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__________________________________________________________________________________ 

REDAKČNÉ OZNÁMENIE  
o chybne vytlačenej prílohe č. 1 

 
 

k opatreniu Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2010 č. 3/2010 o predkladaní 
hlásení poisťovňou z iného členského štátu na štatistické účely. 
 
 
Správne vytlačená príloha č. 1 vrátane Metodiky na vypracúvanie výkazu Ppe (BIL) 01-01: 









Metodika na vypracúvanie výkazu Ppe (BIL) 01-01



Osobou zodpovednou za výkaz sa rozumie fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze a zasiela výkaz Národnej banke Slovenska. Ak je viac takýchto osôb, uvádza sa jedna z nich podľa vnútorných pravidiel pobočky poisťovne z iného členského štátu.

		Kolónky vyznačené šedou farbou sa nevypĺňajú.

		Sumy sa vykazujú v tisícoch eur.

		Obsahová náplň položiek je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa             19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.09.2002) a nariadenia Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí určitých medzinárodných účtovných noriem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Ú. v. EÚ L 261, 13. 10. 2003) v platnom znení.

		V položke Pozemky a stavby sa vykazujú všetky pozemky a stavby bez ohľadu na skutočnosť, či sú ocenené podľa medzinárodného účtovného štandardu IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia alebo podľa medzinárodného účtovného štandardu IAS 40 Investície v nehnuteľnostiach a bez ohľadu na skutočnosť, či sa využívajú                             na prevádzkové účely alebo nie.

V položke Investície v nehnuteľnostiach sa vykazujú pozemky a stavby, ktoré sú ocenené podľa medzinárodného účtovného štandardu IAS 40 Investície v nehnuteľnostiach.

V položke Pozemky a stavby - Neprevádzkové sa vykazujú pozemky a stavby, ktoré sú ocenené podľa medzinárodného účtovného štandardu IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a nevyužívajú sa na prevádzkové účely. 

		V položke Účty časového rozlíšenia sa na strane aktív uvádzajú príjmy budúcich období a náklady budúcich období a na strane pasív sa uvádzajú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. 

V položke Fond vyrovnávacej rezervy sa uvádza suma, ktorá bola vytvorená ako Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík.

V položke Záväzky sa uvádza suma položiek uvedených v riadkoch 77, 78, 83, 84, 85, 86, 93, 94, 96, 98, 104, 111, 114 a 115.

V položke Rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených sa uvádza 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.

V položke Finančné záväzky z investičných zmlúv na krytie rizika v mene poistených vyplývajúce z investičných zmlúv sa uvádza 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.

V riadkoch č. 86 až 92 sa uvádzajú časti príslušných technických rezerv vytvorené                     k poistným zmluvám, ktoré spĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 

		V riadku č. 94 sa uvádzajú časti technických rezerv vytvorené k poistným zmluvám, ktoré nespĺňajú charakteristiku poistnej zmluvy ustanovenú medzinárodným účtovným štandardom pre finančné vykazovanie IFRS 4. 

		V stĺpci 1 sa uvádza súčet stĺpcov 2 a 3.

V stĺpci 3 sa uvádza súčet stĺpcov 4 a 5.

		V stĺpci 4 sa uvádzajú údaje za činnosti vykonávané v životnom poistení v poistných odvetviach A1 až A6 podľa prílohy č. 1 časti A zákona o poisťovníctve a v aktívnom zaistení životného poistenia.

V stĺpci 5 sa uvádzajú údaje za činnosti vykonávané v neživotnom poistení v poistných odvetviach B1 až B18 podľa prílohy č. 1 časti B zákona o poisťovníctve a v aktívnom zaistení neživotného poistenia.

V stĺpci 6 sa uvádzajú údaje za činnosti vykonávané v aktívnom zaistení životného poistenia.

		V stĺpci 7 sa uvádzajú údaje za činnosti vykonávané v aktívnom zaistení neživotného poistenia.

		Použité skratky:

č.r. - číslo riadku,

r. – riadok,

tis. – tisíc,

ŽP - životné poistenie,

NP – neživotné poistenie,

AZ-ŽP – aktívne zaistenie v životnom poistení,

AZ-NP – aktívne zaistenie v neživotnom poistení.
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		Bilancia aktív a pasív pobočky poisťovne z iného členského štátu

		Názov pobočky poisťovne z iného členského štátu																IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz																Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

																		(tis. eur)

		AKTÍVA		č. r.		Stav		Oprávky a opravné		Stav (v čistej výške)

						(v hrubej výške)		položky		Celkom		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		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

		Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia		28
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		Názov pobočky poisťovne z iného členského štátu																Stav ku dňu

																		(tis. eur)

		AKTÍVA		č. r.		Stav		Oprávky a opravné		Stav (v čistej výške)

						(v hrubej výške)		položky		Celkom		ŽP a AZ - ŽP		NP a AZ - NP		AZ - ŽP		AZ -NP

		a		b		1		2		3		4		5		6		7

		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 Slovenskej kancelárii poisťovateľov 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		39

		Termínované vklady		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

		z toho: poskytnuté preddavky		55

		Aktíva celkom		56
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																		(tis. eur)

		PASÍVA		č. r.						Stav

										Celkom		ŽP a AZ - ŽP		NP a AZ - NP		AZ - ŽP		AZ -NP

		a		b		1		2		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

		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
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		PASÍVA		č. r.						Stav

										Celkom		ŽP a AZ - ŽP		NP a AZ - NP		AZ - ŽP		AZ -NP

		a		b		1		2		3		4		5		6		7

		Rezerva na poistné budúcich období		87

		Rezerva na poistné plnenia		88

		Rezerva na poistné prémie a zľavy		89

		Rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov 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

		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 celkom		117





