
Hodnota podľa smernice 

Solventnosť II

Hodnota podľa štatutárnej 

účtovnej závierky

Reklasifikačná 

úprava
C0010 C0020 EC0021

Aktíva

  Goodwill R0010

  Obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obdobia R0020 96380591,61

  Nehmotný majetok R0030 0,00 17778837,26

  Odložené daňové pohľadávky R0040 20,00

  Prebytok dôchodkových dávok R0050

  Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie R0060 37195870,00 25794324,07

  Investície (iné ako aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia) R0070 1703893750,00 1701039213,35

    Nehnuteľnosti (iné ako na vlastné použitie) R0080 63694710,00 44478589,44

    Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí R0090 60530660,00 94844051,44

    Akcie R0100 822500,00 822501,00

      Akcie – kótované R0110

      Akcie – nekótované R0120 822500,00 822501,00

    Dlhopisy R0130 1550067780,00 1532115986,86

      Štátne dlhopisy R0140 929863410,00 926251097,59

      Podnikové dlhopisy R0150 620098240,00 605758765,01

      Štruktúrované cenné papiere R0160 106130,00 106124,26

      Cenné papiere zabezpečené kolaterálom R0170

    Podniky kolektívneho investovania R0180 25946610,00 25946592,46

    Deriváty R0190 2831490,00 2831492,15

    Vklady iné ako peňažné ekvivalenty R0200 0,00

    Iné investície R0210

  Aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia R0220 317913530,00 317912605,91

  Úvery a hypotéky R0230 107542900,00 107542903,70

    Úvery na poistné zmluvy R0240 3536660,00 3536658,86

    Úvery a hypotéky fyzickým osobám R0250

    Iné úvery a hypotéky R0260 104006240,00 104006244,84

  Pohľadávky zo zaistenia vyplývajúce z: R0270 34145750,00 41592349,24

    Neživotné poistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu R0280 34145750,00 41570801,74

      Katastrofické riziko neživotného poistenia a zdravotného poistenia – zhrnutie R0290 34135050,00 41528482,89

      Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu R0300 10700,00 42318,85

    Životné poistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-

linked poistenia R0310 21547,50

      Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu R0320

      Životné poistenie okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia R0330 21547,50

    Životné index-linked a unit-linked poistenie R0340

  Vklady pri aktívnom zaistení R0350

  Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom R0360 21708640,00 40987931,53

  Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia R0370 5137150,00 5137155,42

  Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie) R0380 2915530,00 2916447,55

  Vlastné akcie (držané priamo) R0390

  Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo so začiatočným vkladom, ktoré boli vyžiadané, ale zatiaľ 

nesplatené R0400

  Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty R0410 23870270,00 23870271,99

  Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené R0420 428590,00 1819856,95

  Aktíva celkom R0500 2254752000,00 2382772488,58

Záväzky 

  Technical provisions - non-life R0510 351348940,00 354213364,27

    Technical provisions - non-life (excluding health) R0520 341461460,00 351379565,33

      Technické rezervy vypočítané ako celok R0530

      Najlepší odhad R0540 323610700,00

      Riziková marža R0550 17850760,00

    Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu) R0560 9887480,00 2833798,94

      Technické rezervy vypočítané ako celok R0570

      Najlepší odhad R0580 9270360,00

      Riziková marža R0590 617120,00

  Technické rezervy – životné poistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia) R0600 1076801610,00 1183867129,66

    Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu) R0610

      Technické rezervy vypočítané ako celok R0620

      Najlepší odhad R0630

      Riziková marža R0640

    Technical provisions - life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 1076801610,00 1183867129,66

      Technické rezervy vypočítané ako celok R0660

      Najlepší odhad R0670 1006765960,00

      Riziková marža R0680 70035650,00

  Technical provisions - index-linked and unit-linked R0690 145439530,00 319534779,91

    Technické rezervy vypočítané ako celok R0700

    Najlepší odhad R0710 115982550,00

    Riziková marža R0720 29456980,00

  Ostatné technické rezervy R0730

  Podmienené záväzky R0740

  Rezervy iné ako technické rezervy R0750 22092360,00 22092224,74

  Záväzky z dôchodkových dávok R0760

  Vklady od zaisťovateľov R0770

  Odložené daňové záväzky R0780 74847840,00 25251086,04

  Deriváty R0790

  Dlhy voči úverovým inštitúciám R0800

    Pôžičky od úverových inštitúcií - rezidentov v SR ER0801

    Pôžičky od úverových inštitúcií - rezidentov v eurozóne mimo SR ER0802

    Pôžičky od úverových inštitúcií - rezidenti zvyšok sveta ER0803

  Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým inštitúciám R0810 498000,00 696490,09

    Pôžičky od úverových inštitúcií iných než úverových ER0811 498000,00

      Pôžičky od úverových inštitúcií iných než úverových - rezidentov v SR ER0812 498000,00

      Pôžičky od úverových inštitúcií iných než úverových - rezidentov v eurozóne mimo SR ER0813

      Pôžičky od úverových inštitúcií iných než úverových - rezidenti zvyšok sveta ER0814

    Ostatné finančné záväzky (vydané dlhové cenné papiere) ER0815

  Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom R0820 31716370,00 44592995,37

  Záväzky zo zaistenia R0830 5721730,00 5721729,04

  Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie) R0840 19643780,00 19643774,60

  Podriadené záväzky R0850

    Podriadené záväzky nezahrnuté v základných vlastných zdrojoch R0860

    Podriadené záväzky zahrnuté v základných vlastných zdrojoch R0870

  Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené R0880 34648940,00 35374411,33

  Záväzky celkom R0900 1762759100,00 2010987985,05

Prebytok aktív nad záväzkami R1000 491992900,00 371784503,53
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