
Článok 112 Z0010 x0

Čistá kapitálová požiadavka na 

solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na 

solventnosť

Pridelenie z úprav z dôvodu oddelene 

spravovaných fondov a portfólií, na ktoré sa 

uplatňuje párovacia korekcia

C0030 C0040 C0050

Trhové riziko R0010 120449962,28 122797779,96

Riziko zlyhania protistrany R0020 18748851,99 18760424,97

Upisovacie riziko životného poistenia R0030 145228765,43 145228200,24

Upisovacie riziko zdravotného poistenia R0040 17531177,13 17531177,13

Upisovacie riziko neživotného poistenia R0050 100958685,50 100958685,50

Diverzifikácia R0060 -141853541,58 -142483386,54

Riziko nehmotného majetku R0070 0,00 0,00

Základná kapitálová požiadavka na solventnosť R0100 261063900,75 262792881,25

S.25.01.01.01 Základná kapitálová požiadavka na solventnosť 



Článok 112 Z0010 x0

Hodnota

C0100

Úprava z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP R0120 0,00

Operačné riziko R0130 19123855,84

Kapacita technických rezerv absorbovať straty R0140 -287057,98

Kapacita odložených daní absorbovať straty R0150 -66717784,09

Kapitálová požiadavka pre podnikanie vykonávané v súlade s článkom 4 smernice 2003/41/ES R0160 0,00

Kapitálová požiadavka na solventnosť bez navýšenia kapitálu R0200 214911895,03

Navýšenie kapitálu, ktoré už bolo stanovené R0210 0,00

Kapitálová požiadavka na solventnosť R0220 214911895,03

Ďalšie informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

  Kapitálová požiadavka pre podmodul akciového rizika založený na durácii R0400

  Celková suma pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre zvyšnú časť R0410

  Celková suma pomyselnej kapitálovej požiadavky na solventnosť pre oddelene spravované fondy R0420

  Celková suma pomyselnej kapitálovej požiadavky na solventnosť pre portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia R0430

  Účinky diverzifikácie z dôvodu agregácie nSCR RFF pre článok 304 R0440

  Metóda použitá na výpočet úpravy z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP R0450 x38

  Čisté budúce dobrovoľné plnenia R0460 287057,98

S.25.01.01.02 Výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť



Článok 112 Z0010 x0

áno/nie

C0109

Approach based on average tax rate R0590 x55

S.25.01.01.03 Approach to tax rate



Článok 112 Z0010 x0

Before the shock After the shock

C0110 C0120

DTA R0600 0,00

  DTA carry forward R0610 0,00

  DTA due to deductible temporary differences R0620 0,00

DTL R0630 80183740,00

S.25.01.01.04 Calculation of loss absorbing capacity of deferred taxes



Článok 112 Z0010 x0

LAC DT

C0130

LAC DT R0640 -66717784,09

  LAC DT justified by reversion of deferred tax liabilities R0650 -66717784,09

  LAC DT justified by reference to probable future taxable economic profit R0660

  LAC DT justified by carry back, current year R0670

  LAC DT justified by carry back, future years R0680

  Maximum LAC DT R0690 -80183740,00

S.25.01.01.05 Calculation of loss absorbing capacity of deferred taxes


