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Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka  
spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 
 

zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom 
Európskou úniou 

 
 
 

Účtovná závierka spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., bola zostavená ako 
konsolidovaná a individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2020 v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou. 

  
 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (ďalej aj „poisťovňa“ alebo „materská spoločnosť) evidovala 
k 31. decembru 2020 vo svojom portfóliu nasledovné dcérske spoločnosti, ktoré boli zahrnuté do 
konsolidácie: 

 Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  

(ďalej spolu aj „skupina“ alebo „konsolidovaná skupina“). 
 
 

Poisťovňa 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. dosiahla za rok 2020 zisk po zdanení vo výške 92,5 mil. Eur. Čistá 
hodnota aktív dosiahla v roku 2020 výšku 2 416,6 mil. Eur a celková výška technických rezerv 
k 31. decembru 2020 bola 1 808,5 mil. Eur.   

 
Predpísané poistné v hrubej výške za rok 2020 dosiahlo 652,5 mil. Eur. V neživotnom poistení 
spoločnosť dosiahla predpísané poistné v objeme 416,5 mil. Eur a v životnom poistení 236,0 mil. Eur.  
  

 
 

Skupina 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia konsolidovanej skupiny za rok 2020 je 92,6 mil.  
Eur. 
Čistá hodnota aktív skupiny dosiahla v roku 2020 výšku  2 375,4 mil. Eur.  

 
 
 

Podrobné informácie o ekonomických výsledkoch spoločnosti sú uvedené v účtovnej závierke, ktorá 
bola zaslaná akcionárom spolu s pozvánkou na riadne valné zhromaždenie.  
 
 
 Účtovná závierka bola auditovaná spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 
Audítor vo svojom výroku konštatuje „Podľa nášho názoru vyjadruje konsolidovaná a individuálna 
účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach konsolidovanú a individuálnu 
finančnú situáciu spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.  a jej dcérskej spoločnosti k 31. 
decembru 2020, konsolidovaný a individuálny výsledok hospodárenia a konsolidované a individuálne 
peňažné toky za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade s Medzinárodnými štandardmi 
pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii.“ 
 
 



Predstavenstvo spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., navrhuje riadnemu valnému 
zhromaždeniu schváliť uznesenie nasledovného znenia: 
 
 
Návrh uznesenia:  
 
„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

s ch v a ľ u j e 
 
Konsolidovanú a individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za 
rok končiaci sa 31. decembra 2020 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného 
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.“ 
 
 
 


