
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 87788389,53

  Nehmotný majetok R0030 0,00 16012712,84

  Odložené daňové pohľadávky R0040 0,00 0,00

  Prebytok dôchodkových dávok R0050

  Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie R0060 64144550,00 46828450,55

  Investície (iné ako aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia) R0070 1819182000,00 1831392639,60

    Nehnuteľnosti (iné ako na vlastné použitie) R0080 37709050,00 26031715,83

    Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí R0090 47797990,00 94844051,44

    Akcie R0100 474410,00 474405,11

      Akcie – kótované R0110

      Akcie – nekótované R0120 474410,00 474405,11

    Dlhopisy R0130 1702786320,00 1679628227,76

      Štátne dlhopisy R0140 1005574110,00 1001055696,77

      Podnikové dlhopisy R0150 697205280,00 678565590,58

      Štruktúrované cenné papiere R0160 6930,00 6940,41

      Cenné papiere zabezpečené kolaterálom R0170

    Podniky kolektívneho investovania R0180 26701910,00 26701921,18

    Deriváty R0190 2712200,00 2712201,61

    Vklady iné ako peňažné ekvivalenty R0200 1000120,00 1000116,67

    Iné investície R0210

  Aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia R0220 266180430,00 266180565,44

  Úvery a hypotéky R0230 41254750,00 41254753,67

    Úvery na poistné zmluvy R0240 4065660,00 4065659,37

    Úvery a hypotéky fyzickým osobám R0250

    Iné úvery a hypotéky R0260 37189090,00 37189094,30

  Pohľadávky zo zaistenia vyplývajúce z: R0270 35691160,00 43253096,54

    Neživotné poistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu R0280 35691160,00 43225083,18

      Katastrofické riziko neživotného poistenia a zdravotného poistenia – zhrnutie R0290 35676070,00 43173312,84

      Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu R0300 15090,00 51770,34

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

linked poistenia R0310 28013,36

      Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu R0320

      Životné poistenie okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia R0330 28013,36

    Životné index-linked a unit-linked poistenie R0340

  Vklady pri aktívnom zaistení R0350

  Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom R0360 32005340,00 44033861,21

  Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia R0370 8726530,00 8726517,00

  Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie) R0380 3729590,00 3729839,72

  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 25946300,00 25946292,37

  Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené R0420 311990,00 1485855,55

  Aktíva celkom R0500 2297172640,00 2416632974,02

Záväzky 

  Technical provisions - non-life R0510 341342990,00 344910071,46

    Technical provisions - non-life (excluding health) R0520 331308440,00 341650964,86

      Technické rezervy vypočítané ako celok R0530

      Najlepší odhad R0540 313314720,00

      Riziková marža R0550 17993720,00

    Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu) R0560 10034550,00 3259106,60

      Technické rezervy vypočítané ako celok R0570

      Najlepší odhad R0580 9366600,00

      Riziková marža R0590 667950,00

  Technické rezervy – životné poistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia) R0600 1161928770,00 1195562438,81

    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 1161928770,00 1195562438,81

      Technické rezervy vypočítané ako celok R0660

      Najlepší odhad R0670 1095694400,00

      Riziková marža R0680 66234370,00

  Technical provisions - index-linked and unit-linked R0690 103649330,00 268043572,55

    Technické rezervy vypočítané ako celok R0700

    Najlepší odhad R0710 77100880,00

    Riziková marža R0720 26548450,00

  Ostatné technické rezervy R0730

  Podmienené záväzky R0740

  Rezervy iné ako technické rezervy R0750 23723800,00 23723647,32

  Záväzky z dôchodkových dávok R0760

  Vklady od zaisťovateľov R0770

  Odložené daňové záväzky R0780 80183740,00 48584909,90

  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 711320,00 1043488,38

    Pôžičky od úverových inštitúcií iných než úverových ER0811 711320,00

      Pôžičky od úverových inštitúcií iných než úverových - rezidentov v SR ER0812 711320,00

      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 43231490,00 42203014,97

  Záväzky zo zaistenia R0830 8458100,00 8458108,19

  Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie) R0840 29424030,00 29424417,99

  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 35375280,00 36937740,07

  Záväzky celkom R0900 1828028850,00 1998891409,64

Prebytok aktív nad záväzkami R1000 469143790,00 417741564,38
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