
  Konsolidované znenie  

 

OPATRENIE 
Ministerstva financií Slovenskej republiky 

z 8. decembra 2011 
č. MF/ 25918/2011-74,  

ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov 
z individuálnej  účtovnej závierky  pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej 

poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-
importná banka Slovenskej republiky v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/14275/2013-74, opatrenia 

z 3. decembra 2014 č. MF/21025/2014-74 a opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/14725/2015-74 
a opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16648/2018-74 

 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
zákona č. 547/2011 Z. z.  (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 
 

§ 1 
 

(1) Týmto opatrením sa ustanovuje  rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných 
údajov  z individuálnej účtovnej závierky (ďalej len „výkaz vybraných údajov“), pre účtovné jednotky zostavujúce 
účtovnú závierku podľa § 17a zákona, ktorými sú poisťovne,1) pobočky poisťovne z iného členského štátu,1a) 
pobočky zahraničnej poisťovne2), zaisťovne3), pobočky zaisťovne z iného členského štátu,3a) pobočky zahraničnej 
zaisťovne4) a Slovenská kancelária poisťovateľov5). 

 
(2) Za účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky 

zahraničnej zaisťovne a Slovenská kancelária poisťovateľov, sa výkaz vybraných údajov ukladá v rozsahu údajov 
ustanovenom vo vzore výkazu vybraných údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.  

 
(3) Údaje vo výkaze vybraných údajov, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, sa uvádzajú 

podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s osobitnými predpismi.7) Ak pre niektoré časti výkazu 
vybraných údajov účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. 

 
 

§ 2 
 
 (1) Výkaz vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky sa ukladá do registra účtovných 
závierok v elektronickej podobe v termínoch pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov doručením 
prostredníctvom elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. 
 
 (2) Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky podľa prílohy č. 1 časti I. písm. a), a časti 
II. písm. a)  a časti IV. zostavenej poisťovňou, zaisťovňou a Slovenskou kanceláriou poisťovateľov ku koncu 
kalendárneho štvrťroka sa ukladá v elektronickej podobe do piatich týždňov od ukončenia kalendárneho štvrťroka 
doručením prostredníctvom informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál 
Národnej banke Slovenska. 
 

                                                           
1) § 4 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
1a) § 4 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. 
2) § 4 ods. 6 zákona č. 39/2015 Z. z. 
3) § 4 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z.  
3a) § 4 ods. 10 zákona č. 39/2015 Z. z. 
4) § 4 ods. 12 zákona č. 39/2015 Z. z. 
5) § 20 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných 
účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení. 
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení. 



 

 

§ 3 
 

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej 
závierky zostavenej podľa § 17a zákona za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr. Pri ukladaní 
výkazu vybraných údajov z priebežnej účtovnej závierky sa toto opatrenie použije prvýkrát za prvý štvrťrok roka 
2012. 

 
§ 3a 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 
 

Výkazy vybraných údajov v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú po prvýkrát pri ukladaní výkazu 
vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie končiace 31. decembra 
2013. 

§ 3b 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015 

Vzor výkazu vybraných údajov uvedený v prílohe č. 2 v znení účinnom do 1. januára 2015 sa použije 
poslednýkrát pri ukladaní výkazu vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej za 
účtovné obdobie končiace 31. decembra 2014. 

 
§ 3c 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2015 
 
Vzor výkazu vybraných údajov v znení účinnom od 31. decembra 2015 sa použije prvýkrát pri ukladaní výkazu 
vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie končiace 31. decembra 
2015. “. 

 
§ 4 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011. 

 
Opatrenie z 30. októbra 2013 č. MF/14275/2013-74 nadobúda účinnosť 1. 1. 2014. 
Opatrenie z 3. decembra 2014 č. MF/21025/2014-74 nadobúda účinnosť 1. 1. 2015. 
Opatrenie z 16. septembra 2015 č. MF/14725/2015-74 nadobúda účinnosť 31. 12. 2015. 
Opatrenie z 5. decembra 2018 č. MF/16648/2018-74 nadobúda účinnosť 31. 12. 2018 okrem bodov 1 až 4, 6 
a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019. 
 
 
 

    Ivan Mikloš 
podpredseda vlády a minister financií 

 
 

Peter Kažimír 
podpredseda vlády a minister financií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                   Príloha k opatreniu č. MF/14725/2015-74 
            Príloha  č. 1 k opatreniu č. MF/25918/2011-74 

VZOR 

                        VÚ - P   1-04   

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV 
     z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona      
           zostavenej  k ........................................  20..          

   v   celých eurách   tisícoch eur    miliónoch eur*)       

                               
             mesiac rok      mesiac rok    

 Za účtovné obdobie od                do                

                               
 Za bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie    od 

 mesiac rok      mesiac rok    

           do         

                        
Dátum vzniku účtovnej jednotky      účtovná závierka:*)  účtovná závierka:*)    

                 - riadna    - zostavená   

                 - mimoriadna    - schválená   

                 - priebežná       

                        
IČO        DIČ           Kód SK NACE       

                                       

LEI                             

                               

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky             

                                                              

                                                              

                               

Sídlo účtovnej jednotky                       
Ulica a číslo                           

                                                              

                               
PSČ    Názov obce                

                                                              

                               
Telefónne číslo                

                                                            

                               
E-mailová adresa                         

                                                              

                               
                               

Zostavený dňa: 
 
 
 

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky: 

MF SR 2015 
*) Vyznačuje sa krížikom      .X 



  Konsolidované znenie  

 

Časť I. Vybrané údaje z aktív, pasív a podsúvahovej evidencie 
a) Vybrané údaje z aktív a pasív za bežné účtovné obdobie 

VÚ - P 1-04 IČO 
     

         
Aktíva  č. r. Stav  

Oprávky a 
opravné  

Stav (netto) 

    brutto položky Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 1 2 3 4 5 6 7 

Majetkové podiely  1               

Podiely v dcérskych spoločnostiach 2               

Podiely v spoločných podnikoch 3               

Podiely v pridružených podnikoch 4               

Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí 5               

Pozemky a stavby  6               

z toho: investície v nehnuteľnostiach 7               

             neprevádzkové    8               

Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate 9               

Nederivátové  10               

z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti 11               

Derivátové  12               

Finančné nástroje na predaj  13               

z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti 14               

Finančné nástroje držané do splatnosti 15               

Finančné umiestnenie v mene poistených 16               

Kladná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie 17               

Poskytnuté úvery, vklady a iné pohľadávky  18               

z toho: termínované vklady v bankách 19               

             pôžičky poskytnuté  poisteným 20               

Vklady pri aktívnom zaistení 21               

Pohľadávky z poistenia a zaistenia 22               

Voči poisteným  23               

Zo spolupoistenia 24               

Voči sprostredkovateľom 25               

Voči zaisťovateľom 26               



 

 

VÚ - P 1-04 IČO 
     

         
Aktíva  č. r. Stav  

Oprávky a 
opravné  

Stav (netto) 

    brutto položky Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 1 2 3 4 5 6 7 

Regresy 27               

Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia 28               

Podiely zaisťovateľov na technických rezervách 29               

Technická rezerva na poistné budúcich období 30               

Technická rezerva na poistné plnenia 31               

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy 32               

Technická rezerva na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich 
z činností podľa osobitného predpisu 33               

Technická rezerva na životné poistenie 34               

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík 35               

Ďalšie technické rezervy 36               

Pokladničné hodnoty a peňažné ekvivalenty 37               

Pokladničné hodnoty 38               

Bežné účty v bankách 39               

Termínované vklady v bankách 40               

Ostatné 41               

Hmotný hnuteľný majetok   42               

Nehmotný majetok  43               

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 44               

Poistné zmluvy nadobudnuté v rámci portfóliového prevodu 45               

Softvér 46               

Goodwill 47               

Ostatné 48               

Daňové pohľadávky 49               

z toho: bežná daňová pohľadávka 50               

             odložená daňová pohľadávka  51               

Účty časového rozlíšenia  52               

Neobežné aktíva určené na predaj  53               



 

 

VÚ - P 1-04 IČO 
     

         
Aktíva  č. r. Stav  

Oprávky a 
opravné  

Stav (netto) 

    brutto položky Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 1 2 3 4 5 6 7 

Ostatné aktíva 54               

z toho: poskytnuté preddavky  55               

Aktíva spolu 56               

 

PASÍVA č. r. Stav 

    Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 3 4 5 6 7 

Vlastné imanie  57           

Základné imanie 58           

z toho: Upísané základné imanie splatené 59           

Vlastné akcie 60           

Emisné ážio 61           

Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne 62           

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 63           

z toho: rezervné fondy 64           

Fond vyrovnávacej rezervy 65           

Ostatné kapitálové fondy 66           

Oceňovacie rozdiely  67           

Z prepočtu zabezpečovacích derivátov 68           

Z ocenenia finančných nástrojov na predaj 69           

Z ocenenia pozemkov a stavieb 70           

Ostatné 71           

Vlastnosti ľubovoľnej účasti 72           

Hospodársky výsledok minulých rokov 73           

Hospodársky výsledok vo schvaľovacom období 74           

Hospodársky výsledok bežného obdobia 75           

Záväzky  76           



 

 

PASÍVA č. r. Stav 

    Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 3 4 5 6 7 

Podriadené záväzky 77           

Prijaté úvery a pôžičky 78           

z toho: vydané dlhové cenné papiere 79           

             úvery prijaté od spriaznených osôb 80           

             úvery od bánk 81           

             záväzky z finančného leasingu 82           

Vklady pri pasívnom zaistení 83           

Záporná  reálna hodnota derivátových operácii na 
obchodovanie 84           

Záporná reálna hodnota derivátových operácii na 
zabezpečenie 85           

Rezervy na poistné zmluvy 86           

Rezerva na poistné budúcich období 87           

Rezerva na poistné plnenia 88           

Rezerva na poistné prémie a zľavy 89           

Rezerva na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z 
činností podľa osobitného predpisu 90           

Rezerva na životné poistenie 91           

Ďalšie rezervy 92           

Rezerva na krytie rizika z investovania finančných 
prostriedkov v mene poistených 93           

Finančné záväzky z investičných zmlúv 94           

z toho: Finančné záväzky z investičných zmlúv na krytie 
rizika v  mene poistených vyplývajúce z investičných zmlúv 95           

Netechnické  rezervy 96           

z toho: dlhodobé zamestnanecké pôžitky 97           

Záväzky z poistenia a zaistenia 98           

Voči poisteným 99           

Zo spolupoistenia 100           

Voči sprostredkovateľom 101           



 

 

PASÍVA č. r. Stav 

    Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 3 4 5 6 7 

Voči zaisťovateľom 102           

Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia 103           

Krátkodobé zamestnanecké pôžitky  104           

Záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti 105           

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami 106           

   Sociálna poisťovňa 107           

   Zdravotné poisťovne 108           

Sociálny fond 109           

Ostatné 110           

Daňové záväzky  111           

z toho: bežný daňový záväzok 112           

            odložený daňový záväzok  113           

Účty časového rozlíšenia  114           

Ostatné záväzky 115           

z toho: prijaté preddavky 116           

Pasíva spolu  117           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

b) Vybrané údaje z aktív a pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

VÚ - P 1-04 IČO 
     

         
Aktíva  č. r. Stav  

Oprávky a 
opravné  

Stav (netto) 

    brutto položky Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 1 2 3 4 5 6 7 

Majetkové podiely  1               

Podiely v dcérskych spoločnostiach 2               

Podiely v spoločných podnikoch 3               

Podiely v pridružených podnikoch 4               

Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí 5               

Pozemky a stavby  6               

z toho: investície v nehnuteľnostiach 7               

             neprevádzkové    8               

Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate 9               

Nederivátové  10               

z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti 11               

Derivátové  12               

Finančné nástroje na predaj  13               

z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti 14               

Finančné nástroje držané do splatnosti 15               

Finančné umiestnenie v mene poistených 16               

Kladná reálna hodnota derivátových operácii na zabezpečenie 17               

Poskytnuté úvery, vklady a iné pohľadávky  18               

z toho: termínované vklady v bankách 19               

             pôžičky poskytnuté  poisteným 20               

Vklady pri aktívnom zaistení 21               

Pohľadávky z poistenia a zaistenia 22               

Voči poisteným  23               

Zo spolupoistenia 24               

Voči sprostredkovateľom 25               

Voči zaisťovateľom 26               

Regresy 27               



 

 

VÚ - P 1-04 IČO 
     

         
Aktíva  č. r. Stav  

Oprávky a 
opravné  

Stav (netto) 

    brutto položky Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 1 2 3 4 5 6 7 

Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia 28               

Podiely zaisťovateľov na technických rezervách 29               

Technická rezerva na poistné budúcich období 30               

Technická rezerva na poistné plnenia 31               

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy 32               

Technická rezerva na úhradu záväzkov voči SKP 
vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu 33               

Technická rezerva na životné poistenie 34               

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík 35               

Ďalšie technické rezervy 36               

Pokladničné hodnoty a peňažné ekvivalenty 37               

Pokladničné hodnoty 38               

Bežné účty v bankách 39               

Termínované vklady v bankách 40               

Ostatné 41               

Hmotný hnuteľný majetok   42               

Nehmotný majetok  43               

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 44               

Poistné zmluvy nadobudnuté v rámci portfóliového prevodu 45               

Softvér 46               

Goodwill 47               

Ostatné 48               

Daňové pohľadávky 49               

z toho: bežná daňová pohľadávka 50               

             odložená daňová pohľadávka  51               

Účty časového rozlíšenia  52               

Neobežné aktíva určené na predaj  53               

Ostatné aktíva 54               



 

 

VÚ - P 1-04 IČO 
     

         
Aktíva  č. r. Stav  

Oprávky a 
opravné  

Stav (netto) 

    brutto položky Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 1 2 3 4 5 6 7 

z toho: poskytnuté preddavky  55               

Aktíva spolu 56               
 

PASÍVA č. r. Stav 

    Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 3 4 5 6 7 

Vlastné imanie  57           

Základné imanie 58           

z toho: Upísané základné imanie splatené 59           

Vlastné akcie 60           

Emisné ážio 61           

Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne 62           

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 63           

z toho: rezervné fondy 64           

Fond vyrovnávacej rezervy 65           

Ostatné kapitálové fondy 66           

Oceňovacie rozdiely  67           

Z prepočtu zabezpečovacích derivátov 68           

Z ocenenia finančných nástrojov na predaj 69           

Z ocenenia pozemkov a stavieb 70           

Ostatné 71           

Vlastnosti ľubovoľnej účasti 72           

Hospodársky výsledok minulých rokov 73           

Hospodársky výsledok vo schvaľovacom období 74           

Hospodársky výsledok bežného obdobia 75           

Záväzky  76           

Podriadené záväzky 77           



 

 

PASÍVA č. r. Stav 

    Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 3 4 5 6 7 

Prijaté úvery a pôžičky 78           

z toho: vydané dlhové cenné papiere 79           

             úvery prijaté od spriaznených osôb 80           

             úvery od bánk 81           

             záväzky z finančného leasingu 82           

Vklady pri pasívnom zaistení 83           

Záporná  reálna hodnota derivátových operácii na 
obchodovanie 84           

Záporná reálna hodnota derivátových operácii na 
zabezpečenie 85           

Rezervy na poistné zmluvy 86           

Rezerva na poistné budúcich období 87           

Rezerva na poistné plnenia 88           

Rezerva na poistné prémie a zľavy 89           

Rezerva na úhradu záväzkov voči SKP vznikajúcich z 
činností podľa osobitného predpisu 90           

Rezerva na životné poistenie 91           

Ďalšie rezervy 92           

Rezerva na krytie rizika z investovania finančných 
prostriedkov v mene poistených 93           

Finančné záväzky z investičných zmlúv 94           

z toho: Finančné záväzky z investičných zmlúv na krytie 
rizika v  mene poistených vyplývajúce z investičných zmlúv 95           

Netechnické  rezervy 96           

z toho: dlhodobé zamestnanecké pôžitky 97           

Záväzky z poistenia a zaistenia 98           

Voči poisteným 99           

Zo spolupoistenia 100           

Voči sprostredkovateľom 101           

Voči zaisťovateľom 102           



 

 

PASÍVA č. r. Stav 

    Spolu ŽP a AZ - ŽP NP a AZ - NP AZ - ŽP AZ - NP 

a  b 3 4 5 6 7 

Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia 103           

Krátkodobé zamestnanecké pôžitky  104           

Záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti 105           

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami 106           

   Sociálna poisťovňa 107           

   Zdravotné poisťovne 108           

Sociálny fond 109           

Ostatné 110           

Daňové záväzky  111           

z toho: bežný daňový záväzok 112           

            odložený daňový záväzok  113           

Účty časového rozlíšenia  114           

Ostatné záväzky 115           

z toho: prijaté preddavky 116           

Pasíva spolu  117           
 

c) Pohľadávky po  lehote splatnosti 
 

Pohľadávky po lehote splatnosti č. r. Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 
Prírastok/ Úbytok 

a b c d e 

Pohľadávky celkom po lehote splatnosti v členení 1    

od 91 dní do 120 dní vrátane 2    

od 121 dní do 150 dní vrátane 3    

od 151 dní do 180 dní vrátane 4    

od 181 dní do 360 dní vrátane 5    

od 361 dní a viac dní 6    
 
 
 



  Konsolidované znenie  

 

d) Podsúvahové aktíva a pasíva 
 

Označenie podsúvahovej položky č. r. 
Stav 

Charakteristika 
podsúvahovej položky 

a b 1 2 

Finančné aktíva s obvyklým termínom dodania 
(spotové operácie) 1     

Hodnoty dané ako záruky 2     

Hodnoty odovzdané do úschovy 3     

Hodnoty odovzdané do správy 4     

Hodnoty odovzdané na uloženie 5     

Hodnoty prijaté ako záruky 6     

Ostatné 7     
 

Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov  
a) Vybrané údaje z nákladov a výnosov za bežné účtovné obdobie 

VÚ - P 1-04 IČO   

 

  č.r. 
  

Spolu 

Životné 
poistenie      

Neživotné 
poistenie       

Aktívne zaistenie 

Spolu B9 Spolu Spolu ŽP  NP 

a b 1 2 3 4 5 6 7 

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 7               

z toho: 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               



 

 

VÚ - P 1-04 IČO   

 

  č.r. 
  

Spolu 

Životné 
poistenie      

Neživotné 
poistenie       

Aktívne zaistenie 

Spolu B9 Spolu Spolu ŽP  NP 

a b 1 2 3 4 5 6 7 

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               

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 27               

z toho: provízie 28               

            marketing 29               

Správna réžia 30               

z toho: provízie 31               

            odpisy 32         
 

    

Ostatné technické náklady  33               

z toho: príspevky SKP 34               

            príspevky MV SR 35               

Technický výsledok  36               

Finančné výnosy spolu  37               

Výnosy z finančného majetku a investičného 
majetku, ktoré kryjú technické rezervy 38 

  
            

Kde riziko z investovaných prostriedkov 
nesie poisťovňa 39 

  
            

Kde riziko z investovaných prostriedkov 
nesie klient 40 

  
            

Výnosy z finančného majetku a investičného 
majetku, ktoré nekryjú technické rezervy 41 

  
            

Ostatné finančné výnosy 42               

Finančné náklady spolu  43               

Náklady  na finančný majetok a investičný 
majetok, ktorý kryje technické rezervy 44 

  
            

Kde riziko z investovaných prostriedkov 
nesie poisťovňa 45 

  
            

Kde riziko z investovaných prostriedkov 
nesie klient 46 

  
            

Náklady  na finančný majetok a investičný 
majetok, ktorý nekryje technické rezervy 47 

  
            



 

 

VÚ - P 1-04 IČO   

 

  č.r. 
  

Spolu 

Životné 
poistenie      

Neživotné 
poistenie       

Aktívne zaistenie 

Spolu B9 Spolu Spolu ŽP  NP 

a b 1 2 3 4 5 6 7 

Ostatné finančné náklady 48               

Finančný výsledok  49               

Ostatné výnosy 50               

Ostatné náklady 51               

Hospodársky výsledok pred zdanením  52               

Splatná daň z príjmov 53               

Odložená daň z príjmov 54               

Osobitný odvod 55               

Hospodársky výsledok po zdanení 56               
 

b) Vybrané údaje z nákladov a výnosov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

VÚ - P 1-04 IČO   

 

  č.r. 
  

Spolu 

Životné 
poistenie      

Neživotné 
poistenie       

Aktívne zaistenie 

Spolu B9 Spolu Spolu ŽP  NP 

a b 1 2 3 4 5 6 7 

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 7               

z toho: 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               



 

 

VÚ - P 1-04 IČO   

 

  č.r. 
  

Spolu 

Životné 
poistenie      

Neživotné 
poistenie       

Aktívne zaistenie 

Spolu B9 Spolu Spolu ŽP  NP 

a b 1 2 3 4 5 6 7 

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               

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 27               

z toho: provízie 28               

            marketing 29               

Správna réžia 30               

z toho: provízie 31               

            odpisy 32               

Ostatné technické náklady  33               

z toho: príspevky SKP 34               

            príspevky MV SR 35               

Technický výsledok  36               

Finančné výnosy spolu  37               

Výnosy z finančného majetku a investičného 
majetku, ktoré kryjú technické rezervy 38 

  
            

Kde riziko z investovaných prostriedkov 
nesie poisťovňa 39 

  
            

Kde riziko z investovaných prostriedkov 
nesie klient 40 

  
            

Výnosy z finančného majetku a investičného 
majetku, ktoré nekryjú technické rezervy 41 

  
            

Ostatné finančné výnosy 42               

Finančné náklady spolu  43               

Náklady  na finančný majetok a investičný 
majetok, ktorý kryje technické rezervy 44 

  
            

Kde riziko z investovaných prostriedkov 
nesie poisťovňa 45 

  
            



 

 

VÚ - P 1-04 IČO   

 

  č.r. 
  

Spolu 

Životné 
poistenie      

Neživotné 
poistenie       

Aktívne zaistenie 

Spolu B9 Spolu Spolu ŽP  NP 

a b 1 2 3 4 5 6 7 

Kde riziko z investovaných prostriedkov 
nesie klient 46 

  
            

Náklady  na finančný majetok a investičný 
majetok, ktorý nekryje technické rezervy 47 

  
            

Ostatné finančné náklady 48               

Finančný výsledok  49               

Ostatné výnosy 50               

Ostatné náklady 51               

Hospodársky výsledok pred zdanením  52               

Splatná daň z príjmov 53               

Odložená daň z príjmov 54               

Osobitný odvod 55               

Hospodársky výsledok po zdanení 56               
 

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  

  

 

Časť IV. Údaje k vybraným daniam a vybraným odvodom 
 

Dane a odvody Náklady 

a 1 

Splatná daň z príjmov  

Odložená daň z príjmov  

Osobitný odvod  

Odvod časti poistného pri PZP  

Odvod časti poistného z odvetví 
neživotného poistenia 

 

Daň z poistenia  

Miestne dane a poplatky  

Daň z motorových vozidiel  

Spolu:  
 

 
 



 

 

Vysvetlivky: 
 
1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky. 
 
2.  Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 
 
3.  Identifikátor právnickej osoby (LEI) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený. 
 
4.  Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., 
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 
 
5.  Údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi. 
 
6.  Údaje vo výkaze vybraných údajov sa uvádzajú v eurách a v rovnakej mernej jednotke ako je použitá 
v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou  individuálnej účtovnej 
závierky zostavenej podľa § 17a zákona nie je mena euro, prepočítajú sa  na účely uvádzania údajov vo výkaze 
vybraných údajov údaje v cudzej mene na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a zaokrúhlia sa na celé tisíce. 
 
7. Údaje vo výkaze vybraných údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa uvádzajú iba ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna individuálna účtovná závierka, a iba ak v bežnom účtovnom období nastala 
zmena v použitých účtovných metódach. 
 
8. V účtovnej jednotke, ktorou je Slovenská kancelária poisťovateľov, sa v riadkoch, pre ktoré nemá obsahovú 
náplň, vykazuje nula. 
 
9. V účtovnej jednotke, ktorá postupuje pri vykazovaní podľa medzinárodného účtovného štandardu 
finančného vykazovania IFRS 9, sa v riadkoch „Finančné nástroje na predaj“ vykazujú informácie „Finančné 
nástroje v reálnej hodnote preceňované cez ostatné súčasti komplexného výsledku“, v riadkoch „Finančné 
nástroje držané do splatnosti“ sa vykazujú informácie „Dlhové cenné papiere v amortizovanej hodnote“, 
v riadkoch „Termínované vklady v bankách“ sa vykazujú informácie „Termínované vklady v amortizovanej 
hodnote“ a v riadkoch „Oceňovacie rozdiely z ocenenia finančných nástrojov na predaj“ sa vykazujú informácie 
„Oceňovacie rozdiely z ocenenia finančných nástrojov v reálnej hodnote preceňovaných cez ostatné súčasti 
komplexného výsledku“. 

 
10. V časti I. písm. a) riadku 7 sa vykazujú pozemky a stavby vo vlastníctve poisťovne alebo pobočky 
zahraničnej poisťovne využívané na účely dosahovania výnosov z prenájmu alebo kapitálových výnosov. 
 
11. V časti I. písm. a) a b) riadku 52 sa vykazujú príjmy budúcich období a náklady budúcich období. 
 
12. V časti I. písm. a) a b) riadku 65 sa vykazuje suma, ktorá bola vytvorená ako Technická rezerva na 
vyrovnávanie mimoriadnych rizík. 
 
13. V časti I. písm. a) a b) riadkoch 87 až 92 sa vykazujú časti príslušných technických rezerv vytvorené k 
poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným 
štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4.  
 
14. V časti I. písm. a) a b) riadku 93 sa vykazuje časť technickej rezervy na krytie rizika z investovania 
finančných prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej 
zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 
 
15. V časti I. písm. a) a b) riadku 94 sa vykazuje časť technickej rezervy na krytie rizika z investovania 
finančných prostriedkov v mene poistených vytvorená k poistným zmluvám, ktoré nespĺňajú charakteristiku 
poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 



 

 

 
16. V časti I. písm. c) Pohľadávky po lehote splatnosti sa uvádzajú informácie o pohľadávkach v členení podľa 
jednotlivých časových intervalov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna individuálna účtovná závierka. Táto časť 
výkazu sa vypĺňa iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna individuálna účtovná závierka. 
 
17. V časti I. písm. d) Podsúvahové aktíva a pasíva sa v stĺpci Charakteristika podsúvahovej položky uvedie 
stručný popis príslušnej podsúvahovej položky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna individuálna účtovná 
závierka. Táto časť výkazu sa vypĺňa iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna individuálna účtovná závierka. 

18. V časti II. riadku 32 sa vykazujú odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, 
ktorý vlastní účtovná jednotka. 
19. V časti II. riadku 55 sa vykazuje osobitný odvod vypočítaný v súlade s osobitným predpisom.8)

                                                           
8 Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

20. V časti III. sa uvádzajú údaje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna individuálna účtovná závierka.  



 

 

21. V časti IV. sa vykazujú údaje o odvodovej povinnosti a daňovej povinnosti účtovnej jednotky, vrátane 
odvodu časti poistného pri PZP,8a) odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia,8b) dane z poistenia,8c) 
miestnych daní a poplatkov8d) a dane z motorových vozidiel.8e) V stĺpci „Náklady“ sa uvádzajú náklady 
vyplývajúce z daňovej povinnosti a odvodovej povinnosti okrem údaja k dani z poistenia, pri ktorom sa uvádza 
súčet zaplatenej dane za obdobie 1. až 3. štvrťroka a záväzku, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna 
individuálna účtovná závierka. 
 
Použité skratky: 
č. r. – číslo riadku 
r.    – riadok 
ŽP – životné poistenie 
NP – neživotné poistenie 
B9 - poistenie podľa osobitného predpisu9) 
AZ – aktívne zaistenie 
SKP – Slovenská kancelária poisťovateľov 
MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
PSČ – poštové smerové číslo 
PZP – povinné zmluvné poistenie. 

                                                           
8a) § 68 zákona č. 39/2015 Z. z. 
8b) § 205a ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z. 
8c) Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
8d) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. 
8e) Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
253/2015 Z. z. 
9) Príloha č. 1 časť B deviaty bod zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


