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VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV 
z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona 

zostavenej k............. 20...... 

 v            - celých eurách                               - tisícoch eur                                          - miliónoch eur 

 

Za účtovné obdobie                                          od                                                do 
  

 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od                                                do  
 

Dátum vzniku účtovnej jednotky Účtovná závierka              Účtovná závierka        
 

 - riadna - zostavená
 

- mimoriadna 
  

- schválená 

 
    

Kód SK NACE 
 

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky  

Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica a ļ²slo 

PSČ  

 

Názov obce  

Číslo telefónu 

 

Číslo faxu 

    
        

E-mailová adresa 

Smerov® ļíslo telefónu 

- priebeģn§ 

IĻO  DIĻ    

mesiac   rok                                mesiac   rok  

mesiac   rok                                mesiac    rok  

Zostavený dňa: 
 
Podpisový záznam osoby zodpovednej 
za zostavenie výkazu: 
 

 
Podpisový záznam štatutárneho orgánu 
alebo člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky: 

MF SR 2011 

. .



Časť I. Vybrané údaje z aktív a pasív

P o l o ž k a Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobieBrutto Korekcia Netto

a b 1 2 3 4

A K T Í V A x

Majetkové podiely 1

Finančné zdroje poskytnuté pobočkám
v zahraničí

2

Pozemky a stavby 3

Finančné nástroje v reálnej hodnote proti
zisku a strate 4

Finančné nástroje na predaj 5

Finančné nástroje držané do splatnosti 6

Finančné umiestnenie v mene poistených 7

Kladná reálna hodnota derivátových
operácii na zabezpečenie 8

Poskytnuté úvery, vklady a iné
pohľadávky 9

Vklady pri aktívnom zaistení 10

Pohľadávky z poistenia a zaistenia 11

Podiely zaisťovateľov na technických
rezervách 12

Pokladničné hodnoty a peňažné
ekvivalenty 13

Hmotný hnuteľný majetok 14

Nehmotný majetok 15

Daňové pohľadávky 16

Účty časového rozlíšenia 17

Neobežné aktíva určené na predaj 18

Ostatné aktíva 19

AKTÍVA spolu 20

P A S Í V A x x x

Vlastné imanie z toho: 21 x x

Základné imanie 22 x x

Vlastné akcie 23 x x

Emisné ážio 24 x x

Finančné zdroje poskytnuté pobočke
zahraničnej poisťovne 25 x x

Rezervné fondy a ostatné fondy
tvorené zo zisku 26 x x
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P o l o ž k a Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobieBrutto Korekcia Netto

a b 1 2 3 4

Fond vyrovnávacej rezervy 27 x x

Ostatné kapitálové fondy 28 x x

Oceňovacie rozdiely 29 x x

Vlastnosti ľubovoľnej účasti 30 x x

Hospodársky výsledok minulých rokov 31 x x

Hospodársky výsledok vo
schvaľovacom období 32 x x

Hospodársky výsledok bežného
obdobia 33 x x

Záväzky z toho: 34 x x

Podriadené záväzky 35 x x

Prijaté úvery a pôžičky 36 x x

Vklady pri pasívnom zaistení 37 x x

Záporná reálna hodnota derivátových
operácií na obchodovanie 38 x x

Záporná reálna hodnota derivátových
operácií na zabezpečenie 39 x x

Rezervy na poistné zmluvy 40 x x

Rezerva na poistné budúcich období 41 x x

Rezerva na poistné plnenia 42 x x

Rezerva na poistné prémie a zľavy 43 x x

Rezerva na úhradu záväzkov voči SKP
vznikajúcich z činností podľa
osobitného predpisu

44 x x

Rezerva na životné poistenie 45 x x

Ďalšie rezervy 46 x x

Rezerva na krytie rizika z investovania
finančných prostriedkov v mene
poistených

47 x x

Finančné záväzky z investičných zmlúv 48 x x

Netechnické rezervy 49 x x

Záväzky z poistenia a zaistenia 50 x x

Krátkodobé zamestnanecké pôžitky 51 x x

Daňové záväzky 52 x x

Účty časového rozlíšenia 53 x x

Ostatné záväzky 54 x x

PASÍVA spolu 55 x x

Kontrolné číslo 999
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Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov

a) z riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky

Položka Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu
Životné

poistenie
Neživotné
poistenie Spolu

a b 1 2 3 4

Technické výnosy spolu 1

Čisté zaslúžené poistné 2

Predpísané poistné v hrubej výške 3

Podiel zaisťovateľa na predpísanom
poistnom 4

Zmena stavu rezervy na poistné
budúcich období v hrubej výške 5

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na poistné budúcich období 6

Ostatné technické výnosy z toho: 7

Provízie od zaisťovateľov 8

Provízie zo spolupoistenia 9

Poplatky 10

Technické náklady spolu 11

Náklady na poistné plnenia 12

Náklady na poistné plnenia v hrubej
výške 13

Podiel zaisťovateľa na nákladoch
na poistné plnenia 14

Zmena stavu rezervy na poistné
plnenie v hrubej výške 15

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na poistné plnenie 16

Zmena stavu ostatných rezerv 17

Zmena stavu rezervy na životné
poistenie v hrubej výške 18

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na životné poistenie v hrubej
výške

19

Zmena stavu rezervy na poistné
prémie a zľavy v hrubej výške 20

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na poistné prémie a zľavy
v hrubej výške

21

Zmena stavu rezervy na úhradu
záväzkov voči SKP vznikajúcich
z činností podľa osobitného predpisu

22
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Položka Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu
Životné

poistenie
Neživotné
poistenie Spolu

a b 1 2 3 4

Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej
výške 23

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
ďalších rezerv 24

Zmena stavu rezervy na krytie rizika
z investovania finančných prostriedkov
v mene poistených

25

Prevádzkové náklady 26

Obstarávacie náklady na poistné
zmluvy z toho: 27

Provízie 28

Marketing 29

Správna réžia z toho: 30

Provízie 31

Ostatné technické náklady z toho: 32

Príspevky SKP 33

Príspevky MV SR 34

Technický výsledok 35

Finančné výnosy spolu 36 x x

Výnosy z finančného majetku
a investičného majetku, ktoré kryjú
technické rezervy

37

Kde riziko z investovaných
prostriedkov nesie poisťovňa 38

Kde riziko z investovaných
prostriedkov nesie klient 39

Výnosy z finančného majetku
a investičného majetku, ktoré
nekryjú technické rezervy

40 x x

Ostatné finančné výnosy 41 x x

Finančné náklady spolu 42 x x

Náklady na finančný majetok
a investičný majetok, ktorý kryje
technické rezervy

43

Kde riziko z investovaných
prostriedkov nesie poisťovňa 44

Kde riziko z investovaných
prostriedkov nesie klient 45

Náklady na finančný majetok
a investičný majetok, ktorý nekryje
technické rezervy

46 x x
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Položka Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu
Životné

poistenie
Neživotné
poistenie Spolu

a b 1 2 3 4

Ostatné finančné náklady 47 x x

Finančný výsledok 48 x x

Ostatné výnosy 49 x x

Ostatné náklady 50 x x

Hospodársky výsledok
pred zdanením 51 x x

Splatná daň 52 x x

Odložená daň 53 x x

Hospodársky výsledok po zdanení 54 x x
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Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov

b) z priebežnej účtovnej závierky

Položka Číslo
riadku

Za vykazovanú časť účtovného obdobia Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu
Životné

poistenie
Neživotné
poistenie Spolu

a b 1 2 3 4 5 6

Technické výnosy spolu 1

Čisté zaslúžené poistné 2

Predpísané poistné v hrubej výške 3

Podiel zaisťovateľa na predpísanom
poistnom 4

Zmena stavu rezervy na poistné budúcich
období v hrubej výške 5

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy
na poistné budúcich období 6

Ostatné technické výnosy z toho: 7

Provízie od zaisťovateľov 8

Provízie zo spolupoistenia 9

Poplatky 10

Technické náklady spolu 11

Náklady na poistné plnenia 12

Náklady na poistné plnenia v hrubej výške 13

Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné
plnenia 14

Zmena stavu rezervy na poistné plnenie
v hrubej výške 15
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Položka Číslo
riadku

Za vykazovanú časť účtovného obdobia Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu
Životné

poistenie
Neživotné
poistenie Spolu

a b 1 2 3 4 5 6

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu rezervy
na poistné plnenie 16

Zmena stavu ostatných rezerv 17

Zmena stavu rezervy na životné poistenie
v hrubej výške 18

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na životné poistenie v hrubej
výške

19

Zmena stavu rezervy na poistné prémie
a zľavy v hrubej výške 20

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
rezervy na poistné prémie a zľavy
v hrubej výške

21

Zmena stavu rezervy na úhradu
záväzkov voči SKP vznikajúcich z činností
podľa osobitného predpisu

22

Zmena stavu ďalších rezerv v hrubej
výške 23

Podiel zaisťovateľa na zmene stavu
ďalších rezerv 24

Zmena stavu rezervy na krytie rizika
z investovania finančných prostriedkov
v mene poistených

25

Prevádzkové náklady 26
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Položka Číslo
riadku

Za vykazovanú časť účtovného obdobia Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu
Životné

poistenie
Neživotné
poistenie Spolu

a b 1 2 3 4 5 6

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
z toho: 27

Provízie 28

Marketing 29

Správna réžia z toho: 30

Provízie 31

Ostatné technické náklady z toho: 32

Príspevky SKP 33

Príspevky MV SR 34

Technický výsledok 35

Finančné výnosy spolu 36 x x

Výnosy z finančného majetku a investičného
majetku, ktoré kryjú technické rezervy 37

Kde riziko z investovaných prostriedkov
nesie poisťovňa 38

Kde riziko z investovaných prostriedkov
nesie klient 39

Výnosy z finančného majetku a investičného
majetku, ktoré nekryjú technické rezervy 40 x x

Ostatné finančné výnosy 41 x x

Finančné náklady spolu 42 x x

Náklady na finančný majetok a investičný
majetok, ktorý kryje technické rezervy 43
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Položka Číslo
riadku

Za vykazovanú časť účtovného obdobia Kumulatívne od začiatku účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu
Životné

poistenie
Neživotné
poistenie Spolu

a b 1 2 3 4 5 6

Kde riziko z investovaných prostriedkov
nesie poisťovňa 44

Kde riziko z investovaných prostriedkov
nesie klient 45

Náklady na finančný majetok a investičný
majetok, ktorý nekryje technické rezervy 46 x x

Ostatné finančné náklady 47 x x

Finančný výsledok 48 x x

Ostatné výnosy 49 x x

Ostatné náklady 50 x x

Hospodársky výsledok pred zdanením 51 x x

Splatná daň 52 x x

Odložená daň 53 x x

Hospodársky výsledok po zdanení 54 x x
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Časť III. Ostatné vybrané údaje

Prehľad o počte zamestnancov

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobie

a 1 2

Priemerný prepočítaný stav
zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka z toho:

Počet vedúcich zamestnancov
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