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Základné informácie

OBCHODNÉ MENO

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.
(ďalej „Spoločnosť“ alebo „PSLSP“)

SÍDLO

Priemyselná 1/A
821 09  Bratislava 2
Slovenská republika

IČO

35851023

IČ DPH

Sk2021710064

PRÁVNA FORMA

akciová spoločnosť

PREDMET ČINNOSTI 

vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia /
predaj produktov životného poistenia

AKCIONÁRI 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 33,33 % 
Erste Bank AG 33,33 % 
Sparkassen Versicherung AG 33,33 % 
Na základnom imaní Spoločnosti sa akcionári podieľajú rovnakým 
podielom - 1/3.

PREDSTAVENSTVO

Ing. Roman Podolák, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
Ing. Martin Suchánek, člen predstavenstva a riaditeľ pre obchod 
a marketing
Mag. Martin Hornig, člen predstavenstva a finančný riaditeľ

DOZORNÁ RADA

Mag. Klaus Bergsmann, predseda dozornej rady
Dr. Peter Bosek, člen dozornej rady
Mag. Klaus Mattes, člen dozornej rady

KONTAKT

sporotel: 0850 111 888
www.pslsp.sk
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Vybrané ukazovatele

2003 2004
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

Celkové aktíva 677 578 1 607 605
Základné imanie 81 000 81 000
Ostatné kapitálové fondy 188 200 150 035
Hospodársky výsledok - 80 164 - 20 443
Nová produkcia 332 177 1 107 058
Hrubé predpísané poistné 317 596 1 034 658
Počet uzavretých poistných zmlúv platných k 31. 12. daného roka 6 213 50 038 
Podiel na trhu životného poistenia 1,83 % 5,32 %
Počet zamestnancov k 31. 12. daného roka 42 42
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Vážené dámy, vážení páni, 

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne má za sebou druhý úspešný rok
svojej činnosti. Na poistný trh vstúpila v júni 2003. Už v tomto roku začala
dosahovať rast, ktorý pokračoval výraznými úspechmi v nasledujúcom
roku, čo potvrdilo aj prvé miesto počas prvých troch štvrťrokov a konečné
druhé miesto v objeme novej produkcie za rok 2004.  

Pri ponuke svojich produktov aj naďalej kladieme dôraz na využitie
najširšej distribučnej siete – bankových poradcov Slovenskej sporiteľne,
pretože veríme, že vzťah klienta a bankového poradcu je osobnejší
a dôvernejší ako v prípade poisťovacieho agenta. Preto pokračujeme
v prehlbovaní spolupráce s existujúcou distribučnou sieťou a v rozvoji
bankopoistenia. 

Za kľúčovú oblasť spolupráce považujeme kvalitu služieb
poskytovaných našim klientom, na ktorú v jednotlivých regiónoch
dohliadajú naši koordinátori bankopoistenia. Ich úloha spočíva hlavne
v zabezpečení odbornosti a predajných zručností  bankových poradcov, ich
podpory a informovanosti. 

V súvislosti so zmenami v legislatíve na konci roka 2004, chceme
klientom poskytnúť možnosť, aby sa prostredníctvom životného poistenia
mohli aktívne podieľať na získaní vyššieho dôchodku. Preto sme naše
aktivity zamerali aj na prípravu produktu, ktorý korešponduje s koncepciou
dôchodkovej reformy a zároveň umožňuje daňové zvýhodnenie.

Vývoj na peňažnom trhu bol ovplyvnený zásahmi Národnej banky
Slovenska, ktorá v priebehu roka 2004 trikrát pristúpila k zníženiu kľúčových
úrokových sadzieb. Tieto opatrenia však nemali väčší vplyv na finančné
operácie  Spoločnosti. Hoci sme rok ukončili stratou, vďaka znižovaniu
nákladov a zameraním sa na predaj už začiatkom roka sa nám podarilo znížiť
plánovaný záporný hospodársky výsledok až o 75 %.

Pracovné nasadenie našich zamestnancov i bankových poradcov
sa odzrkadlilo v udelení ocenenia našej poisťovni ako najlepšej dcérskej
spoločnosti sVersicherung za dosiahnuté plnenie stanovených cieľov.

Vychádzajúc z našich doterajších úspechov si uvedomujeme rastúci
záujem konkurencie o využitie príležitostí, ktoré ponúka bankopoistenie.
Z tohto dôvodu na najbližšie obdobie  za najväčšiu výzvu považujeme
pokračovať v nastolenom trende a udržať si získané prvenstvo v oblasti
životného poistenia poskytovaného v bankách.

Tento úspech je  výsledkom práce všetkých našich zamestnancov,
poradcov Slovenskej sporiteľne, ako aj zamestnancov našich akcionárov,
ktorým by som chcel poďakovať za vynaložené úsilie. Svojim úsilím, chuťou
pracovať a odhodlaním dosahovať ambiciózne ciele sa zaslúžili o to, že
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne už v krátkom čase svojho pôsobenia získava
na trhu životného poistenia výrazné úspechy. Všetkým za to srdečne
ďakujem a verím, že naša spolupráca bude aj naďalej úspešná.

Roman Podolák
predseda predstavenstva
a výkonný riaditeľ

Predstavenstvo
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ROMAN PODOLÁK
PREDSEDA PREDSTAVENST VA
A VÝKONNÝ RIADITEĽ

MARTIN HORNIG
ČLEN PREDSTAVENST VA
A FINANČNÝ RIADITEĽ

MARTIN SUCHÁNEK
ČLEN PREDSTAVENST VA
A RIADITEĽ PRE OBCHOD A MARKETING
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Prehľad podnikateľskej činnosti
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S cieľom zrýchliť a zefektívniť proces spracovania dát sa Spoločnosť
zamerala aj na technickú inováciu. Zaviedla automatizovaný systém
spracovania zmlúv. Zmluvy vytlačené na predajných miestach obsahujú
ochranný prvok dataglyph, v ktorom sú zakódované všetky informácie
nachádzajúce sa  v zmluve. Dataglyph slúži najmä na automatizáciu
ukladania zmlúv do informačného systému poisťovne. Po naskenovaní
poistnej zmluvy sú údaje z dataglyphu sof tvérovo rozpoznateľné
a pripravené na ďalšie využitie. Naskenované dokumenty sú zaradené do
digitálneho archívu, ktorý zjednodušuje prácu s existujúcimi poistnými
zmluvami.

Reforma dôchodkového zabezpečenia na Slovensku vyvrcholila
a do platnosti vstúpila 1. januára 2005 koncepciou, ktorá je postavená na
trojpilierovom systéme. Tretí, dobrovoľný pilier je založený na zhodnocovaní
prostriedkov v rámci doplnkového dôchodkového poistenia, životného
poistenia, vybraných bankových produktov a produktov kolektívneho
investovania. S rovnakou platnosťou rozšírila novela zákona o dani z príjmov
uplatnenie daňových úľav aj pre životné poistenie formou zníženia daňového
základu až o 12 000 Sk ročne. PSLSP sa preto zameriavala aj na prípravu
produktu, ktorý by v súlade s novou legislatívou popri poistnej ochrane
a vytváraní finančnej rezervy do budúcnosti umožnil získať doplňujúci
príjem k dôchodku.

Rok 2004 znamenal pre Poisťovňu Slovenskej sporiteľne (ďalej
„Spoločnosť“ alebo „PSLSP“) výrazný pokrok. Deklaruje to stále rastúci
počet klientov a tiež udržanie si poprednej pozície v dosiahnutom objeme
novej produkcie na slovenskom trhu životného poistenia počas celého
roka 2004. 

Za tento úspech vďačí Spoločnosť výberu jednoduchých a pre
klientov zaujímavých produktov, ako aj dobrej spolupráci s pracovníkmi
pobočiek, ktorí sa rýchlo stotožnili s produktmi poistenia.

Výhradným distribučným kanálom PSLSP je aj naďalej pobočková
sieť najväčšej a najsilnejšej banky na našom trhu, Slovenskej sporiteľne,
ktorú ku koncu roka 2004 tvorilo 336 predajných miest na celom území
Slovenska. Predaj poistných produktov sprostredkúvajú vyškolení osobní
bankoví poradcovia, ktorí vďaka dlhoročným vzťahom poznajú potreby
a požiadavky svojich klientov. To je základným predpokladom vytvárania
dôvernejších vzťahov ku klientovi.

V roku 2004 sa Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sústredila na
predaj existujúcich produktov kapitálového a úverového životného
poistenia, pričom počet poskytnutých poistení v oboch produktoch bol
zastúpený v rovnakom pomere. Kapitálové životné poistenie pre prípad
smrti alebo dožitia s možnosťou pripoistení trvalých následkov úrazu a smrti
následkom úrazu slúži okrem funkcie poistnej ochrany aj ako vhodný
investičný nástroj pre klienta s garantovanou technickou úrokovou mierou
počas celej doby poistenia.

V druhej polovici roka 2003 PSLSP rozšírila svoju ponuku produktov
o poistenie úverov, ktoré poskytovala v spolupráci s Poisťovňou Cardif
Slovakia.  Od 1. septembra 2004 poskytuje PSLSP úverové životné
poistenie v spolupráci s poisťovňou Kooperativa. Klienti si môžu poistiť
všetky druhy úverov poskytovaných Slovenskou sporiteľňou.

V nadväznosti na vnímanie oblasti ekonomiky poistenia, legislatívy,
vzdelávania a propagácie poisťovníctva ako celku a začlenenie sa medzi
ostatné poisťovne na trhu, po roku činnosti - dňa 29. januára 2004, -
požiadala PSLSP Slovenskú asociáciu poisťovní (SAP) o prijatie za
pridruženého člena. Na základe splnenia predpokladov členstva Prezídium
SAP schválilo prijatie Poisťovne Slovenskej sporiteľne za pridruženého
člena od 1. apríla 2004.

Počas roka 2004 nastali zmeny aj vo vedení PSLSP. Po odstúpení
Ing. Dušana Doliaka z postu predsedu predstavenstva, od júna 2004
dočasne zastával túto funkciu Mag. Erwin Hammerbacher, člen vedenia
s Versicherung. Dňa 1. decembra 2004 bol za predsedu predstavenstva
Poisťovne Slovenskej sporiteľne menovaný Ing. Roman Podolák, ktorý
zároveň zodpovedá aj za operatívny chod Spoločnosti.

S rastom  Spoločnosti vzniká potreba zmien sledujúcich vyššiu
racionalizáciu pracovných procesov. V súvislosti s tým došlo  k aktualizácii
a zdokonaleniu inter ného predajného programu ePIC,  ktor ý  je
neoddeliteľnou súčasťou predajného procesu. Predstavuje najdôležitejší
nástroj podpory osobných poradcov, ktorý umožňuje vytvoriť špecifickú
ponuku vybraného produktu pre každého klienta s následnou prípravou
poistnej zmluvy.
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Akcionári Poisťovne Slovenskej sporiteľne

Sparkassen Versicherung AG

Sparkassen Versicherung (s Versicherung), ktorá bola založená
v roku 1985, sa zameriava na oblasť životného poistenia a vystupuje ako
exkluzívny partner Erste Bank a rakúskych sporiteľní pri predaji životného
poistenia. Ponuka s Versicherung zahŕňa všetky formy starostlivosti
o budúcnosť pre jednotlivcov aj firmy v oblasti životného, úrazového
a dôchodkového poistenia, ako aj komplexné riešenia pre poistenie
domácností, rodinných domov a hrubých stavieb, ktoré ponúka v spolupráci
s Donau Versicherung.

> V roku 2004 si s Versicherung aj naďalej udržala prvé miesto na rakúskom
trhu životného poistenia, a to už po štvrtý raz za sebou. Zvlášť v oblasti
bežne plateného životného poistenia bol zaznamenaný uspokojivý rast.

> Strategickým cieľom na rok 2005 je udržať si prvé miesto na trhu
životného poistenia, rozširovať svoj podiel na trhu a získať nových klientov,
ako aj zvýšiť príjem poistného zo zahraničných operácií.

Erste Bank AG

Erste Bank je vedúcou retailovou bankou poskytujúcou finančné
služby v strednej Európe. Z hľadiska celkových aktív je druhou najväčšou
bankovou skupinou v Rakúsku. Svoje pôsobenie v posledných rokoch
rozšírila okrem Rakúska aj do iných krajín strednej Európy – Slovenskej
republiky, Českej republiky, Chor vátska a Maďarska, kde sa stará
o takmer12 miliónov klientov. Sila banky popri geografickom rozložení
spočíva predovšetkým v kvalite poskytovaných produktov a služieb, ako aj
v lojalite svojich zamestnancov.

> Poskytuje širokú škálu bankových a f inančných služieb vrátane
investovania, poskytovania úverov a poistenia. Zameriava sa na
privátnych klientov, ako aj na malé a stredné podniky.

> Cieľom skupiny Erste Bank je dosiahnutie konečného čistého zisku po
zdanení minimálne v hodnote 660 mil. eur v roku 2005.

> Budúci rast skupiny je založený na štyroch základných stratégiách –
zameranie sa na využitie potenciálu vlastného obchodu; vybudovanie
silnej retailovej franšízy v spolupráci  s rakúskymi sporiteľňami; zameranie
sa na vnútorný trh predstavujúci 40 miliónov ľudí v strednej Európe,
rozšírenie viackanálového distribučného modelu do celej strednej Európy.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou sporenia na
Slovensku, ktorého korene siahajú až do 19. storočia. S počtom 2,5 milióna
klientov je najväčšou komerčnou bankou v Slovenskej republike. Sústreďuje
sa na poskytovanie komplexných bankových služieb retailovým aj firemným
klientom. 

> V roku 2004 Slovenská sporiteľňa opäť potvrdila postavenie najväčšej
a najsilnejšej banky na Slovensku s významným rastom objemu
poskytnutých úverov. Okrem toho má dlhodobo vedúce postavenie
v oblasti celkových aktív, vkladov klientov aj v počte vydaných platobných
kariet.

> Slovenská sporiteľňa zvýšila v roku 2004 zisk po zdanení o 19 %, teda
o viac než 500 mil. Sk a pozitívny trend si udržala vo všetkých kľúčových
ukazovateľoch.

> Medzi ciele Slovenskej sporiteľne na rok 2005 patrí udržanie trhových
podielov a dosiahnutie 20 % návratnosti kapitálu.
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Najväčšia komerčná banka v SR

Najväčšia poisťovňa v oblasti

životného poistenia v Rakúsku

Vedúca retailová banka v strednej Európe

Akcionári PSLSP, a. s.
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Produktové portfólio

Zmiešané životné poistenie 

Kapitálové životné poistenie platené jednorazovo  

> poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia v dôsledku akejkoľvek príčiny.
Poistné je splatné jednorazovo pri podpise poistného návrhu.

> predstavuje dlhodobú investíciu, ktorá garantuje istotu vo výške poistnej
sumy a výhodné zhodnotenie vložených finančných prostriedkov. 

Kapitálové životné poistenie platené bežne    

> poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia z akejkoľvek príčiny.
> poistenie možno platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne, klient

si sám určí spôsob platenia.
> možnosť dojednať si pripoistenia pre prípad smrti v dôsledku úrazu a pre

prípad trvalých následkov úrazu. 
> predstavuje bezpečnú formu pravidelného sporenia s možnosťou ochrany

finančných prostriedkov pred infláciou.
> popri zabezpečení poisteného a jeho blízkych pre prípad poistných

udalostí umožňuje sporiť si na dôchodok a pritom si uplatniť aj daňové
výhody.

Rizikové životné poistenie  

Úverové životné poistenie spojené s hypotekárnym úverom

Úverové životné poistenie spojené so spotrebným úverom

Úverové životné poistenie spojené s kontokorentným úverom

> flexibilné zabezpečenie úveru pri jeho poskytnutí Slovenskou sporiteľňou,
resp. počas jeho trvania - proti riziku nesplácania úveru z dôvodov smrti,
trvalých následkov úrazu, dočasnej  pracovnej neschopnosti a straty
zamestnania dlžníka.

Skupinové poistenie (od januára 2005)

SPOROistota 

> predstavuje poistenie pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny a pre prípad
úrazu, ktorý spôsobí smrť alebo zanechá trvalé následky na zdraví
poisteného.

> produkt je určený iba majiteľom bežných účtov pre fyzické osoby -
nepodnikateľov SPOROžíro alebo  osobám s dispozičným právom na
takomto type účtov.
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Organizačná štruktúra
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Organizačná štruktúra PSLSP k 22. 2. 2005

CEO
Roman Podolák

CFO
Martin Hornig

oddelenie poistnej
matematiky

oddelenie
podpory predaja

CMO
Martin Suchánek

predstavenstvo

sektretariát
predstavenstvaasset management

oddelenie správy
zmlúv, upisovania
rizík a likvidácie

poistných udalostí

vnútorný audit

oddelenie
informačných
technológií a
organizácie

oddelenie riadenia
predaja

koordinátor
marketingu finančné oddelenie

Dozorná rada
Klaus Bergmann, Peter Bosek, Klaus Mattes
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Vývoj poistného trhu

Charakteristika poistného trhu

Na poistnom trhu pokračujú vlastnícke zmeny formou zlučovania
poisťovní do poisťovacích skupín alebo f inančných konglomerátov. 
Objem zahraničného kapitálu investovaného do poisťovníctva v SR 
v roku 2004 opäť rástol. Prílev zahraničného kapitálu sa prejavuje
zvyšovaním základného imania v poisťovniach vlastnených zahraničnými
akcionármi. 

K 31. 12. 2004 bolo na slovenskom poistnom trhu evidovaných 
25 komerčných poisťovní a 1 pobočka zahraničnej poisťovne, z toho 15 bolo
univerzálnych poisťovní, 7 životných a 4 neživotné poisťovne.

Po vstupe Slovenska do Európskej únie môžu aj zahraničné
poisťovne z členských štátov  EÚ pôsobiť a ponúkať svoje produkty na
území Slovenska. Poisťovaciu činnosť môžu vykonávať dvoma spôsobmi,
a to buď prostredníctvom svojej pobočky alebo na základe práva
slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky. Cezhraničné
poskytovanie poisťovacích služieb ako aj poskytovanie formou vlastnej
pobočky zatiaľ neovplyvnilo poistný trh na Slovensku, keďže žiadna
z poisťovní členských štátov túto možnosť nevyužila. Mnohé poisťovne,
ktoré mali záujem o slovenský trh, na ňom už pôsobili cez svoje majetkové
účasti v jednotlivých spoločnostiach. Prevažnú väčšinu slovenských
poisťovní  vlastnia priamo alebo nepriamo zahraniční vlastníci. 

Okrem prílevu zahraničného kapitálu sa poisťovne snažia posilniť
svoju pozíciu hľadaním nových distribučných kanálov napríklad spoluprácou
s komerčnými bankami, kde prebieha krížový predaj produktov.  

Rok 2004 sa vyznačoval zmenami legislatívnych podmienok
a dovŕšením mnohých reforiem. Najvýznamnejšou z nich bola reforma
dôchodkového systému. Najprv boli schválené zásadné zmeny v prvom,
priebežnom pilieri dôchodkového systému. Zvýšil sa vek odchodu do
dôchodku na 62 rokov a posilnila sa závislosť dôchodku od odvedených
príspevkov. V rámci druhého pil iera zaviedol zákon o starobnom
dôchodkovom sporení dobrovoľný systém osobných účtov, na ktorých si
budú občania sporiť finančné prostriedky na dôchodok. Záujem o založenie
dôchodkovej správcovskej spoločnosti prejavilo osem spoločností. Do
druhého piliera dôchodkového sporenia by sa mala zapojiť väčšia časť
obyvateľstva v produktívnom veku. Zmeny čakajú aj doplnkové dôchodkové
poisťovne, ktoré sa musia do konca roku 2005 transformovať na doplnkové
dôchodkové spoločnosti. V rámci tretieho, dobrovoľného piliera si občania
môžu založiť účelové sporenie na dôchodok prostredníctvom doplnkových
dôchodkových spoločností, životného poistenia, podielových fondov alebo
bankových produktov. Výhodou tejto formy sporenia je podpora štátu,
ktorý rozšíril daňové úľavy na všetky formy účelového sporenia na dôchodok. 

Dôchodková reforma  zvyšuje povedomie občanov o potrebe
zabezpečiť sa na  dôchodkový vek zhodnocovaním úspor, čo má do istej
miery pozitívny vplyv aj na oblasť životného poistenia.  Dôchodková reforma
vyvoláva záujem občanov o produkty, v ktorých je poistná suma vyplácaná
v anuitách, na čo poisťovne reagujú rozšírením ponuky produktov tohto
druhu.

Zaplatené poistné bude postupne stúpať, nebude to však reakcia
na vstup Slovenskej republiky do EÚ. Toto postupné zvyšovanie bude
súvisieť  s inf láciou,  ako aj  so skval i tňovaním služieb,  vyššou
kúpyschopnosťou obyvateľstva, rastom reálnych miezd a pod.

Zhodnotenie poistného trhu

V roku 2004 poistný trh naďalej rástol. Celkové predpísané poistné
dosiahlo v roku 2004 hodnotu takmer 48 mld. Sk, medziročne zaznamenalo
nárast o 13,92 %. Z toho výška predpisu neživotného poistenia je 28,5 mld.
Sk, čo predstavuje 59,5 % celkového predpísaného poistného. Trh
životného poistenia síce každoročne rastie, ale za posledné roky si stále
udržiava rovnaký, približne 40 % podiel na celkovom predpísanom
poistnom. Predpis životného poistenia dosiahol výšku 19,5 mld. Sk.

Podiel životného a neživotného poistenia podľa výšky
predpísaného poistného (v mil. Sk)

Na Slovensku je  t r h ž ivotného pois tenia naďalej  vysoko
koncentrovaný, jedine prvých päť poisťovní dosahuje predpis poistného
v miliardách slovenských korún a ovládajú okolo 75 % trhu. Cieľom
Poisťovne Slovenskej sporiteľne bolo zaradiť sa do tejto silnej päťky a v roku
2004 sa jej to aj podarilo. Trh životného poistenia sa v roku 2004 vyznačoval
opätovným zvýšením dynamiky rastu a oproti roku 2003 dosiahol nárast
12,2 %. Nárast ovplyvnilo aj zvýšenie informovanosti ľudí o potrebe
zabezpečenia sa na dôchodkový vek zhodnocovaním úspor.

Po poklese objemu novej produkcie v roku 2003 došlo v roku 
2004 na trhu životného poistenia k jeho opätovnému nárastu o 18 % oproti
roku 2003. Nová produkcia dosiahla 5,7 mld. Sk. Na tomto raste sa
výraznou mierou podieľala Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, bez príspevku
ktorej by nová produkcia v životnom poistení medziročne vzrástla približne

2001 2002 2003 2004

31 858

36 283

42 129

47 992

28 546

19 446

24 803

17 326
20 609

15 674

17 980

13 878

Celkom          
Neživotné
Životné
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VÝVOJ POISTNÉHO TRHU

len o 2,3 %. Prvé dve poisťovne, medzi ktoré patrí aj Poisťovňa Slovenskej
sporiteľne, dosiahli takmer 40 % podiel z novej produkcie životného
poistenia.

Umiestnenie PSLSP na trhu  

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne začala s aktívnym predajom svojich
produktov prostredníctvom bankových poradcov Slovenskej sporiteľne
v júni 2003. Do konca roka 2004 uzavrela 50 038 platných poistných
zmlúv s objemom predpísaného poistného 1,034 mld. Sk. S týmto
objemom a s 5,32 % podielom na trhu životného poistenia sa stala piatou
najväčšou životnou poisťovňou na slovenskom trhu.

Vývoj platných poistných zmlúv v ks

Dôveru spoločnosti a poskytovaným finančným službám už prejavilo
47 825 klientov, ktorí sa rozhodli  využiť poistnú ochranu a zabezpečiť sa
do budúcnosti. Nová produkcia PSLSP vzrástla v roku 2004 medziročne o
viac než 230 % na 1,1 mld. Sk. V druhom roku predaja  životného poistenia
dosiahla spoločnosť 2. miesto v objeme novej produkcie na trhu životného
poistenia s takmer 20 % podielom.

V roku 2004 ponúkala dva produkty, a to kapitálové životné
poistenie s dvoma rôznymi spôsobmi platenia a úverové životné poistenie.
Pomer počtu poistení poskytnutých v oboch produktoch bol približne
rovnaký.

Štruktúra portfólia podľa počtu uzavretých zmlúv

Úverové životné poistenie 51 %

Kapitálové životné poistenie bežne platené 20 %

Kapitálové životné poistenie jednorazovo platené 29 %

2003

2178 243

3792

25421

2004

10243

14347

Kapitálové životné poistenie bežne platené          
Kapitálové životné poistenie jednorazovo platené
Úverové životné poistenie
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Správa dozornej rady

Správa z kontrolnej činnosti dozornej rady
pre valné zhromaždenie

V druhom roku svojej činnosti Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
ukázala, že s pomocou dobre vybudovanej obchodnej siete a vhodne
zvolených, pre predajcov a klientov jednoduchých poistných produktov, je
možné úspešne sa presadiť na poistnom trhu. Vďaka rastúcemu záujmu
o životné poistenie sa Spoločnosť dokázala prebojovať na 5. miesto podľa
objemu predpísaného poistného a na 2. miesto v novej produkcii v oblasti
životného poistenia. 

Počas celého roka dozorná rada vykonávala svoju dozornú
a kontrolnú činnosť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a zákona o poisťovníctve č. 95/2002 a priebežne monitorovala
finančnú situáciu Spoločnosti. Prostredníctvom dobre vybudovaného
vnútorného kontrolného systému mala dozorná rada neustále prehľad
o riadnom vedení Spoločnosti a bola pravidelne informovaná o všetkých
významných udalostiach v Spoločnosti.

Ročná účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2004, bola
auditovaná nezávislým audítorom KPMG Slovensko spol. s r. o. v súlade so
slovenskými účtovnými štandardmi. Podľa správy poskytnutej nezávislým
audítorom KPMG, účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach f inančnú situáciu Spoločnosti k 31. decembru 2004
a výsledok jej hospodárenia za rok 2004 v súlade so slovenským zákonom
o účtovníctve. Audítor nevzniesol žiadne námietky voči účtovnej závierke
Spoločnosti.

Ročná účtovná závierka a správa o hospodárení Spoločnosti boli
predložené dozornej  rade predst avenstvom v súlade s ter mínmi 
platnej legislatívy. Dozorná rada vyhlasuje, že správa predložená
predstavenstvom zobrazuje skutočný stav hospodárenia Spoločnosti
a súhlasí s návrhom predstavenstva o vysporiadaní straty, ktoré je v súlade
s platnou legislatívou SR.

Ver íme,  že Spoločnosť  bude aj  v roku 2005 pokračovať
v dosahovaní dobrých výsledkov, aby si mohla odkrojiť ešte väčší podiel zo
slovenského poisťovacieho koláča. Zároveň dozorná rada vyslovuje
poďakovanie predstavenstvu ako aj všetkým zamestnancom Spoločnosti
za  výsledky dosiahnuté v roku 2004.

23. februára 2005

Klaus Bergsmann 
predseda Dozornej rady 
Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s.  
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Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2004 
v skrátenom formáte

Skrátená súvaha
k 31. 12. 2004 a 2003

2004 2003          
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

AKTÍVA
Nehmotný majetok 51 340 60 484
Finančné umiestnenie (investície) 1 534 264 604 030
Pozemky a stavby 0 0
Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky 0 0
Ostatné finančné umiestnenie 1 534 264 604 030
Finančné umiestnenie v mene poistených 0 0
Pohľadávky 11 946 5 366
Pohľadávky z poistenia 557 5 303
Pohľadávky zo zaistenia 0 0
Ostatné pohľadávky 11 389 63
Ostatné aktíva 6 174 3 007
Hmotný hnuteľný majetok a zásoby 4 467 1 328
Pokladničné hodnoty a bankové účty 1 638 1 678
Iné aktíva 69 1
Účty časového rozlíšenia 3 881 4 691
AKTÍVA celkom 1 607 605 677 578

PASÍVA 
Vlastné imanie 219 592 198 036
Základné imanie 81 000 81 000
Ostatné kapitálové fondy 150 035 188 200
Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov 0 0
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 9 000 9 000
Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 0
Výsledok hospodárenia  bežného účtovného obdobia -20 443 -80 164
Podriadené pasíva 0 0
Technické rezervy 1 278 326 302 204
Technická rezerva na poistné budúcich období 3 004 1 664
Technická rezerva na životné poistenie 1 270 360 300 267
Technická rezerva na poistné plnenie 4 962 273
Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených 0 0
Rezervy 5 128 491
Vklady pri pasívnom zaistení 0 0
Záväzky 104 476 176 836
Záväzky z poistenia 90 621 164 234
Záväzky zo zaistenia 360 21
Ostatné záväzky 13 495 12 581
Účty časového rozlíšenia 83 11
PASÍVA celkom 1 607 605 677 578
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Skrátený výkaz ziskov a strát
k 31. 12. 2004 a 2003

2004 2003
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU 0 0

TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÉMU POISTENIU
Zaslúžené poistné, bez zaistenia 1 032 716 315 911
Výnosy z finančného umiestnenia 186 207 89 207
Prírastky hodnoty finančného umiestnenia 9 986 0
Ostatné technické výnosy, bez zaistenia 1 769 35
Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia -11 866 -300
Zmena stavu ostatných technických rezerv, bez zaistenia -970 093 -300 267
Prémie a zľavy, bez zaistenia 0 0
Čistá výška prevádzkových nákladov -131 036 -102 923
Náklady na finančné umiestnenie -136 541 -80 022
Úbytky hodnoty finančného umiestnenia -4 306 0
Ostatné technické náklady, bez zaistenia -2 029 -57
Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na netechnický účet 0 0
Výsledok technického účtu k životnému poisteniu -25 193 -78 416

NETECHNICKÝ ÚČET
Výsledok technického účtu  k neživotnému poisteniu 0 0
Výsledok technického účtu k životnému  poisteniu -25 193 -78 416
Prevedený výsledok z finančného umiestnenia 0 0
Ostatné výnosy 1 459 64
Ostatné náklady -5 728 -724
Ostatné dane a poplatky -714 -1 088
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 733 0
Výsledok hospodárenia  z bežnej činnosti po zdanení -20 443 -80 164
Mimoriadny výsledok hospodárenia 0 0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -20 443 -80 164
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Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2004

I.  Všeobecné údaje
1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.
Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava 2
IČO: 35 85 10 23

2. Hlavný predmet činnosti: 

Na základe povolenia ÚFT zo dňa 18. 12. 2002 vykonáva
spoločnosť len životné poistenie, a to
> poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie

pre prípad smrti alebo dožitia,
> poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením k hlavnému

poisteniu.

3. Pôsobenie spoločnosti: 

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. vykonáva svoju činnosť na
celom území SR prostredníctvom pobočiek Slovenskej sporiteľne, a. s.

4. Štruktúra akcionárov:

5. Zoznam členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov
a vedúcich zamestnancov:

1. Členovia predstavenstva:
> Ing. Roman Podolák, predseda predstavenstva od 1. 12. 2004
> Ing. Dušan Doliak, predseda predstavenstva od 27. 1. 2003 do 4. 8. 2004
> Mag. Martin Hornig, člen predstavenstva od 27. 1. 2003
> Ing. Martin Suchánek, člen predstavenstva od 27. 1. 2003
> Mag. Er vin Hammerbacher, člen predstavenstva od 27. 8. 2004 

do 30. 11. 2004

2. Členovia dozornej rady:
> Mag. Klaus Bergsmann, predseda dozornej rady od 27. 1. 2003
> Dr. Peter Bosek, člen dozornej rady od 27. 1. 2003
> Mag. Klaus Mattes, člen dozornej rady od 31. 3. 2004
> RNDr. Roman Vlček, člen dozornej rady od 27. 1. 2003 do 31. 3. 2004

3. Prokuristi:
> Ing. Viera Kubašová, vedúca finančného oddelenia; 

4. Vedúci zamestnanci:
> Ing. Viera Kubašová, vedúca finančného oddelenia   
> RNDr. Mária Maryniaková, vedúca oddelenia poistných matematikov
> Mgr. Ivan Tomáš, vedúci oddelenia informačných technológií
> Sylvia Tomšíková, vedúca oddelenia správy zmlúv, upisovania rizík

a likvidácie poistných udalostí

6. Zamestnanci: 

Spoločnosť k 31. 12. 2004 zamestnávala 42 zamestnancov.
Priemerný počet zamestnancov v sledovanom období bol 41. Stav
zamestnancov k 31. 12. 2003 bol taktiež 42 zamestnancov. 

V stave zamestnancov nie je zahrnutý počet členov predstavenstva
(3) a počet členov dozornej rady (3).    

7. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych
orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky: 

Hrubé peňažné príjmy členov štatutárnych orgánov vyplatené
Spoločnosťou v roku 2004 za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom
účtovnom období boli vo výške 5 475 tis. Sk, dozorným orgánom neboli
vyplácané žiadne odmeny. 

Štatutárnemu ani dozornému orgánu nebola v roku 2004
poskytnutá žiadna pôžička.

8. Schválenie účtovnej závierky za rok 2003:

Dňa 31. 3. 2004 schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti
účtovnú závierku za rok 2003. Zároveň bolo schválené vyrovnanie straty
za rok 2003 na ťarchu prostriedkov ostatných kapitálových fondov.

podiel na základnom imaní
v tis. Sk v %

Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava 27 000 33,33
Erste Bank der Oesterreichischen 
Sparkassen AG, Wien, 27 000 33,33
Sparkassen Versicherung AG, Wien 27 000                33,33
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Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. 12. 2004 je zostavená v súlade
so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
a opatrením MF SR č. 22 213/2002-92 za účtovné obdobie od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004.

Spoločnosť účtuje v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z.
v platnom znení a opatrením MF SR č. 22 212/2002-92 (ďalej len
Opatrenie). Spoločnosť v priebehu roka 2004 nemenila účtovné zásady
a metódy a rešpektuje zásadu opatrnosti, zásadu vecnej a časovej súvislosti
a zásadu oceňovania majetku.

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania
Spoločnosti (going concern).

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky
spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché Mýto 4, 816 07 Bratislava
a táto je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu 
Er s te  Bank der  Oes ter re ichischen Spar kassen AG,  Wien.  T ieto
konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených
spoločností. 

1. Oceňovanie majetku a záväzkov

a) Hmotný a nehmotný majetok

Hmotný a nehmotný majetok sa oceňuje cenou obstarania zvýšenou
o náklady na obstaranie (prepravné, clo, ...) vrátane kurzových rozdielov
a DPH. Všetok majetok spoločnosti bol obstaraný kúpou. 

b) Zásoby

Spoločnosť nevlastnila v sledovanom období žiadne zásoby.

c) Finančné investície

Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní ocenia cenou obstarania
zvýšenou o alikvotné úrokové výnosy pri nákupe a o poplatky za obstaranie
investície. Ďalej sa oceňujú podľa toho, či sú držané do splatnosti (oceňujú
sa metódou efektívnej úrokovej miery) alebo na predaj (oceňujú sa reálnou
hodnotou). Hodnota finančných investícií prinášajúcich úrokový výnos je
mesačne zvyšovaná o alikvotný úrokový výnos k poslednému dňu
v mesiaci. 

Vklady v bankách sa oceňujú nominálnou hodnotou a ich hodnota
sa taktiež zvyšuje o alikvotný úrokový výnos k poslednému dňu v mesiaci.

d) Peňažné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny v slovenských korunách sa oceňujú
menovitou hodnotou. Peňažné prostriedky v cudzej mene sa evidujú
v nominálnej hodnote, na slovenskú menu sú prepočítané pri nákupe
kurzom nákupu danej banky a pri ďalšom ocenení kurzom NBS ku dňu
precenenia.  

e) Záväzky 

Záväzky okrem technických rezer v sa oceňujú pri ich vzniku
menovitou hodnotou. Záväzky v cudzej mene sa prepočítajú na slovenské
koruny pri ich vzniku ako aj pri ďalšom precenení kurzom NBS k danému
dňu (nákupu, precenenia), pričom kurzový rozdiel zvyšuje alebo znižuje
hodnotu záväzkov.  

f) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku a ich
hodnota sa znižuje o hodnotu vytvorených opravných položiek.

K pohľadávkam z poistenia sa na základe výsledkov sledovania
upomienkovacieho procesu stanovili kritériá na tvorbu opravných položiek.
Pri dlžnom poistnom po dobu 2 mesiace 35 % z objemu pohľadávky,
3 mesiace 65 %, 4 a viac mesiacov 100 %. Pri zániku poistenia z dôvodu
neplatenia sa vytvorí opravná položka vo výške 100 % pohľadávky.
Spoločnosť vyzýva klientov k úhrade dlžného poistného a v prípade
pohľadávok do výšky 50 Sk upúšťa od ďalšieho vymáhania vzhľadom na to,
že náklady na vymáhanie by boli vyššie ako vzniknutý dlh. K ostatným
pohľadávkam neboli vytvárané žiadne opravné položky. 

2. Deň uskutočnenia účtovného prípadu 

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň vzniku pohľadávky
a záväzku alebo ich zmeny, deň obstarania, zmeny a pohybu majetku.
Dňom účtovania pohľadávky z prvého poistného je začiatok poistenia, a to
je prvý deň nasledujúceho mesiaca po dni uzavretia poistnej zmluvy. Deň
účtovania pohľadávky z následného poistenia je prvý deň v mesiaci,
v ktorom začína plynúť následné poistné obdobie. Deň účtovania obchodov
s cennými papiermi je popísaný v čl. II, bod 4.

3. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku 

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú stanovené
vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

II. Informácie o uplatnených účtovných zásadách
a metódach
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však musí byť nehmotný majetok odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho
obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Pri účtovaní odpisov
hmotného a nehmotného majetku sa používa  rovnomerný odpis. Doba
odpisovania hmotného majetku vychádza zo zaradenia do skupín v súlade so
zákonom o dani z príjmu (osobné počítače a ostatný hardvér 4 roky, nábytok
6 a 12 rokov, kancelárske stroje a prístroje 4 roky (viď čl. V, bod 2). Nehmotný
majetok sa odpisuje počas štyroch rokov okrem zriaďovacích nákladov. Odpisový
plán zriaďovacích nákladov upravuje ich odpisovanie  počas piatich rokov.

Na účte Drobný hmotný a Drobný nehmotný majetok sa účtuje len
v tom prípade, ak je predpokladaná doba jeho použitia dlhšia ako jeden
rok a obstarávacia cena od 3 tis. Sk do 30 tis. Sk pre hmotný majetok
a drobný nehmotný majetok od 5 tis. Sk do 50 tis. Sk. 

4. Účtovanie cenných papierov 

Pri účtovaní obchodov s cennými papiermi sa do celkovej ceny
obstarania alebo predaja zahŕňajú aj vzniknuté poplatky. Pri cenných
papieroch držaných do splatnosti je dňom účtovania deň vysporiadania
obchodu a pri cenných papieroch určených na predaj je dňom účtovania
deň dohodnutia obchodu. Cenný papier je zaradený na základe zváženia
zámeru, s akým bol obstaraný a na základe interného limitu pre cenné
papiere určené na predaj a cenné papiere držané do splatnosti a ďalej sa
o ňom účtuje v zmysle platnej legislatívy.

5. Účtovanie kurzových rozdielov 

Kurzové rozdiely vzniknuté pri úhradách záväzkov z bežného
hospodárskeho styku a kurzové rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
v cudzej mene boli účtované na účtoch nákladov a výnosov. Kurzové rozdiely
vzniknuté pri obstaraní hmotného a nehmotného majetku boli zahrnuté
na základe Opatrenia (a po predchádzajúcej konzultácii s MF SR) do
obstarávacej ceny majetku. 

6. Účtovanie zmlúv o budúcej kúpe prenajatej veci  

Spoločnosť účtuje podľa starého spôsobu účtovania tzv. netto
spôsobom, tak ako umožňuje Metodický pokyn MF SR č. 25 279/2003-92,
t. j. splátky na základe zmluvy a splátkového kalendára sa účtujú priamo
do nákladov, keďže všetky splátky sú v rovnakej výške (k žiadnej zmluve
nebola dodávateľom stanovená zvýšená prvá splátka). Všetky lízingové
zmluvy boli uzatvorené do 31. 12. 2003. Celkový záväzok zo zmlúv o budúcej
kúpe prenajatej veci sa eviduje na podsúvahových účtoch a postupne sa
znižuje (viď čl. VII). 

7. Účtovanie o odloženej dani   

Pri vyčíslení odloženej dane sa súvahovou metódou porovnáva
účtovná a daňová hodnota majetku a záväzkov, pričom sa zisťujú ich

prechodné alebo trvalé rozdiely. Zistenie prechodných rozdielov vedie ku
vzniku odloženej daňovej pohľadávky alebo záväzku. Účtovanie vzniknutej
daňovej pohľadávky je možné len za predpokladu, že si Spoločnosť
v budúcnosti bude môcť túto daňovú pohľadávku uplatniť.  

Výsledkom odloženej dane za rok 2003 bola odložená daňová
pohľadávka. O tejto pohľadávke Spoločnosť neúčtovala vzhľadom na to, že
v súlade so zákonom o dani z príjmu uplatňovaným pre zdaňovacie obdobie
2003 a z dôvodu očakávanej straty v nasledujúcich obdobiach neexistoval
žiaden predpoklad, že si Spoločnosť túto daňovú pohľadávku bude môcť
uplatniť. Vzhľadom na zmenu legislatívy v priebehu roku sa však Spoločnosť
rozhodla od roku 2004 o odloženej dani účtovať. Bližšie údaje o odloženej
dani viď v časti V, bod 6.

8.  Identifikácia rizikových aktív    

Spoločnosť investuje prostriedky technických rezerv ako aj vlastné
prostriedky so zásadou opatrnosti do aktív s minimálnou mierou rizika
a preto ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neidentifikuje
žiadne rizikové finančné aktíva. 

Pri pohľadávkach sa sleduje splatnosť pohľadávok z predpísaného
poistného a na základe interne schváleného upomienkovacieho procesu
sa dlžníci mesačne vyzývajú k úhrade dlžného poistného. Ku koncu
vykazovaného obdobia nebolo potrebné vytvoriť žiadne opravné položky
k existujúcim aktívam okrem pohľadávok z predpisu poistného (viď článok
II, bod 1 písm. f a článok V, bod 4).  

9. Technické rezervy - zásady pre tvorbu a účtovanie
technických rezerv    

a) Rezervy životného poistenia 

V účtovníctve sa vykazuje brutto rezerva na mesačnej báze. Pretože
sa rezerva počíta k výročiam, spoločnosť používa pre výpočet rezervy
k ľubovoľnému dátumu medzi týmito výročiami lineárnu interpoláciu
výročných rezerv. Záporné hodnoty rezerv sa nulujú.  

Rezervy životného poistenia sa testujú na dostatočnosť. Test
pr imeranost i ,  ktor ým sa dost atočnosť  rezer v  z isťuje,  vychádza
z odpor účania Slovenskej  spoločnosti  aktuárov a predpokladov
Spoločnosti.

b) Rezerva na poistné plnenia – na nahlásené a nevybavené poistné
udalosti (RBNS) 

Spoločnosť tvorí rezervu na vzniknuté a nahlásené poistné udalosti
v závislosti od typu produktu vo výške predpokladaného poistného plnenia.
Pri ukončení poistnej zmluvy poistnou udalosťou sa súčasne rozpúšťa
rezerva na životné poistenie a rezerva na poistné budúcich období. Suma
RBNS rezervy je upravená o náklady spojené s likvidáciou poistnej udalosti.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
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RBNS rezerva sa rozpustí k dátumu rozhodnutia o výške poistného plnenia
klientovi.

c) Rezerva na poistné plnenia  – na vzniknuté, ale nenahlásené poistné
udalosti (IBNR) 

Rezerva na poistné udalosti v účtovnom období vzniknuté, ale
nenahlásené bola vytvorená na základe štatistického odhadu, a to vo výške
5 % z predpísaného bežného poistného (zaokrúhlená na tisíc Sk nahor).

d) Rezerva na poistné budúcich období (RPBO)

Na jednorazovo platené poistné sa rezerva nevytvára. Na poistné
zmluvy s bežne plateným poistným sa rezerva vytvára použitím metódy pro
rata temporis, podľa nasledovného vzorca: 

, kde P je výška predpísaného poistného, l je počet mesiacov 

platnosti predpisu poistného a k je počet mesiacov od konca účtovného
obdobia do konca platnosti predpisu poistného (0 < k < l) . 

10. Ostatné rezervy a opravné položky

Spoločnosť vytvára rezervy vo výške predpokladaného budúceho
záväzku. Rezervy zabezpečujú zreálnenie hospodárskeho výsledku. Ak pominú
dôvody, pre ktoré boli rezervy vytvorené, rozpustia sa do výnosov. V súlade
so zákonom o dani z príjmov Spoločnosť rozlišuje rezervy na tzv. zákonné

rezervy (rezerva na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky
a výročnej správy, rezerva na daňové poradenstvo pri zostavení daňového
priznania a rezerva na nevyfaktúrované dodávky) a ostatné rezervy.

Spoločnosť je povinná pri prechodnom znížení hodnoty majetku
vytvoriť opravné položky. V priebehu roka nevznikol dôvod na vytvorenie
opravných položiek k majetku okrem pohľadávok z poistenia (ich tvorba je
opísaná v čl. II, bod 1f).  

11. Účtovanie na technickom a netechnickom účte

Vzhľadom na to, že Spoločnosť poskytuje len životné poistenie,
účtovala výnosy z investovania prostriedkov technických rezerv a vlastných
prostriedkov priamo na technickom účte k životnému poisteniu. Náklady
boli účtované podľa druhu na technickom alebo netechnickom účte.
Nevyskytol  sa ž iaden dôvod na preúčtovania medzi  technickým
a netechnickým účtom.  

12. Zaistenie

Kapitálové životné poistenie vrátane pripoistení a úverové životné
poistenie vrátane pripoistení sú zaistené excedentným zaistením na rizikovej
báze s vlastným vrubom vo výške 500 tis. Sk, a to každé riziko samostatne,
pričom 51 % rizika preberá GeneralCologne Re a 49 % rizika preberá
Sparkassen Versicherung AG, Wien. Zaisťovateľom vzniká nárok na zaistné
z ročného predpisu poistného. Ako poistné postúpené zaisťovateľom sa
účtuje celá suma nároku a zároveň sa účtuje podiel zaisťovateľa na rezerve
na poistné budúcich období.  

III. Informácie o poistnej činnosti
1. Predpísané poistné 

k
l * P

31. 12. 2004 31. 12. 2003
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

Predpísané poistné v hrubej výške 1 034 658 317 596
individuálne  poistné 1 034 658 317 596
poistné kolektívneho poistenia 0 0
bežné poistné 69 014 5 436
jednorazové poistné 965 644 312 160
poistné zo zmlúv bez podielu na ziskoch 14 351 208
poistné zo zmlúv s podielom na ziskoch 1 020 307 317 388
poistné zo zmlúv, pri ktorých riziko finančného umiestnenia nesie poistený 0 0

Celý objem predpísaného poistného je zo zmlúv uzatvorených na území Slovenskej republiky. 
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IV. Informácie o podielových cenných papieroch a vkladoch
v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom
a podstatným vplyvom

Výsledkom zaistenia je strata 274 tis. Sk.

Spoločnosť nevlastní  podielové cenné papiere a  vklady v  obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom.

2. Predpísané poistné postúpené zaisťovateľovi

31. 12. 2004 31. 12. 2003
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

Poistné postúpené zaisťovateľovi 602 21
Zostatková suma zaistenia -360 -21

3. Provízie

31. 12. 2004 31. 12. 2003
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

Získavacie provízie 41 333 13 824
Udržiavacie provízie 2 129 0
Spolu 43 462 13 824
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V. Informácie o významných položkách uvedených 
v súvahe a výkaze ziskov a strát

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mohli
mať významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

V roku 2004 neboli robené žiadne opravy chýb minulých účtovných období.  

1. Finančné umiestnenie

Cenné papiere podľa zámeru ich držania:

Pri úbytku cenných papierov (maturite) neboli platené žiadne poplatky a provízie. V roku 2004 sa nepredali žiadne cenné papiere. Poplatky zaplatené
pri nákupe cenných papierov sú zahrnuté v obstarávacej cene investícií.

Spoločnosť nemá v portfóliu cenných papierov ku dňu zostavenia účtovnej závierky žiadne cenné papiere vzniknuté sekuritizáciou.  

Podiel dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka na celkovej hodnote týchto aktív a pasív:

vysvetlivky: BCPB - H - kótovaný hlavný trh Burzy cenných papierov Bratislava

Čistá obstarávacia cena v tis. Sk Čistá obstarávacia cena v tis. Sk
31. 12. 2004 31. 12. 2003

Kótované Nekótované Kótované Nekótované
cenné cenné cenné cenné

Druh cenných papierov papiere papiere Trh papiere papiere Trh
Cenné papiere určené na obchodovanie - - - - - -
Cenné papiere určené na predaj 119 001 85 600 - - -
Cenné papiere s pevným výnosom (dlhové cenné papiere) 119 001 - - - - 

štátne dlhopisy 119 001 - BCPB - H - - - 
štátne pokladničné poukážky - - - - - - 
hypotekárne záložné listy - - - - - - 

Cenné papiere s premenlivým výnosom 85 600 - - - - 
Cenné papiere držané do splatnosti 1 055 214 34 915 311 118 - -
Cenné papiere s pevným výnosom (dlhové cenné papiere) 1 055 214 34 915 - 311 118 - -

štátne dlhopisy 831 926 - - 242 811 - -
štátne pokladničné poukážky - 34 915 - 36 266 - -
hypotekárne záložné listy 165 223 - - 32 041 - ;
eurobondy 58 065 - - - - -

Cenné papiere s premenlivým výnosom - - - - - -

Podiel
Druh CP 31. 12. 2004 31. 12. 2003
Štátny dlhopis 196 / SK4120003864 - 5,72  %
Štátny dlhopis 198 / SK4120003906 - 0,77  %
Štátna pokladničná poukážka 1325081207 - 6,71  %
Štátna pokladničná poukážka 1307070913 - 4,94  %
Štátna pokladničná poukážka 1429061210 2,89  % -
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2. Nehmotný majetok a hmotný hnuteľný majetok

Všetok majetok bol obstaraný kúpou.
Spoločnosť nevytvorila k nehmotnému a hmotnému hnuteľnému majetku žiadne opravné položky. 

Stav hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2004 v porovnaní so stavom k 31. 12. 2003:

3. Ostatný majetok

Spoločnosť nevlastní k 31. 12. 2004 zásoby ani iný majetok okrem uvedeného finančného majetku. 

31. 12. 2004 31. 12. 2003
Zostatková Zostatková

Majetok v tis. Sk Obstaranie Oprávky hodnota Obstaranie Vyradenie Oprávky hodnota
PC a ostatný hardvér 1 951 396 2 374 835 0 16 819
Kancelárske stroje a prístroje 1 896 301 1 949 414 0 60 353
Nábytok a zariadenie 0 12 144 161 0 5 156
Drobný hmotný majetok 602 602 0 3 326 139 3 187 0
Hmotný majetok odpisovaný 4 449 1 311 4 467 4 736 139 3 268 1 328
Zriaďovacie výdavky 0 10 375 35 449 63 513 0 17 689 45 825
Softvér 5 390 4 159 15 891 15 617 0 958 14 659
Drobný nehmotný majetok 424 423 0 757 7 749 0
Nehmotný majetok 5 814 14 957 51 340 79 887 7 19 396 60 484
Spolu 10 263 16 268 55 807 84 623 146 22 664 61 812

Finančný majetok v tis. Sk 31. 12. 2004 31. 12. 2003
Pokladničné hodnoty vrátane cudzej meny 34 85
Bežné účty 1 604 1 593
Spolu 1 638 1 678
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4. Pohľadávky

Pohľadávky spoločnosti k 31. 12. 2004 boli vo výške 12 856 tis. Sk, z toho pohľadávky z poistenia 1 467 tis. Sk a opravné položky k nim
vytvorené 910 tis. Sk.

Pohľadávky z daní dosiahli výšku 11 275 tis. Sk (viď čl. V, bod 6, Dane)

Rozdelenie pohľadávok podľa lehoty splatnosti :

5. Záväzky

Všetky záväzky evidované k 31. 12. 2004 sú v dohodnutej dobe splatnosti. 
Vzhľadom k tomu, že poistné zmluvy sú uzatvárané v priebehu mesiaca, ale poistná doba začína plynúť najskôr prvým dňom nasledujúceho mesiaca,

Spoločnosť prijíma platby poistného pred vznikom poistenia. Keďže nejde zatiaľ o predpísané poistné, nie je možné zaúčtovať tieto platby ako vyrovnanie
pohľadávky z predpisu poistného. Spoločnosť sa preto rozhodla v zmysle Postupov účtovania pre poisťovne vytvoriť syntetický účet v skupine Záväzky
z poistenia a zaistenia č. 338. Prijaté poistné sa tu účtuje ako prijatý preddavok, ktorý sa po predpise poistného preúčtuje na príslušný účet pohľadávok
z predpisu poistného voči poisteným.

K 31. 12. 2004 boli odpísané pohľadávky z poistenia v objeme 11 tis. Sk.

31. 12. 2004 31. 12. 2003
splatné do bez určenia splatné do bez určenia

Pohľadávky do lehoty splatnosti v tis. Sk 1 mesiaca splatnosti spolu 1 mesiaca splatnosti spolu
Pohľadávky z poistenia 0 0 0 1 865 0 1 865
Ostatné pohľadávky 27 1 628 1 655 7 56 63
Spolu 27 1 628 1 655 1 872 56 1 928

Aktívne zmluvy Zrušené Spolu
4 a viac zmluvy

Pohľadávky po lehote splatnosti v tis. Sk 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace mesiacov
Pohľadávky z poistenia k 31. 12. 2004 468 125 22 2 850 1 467
Opravné položky k týmto pohľadávkam 31. 12. 2004 0 44 14 2 850 910
Pohľadávky z poistenia 31. 12. 2003 3 408 38 14 6 29 3 495
Opravné položky k týmto pohľadávkam 31. 12. 2003 0 13 9 6 29 57

Prehľad záväzkov v tis. Sk 31. 12. 2004 31. 12. 2003
Záväzky z poistenia a zaistenia, v tom 90 981 164 255

záväzky voči poisteným 2 186 0
záväzky voči sprostredkovateľom 2 186 7 020
záväzky pri operáciách zaistenia 360 21
poistné prijaté vopred 85 672 157 194
záväzky z cudzieho poistného 577 20

Záväzky voči štatutárom 296 231
Záväzky voči zamestnancom 882 800
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia 533 469
Záväzky z obchodného styku 1 750 4 680
Záväzky zo zúčtovania daní 937 280
Iné záväzky 56 41
Spolu 95 435 170 756

Ako záväzky z cudzieho poistného sú vykázané sumy poistného, ktoré Spoločnosť zinkasovala v mene a na účet iných poisťovní, ktoré sa
spolupodieľajú na krytí poistných rizík. 
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6. Dane

a) splatná daň

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť vykázala za sledované obdobie daňovú stratu, pričom niektoré výnosy boli preddavkovo zdanené
zrážkovou daňou, Spoločnosti vznikla pohľadávka zo splatnej dane vo výške 1 542 tis. Sk. 

b) odložená daň

Výsledkom porovnania účtovnej a daňovej hodnoty majetku a záväzkov k 31. 12. 2004 a vznikom prechodných rozdielov vznikla Spoločnosti
odložená daňová pohľadávka. 

Zároveň Spoločnosť prehodnotila možnosť umorenia straty vykázanej za rok 2003. Výsledkom odloženej dane za rok 2003 bola odložená daňová
pohľadávka, o ktorej však Spoločnosť v súlade s platnou legislatívou v roku 2003 neúčtovala.  Platná úprava zákona o dani z príjmu k 31. 12. 2004
a predpokladaný vývoj Spoločnosti dáva predpoklad, že straty vykázané za roky 2003 a 2004 budú môcť byť v budúcnosti umorené. 

Ak však zohľadníme skutočnosť, že zákon o dani z príjmu prechádzal v rokoch 2003 a 2004 výraznými zmenami a nie je isté, či sa nebude naďalej
meniť, Spoločnosť sa z dôvodu opatrnosti rozhodla neúčtovať o odloženej daňovej pohľadávke v plnej výške, ale vo výške 50 % nároku. Celková hodnota
účtovanej odloženej daňovej pohľadávky je tak  9 733 tis. Sk, z čoho 3 124 tis. Sk je za rok 2004.  

7. Prechodné účty aktív a pasív

Na prechodných účtoch aktívnych sa časovo rozlišujú bežné náklady spoločnosti a obstarávacie náklady na poistné zmluvy. Stav účtu obstarávacích
nákladov na poistné zmluvy k vykazovanému obdobiu bol 2 236 tis. Sk. Celková výška nákladov budúcich období k 31. 12. 2004 je 3 877 tis. Sk.

Na odhadných účtoch aktívnych a pasívnych sa účtovali položky, ktoré nie je možné ku dňu účtovnej závierky účtovať ako obvyklé pohľadávky
alebo záväzky z dôvodu ich odhadnutej výšky.

hodnota A/P rozdiel odložená daň
Hodnota v tis. Sk účtovná daňová prechodný trvalý záväzok pohľadávka
Aktíva 1 597 871 1 597 578 338 - 44 64
Pasíva 1 597 871 1 591 463 6 408
Možnosť umorovať daňovú stratu (za roky 2003 a 2004) v budúcnosti  102 792
Sadzba dane z príjmov (v  %) 19 %
Odložená daňová pohľadávka 19 466
Odložená daňová pohľadávka, o ktorej spoločnosť účtovala 9 733

Náklady budúcich období v tis. Sk 31. 12. 2003 Tvorba Rozpustenie 31. 12. 2004
Nájomné 1 140 4792 4 703 1 229
Poistné 48 199 206 41
Energie 298 937 924 311
DAC 3 193 42 065 43 022 2 236
Provízie udržiavacie 0 18 10 8
Ostatné 12 8 216 8 177 51
spolu 4 692 56 227 57 042 3 877

Výdavky a príjmy budúcich období v tis. Sk 31. 12. 2003 Tvorba Rozpustenie 31. 12. 2004
Výdavky BO 11 83 11 83
Príjmy BO 0 4 0 4
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Odhadné položky aktívne a pasívne v tis. Sk 31. 12. 2003 Tvorba Rozpustenie 31. 12. 2004
Odhadné účty aktívne 1 152 84 69
Odhadné účty pasívne, v tom 6 082 9 041 6 082 9 041

bonus 4 665 6 825 4 665 6 825
nevyčerpané dovolenky 277 479 277 479
nevyfakturované dodávky 1 140 1 140 0
cudzie poistné 0 1 737 0 1 737

Rezervy v tis. Sk 31. 12. 2003 Tvorba Použitie 31. 12. 2004
Rezerva na poistné budúcich období 1 664 33 951 32 611 3 004
Rezerva na poistné plnenie RBNS 0 2 953 1 441 1 512
Rezerva na poistné plnenie IBNR 273 3 450 273 3 450
Rezerva na životné poistenie 300 267 972 776 2 683 1 270 360

z toho rezerva na podiely na zisku 2 047 11 438 2 050 11 435
Spolu 302 203 1 013 130 37 008 1 278 326

8. Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

Výška základného imania Spoločnosti je 81 000 tis. Sk. Rezervný fond bol vytvorený pri založení Spoločnosti vo výške  9 000 tis. Sk. 
Spoločnosť vytvára z vkladov akcionárov ostatné kapitálové fondy. Akcionári prispievajú do fondov rovnakým podielom. Tieto prostriedky slúžia

na zabezpečenie solventnosti spoločnosti z dôvodu očakávanej straty v prvých rokoch podnikania. Ostatné kapitálové fondy boli v roku 2004 zvýšené
o 42 000 tis. Sk.

Z ostatných kapitálových fondov bola po schválení valným zhromaždením vyrovnaná strata predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške 
80 164 tis. Sk. Stav ostatných kapitálových fondov k 31. 12. 2004 predstavuje 150 036 tis. Sk.  

Časť prostriedkov vlastného imania je povinne viazaných v garančnom fonde, ktorého výška sa v priebehu roku nemenila a k 31. 12. 2004 je 
40 000 tis. Sk. Garančný fond je tvorený v súlade zo Zákonom o poisťovníctve č. 95/2002 v znení neskorších dodatkov, ktorý ukladá poisťovniam 
do 20. 3. 2007 zvýšiť minimálnu výšku garančného fondu na 3 000 tis. EUR  a zároveň zvýšiť základné imanie na minimálne 4 000 tis. EUR. Zvýšenie
základného imania bude čiastočne kryté z prostriedkov ostatných kapitálových fondov.

Členenie vlastného imania je uvedené v čl. VIII.
Spoločnosť neeviduje žiadne významné dlhodobé záväzky okrem záväzkov z lízingu, ktoré sú vedené na podsúvahových účtoch.

Z rezervy na podiely na zisku bolo k 31. 12. 2004 pripísaných klientom 1 985 tis. Sk. 
Spoločnosť testovala technické rezervy na životné poistenie na dostatočnosť, pričom vychádzala z odporúčanej smernice Slovenskej spoločnosti

aktuárov a z najlepších odhadov vedenia Spoločnosti. Test preukázal dostatočnosť rezerv za predpokladu, že sa očakávania a odhady Spoločnosti
v budúcnosti naplnia.

9. Technické rezervy (po zohľadnení podielu zaisťovateľov)
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10. Ostatné rezervy 

Všetky rezervy vytvorené v predchádzajúcom účtovnom období boli v priebehu roku rozpustené. 

11. Opravné položky 

Opravné položky boli tvorené len k pohľadávkam z poistenia.

12. Náklady

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy vo výške 52 313 tis. Sk boli v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 zvýšené o sumu časovo rozlíšených
obstarávacích nákladov 957 tis. Sk. Rozdiel z použitia zillmerizovania technických rezerv je 18 801 tis. Sk.

Náklady na správnu réžiu dosiahli výšku 77 765 tis. Sk. 
Spoločnosť k 31. 12. 2004 neeviduje žiadne úrokové náklady.

Ostatné rezervy v tis. Sk 31. 12. 2003 Tvorba Použitie 31. 12. 2004
Zostavenie, overenie a zverejnenie ÚZ a VS 391 546 391 546
Daňové poradenstvo k účtovnej závierke 100 49 100 49
Nevyfakturované dodávky a služby 0 1 169 0 1 169
Ostatné rezervy 0 3 364 0 3 364
Spolu 491 5 128 491 5 128

Opravné položky v tis. Sk 31. 12. 2003 Tvorba Použitie 31. 12. 2004
Opravné položky na pohľadávky z poistenia 57 2 018 1 165 910
Spolu 57 2 018 1 165 910

Správna réžia v tis. Sk 31. 12. 2004 31. 12. 2003
Udržiavacie provízie 2 129 0
Osobné náklady a odmeny 30 652 25 574

mzdy a odmeny 18 522 13 365
sociálne poistenie a zdravotné poistenie 5 322 4 118
odmeny členov štatutárnych orgánov 5 683 6 952
ostatné 1 125 1 139

Administratívne náklady 28 716 26 874
z toho náklady na audit 905 415

daňové a právne poradenstvo 494 630
Odpisy 16 268 22 665
Spolu 77 765 75 113
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Finančné umiestenie (FU) v tis. Sk 31. 12. 2004 31. 12. 2003
Úrokové výnosy 49 682 9 207
Výnosy z realizácie FU 136 500 80 000
Prírastky hodnoty FU 9 986 0
Výnosy z FU 196 168 89 207
Poplatky na FU 41 22
Náklady na realizáciu FU 136 500 80 000
Úbytky hodnoty FU 4 306 0
Náklady na FU 140 847 80 022
Výsledok FU 55 321 9 185

13. Výnosy z finančného umiestnenia a náklady na finančné umiestnenie

14. Výsledok netechnického účtu 

15. Zriaďovacie výdavky

Zriaďovacie náklady boli aktivované vo výške 63 513 tis. Sk. Odpisový plán upravuje ich odpisovanie v priebehu piatich rokov. V roku 2003 boli
zriaďovacie náklady umorené vo výške 17 689 tis. Sk a v roku 2004 vo výške 10 375 tis. Sk. Hodnota neumorených zriaďovacích výdavkov k 31. 12. 2004
je 35 449 tis. Sk.

16. Ostatné doplňujúce údaje 

Spoločnosť neposkytla v sledovanom období žiadne pôžičky.
Od 1. 7. 2004 sa Spoločnosť stala registrovanou osobou na účely DPH. Podľa § 37 zákona o dani z pridanej hodnoty je poisťovacia činnosť vrátane

súvisiacich služieb oslobodená od dane.
Novelizáciou zákona o účtovníctve zo dňa 9. 9. 2004 vyplýva spoločnosti povinnosť už za rok 2006 zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa

medzinárodných účtovných noriem (IFRS) v rozsahu, v akom boli prijaté Komisiou ES v súlade s nariadením Európskeho parlamentu  a Rady ES.

Z celkového výsledku finančného umiestnenia 55 321 tis. Sk je 44 449 tis. Sk zisk z finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv.

Výsledkom netechnického účtu je zisk 4 750 tis. Sk.

31. 12. 2004 31. 12. 2003
Zostatková Zostatková

Majetok v tis. Sk Obstaranie Oprávky hodnota Obstaranie Oprávky hodnota
Zriaďovacie výdavky 0 10 375 35 449 63 513 17 689 45 825
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VI. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej
jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava

v tis. Sk 31. 12. 2003 prírastok úbytok 31. 12. 2004
Termínované vklady 278 151 10 111 298 10 201 579 187 870
Vklady na bežných účtoch 1 582 11 450 021 11 450 009 1 594
Cenné papiere 0 465 175 75 085 390 090
Sprostredkovateľská provízia 7 020 43 470 48 303 2 187
Výnosy z FU 0 10 548 10 548 0
Bankové a i. finančné poplatky 0 771 771 0
Prijatá záruka 1 130 0 0 1 130
Poradenstvo a nájomné 679 526 1 205 0

v tis. Sk 31. 12. 2003 prírastok úbytok 31. 12. 2004
Sporing, a. s. - záväzky z lízingu 8 270 0 4 458 3 812
Factoring Slovenskej sporiteľne, a. s. – refakturácia služieb 137 1 207 1 245 99
Asset management SLSP, správ. spol., a. s.- podielové listy 0 42 500 0 42 500

v tis. Sk 31. 12. 2003 prírastok úbytok 31. 12. 2004
Údržba poistného softvéru 0 6 018 6 018 0
Licenčné poplatky 0 3 795 3 795 0
Ostatné 0 58 58 0
Záväzky zo zaistenia 10 296 130 176

v tis. Sk 31. 12. 2003 prírastok úbytok 31. 12. 2004
BMG GMBH, Wien - licenčné poplatky 77 562 639 0

Ostatné spoločnosti majetkovo prepojené so Slovenskou sporiteľňou, a. s.

Sparkassen Versicherung AG, Wien

Ostatné spoločnosti majetkovo prepojené s Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, Wien 

Spoločnosť neuskutočnila žiadne transakcie so spoločnosťou Erste Bank AG.
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VII. Položky podsúvahy

účt. skupina 72 31. 12. 2004 31. 12. 2003
726 Účet zaistenia -274 -17
729 Pomocný účet podsúvahový 274 17

účt. skupina 73 31. 12. 2004 31. 12. 2003
731 Záväzky z kúpy cenných papierov 0 0
732 Záväzky z lízingu -3 812 -8 270

Záväzky z bankovej záruky -1 130 -1 130
739 Pomocný účet podsúvahový 4 942 9 400

Na účte podsúvahy Záväzky z bankovej záruky sa eviduje záruka, ktorú vystavila Slovenská sporiteľňa, a. s., v hodnote 1 130 tis. Sk ako garanciu
za úhradu záväzkov našej Spoločnosti voči prenajímateľovi administratívnych priestorov.  

Na podsúvahových účtoch sa eviduje záväzok Spoločnosti z lízingových zmlúv uzatvorených so sesterskou spoločnosťou Sporing, a. s. Všetky zmluvy
sú uzatvorené na dobu 36 mesiacov. 

Prípadné ďalšie záväzky

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú
daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne
interpretácie príslušných orgánov.

Ostatné finančné povinnosti

Okrem vyššie uvedených finančných záväzkov Spoločnosť neeviduje k 31. 12. 2004 žiadne finančné povinnosti.

Splatené splátky 2004
Počet zmlúv Záväzok z lízingu a rozdiely zo zmeny Záväzku z lízingu

Predmet lízingu k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2003 sadzby DPH k 31. 12. 2004
Autá 10 4 692 2 685 2 007
Hardvér 41 2 973 1 480 1 493
Ostatné 6 605 293 312
Spolu 57 8 270 4 458 3 812
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IX. Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

X. Hospodársky výsledok

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by výrazne ovplyvnili finančnú situáciu Spoločnosti.

Výsledkom hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením je strata 30 176 tis. Sk. Po zvážení budúceho predpokladaného vývoja
a možnosti umorenia straty za roky 2003 a  2004  Spoločnosť zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 9 733 tis. Sk, čím jej celková strata
dosiahla výšku 20 443 tis. Sk. 

VIII. Informácie o zmenách vo vlastnom imaní
Ostatné Výsledok Vlastné

Zmeny vo vlastnom imaní v tis. Sk Základné imanie Rezervné fondy kapitálové fondy hospodárenia imanie spolu
27. 1. 2003 81 000 9 000 0
31. 12. 2003 81 000 9 000 188 200 -80 164 198 036
Zvýšenie 42 000 -20 443 21 557
Zníženie -80 164 80 164 0
Konečný zostatok 31. 12. 2004 81 000 9 000 150 036 -20 443 219 593

Dňa 31. 3. 2004 rozhodlo valné zhromaždenie Spoločnosti o vyrovnaní straty za rok 2003 na ťarchu prostriedkov ostatných kapitálových fondov.
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Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné
skutočnosti, ktoré by výrazne ovplyvnili finančnú situáciu Spoločnosti.
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Spoločnosť dosiahla za rok 2004 stratu vo výške 20 443 tis. Sk. 
Na základe schválenia Dozornou radou Poisťovne Slovenskej

sporiteľne, a. s. bude strata v roku 2005 vysporiadaná na ťarchu
prostriedkov ostatných kapitálových fondov Spoločnosti. Ostatné kapitálové
fondy Spoločnosti sú zriadené za účelom krytia zriaďovacích nákladov,
vysporiadania straty a za účelom zabezpečenia solventnosti Poisťovne
Slovenskej sporiteľne, a. s. Sú tvorené z vkladov akcionárov.  
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V najbližších rokoch sa vývoj slovenskej ekonomiky bude približovať
k ostatným členským štátom v EÚ. Rast trhu životného poistenia bude
závisieť od vývoja životnej úrovne strednej vrstvy obyvateľstva, rastu reálnych
miezd a znižujúcej sa nezamestnanosti. Rastom životnej úrovne sa zvyšuje
aj potenciál investovania finančných prostriedkov do dlhodobých produktov
ako je životné poistenie. Podľa nášho modelu však bude trvať ešte asi 10
až 15 rokov, kým v penetrácii životného poistenia dosiahneme priemer
bývalej európskej pätnástky.

Ďalším faktorom, ktorý by mal ovplyvniť rast trhu životného poistenia
už v roku 2005, je zaradenie životného poistenia medzi produkty patriace
do  tretieho piliera dôchodkového zabezpečenia, ako aj platnosť novely
zákona o dani z príjmov, ktorá rozšírila možnosť uplatnenia daňových výhod
pre produkty účelového sporenia vrátane životného poistenia. 

Na základe vyššie predpokladaného rastu trhu a vynikajúcich
obchodných výsledkov v roku 2004 si Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
stanovila na ďalší rok ambiciózny plán, pri ktorom očakáva viac ako 
100-tisíc poistných zmlúv s predpísaným poistným vo výške 1,4 mld. Sk. 

Dôležitú úlohu v raste Spoločnosti zohrá upravenie existujúceho
produktu kapitálového životného poistenia ponúkaného Spoločnosťou
a stanovenie jeho parametrov tak, aby spĺňal podmienky tretieho piliera
dôchodkovej reformy vrátane možnosti uplatnenia si daňových výhod.

Predaj a podpora takto definovaného produktu bude jednou
z hlavných aktivít Spoločnosti v najbližšom období.  

Cieľom PSLSP na rok 2005 bude udržať si získané postavenie medzi
najväčšími poisťovňami na trhu životného poistenia, udržať si pozíciu lídra
na bankopoistnom trhu a potvrdiť vedúcu pozíciu v novo uzavretých zmluvách
v oblasti životného poistenia.  

Na dosiahnutie svojich cieľov sústredí PSLSP svoju pozornosť na
zvýšenie podielu bežne platených produktov, pričom jednorazovo platené
poistné naďalej ostane nosným prvkom. 
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