré nemôžu byť uplatnené, ako bolo plánované alebo sú 
uplatnené nečakaným či nepriaznivým spôsobom, a zodpovednosťou voči tretím osobám v dôsledku konania alebo opomenutia, 
týkajúce sa spoločnosti. To môže mať za následok zhoršenie integrity spoločnosti, poškodenie povesti Spoločnosti, právne alebo 
regulačné sankcie, či finančnú stratu. Tento typ rizika je predmetom činnosti právneho oddelenia Spoločnosti, 

• reputačné riziko je riziko nepriaznivého vnímania spoločnosti tretími osobami. Zvyčajne ide o sekundárny efekt iných typov rizík, 
ktoré sa môžu objaviť a ktoré ovplyvňujú povesť Spoločnosti. Avšak nevhodná externá komunikácia alebo politika značky 
spoločnosti majú na reputačné riziko priamy vplyv a ich zmiernenie je možné prostredníctvom expertov zodpovedných za 
jednotlivé oblasti, 

• modelové riziko je riziko finančnej straty spôsobené závislosťou od rizikových alebo aktuárskych modelov, ktoré môžu byť 
nevhodné pre účely, pre ktoré sú použité. Riadenie modelov zabezpečuje, že modely sú vhodné pre účely, pre ktoré sú 
používané. Modely sú klasifikované podľa ich dôležitosti. Validačné správy pre jednotlivé modelu sú získavané od nezávislého 
validačného tímu. 
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Testovanie senzitivity 
Spoločnosť vykonala testovanie citlivosti na hodnoty kapitálovej požiadavky ako súčasť vlastného posúdenia rizík a solventnosti pre 
nasledujúce najvýznamnejšie riziká. Absolútne dopady na ukazovateľ kapitálovej primeranosti, ktoré sú uvedené v nasledovnej 
tabuľke, by neviedli k problémom v nasledujúcich troch rokoch v rámci nastavených regulatórnych alebo interných limitov pri dnešnej 
úrovni kapitálovej primeranosti. 
 

Kľúčové riziká Záťažový scenár 

Dopad vplyvu na 
ukazovateľ kapitálovej 

primeranosti 

2020 2021 2022 

1. Riziká súvisiace s 
ľudskými zdrojmi 

Riziko finančnej straty / nesplnenia strategických cieľov spoločnosti z 
dôvodu neúspešného vykonávania strategických iniciatív v potrebnej 
kvalite a / alebo čase, ktoré sú spôsobené: 
Nadmerné pracovné zaťaženie počas integrácie / dezintegrácie, kde 
ľudia pracujú v prostredí rozsiahlych zmien sústredených v krátkom 
časovom období. Riziko fluktuácieskúsených ľudí, ktorá by mohla mať 
za následok stratu kritického know-how a zníženie angažovanosti 
ľudí, ktorí by zostali v spoločnosti, najmä v čase oddelenia od  CZ v 
kombinácii s možnými problémami s najímaním / udržiavaním 
kvalitných zamestnancov. Súboj kultúr medzi NN a Aegonom - menej 
formálna Aegon kultúra s kultúrou NN viac zameranou na procesy. 

10 % 26 % 37 % 

2. Riziká súvisiace s 
informačnými 
technológiami 

Riziko finančnej straty, straty dobrého mena / riziko nedodržania 
strategických cieľov spoločnosti z dôvodu nedodania / vykonávania 
iniciatív plánovanej zmeny v požadovanej kvalite a / alebo čase, ktoré 
sú spôsobené: 
IT infraštruktúra NN a Aegon a aplikačné prostredie v oblasti 
bezpečnosti IT a riadenia ich životného cyklu. Nové IT oddelenie 
v rámci integrácie a oddelenia od CZ získava know-how o 
štandardoch, postupoch, procesoch a kontrolnom rámci skupiny NN 
Group. Tlak obchodných požiadaviek v oboch technologických 
prostrediach sa zvyšuje v dôsledku intergačných procesov, integrácie 
a obchodných požiadaviek. Outsourcing niekoľkých IT aktivít. 

-22 % -7 % -6 % 

3. Odlišný prístup 
k distribútorom / 
klientom 

Riziko finančnej straty, straty dobrého mena / nesplnenia 
strategických cieľov spoločnosti v dôsledku možnej nespokojnosti 
klientov / distribútorov / zamestnanc ov v období zmien v spoločnosti 
spôsobeným: 
Dočasnými rozdielmi medzi prostredím Aegon a NN v produktoch 
a poskytovaných službách.  

9 % 18% 24 % 

4. Riziká súvisiace s 
reguláciou / Riziká 
súvisiace s organizáciu 
riadenia Spolo 
čnosti  

Riziko vplyvu regulácii (v súvislosti reputáciou) v súvislosti s 
neschopnosťou adekvátne reagovať na zmeny regulačného 
prostredia, t.j. včas implementovať nové požiadavky/ resp. zmeny v 
existujúcich zákonných alebo regulatívnych požiadavkách. Môže byť 
spôsobené často krátkym prechodným obdobím po schválení novej 
legislatívy, alebo ich nedostatočnou, resp. neúplnou implementáciou. 

-4 % -1 % 0 % 

 
Kladné hodnoty v prvom a treťom scenári sú spôsobené výraznejším klesajúcim účinkom scenára na požadovaný kapitál ako na 
vlastné zdroje. Pochádza to z nového obchodu, ktorý je kapitálovo náročnejší, a preto je požadovaný kapitál citlivejší v porovnaní s 
vlastnými zdrojmi. Záporné hodnoty v druhom scenári znamenajú negatívny vplyv na ukazovateľ solventnosti hlavne v dôsledku veľkej 
záťaže na strane nákladov, ktoré by spôsobili odlišné správanie sa rizika stornovosti pre hlavné krytie oproti pripoisteniam, takže účinok 
scenára pre požadovaný kapitál by nebol taký významný ako pre vlastné zdroje. Posledný scenár zaznamenal iba dočasne mierny 
pokles. Vo všetkých prípadoch by mala byť Spoločnosť na kombinovanej úrovni dostatočne solventná. 
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C.7 Ďalšie informácie 
V priebehu obdobia, ktoré zahŕňa táto správa, došlo k zlúčeniu AEGON DSS s NN DSS, ktorej je NN ŽP 100%-ným vlastníkom. Ďalej 
k 1.1.2020 došlo k zlúčeniu AEGON ŽP s NN ŽP, pričom trhová hodnota AEGON ŽP bola vykázaná ako majetková účasť v súvahe 
podľa Solventnosti II. To malo za následok nárast akciového rizika (v kapitole C.2.3). 

Spoločnosť nevyužíva účelovo vytvorené subjekty. 
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D. Oceňovanie na účely solventnosti 
Oceňovanie pre účely solventnosti je určené regulatórnymi požiadavkami a používa tzv. ekonomickú súvahu. Ekonomická súvaha 
vychádza zo súvahy zostavenej podľa účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS, kde sa preceňujú jej 
položky  a vytvoria plne trhovo-konzistentnú súvahovú hodnotu podľa pravidiel vyplývajúcich zo zákona o poisťovníctve a iných 
predpisov. 
 
Celková hodnota ekonomickej súvahy, IFRS súvahy a porovnanie oceňovacích rozdielov za rok 2019 a za rok 2018 sú uvedené 
v nasledovnej tabuľke. 
 

 
2019 2018 

Súvaha aktíva v tis. EUR Solventnosť II   
Výkaz o finančnej 

situácii - IFRS 
účtovná závierka  

Solventnosť II   
Výkaz o finančnej 

situácii - IFRS 
účtovná závierka  

I. Časovo rozlíšené obstarávacie náklady 0  12 590 0  12 000 

II. Nehmotný majetok  0   52 0   220 

III. Odložená daňová pohľadávka 0 0 0 0 

IV. Pozemky, budovy a zariadenia   1 316  1 316   224   224 

V. Finančný majetok  283 291  312 548  245 143  242 241 

     a) Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach  108 858  130 145  42 707  42 707 

     b) Dlhopisy  144 842  144 842  168 027  165 125 

          - Štátne dlhopisy  131 291  131 291  156 670  153 768 

          - Korporátne dlhopisy  13 551  13 551  11 357  11 357 

     c) Podielové listy  29 591  29 591  27 901  27 901 

     d) Ostatné investície     7 970     6 508 

VI. Investície v mene poistených  255 269  247 299  238 267  231 759 

VII. Pôžičky 0 0 0 0 

VIII. Podiel zaisťovateľa na rezervách vyplývajúcich z poistných zmlúv - 6 284   534 - 4 937   905 

Životné poistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu 
okrem zdravotného poistenia, a Unit-Linked poistenia 

- 6 284   534 - 4 937   905 

IX. Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom  1 437  1 437  1 944  1 944 

X. Pohľadávky zo zaistenia 0 0 0 0 

XI. Ostatné pohľadávky  1 403  1 403  1 051  1 051 

XII. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty  24 996  24 996  10 480  10 480 

XIII. Odložená daňová pohľadávka 0  1 492 0  1 649 

XIV. Ostatné aktíva  1 059  1 059  1 361  1 361 

Aktíva celkom  562 487  604 726  487 025  503 834 

 

 
V roku 2019 bola hodnota celkových aktív ocenených pre účely Solventnosti II 562 487 tis. EUR a ocenených podľa IFRS účtovných 
štandardov 604 726 tis. EUR. Podľa IFRS účtovných štandardov je vykázaný vyšší objem aktív o 42 239 tis. EUR. Špecifikácia tohto 
rozdielu je uvedená v kapitole D.1.2. 
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  2019 2018 

Súvaha záväzky v tis. EUR Solventnosť II   

Výkaz o 
finančnej situácii 

- IFRS účtovná 
závierka  

Solventnosť II   

Výkaz o 
finančnej situácii 

- IFRS účtovná 
závierka  

I. Záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv 116 649 198 160 122 092 196 992 

   Technické rezervy - neživotné poisteniie  294 3 251  576 3 677 

       - Najlepší odhad - 673  0 - 201  0 

       - Riziková marža  967  0  777  0 

Technické rezervy - zdravotné poistenie (podobné životnému 
poisteniu)  

-40 230 21 699 -32 223 20 239 

       - Najlepší odhad -55 993  0 -43 753  0 

       - Riziková marža 15 763  0 11 530  0 

Technické rezervy – životné poistenie (okrem zdravotného 
poistenia a Unit-Linked) 

156 585 173 210 153 739 173 076 

       - Najlepší odhad 139 715  0 140 171  0 

       - Riziková marža 16 870  0 13 568  0 

     Technické rezervy - životné poistenie z Unit-Linked poistenia  0  0  0  0 

       - Najlepší odhad  0  0  0  0 

       - Riziková marža  0  0  0  0 

II. Záväzky vyplývajúce z United Linked zmlúv 260 977 260 516 244 804 243 931 

       - Najlepší odhad 260 899  0 244 726  0 

       - Riziková marža  78  0  78  0 

III. Ostatné rezervy    0  7  7 

IV. Odložená daňový záväzok 11 442  0 10 713  0 

V. Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom 5 911 5 911 5 361 5 361 

VI Záväzky zo zaistenia  163  163  228  228 

VII. Ostatné záväzky 5 629 5 629 3 337 3 337 

Záväzky celkom 400 771 470 379 386 542 449 856 

Vlastné imanie celkom 161 716 134 347 100 483 53 978 

Pasíva celkom 562 487 604 726 487 025 503 834 

 
V roku 2019 bola hodnota celkových záväzkov ocenených pre účely solventnosti  II 400 771 tis. EUR a ocenených podľa IFRS 
účtovných štandardov 470 379 tis. EUR. Podľa IFRS účtovných štandardov je vykázaný vyšší objem záväzkov o 69 608 tis. EUR. 
Špecifikácia tohto rozdielu je uvedená v kapitolách D.2 a D.3. 
 

D.1 Aktíva 

D.1.1 Oceňovanie aktív 
Celková hodnota aktív v roku 2019 dosiahla sumu 604 726 tis. EUR  podľa IFRS účtovných oceňovacích pravidiel a hodnotu 562 487 
tis. EUR podľa pravidiel Solventnosť II. Celkové aktíva za rok 2019 narástli najmä z dôvodu kúpy podielov v dcérskych spoločnostiach 
(spoločnosti AEGON ŽPa spoločnosti AEGON DSS). Taktiež mal výrazný vplyv na celkový nárast aktív aj nárast investícií v mene 
poistených (investície spojené so zmluvami investičného životného poistenia), čo bolo spôsobené nárastom cien na akciových 
trhoch. Detailné položky triedy aktív sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke. 

Finančný majetok 
Po prvotnom účtovaní je finančný majetok určený na predaj a finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov 
a strát následne oceňovaný reálnou hodnotou bez odpočítania transakčných nákladov, ktoré môžu vzniknúť pri jeho vyradení. 
Reálna hodnota kótovaného finančného majetku je založená na jeho kurze nákupu (BID price) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka. Ak trh pre určitý finančný majetok nie je aktívny, reálnu hodnotu určí spoločnosť pomocou oceňovacích metód. 
Oceňovacie metódy predstavujú napríklad použitie nedávno realizovaných transakcií za bežných obchodných podmienok, 
odkazovanie na iné finančné nástroje, ktoré majú rovnakú podstatu, analýza diskontovaných peňažných tokov a oceňovacie modely 
opcií.  
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Realizované a nerealizované zisky a straty vyplývajúce zo zmien reálnej hodnoty finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou 
cez výkaz ziskov a strát sú účtované cez výkaz ziskov a strát v období, kedy nastanú. Čistá zmena v reálnej hodnote finančného 
majetku oceňovaného reálnou hodnotou a úrokové výnosy sú vykázané vo výkaze ziskov a strát. 
Nerealizované zisky a straty vyplývajúce zo zmien reálnej hodnoty finančného majetku určeného na predaj a pre Solventnosť II 
výkazníctvo aj majetok držaný do splatnosti sú vykázané vo vlastnom imaní, vrátane kurzových rozdielov a odloženej dane. 
V prípade, že finančný majetok určený na predaj alebo držaný do splatnosti je predaný, alebo dôjde k zníženiu jeho hodnoty, tak sa 
kumulované zisky a straty pôvodne vykázané vo vlastnom imaní vykážu vo výkaze ziskov a strát. Ak je finančný majetok určený na 
predaj alebo držaný do splatnosti úročený, úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a kurzové rozdiely zo zmeny 
menového kurzu sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.  
Všetok finančný majetok je prvotne zaúčtovaný v reálnej hodnote zvýšenej o transakčné náklady v prípade všetkých aktív.  
Spoločnosť oceňuje investície v dcérskych spoločnostiach podľa článku 13 ods. 5 delegovaného nariadenia metódou vlastného 
imania stanovenou v medzinárodných účtovných štandardoch prijatých Európskou komisiou v súlade s nariadením (ES) č. 
1606/2002. Spoločnosť odpočíta od hodnoty prepojeného podniku hodnotu iného nehmotného majetku, ktorý by bol v súlade s 
článkom 12 ods. 2 delegovaného nariadenia ocenený nulovou hodnotou. Pre účely IFRS sú investície v dcérskych spoločnostiach 
vykazované 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. 

Investície v mene poistených 
Investície v mene poistených sú tvorené investíciami do fondov investičného životného poistenia z dôvodu krytia záväzkov voči 
poisteným. Spoločnosť investuje do fondov investičného životného poistenia aj odvodené rezervy Spoločnosti, ako sú bonusové 
jednotky a „aktuársky fondované jednotky“, kedy riziko investovania nesie poisťovňa. 

Pohľadávky zo zaistenia 
Pohľadávky vyplývajúce zo zaistných zmlúv sú oceňované v súlade s oceňovaním podľa IFRS medzinárodných štandardov 
a následne sú upravené na trhovú hodnotu zjednodušenou metódou cez priemernú duráciu každého segmentu portfólia.  

D.1.2 Rozdiely v oceňovaní aktív 
Finančné aktíva sú ocenené reálnou hodnotou v súlade s oceňovaním podľa medzinárodných štandardov vrátane aktív držaných 
do splatnosti, ktoré sú pre účely solventnosti oceňované reálnou hodnotou, avšak podľa účtovných štandardov amortizovanou 
hodnotou.  
Rozdiely v precenení hodnoty aktív za rok 2019 pre účely solventnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka obsahuje iba 
tie aktíva, ktoré majú odlišnú hodnotu ocenenia podľa medzinárodných štandardov a pre účely solventnosti. 
 

v tis. EUR Solventnosť hodnota Účtovná hodnota Rozdiel 

Nehmotné aktíva 0  52 - 52 

DAC 0 12 590 -12 590 

Dlhopisy držané do splatnosti 0 0 0 

Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach 108 858 130 145 -21 287 

Pohľadávky od zaisťovateľov -6 284  534 -6 818 

Reklasifikácia odl.daň.pohľadávky do pasív 0 1 492 -1 492 

Rozdiel v aktívach celkom 102 574 144 813 -42 239 
 
Spoločnosť oceňuje pre účely Solvency II investície v dcérskych spoločnostiach metódou vlastného imania (popísané v časti D.1.1) 
kým pre IFRS oceňuje tieto účasti v obstarávacích cenách. Spoločnosť oceňuje Nehmotné aktíva, napr. softvér a časovo rozlíšené 
obstarávacie náklady (DAC) podľa IRSF pričom pre účely vykazovania solventnosti sú nastavené na nulu. Pohľadávky zo zaistenia sú 
pre účely solventnosti ocenené na trhovú hodnotu. Posledným rozdielom sú odložené daňové pohľadávky, ktoré boli reklasifikované 
z aktív do pasív (detail v časti D.3). 
 
Spoločnosť nemá iné rozdiely v oceňovaní aktív. Spoločnosť nemá pohľadávky ani záväzky voči účelovo vytvoreným subjektom. 
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D.2 Technické rezervy 

D.2.1 Oceňovanie záväzkov z poistných zmlúv 
 

v tis. EUR 

2019 2018 Rozdiel 

Najlepší 
odhad 

Riziková 
marža 

Celkom 
Najlepší 

odhad 
Riziková 

marža 
Celkom 

Najlepší 
odhad 

Riziková 
marža 

Celkom 

Zdravotné poistenie NSLT (LoB 02) -673 967 294 -201 777 576 -472 190 -282 

Zdravotné poistenie SLT (LoB 29) -55 993 15 763 -40 229 -43 753 11 530 -32 223 -12 240 4 233 -8 006 

Životné poistenie (LoB 30) 183 115 9 562 192 677 178 596 8 754 187 350 4 519 808 5 327 

Investičné poistenie (LoB 31) 260 899 78 260 978 244 726 77 244 803 16 173 1 16 175 

Ostatné životné poistenie (LoB 32) -43 400 7 308 -36 092 -38 425 4 814 -33 611 -4 975 2 494 -2 481 

Technické rezervy celkom 343 949 33 678 377 627 340 943 25 952 366 895 3 006 7 726 10 732 

Štruktúra a metódy oceňovania záväzkov z poistných zmlúv sú rôzne pre účely solventnosti a pre účely medzinárodných účtovných 
štandardov. V roku 2019 technické rezervy reportované pre účely solventnosti dosiahli hodnotu 377 627 tis. EUR a obsahujú hodnotu 
najlepšieho odhadu záväzkov vo výške 343 949 tis. EUR a rizikovú maržu 33 678 tis. EUR. 

V roku 2019 sa hodnota technických rezerv spoločnosti zvýšila o 10 732 tis. EUR z toho o 3 006 v časti najlepšieho odhadu záväzkov 
a o 7 726 v časti riziková marža. Nárast rizikovej marže bol spôsobený aktualizáciou predpokladov. Technické rezervy narástli najmä 
v skupine činností Investičné životné poistenie. Nárast bol spôsobený  nárastom hodnoty podkladových aktív a to najmä akcií. Nárast 
technických rezerv pre Životné poistenie je dôsledkom starnutia tohto portfólia, do ktorého sa už neuzatvárajú nové poistné zmluvy. 
Technické rezervy v ostatných skupinách činností – Zdravotné poistenie (SLT aj NSLT) a Ostatné životné poistenie poklesli z dôvodu 
predaja nových ziskových poistení 

D.2.2 Rozdiely v metodike oceňovania 
Technická rezerva na poistné plnenia je pre účely solventnosti zhodná s účtovnou rezervou , avšak ostatné technické rezervy pre 
účely solventnosti sú určené pomocou projekcie peňažných  tokov a vykazované spoločne ako súčet najlepšieho odhadu záväzkov a 
rizikovej marže podľa pravidiel definovaných pre účely solventnosti. Využíva sa metóda projektovania peňažných tokov na základe 
najaktuálnejších trhových informácií alebo prostredníctvom najlepšieho odhadu parametrov aktuárskeho modelu. Peňažné toky sú 
vyjadrené v súčasnej hodnote prostredníctvom diskontovania predpísanou štruktúrou úrokových mier. 
Významným faktorom vo výpočte je zmluvné ohraničenie („contract boundary“), ktorý ovplyvňuje hodnotu záväzkov plynúcich 
z pripoistení, pretože približne pri dvoch tretinách portfólia je projekcia ukončená k najbližšiemu výročiu zmluvy bez ohľadu 
na ekonomickú podstatu zmluvy. Rovnako je aj hranica sporivej časti hlavného krytia investičného životného poistenia určená 
najbližším výročím. Všetky pripoistenia, ako aj poistenie smrti, ktoré je súčasťou hlavného krytia v rámci investičného životného 
poistenia, sú posudzované pre každú časť poistnej zmluvy samostatne. Zmluvy „tradičného“ poistenia (kapitálové a rizikové 
produkty) sú projektované do konca poistného obdobia.  

Spoločnosť aplikuje oceňovanie finančných opcií a garancií trhovým ocenením prostredníctvom stochastického modelovania pre 
„tradičné“ (kapitálové) poistenia, ako aj ocenenie účasti v NN DSS. 

Neistota ohľadom výšky rezerv je úmerná dobe projekcie. Najvyššia neistota je preto spojená s výškou rezervy na kapitálové 
produkty, ktoré sú ovplyvnené aj neistotou ohľadom budúcich úrokových mier, očakávaného predčasného ukončenia poistných 
zmlúv a projektovaného vývoja nákladov spoločnosti. Neistota vyplývajúca z predpokladov budúcich škôd a nákladov na 
pripoisteniach je obmedzená najmä zohľadnením ohraničení zmluvy.  
Riziková marža predstavuje cenu nákladov na držbu použiteľných vlastných zdrojov, ktoré sa rovnajú kapitálovej požiadavke na 
solventnosť nevyhnutnej na krytie poistných záväzkov počas ich trvania. 
Aktuársky model používaný pre výpočet technických rezerv na účely solventnosti podlieha procesu schvaľovania, dokumentácie a 
validácie. Vyjadrenie k výške týchto záväzkov poskytuje tiež vo svojej správe aktuárska funkcia. 
 
Tabuľka nižšie porovnáva rezervy pre účely solventnosti s rezervami podľa účtovnej závierky zostavenej v súlade s medzinárodnými 
účtovnými pravidlami IFRS. Významný rozdiel je zrejmý pre pripoistenia (zdravotné poistenie SLT), ako aj v skupine ostatné životné 
poistenie, kde budúce zisky na produktoch projektovaných na celú dobu trvania pripoistenia znižujú hodnotu technických rezerv do 
záporných čísel. 
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v tis. EUR 

2019 2018 

Hodnota na 
účely 

solventnosti 

Účtovná 
hodnota 

Rozdiel 
Hodnota na 

účely 
solventnosti 

Účtovná 
hodnota 

Rozdiel 

Zdravotné poistenie NSLT 294 1 961 1 667 576 8 395 7 819 

Zdravotné poistenie SLT  -40 229 24 113 64 342 -32 223 16 733 48 956 

Životné poistenie s podielom na výnosoch 192 677 166 000 -26 677 187 350 167 248 -20 102 

Investičné životné poistenie 260 978 259 148 -1 830 244 803 242 417 -2 386 

Ostatné životné poistenie -36 092 7 454 43 546 -33 611 6 118 39 729 

Technické rezervy celkom 377 627 458 676 81 048 366 895 440 912 74 017 

 
Rozdiel v oceňovaní technických rezerv pre účely solventnosti je významný a dosiahol v roku 2019 dosiahol hodnotu 81 048 tis. EUR. 
Rozdiel v oceňovaní je pozitívny pre spoločnosť pre takmer všetky skupiny činností s výnimkou životného poistenia s podielom na 
výnosoch, kde  na SII báze vykazuje vyššiu hodnotu technických rezerv z dôvodu zohľadnenia hodnoty finančných opcií a garancií vo 
forme garantovanej technickej úrokovej miery, ktorá bola vypočítaná stochastickými metódami. Hodnota na SII báze je mierne vyššia 
aj v prípade skupiny  investičného životného poistenia. Ten je spôsobený z dôvodu krátkych zmluvných ohraničení . V dlhodobom 
„ekonomickom“ horizonte sú modelované záväzky nižšie ako účtovné. Pre skupinu činnosti zdravotné poistenie je oceňovací rozdiel 
pozitívny v hodnote 64 342 tis. EUR pre SLT a k tomu 1 667 tis. EUR pre NSLT, ktorý je spôsobený započítaním očakávaných ziskov z 
poistenia do konca zmluvných ohraničení, obsahuje aj pripoistenia rizík, ktoré tvoria súčasť poistných zmlúv investičného životného 
poistenia. Pre skupinu činnosti ostatné životné poistenie je precenenie tiež pozitívne v hodnote 43 546 tis. EUR a je spôsobené 
taktiež započítaním očakávaných ziskov z poistenia rizika úmrtia vrátane rizika úmrtia oddeleného od poistných zmlúv investičného 
životného poistenia. 
V priebehu obdobia, ktoré zahŕňa táto správa, neboli vykonané žiadne významné zmeny aktuárskych metód.  
Všetky používané predpoklady sú revidované a v prípade potreby aktualizované na pravidelnej ročnej báze. Ide najmä o predpoklady 
týkajúce sa očakávaných poistných plnení, percenta rušenia poistných zmlúv, očakávaných budúcich nákladov, zvyšovania 
poistného. Ekonomické predpoklady, ktoré zahŕňajú najmä budúce predpoklady úrokových mier, boli aktualizované pre každý dátum 
výpočtu v súlade s predpokladmi zverejňovanými EIOPA.  
 

v tis. EUR 

Najlepší 
odhad 

záväzkov 

Upravená 
hodnota 

Posun o rok 
(roll forward) 

Variancia 
Zmena 

neekonomických 
predpokladov 

Zmena 
ekonomických 
predpokladov 

Najlepší 
odhad 

záväzkov 
Rozdiel 

Reportovanie 
 k obdobiu 

2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 2019   

Najlepší odhad  
celkových záväzkov 

386 542 387 548 357 068 393 780 392 637 400 773 400 773 14 230 

Vplyv zmeny  0 -30 481 36 713 -137 8 136    

 
Porovnanie odchýlky očakávaných finančných tokov s realitou na portfólio báze narástlo v roku 2019 najmä z dôvodu vyšších 
výnosov z podkladových aktív a to najmä akcií, ako bolo pôvodne očakávané . Dopad pozitívnych zmien neekonomických 
predpokladov v roku 2019 na portfólio báze nebol významný.  
Z ekonomických predpokladov je viditeľný najmä dopad poklesu swapových kriviek. 
 
Spoločnosť používa korekciu volatility, jej vplyv je nemateriálny a stav k 31.12. 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 

v tis. EUR 

Technické rezervy s korekciou volatility Technické rezervy bez korekcie volatility Rozdiel 

Najlepší 
odhad  

Riziková 
marža 

Technické 
rezervy 
celkom 

Najlepší 
odhad  

Riziková 
marža 

Celkové 
technické 

rezervy 

Najlepší 
odhad  

Riziková 
marža 

Technické 
rezervy 
celkom 

Technické rezervy 343 949 33 678 377 627 344 533 33 678 378 211 584 0 584 

 
 
Párovacia korekcia a prechodná korekcia časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery nie sú uplatňované spoločnosťou. Korekcia 
volatility je uplatňovaná. Prechodné zníženie uvedené v článku 308d smernice 2009/138/ES nie je uplatňované. 
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D.3 Iné záväzky 
Iné záväzky sú oceňované v súlade s medzinárodnými štandardmi. Jedinou položkou významne odlišnou sú odložené daňové 
pohľadávky, ktoré boli prepočítané z dôvodu odlišného prebytku aktív nad záväzkami v oboch oceňovacích postupoch. Hodnota 
za rok 2019 je uvedená v nasledovnej tabuľke.  
 

v tis. EUR Hodnota pre solventnosť IFRS Účtovná hodnota Rozdiel 

Odložená daň - aktíva   1 492 1 492 

Odložená daň - pasíva 11 442   11 442 

Rozdiel v odloženej dani celkom   12 934 

 
Rozdiel precenenia je spôsobený odhadom daňovej povinnosti z oceňovacích rozdielov uvedených vyššie v tejto správe. 
 

D.4 Alternatívne metódy oceňovania 
Spoločnosť nepoužíva alternatívne metódy oceňovania. 
 

D.5 Ďalšie informácie 
Spoločnosť v nasledujúcom robu bude integrovať svoje portfólio z portfóliom spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s.  



 

41 
 

NN Životná poisťovňa a.s.   Správa o solventnosti a finančnej situácii (SFCR)   2019 

E. Riadenie kapitálu 
Spoločnosť riadi svoje vlastné zdroje v súlade s internými koncepciami a postupmi pre riadenie kapitálu a cieľov kapitálovej politiky 
ako je Vyjadrenie rizikového kapitálu.  
Vlastné zdroje sú na ročnej báze revidované na dostatočnosť, najmä s ohľadom na plány Spoločnosti. Finančný plán je pripravovaný 
na 3 roky, vlastné zdroje a kapitálová požiadavka sú projektované na 3 roky s cieľom dosiahnutia dlhodobej stability. V každom roku 
plánu je overovaná primeranosť vlastných zdrojov. Dividendy sú plánované s ohľadom na zaistenie dostatočnej výšky vlastných 
zdrojov aj v stresovom scenári.  
 

E.1 Vlastné zdroje 
Použiteľné vlastné zdroje vychádzajú z vlastného kapitálu akcionárov, ktorý sa upravuje o rozdiely v oceňovacích metódach 
pre účely solventnosti a ako aj v súlade s účtovnými postupmi.  
Celkové použiteľné vlastné zdroje pre účel vykazovania solventnosti predstavovali 154 716 tis. EUR, čo je hodnota už po úprave 
o korekciu volatility. V roku 2019 sa zvýšili o 98 248 tis. EUR.  
 
Hodnoty sú uvedené vo výkaze S.23.01.01. Pohyby precenenia počas roka sú vysvetlené rozdielmi v rezerve z precenenia, účastí 
vo finančných inštitúciách (NN DSS a.s.) a vplyvu korekciu volatility. Rezerva z precenia bola vo výške 129 183tis. EUR a počas roka 
2019 sa znížila o 60 676tis. EUR. 
 

Účtovná závierka k 31. 12. v tis. EUR 2019 2018 Rozdiel  

Základné imanie 25 524 25 524 0 

Emisné ážio  10  10 0 

Zákonný rezervný fond 5 105 5 105 0 

Ostatné kapitálové fondy 94 267 0 94 267 

Oceňovacie rozdiely investícií na predaj mimo DSS 25 026 22 074 2 952 

Profit sharing rezerva - DPL -19 935 -18 502 -1 433 

Oceňovacie rozdiely investíce v DSS 0 14 007 -14 007 

Oceňovacie rozdiely ostatné 0  86 - 86 

Odložená daň z oceňovacích rozdielov -1 069 - 768 - 301 

Zisk minulých rokov 5 420 6 442 -1 022 

Vlastné imanie vykázané v účtovníctve 134 348 53 978 80 370 
 
Rozdiely medzi vlastným kapitálom uvedeným v účtovnej závierke a prebytkom aktív nad záväzkami vypočítaným na účely 
solventnosti vznikajú z dôvodu použitia rozdielnych oceňovacích metód sú uvedené v nasledovných tabuľkách. 
 
Vlastné imanie vykázané podľa účtovných pravidiel dosiahlo v roku 2019 hodnotu 134 348 tis. EUR. Najväčší vplyv na nárast 
vlastného imania vykázaného podľa účtovných pravidiel malo nárast ostatných kapitálových fondov o 94 267 tis. EUR v investície a 
nákupu spoločnosti AEGON ŽP 
 

Solventnosť k 31. 12. 2019 v tis. EUR 2019 2018 Rozdiel 

Vlastné imanie podľa účtovnej závierky 134 348 53 978 80 370 

Dividendy 0 0 0 

Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach -21 307 0 -21 307 

Dlhodobý nehmotný majetok -12 642 -12 220 - 422 

Oceňovacie rozdiely dlhopisov AFS 0 2 902 -2 902 

Oceňovacie rozdiely technických záväzkov vr.zaistenia 74 251 68 185 6 066 

Ostatné (odložená daň) -12 934 -12 362 - 572 

Rozdiely z precenenia solventnosť celkom 27 368 46 505 -19 137 

Prebytok aktív nad záväzkami/ Vlastné imanie solventnosť 161 716 100 483 61 233 
 
Vlastné imanie vykázané v účtovníctve sa upravuje o oceňovacie rozdiely v celkovej hodnote 27 368 tis. EUR. 
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Celkový prebytok aktív nad pasívami v roku 2019 dosiahol hodnotu 161 716 tis. EUR a zvýšil sa oproti roku 2018 o 61 233 tis. EUR, 
avšak rozdiel oproti vlastnému imaniu IFRS klesol o 19 137 tis. EUR. Najväčší vplyv mal oceňovacie rozdiely technických záväzkov, 
ktoré boli kompenzované zápornou hodnotou podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach.  
 
Solventnosť k 31.12. v tis. EUR 2019 2018 Rozdiel 

Prebytok aktív nad záväzkami/ Vlastné imanie solventnosť 161 716 100 483 61 233 

Predpokladané dividendy, rozdeľovanie výnosov a platby -7000 -6 442 -558 

Odpočty účastí vo finančných a úverových inštitúciách 0 -37 573 37 573 

Použiteľné vlastné zdroje bez korekcie volatility celkom 154 716 56 468 98 248 

 
Od prebytku aktív nad pasívami sa v roku 2018 odpočítavala hodnota časti vlastníckeho podielu (NN DSS), v roku 2019 po kúpe 
spoločností AEGON ŽP a AEGON DSS bol tento prístup zmenený. Investícia do oboch dôchodkových správcovských spoločností je 
strategickou investíciou, čo znamená, že sa odpočty účastí vo  finančných a úverových inštitúciách ďalej nevykazujú a dané 
investície sú povolené použiť na účely vykazovania kapitálovej primeranosti. Hodnota vykázaná ako majetková účasť v súvahe v 
roku 2019 je 108 858 tis. EUR , z toho  AEGON ŽP a 68698 
 tis. EUR a NN DSS po zlúčení s AEGON DSS 40 160tis. EUR. V roku 2018 bola vykázaná ako majetková účasť v súvahe za NN DSS 
vo výške 42 704  tis. EUR, pričom hodnota použiteľných vlastných zdrojov 5 131 tis. EUR  bola určená tak, aby daná ivestícia navýšila 
použiteľné vlastné zdroje maximálne o 10%. Zvyšných 37 573 tis. EUR sa klasifikovalo ako nepoužiteľné vlastné zdroje. V roku 2019 sa 
takto použiteľné vlastné zdroje už neupravovali z vyššie zpomenutých dôvodov. 
 
V minulosti spoločnosť upravovala vlastné zdroje o dividendu po jej schválení Valným zhromaždením Spoločnosti. Na podnet 
Národnej Banky Slovenska z roku 2018 spoločnosť začala vykazovať očakávanú dividendu už v koncoročnom výkaze 2018. Hodnota, 
štruktúra, výška a kvalita vlastných zdrojov je uvedená v tabuľke S 23.01.01 Vlastné zdroje.  
Použiteľná výška vlastných zdrojov na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť klasifikovaná podľa tried, ako aj použiteľná výška 
základných vlastných zdrojov na krytie minimálnej kapitálovej požiadavky klasifikovaná podľa tried, je uvedená v nasledujúcej 
tabuľke. 
Spoločnosť nevykazovala položky základných vlastných zdrojov, ktoré sú predmetom prechodných opatrení a nevykazovala ani 
položky dodatkových vlastných zdrojov. 
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E.2 Kapitálová požiadavka na solventnosť a minimálna kapitálová požiadavka 
Výška kapitálovej požiadavky na solventnosť bola vypočítaná podľa štandardného vzorca a dosiahla v roku 2019 hodnotu 57 039 
tis. EUR a zvýšila sa o 21 382 tis. EUR. Spoločnosť mala najvyššiu kapitálovú požiadavku na modul  rizika upisovania zdravotného 
poistenia vo výške 34 160 tis. EUR, ktorá bola nasledovaná trhovým rizikom a rizikom upisovania životného poistenia. V roku 2019 
narástol kapitál pre riziko zdravotného a životného poistenia prevažne rastom obchodov. Hodnota kapitálovej požiadavky podľa 
jednotlivých modulov rizika za rok 2019 a 2018 je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
 

(všetky hodnoty v tis. EUR)  Spolu  
Trieda 1 – 

neobmedzené  
 

Trieda 1 – 
obmedzené  

 Trieda 2  Trieda 3 

Kapitál v kmeňových akciách (bez odpočítania vlastných akcií)  25 524  25 524          

Emisné ážio súvisiace s kapitálom v kmeňových akciách  10  10          

Začiatočné vklady, členské príspevky alebo rovnocenná položka 
základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích 
spolkov a poisťovní založených na zásade vzájomnosti 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku                

Prebytočné zdroje (Fondy akumulovaných prostriedkov, tzv. 
"Surplus funds") 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Prioritné akcie                
Emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami                
Rezerva z precenenia  129 183  129 183          
Podriadené záväzky                
Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových 
pohľadávok 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Iné položky vlastných zdrojov schválené orgánom dohľadu ako 
základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť 
zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby 
boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť 
zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby 
boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Odpočty                

Odpočty účastí vo finančných a úverových inštitúciách                

Celkové základné vlastné zdroje po odpočtoch  154 716  154 716          

 
 

v tis. EUR 2019 2018 Rozdiel 

Trhové riziko 32 600 10 632 21 968 

Riziko zlyhania protistrany 1 801 972 829 

Upisovacie riziko životného poistenia 26 511 22 473 4 038 

Upisovacie riziko zdravotného poistenia 34 160 28 633 5 527 

Upisovacie riziko neživotného poistenia 0 0 0 

Základná kapitálová požiadavka na solventnosť 66 794 45 412 21 382 

Operačné riziko 5 407 4 500 907 

Úprava zohľadňujúca kapacitu odložených daní kryť straty -15 162 -10 482 -4 680 

Kapitálová požiadavka na solventnosť "SCR" 57 039 39 431 17 608 
 
Výška minimálnej kapitálovej požiadavky bola vypočítaná na základe požiadaviek smernice Solventnosť II a delegovaného 
nariadenia a jej hodnota je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
 

v tis. EUR 2019 2018 Rozdiel 

Minimálna kapitálová požiadavka 14 260 12 555 1 705 
 
Minimálna kapitálová požiadavka v roku 2019 dosiahla hodnotu 14 260 tis. EUR, čo je nárast o 14 % oproti roku 2018, t.j. o 1 705 tis. 
EUR. Výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky je ukázaný vo výkaze S.28.01.01 v prílohe Výkazy za rok 2019. 
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V roku 2019 dosiahol ukazovateľ solventnosti úroveň 271 % a ukazovateľ minimálnej solventnosti úroveň 1 085 %, oba ukazovatele 
vzrástli z dôvodu nárastu použiteľných vlastných zdrojov spomenutých vyššie. Spoločnosť využívala korekciu volatility pri výpočtoch 
solventnosti, vplyv na ukazovateľ solventnosti nebol významný a je uvedený v nasledovnej tabuľke. 
 

v tis. EUR 

Ukazovateľ solventnosti s 
korekciou volatility 

Ukazovateľ solventnosti bez 
korekcie volatility 

2019 2018 2019 2018 

Použiteľné vlastné zdroje 154 716 56 468 154 255 54 666 

Kapitálová požiadavka na solventnosť 57 039 39 431 57 220 39 750 

Ukazovateľ solventnosti 271 % 143 % 270 % 138 % 

Použiteľné vlastné zdroje pre minimálnu solventnosť 154 716 56 468 154 255 54 666 

Minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť 14 260 12 555 14 305 12 680 

Ukazovateľ minimálnej solventnosti 1085 % 450 % 1078 % 431 % 
 
 
Spoločnosť nevyužívala zjednodušené výpočty ani špecifické parametre podniku. 
 

E.3 Využívanie podmodulu akciového rizika založeného na durácii pre výpočet 
kapitálovej požiadavky na solventnosť 

Spoločnosť nepoužívala podmodul akciového rizika založený na durácii na výpočet svojej kapitálovej požiadavky na solventnosť. 
 

E.4 Rozdiely medzi štandardným vzorcom a prípadným použitím  
vnútorného modelu 

Spoločnosť pre výpočet kapitálovej požiadavky pre účely solventnosti používala štandardný vzorec. 
 

E.5 Nedodržanie minimálnej kapitálovej požiadavky a nedodržanie  
kapitálovej požiadavky na solventnosť 

V priebehu obdobia, ktoré zahŕňa táto správa, nedošlo k žiadnemu nedodržaniu minimálnej kapitálovej požiadavky alebo kapitálovej 
požiadavky na solventnosť. 
 

E.6 Ďalšie informácie 
Spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s sa k 1. januáru 2020 zlúči s AEGON Životná poisťovňa, a. s.. Spoločnosť AEGON Životná 
poisťovňa, a. s. zanikne 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 nadobudne účinnosť k 1. januáru 2020. 
 
 
 
 
Peter Brudňák        Peter Jung 

predseda predstavenstva      člen predstavenstva 
NN Životná poisťovňa, a.s.      NN Životná poisťovňa, a.s. 
  



 Výkazy za rok 2019 

02.01.01 Súvaha
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S.05.01.02 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti 
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S.12.01.02 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT 
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S.22.01.01 Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodových záruk a prechodných opatrení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tis. EUR)

Výška vrátane 
opatrení 

týkajúcich sa 
dlhodobých 

záruk a 
prechodných 

opatrení

Vplyv 
prechodného 

opatrenia 
týkajúceho sa 
technických 

rezerv

Vplyv 
prechodného 

opatrenia 
týkajúceho sa 
úrokovej miery

Vplyv korekcie 
volatility 

nastavenej na 
nulu

Vplyv párovacej 
korekcie 

nastavenej na 
nulu

C0010 C0030 C0050  C0070 C0090

Technické rezervy R0010 377 627 584
Základné vlastné zdroje R0020 154 716 -461 
Použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie kapitálovej 
požiadavky na solventnosť R0050 154 716 -461 

Kapitálová požiadavka na solventnosť R0090 57 039 181
Použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie minimálnej 
kapitálovej požiadavky R0100 154 716 -461 

Minimálna kapitálová požiadavka R0110 14 260 45
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S.23.01.01 Vlastné zdroje 

 

 

 

C0060
Rezerva z precenenia
  Prebytok aktív nad záväzkami R0700 161 716
  Vlastné akcie (držané priamo a nepriamo) R0710 0
  Predpokladané dividendy, rozdeľovanie výnosov a platby R0720 7 000
  Iné položky základných vlastných zdrojov R0730 25 534
  Úprava na zohľadnenie obmedzených položiek vlastných zdrojov v 
súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, 
a s oddelene spravovanými fondmi R0740 0
Rezerva z precenenia R0760 129 183

Očakávané zisky
  Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – životné 
poistenie R0770 75 915
  Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – 
neživotné poistenie R0780 267

Celková suma očakávaných ziskov zahrnutých do budúceho 
poistného (EPIFP) R0790 76 182

(všetky hodnoty v tis. EUR) Spolu Trieda 1 – 
neobmedzené 

Trieda 1 – 
obmedzené Trieda 2 Trieda 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Základné vlastné zdroje pred odpočítaním účastí v inom 
finančnom sektore, ako sa uvádza v článku 68 delegovaného 
nariadenia (EÚ) 2015/35
  Kapitál v kmeňových akciách (bez odpočítania vlastných akcií)  R0010 25 524 25 524
  Emisné ážio súvisiace s kapitálom v kmeňových akciách  R0030 10 10
  Začiatočné vklady, členské príspevky alebo rovnocenná položka 
základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích 
spolkov a poisťovní založených na zásade vzájomnosti  R0040 
  Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku  R0050 
  Prebytočné zdroje (Fondy akumulovaných prostriedkov, tzv. 
"Surplus funds")  R0070 
  Prioritné akcie  R0090 
  Emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami  R0110 
  Rezerva z precenenia  R0130 129 183 129 183
  Podriadené záväzky  R0140 
  Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových 
pohľadávok  R0160 
  Iné položky vlastných zdrojov schválené orgánom dohľadu ako 
základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie  R0180 

Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali 
byť zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú 
kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa 
smernice Solventnosť II

  Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť 
zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby boli 
klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II R0220 

Odpočty
  Odpočty účastí vo finančných a úverových inštitúciách R0230

Celkové základné vlastné zdroje po odpočtoch R0290 154 716 154 716
Dodatkové vlastné zdroje
  Nesplatený a nevyžiadaný kapitál v kmeňových akciách splatný na 
požiadanie  R0300 
  Nesplatené a nevyžiadané začiatočné vklady, členské príspevky alebo 
rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade 
vzájomných poisťovacích spolkov a poisťovní založených na zásade 
vzájomnosti  R0310 
  Nesplatené a nevyžiadané prioritné akcie splatné na požiadanie  R0320 
  Právne záväzný prísľub upísať a vyplatiť podriadené záväzky na 
požiadanie  R0330 

  Akreditívy a záruky podľa článku 96 ods. 2 smernice 2009/138/ES  R0340 
  Akreditívy a záruky iné ako akreditívy a záruky podľa článku 96 
ods. 2 smernice 2009/138/ES  R0350 
  Dodatočné žiadosti členov podľa článku 96 ods. 3 prvého 
pododseku smernice 2009/138/ES  R0360 
  Dodatočné žiadosti členov – iné ako podľa článku 96 ods. 3 prvého 
pododseku smernice 2009/138/ES  R0370 
  Iné dodatkové vlastné zdroje  R0390 

Celkové dodatkové vlastné zdroje R0400 
Dostupné a použiteľné vlastné zdroje
  Celkové dostupné vlastné zdroje určené na splnenie 
kapitálovej požiadavky na solventnosť R0500 154 716 154 716
  Celkové dostupné vlastné zdroje určené na splnenie 
minimálnej kapitálovej požiadavky R0510 154 716 154 716
  Celkové použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie 
kapitálovej požiadavky na solventnosť R0540 154 716 154 716
  Celkové použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie 
minimálnej kapitálovej požiadavky R0550 154 716 154 716

Kapitálová požiadavka na solventnosť R0580 57 039
Minimálna kapitálová požiadavka R0600 14 260
Pomer medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi a kapitálovou 
požiadavkou na solventnosť R0620 271.25%
Pomer medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi a minimálnou 
kapitálovou požiadavkou R0640 1084.99%
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S.25.01.01 Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec 

 

 

 

(tis. EUR)
Čistá kapitálová 
požiadavka na 

solventnosť 

Hrubá kapitálová 
požiadavka na 

solventnosť

Pridelenie úpravy 
RFF z dôvodu RFF a 
portfólií, na ktoré sa 
uplatňuje párovacia 

korekcia
C0030 C0040 C0050

Trhové riziko R0010 32 600 32 600 0
Riziko zlyhania protistrany R0020 1 801 1 801 0
Upisovacie riziko životného poistenia R0030 26 511 26 511 0
Upisovacie riziko zdravotného poistenia R0040 34 160 34 160 0
Upisovacie riziko neživotného poistenia R0050 0 0 0
Diverzifikácia R0060 -28 277 -28 277
Riziko nehmotného majetku R0070 0 0

Základná kapitálová požiadavka na solventnosť R0100 66 794 66 794

Výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť
C0100

Úprava z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP R0120 0
Operačné riziko R0130 5 407
Kapacita technických rezerv absorbovať straty R0140 0
Kapacita odložených daní absorbovať straty R0150 -15 162

Kapitálová požiadavka pre podnikanie vykonávané v 
súlade s článkom 4 smernice 2003/41/ES

R0160 0

Kapitálová požiadavka na solventnosť bez 
navýšenia kapitálu R0200 57 039

Navýšenie kapitálu, ktoré už bolo stanovené R0210 0
Kapitálová požiadavka na solventnosť R0220 57 039
Ďalšie informácie o kapitálovej požiadavke na 
solventnosť
Kapitálová požiadavka pre podmodul akciového 
rizika založený na durácii

R0400 0

Celková suma pomyselnej kapitálovej požiadavky na 
solventnosť pre zvyšnú časť

R0410 0

Celková suma pomyselných kapitálových požiadaviek 
na solventnosť pre oddelene spravované fondy

R0420 0

Celková suma pomyselných kapitálových požiadaviek 
na solventnosť pre portfóliá, na ktoré sa uplatňuje 
párovacia korekcia

R0430 0

Účinky diverzifikácie z dôvodu agregácie nSCR RFF 
pre článok 304

R0440 0

Metóda použitá na výpočet úpravy z dôvodu 
agregácie nSCR RFF/MAP

R0450 0

Čisté budúce dobrovoľné plnenia R0460 0
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S.28.01.01 Minimálna kapitálová požiadavka 
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