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15 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska  
z 18. decembra 2007 

 
o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou 

kanceláriou poisťovateľov 
 
 
 Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 4 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 zákona č. 110/2007 Z. z. a podľa § 35 ods. 2 
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ustanovuje: 
 

§ 1 
 

  (1) Výkazy predkladané Slovenskou kanceláriou poisťovateľov sú tieto: 
 
     Označenie výkazu Názov výkazu 
 

a) Skp (BIL) 01-04 Bilancia aktív a pasív,  
b) Skp (VZS) 02-04 Výkaz ziskov a strát,  
c) Skp (VCI) 03-04 Výkaz o činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov, 
d) Skp (VCL) 04-04 Výkaz o príspevkoch členov Slovenskej kancelárie 

poisťovateľov, 
e) Skp (TRN) 05-04 Výkaz o umiestnení prostriedkov technických rezerv, 
f) Skp (SAP) 06-04 Výkaz o aktuálnej a odhadovanej splatnosti aktív a pasív, 
g) F (NBS) 24-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív 

– stavy, 
h) F (NBS) 25-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív 

– toky, 
i) Skp (PUN) 07-01 Výkaz o poistných udalostiach v neživotnom poistení,  
j) Skp (AUZ) 08-01 Auditovaná účtovná závierka a výročná správa, 
k) Ppr (VAO) 84-01 Oznámenie o výbere audítora alebo audítorskej spoločnosti, 
l) Skp (VPC) 09-99 Oznámenie o výške príspevkov členov Slovenskej kancelárie 

poisťovateľov a oznámenie člena, ktorý v určenej lehote 
príspevok neuhradil, 

m) Skp (ZKK) 10-99 Oznámenie o zisteniach kontrolnej komisie a hlásenie 
o prijatých opatreniach správnej rady v súvislosti so zisteniami 
kontrolnej komisie. 

 
(2) Vzory výkazov podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 13; súčasťou príloh 

sú aj metodické vysvetlivky na vypracúvanie týchto výkazov. 
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§ 2 
 

(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a), e), f) a g) sa vypracúvajú z priebežných údajov 
k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, z predbežných údajov 
a z auditovaných údajov k poslednému dňu účtovného roka, za ktorý sa vypracúvajú.  

 

(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) a c) sa vypracúvajú z priebežných údajov 
k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka vždy za obdobie od začiatku 
kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka, z predbežných údajov 
a z auditovaných údajov vždy za celé účtovné obdobie, za ktoré sa výkaz vypracúva. 

 

(3) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. d) a h) sa vypracúvajú z priebežných údajov, 
predbežných údajov a z auditovaných údajov k poslednému dňu príslušného kalendárneho 
štvrťroka vždy za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho štvrťroka do konca 
príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa výkaz vypracúva. 

 

(4) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. i) sa vypracúva z auditovaných údajov k poslednému 
dňu účtovného obdobia vždy za celé účtovné obdobie. Ak účtovné obdobie nie je zhodné 
s kalendárnym rokom, výkaz sa vypracúva ku koncu účtovného obdobia z auditovaných 
údajov vždy za celé účtovné obdobie a ku koncu kalendárneho roka z predbežných údajov za 
obdobie od začiatku kalendárneho roka do konca kalendárneho roka. 

 
§ 3 

 
(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto: 

a) výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až h) vypracované z priebežných a predbežných údajov 
sa predkladajú do 45 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka 
a výkazy vypracované z auditovaných údajov do troch mesiacov po uplynutí príslušného 
účtovného obdobia, 

b) výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. i) vypracovaný z predbežných údajov sa predkladá do troch 
mesiacov po uplynutí kalendárneho roka a výkaz vypracovaný z auditovaných údajov 
do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, 

c) výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. j) vypracovaný z auditovaných údajov sa predkladá do troch 
mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, 

d) výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. k) a l) sa predkladajú do desať pracovných dní od 
schválenia zhromaždením členov okrem oznámenia o členovi, ktorý v určenej lehote 
neuhradil príspevok, ktoré sa predkladá bez zbytočného odkladu,  

e) výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. m) sa predkladá bez zbytočného odkladu od oznámenia 
zistení kontrolnej komisie správnej rade, alebo od prijatých opatrení správnou radou. 

 
(2) Výkazy podľa odseku 1 sa predkladajú elektronicky v aplikačnom programovom 

systéme STATUS DFT - Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov 
finančného trhu Slovenskej republiky. Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. j) sa predkladá Národnej 
banke Slovenska aj písomne. 
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§ 4 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivan  Šramko v. r. 
guvernér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:  odbor regulácie a metodiky riadenia rizík,  

oddelenie regulácie poisťovníctva 
Vypracovali: Ing. Hana Pastorková, tel. č.: 5787 3413 
 Ing. Peter Paluš, tel. č.: 5787 3399 
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		VZOR										Príloha č.11 k opatreniu č. 15/2007

												strana 1/1

												Ppr (VAO) 84-01

		Oznámenie o výbere audítora alebo audítorskej spoločnosti

		Názov subjektu										IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala										Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		č.r.		Obchodné meno audítorskej spoločnosti/ Priezvisko, meno, titul audítora		Číslo licencie		Meno a priezvisko zodpovedného audítora		Číslo licencie		Dátum rozhodnutia o poverení audítora / audítorskej spoločnosti preskúmať účtovnú závierku

		a		1		2		3		4		5





Vysvetlivky

		





  1 


Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ppr (VAO) 84-01 


 


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie 


poisťovateľov. 


 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má 


v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný 


výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa  jedna z nich podľa vnútorných predpisov 


Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.  


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




MBD000650EE.doc

Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Ppr (VAO) 84-01


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.



2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.



Použité skratky:



č.r. - číslo riadku.
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																strana 1/1

																Skp (AUZ) 08-01

		Auditovaná účtovná závierka a výročná správa

		Názov subjektu														IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala														Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		č.r.		Obchodné meno audítorskej spoločnosti/ Priezvisko, meno, titul audítora		Číslo licencie		Meno a priezvisko zodpovedného audítora		Číslo licencie		Dátum overenia účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou/audítorom		Deň zostavenia účtovnej závierky		Obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka

		a		1		2		3		4		5		6		7





Vysvetlivky

		





  1 


Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (AUZ) 08-01 


 


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie 


poisťovateľov. 


 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má 


v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný 


výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa  jedna z nich podľa vnútorných predpisov 


Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.  


 


4. Prílohu výkazu tvorí elektronická verzia  auditovanej účtovnej závierky , napríklad  


vo forme scan, MS Word dokument, PDF dokument, a pod . 


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




MBD000621A8.doc

Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (AUZ) 08-01


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.



2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.



4. Prílohu výkazu tvorí elektronická verzia auditovanej účtovnej závierky, napríklad 
vo forme scan, MS Word dokument, PDF dokument, a pod.



Použité skratky:



č.r. - číslo riadku.
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VPC

		VZOR						Príloha č.12 k opatreniu č. 15/2007

								strana 1/2

								Skp (VPC) 09-99

		Oznámenie o výške príspevkov členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov

		a oznámenie člena, ktorý v určenej lehote príspevok neuhradil

		Názov subjektu						IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala						Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

						(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Výška príspevku		Dátumy splatnosti príspevku

		a		1		2





NPC

		

								strana 2/2

								Skp (VPC) 09-99

		Názov subjektu						Stav ku dňu

						(údaje v tis. Sk)

		č. r.		Obchodné meno poisťovne/pobočky poisťovne		Výška neuhradenej časti príspevku

		a		1		2





Vysvetlivky

		





  1 


Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (VPC) 09-99 


 


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie 


poisťovateľov. 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má 


v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný 


výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa  jedna z nich podľa vnútorných predpisov 


Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum rozhodnutia o výške príspevku. 


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku, 


tis. – tisíc. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




MBD00068FB7.doc

Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (VPC) 09-99


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.



2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum rozhodnutia o výške príspevku.


Použité skratky:



č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc.
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PUN

		VZOR																Príloha č.9 k opatreniu č. 15/2007

																		strana 1/3

																		Skp (PUN) 07-01

		Výkaz o poistných udalostiach v neživotnom poistení

		Názov subjektu																IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala																Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

																		(v tis. Sk, počty v ks)

		Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		č.
r.		rok vzniku

						aktuálny rok		aktuálny rok - 1		aktuálny rok - 2		aktuálny rok - 3		aktuálny rok - 4		aktuálny rok - 5		spolu

		a		b		1		2		3		4		5		6		7

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na začiatku roka		1

		Hlásené poistné udalosti		2

		z toho: materiálne škody		3

		škody na zdraví		4

		Poistné plnenia		5

		z toho: materiálne škody		6

		škody na zdraví		7

		z toho: podľa §24 ods.2 a), f) zákona o PZP		8

		podľa §24 ods.2 b) zákona o PZP		9

		podľa §24 ods.2 g) zákona o PZP		10

		ostatné		11

		Poistné udalosti uzavreté bez výplaty		12

		Náklady na odplatu za správu likvidácie		13

		Prijaté regresy		14

		Počet hlásených poistných udalostí		15

		z toho: materiálne škody		16

		škody na zdraví		17

		Počet poistných plnení		18

		z toho: materiálne škody		19

		škody na zdraví		20

		z toho: podľa §24 ods.2 a), f) zákona o PZP		21

		podľa §24 ods.2 b) zákona o PZP		22

		podľa §24 ods.2 g) zákona o PZP		23

		ostatné		24

		Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty		25

		Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí		26

		z toho: materiálne škody		27

		škody na zdraví		28

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na konci roka		29

		Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených
poistných udalostí		30

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na konci roka		31

																		strana 2/3

																		Skp (PUN) 07-01

																		Stav ku dňu

																		(v tis. Sk, počty v ks)

		Hraničné poistenie		č.
r.		rok vzniku

						aktuálny rok		aktuálny rok - 1		aktuálny rok - 2		aktuálny rok - 3		aktuálny rok - 4		aktuálny rok - 5		spolu

		a		b		1		2		3		4		5		6		7

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na začiatku roka		32

		Hlásené poistné udalosti		33

		Poistné plnenia		34

		Poistné udalosti uzavreté bez výplaty		35

		Náklady na odplatu za správu likvidácie		36

		Prijaté regresy		37

		Počet hlásených poistných udalostí		38

		z toho: materiálne škody		39

		škody na zdraví		40

		Počet poistných plnení		41

		z toho: materiálne škody		42

		škody na zdraví		43

		Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty		44

		Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí		45

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na konci roka		46

		Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených
poistných udalostí		47

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR na konci roka		48





ZP

		

																		strana 3/3

																		Skp (PUN) 07-01

		Názov subjektu

																		Stav ku dňu

																		(v tis. Sk, počty v ks)

		Zákonné poistenie		č.
r.		rok vzniku

						2001		2000		1999		1998		1997		1996 a neskôr		spolu

		a		b		1		2		3		4		5		6		7

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na začiatku roka		1

		Poistné plnenia		2

		z toho: materiálne škody		3

		škody na zdraví		4

		z toho: jednorazová výplata		5

		renty		6

		Poistné udalosti uzavreté bez výplaty		7

		Náklady na odplatu za správu likvidácie		8

		Prijaté regresy		9

		Počet poistných plnení		10

		z toho: materiálne škody		11

		škody na zdraví		12

		z toho: jednorazová výplata		13

		renty		14

		Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty		15

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS na konci roka		16





Vysvetlivky

		



2

1



 


11. Náklady na odplatu za správu likvidácie je suma náhrad členským poisťovniam, 


ktoré vykonali likvidáciu poistnej udalosti v  prospech Slovenskej kancelárie 


poisťovateľov. 


12. Prijaté regresy sú získané náhrady výšky plnenia poistných udalostí poisťovne 


podľa § 813 a 827 Občianskeho zákonníka. Uvádzajú sa so znamienkom „+“.  


13. Počet hlásených poistných udalostí je celkový počet poistných udalostí hlásených   


v sledovanom období.  


14. Počet poistných plnení je celkový počet výplat na poistných udalostiach,  pri 


ktorých bolo vyplatené poistné plnenie poškodenému za sledované obdobie. Do 


celkového počtu poistných udalostí sa nezahrnú poistné udalosti bez výplaty poistného 


plnenia, ani v prípade existencie nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí.  


15. Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty je celkový počet  poistných udalostí 


nahlásených v predchádzajúcich obdobiach a  uzavretých bez výplaty  poškodenému 


v sledovanom období. 


16. Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí je celkový p očet 


hlásených poistných udalostí, ale ku koncu sledovaného obdobia nevybavených.  


17. Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených poistných udalostí sa vyplní  ak 


Slovenská kancelária poisťovateľov  disponuje daným údajom.  


18. Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR je technická rezerva na poistné 


plnenie z poistných udalostí vzniknutých a  nenahlásených v bežnom účtovnom období  


v hrubej výške, to znamená neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o  predpokladanú 


výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má  Slovenská kancelária poisťovateľov  


nárok v súvislosti s poistným plnením. 


19. Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR bez nákladov je  stav technickej  


rezervy vypočítanej bez zohľadnenia nákladov na likvidáciu. Vypln í sa, ak Slovenská 


kancelária poisťovateľov  disponuje daným údajom.  


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku, 


tis. – tisíc, 


ks – kusy, 


RBNS – poistné udalosti nahlásené a  nevybavené v bežnom účtovnom období,  


IBNR – poistné udalosti vzniknuté a nenahlásené v  bežnom účtovnom období,   


Zákon o PZP - zákon 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 zákona č. 110/2007 Z. z. .  
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (PUN) 07-01 


 


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má 


v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný 


výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa  jedna z nich podľa vnútorných predpisov 


Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.  


4. Rok vzniku je rok, v ktorom nastala poistná udalosť.  Ak údaje sú z dávnejšej 


minulosti ako je rok vzniku „aktuá lny rok – 5“, takéto údaje sa uvedú spolu s údajmi 


spadajúcimi pod „aktuálny rok  – 5“. 


5. Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS je stav technickej rezervy na poistné 


plnenie z poistných udalostí nahlásených a  nevybavených v bežnom účtovnom období  


vrátane nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí v  hrubej výške, to znamená 


neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o  predpokladanú výšku vymožiteľných 


pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelárie poisťovateľov nárok v  súvislosti 


s poistným plnením. Ak technickú rezervu na poistné plnenie časť RBNS  určenú na 


náklady na likvidáciu nie je možné rozdeliť na jednotlivé roky podľa roku vzniku 


poistnej udalosti, potom sa v  jednotlivých stĺpcoch „rok vzniku“ poistnej udalosti uvedie 


výška technickej rezervy bez nákladov na likvidáciu a  celková hodnota technickej 


rezervy spolu s nákladmi na likvidáciu sa uvedie v  stĺpci „Spolu“. 


6. Hlásené poistné udalosti je celková suma nákladov na poistné plnenia z poistných 


udalostí nahlásených v sledovanom období. U vedie sa stav vytvorenej  technickej 


rezervy na poistné plnenie časť RBNS  ku koncu sledovaného obdobia a výška nákladov 


na poistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí,  pre 


poistné udalosti nahlásené v  danom poistnom období v  hrubej výške, to znamená 


neznížené ani o podiel zaisťovateľa, ani o  predpokladanú výšku vymožiteľných 


pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelárie poisťovateľov nárok v  súvislosti 


s poistným plnením. 


7. Materiálne škody sú škody iné ako škody na zdraví.  


8. Škody na zdraví sú škody na zdraví a  náklady pri usmrtení. 


9. Poistné plnenia sú náklady na poistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich so 


šetrením poistných udalostí, za sledované obdobie v  hrubej výške, to znamená neznížené 


ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na 


ktoré má Slovenská kancelárie poisťovateľov nárok v  súvislosti s poistným plnením. 


10. Poistné udalosti uzavreté bez výplaty je celková výška rozpustenej  technickej 


rezervy na poistné plnenie časť RBN S v hrubej výške v sledovanom období z poistných 


udalostí nahlásených  v predchádzajúcich obdobiach a  uzavretých bez výplaty 


v sledovanom období. 
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (PUN) 07-01


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.



4. Rok vzniku je rok, v ktorom nastala poistná udalosť. Ak údaje sú z dávnejšej minulosti ako je rok vzniku „aktuálny rok – 5“, takéto údaje sa uvedú spolu s údajmi spadajúcimi pod „aktuálny rok – 5“.


5. Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a nevybavených v bežnom účtovnom období vrátane nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí v hrubej výške, to znamená neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelárie poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením. Ak technickú rezervu na poistné plnenie časť RBNS určenú na náklady na likvidáciu nie je možné rozdeliť na jednotlivé roky podľa roku vzniku poistnej udalosti, potom sa v jednotlivých stĺpcoch „rok vzniku“ poistnej udalosti uvedie výška technickej rezervy bez nákladov na likvidáciu a celková hodnota technickej rezervy spolu s nákladmi na likvidáciu sa uvedie v stĺpci „Spolu“.



6. Hlásené poistné udalosti je celková suma nákladov na poistné plnenia z poistných udalostí nahlásených v sledovanom období. Uvedie sa stav vytvorenej technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS ku koncu sledovaného obdobia a výška nákladov na poistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí, pre poistné udalosti nahlásené v danom poistnom období v hrubej výške, to znamená neznížené ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelárie poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením.



7. Materiálne škody sú škody iné ako škody na zdraví.



8. Škody na zdraví sú škody na zdraví a náklady pri usmrtení.



9. Poistné plnenia sú náklady na poistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí, za sledované obdobie v hrubej výške, to znamená neznížené ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelárie poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením.



10. Poistné udalosti uzavreté bez výplaty je celková výška rozpustenej technickej rezervy na poistné plnenie časť RBNS v hrubej výške v sledovanom období z poistných udalostí nahlásených v predchádzajúcich obdobiach a uzavretých bez výplaty v sledovanom období.
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MBD0005ABA2.doc

11. Náklady na odplatu za správu likvidácie je suma náhrad členským poisťovniam, ktoré vykonali likvidáciu poistnej udalosti v prospech Slovenskej kancelárie poisťovateľov.



12. Prijaté regresy sú získané náhrady výšky plnenia poistných udalostí poisťovne podľa § 813 a 827 Občianskeho zákonníka. Uvádzajú sa so znamienkom „+“.



13. Počet hlásených poistných udalostí je celkový počet poistných udalostí hlásených 
v sledovanom období. 



14. Počet poistných plnení je celkový počet výplat na poistných udalostiach, pri ktorých bolo vyplatené poistné plnenie poškodenému za sledované obdobie. Do celkového počtu poistných udalostí sa nezahrnú poistné udalosti bez výplaty poistného plnenia, ani v prípade existencie nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí.


15. Počet poistných udalostí uzavretých bez výplaty je celkový počet poistných udalostí nahlásených v predchádzajúcich obdobiach a uzavretých bez výplaty poškodenému v sledovanom období.



16. Počet nahlásených, ale nevybavených poistných udalostí je celkový počet hlásených poistných udalostí, ale ku koncu sledovaného obdobia nevybavených.



17. Odhadovaný počet vzniknutých, ale nenahlásených poistných udalostí sa vyplní ak Slovenská kancelária poisťovateľov disponuje daným údajom.



18. Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR je technická rezerva na poistné plnenie z poistných udalostí vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období v hrubej výške, to znamená neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelária poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením.



19. Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR bez nákladov je stav technickej  rezervy vypočítanej bez zohľadnenia nákladov na likvidáciu. Vyplní sa, ak Slovenská kancelária poisťovateľov disponuje daným údajom.



Použité skratky:



č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc,


ks – kusy,


RBNS – poistné udalosti nahlásené a nevybavené v bežnom účtovnom období,



IBNR – poistné udalosti vzniknuté a nenahlásené v bežnom účtovnom období, 


Zákon o PZP - zákon 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 zákona č. 110/2007 Z. z.. 
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BIL

		VZOR								Príloha č.1 k opatreniu č. 15/2007

										strana 1/2

										Skp (BIL) 01-04

		Bilancia aktív a pasív

		Názov subjektu								IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala								Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

										(údaje v tis. Sk)

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

		a		b		1		2		3

		Pozemky a stavby		1

		z toho: neprevádzkové		2

		Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate		3

		z toho: akcie, podielové listy a iné majetkové účasti		4

		Finančné nástroje držané do splatnosti		5

		Úvery a iné pohľadávky		6

		z toho: vklady		7

		z toho: termínované vklady  - osobitný účet		8

		termínované vklady  - poistný garančný fond		9

		z toho: pohľadávky (r.11+r.12+r.13+r.15+r.17+r.19)		10

		Hraničné poistenie		11

		Regresy		12

		Voči sprostredkovateľom		13

		z toho: voči členským poisťovniam		14

		Voči zaisťovateľom		15

		z toho: voči členským poisťovniam		16

		Preddavky		17

		z toho: poskytnuté na krytie nákladov na poistné plnenia zo zákonného poistenia		18

		Ostatné		19

		z toho: voči členským poisťovniam		20

		Pokladničné hodnoty a peňažné ekvivalenty (r.22+r.23+r.24+r.27)		21

		Pokladničné hodnoty		22

		Bankové účty		23

		Termínované vklady		24

		z toho: osobitný účet		25

		poistný garančný fond		26

		Ostatné		27

		Podiely zaisťovateľov na technických rezervách (r.29+r.31+r.38)		28

		Technická rezerva na poistné budúcich období		29

		z toho: členské poisťovne		30

		Technická rezerva na poistné plnenia		31

		Hraničné poistenie		32

		z toho: členské poisťovne		33

		Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		34

		z toho: členské poisťovne		35

		Zákonné poistenie		36

		z toho: členské poisťovne		37

		Ďalšie technické rezervy		38

		z toho: členské poisťovne		39

		Hmotný hnuteľný majetok		40

		Nehmotný majetok (r.42+r.43)		41

		Softvér		42

		Ostatné		43

		Zásoby		44

		Účty časového rozlíšenia		45

		Ostatné aktíva		46

		Aktíva celkom (r.1+r.3+r.5+r.6+r.21+r.28+r.40+r.41+r.44+r.45+r.46)		47

										strana 2/2

										Skp (BIL) 01-04

										Stav ku dňu

										(údaje v tis. Sk)

		PASÍVA		č. r.						Stav

		a		b		1		2		3

		Záväzky (r.49+r.56+r.58+r.70+r.77+r.78)		48

		Technické rezervy (r.50+r.51+r.55)		49

		Technická rezerva na poistné budúcich období		50

		Technická rezerva na poistné plnenia		51

		z toho: hraničné poistenie		52

		povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		53

		zákonné poistenie		54

		Ďalšie technické rezervy		55

		Netechnické rezervy		56

		z toho: dlhodobé zamestnanecké pôžitky		57

		Rôzne záväzky (r.59+r.60+r.61+r.62+r.64+r.66+r.68)		58

		Hraničné poistenie		59

		Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu                                                            spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		60

		Zákonné poistenie		61

		Voči sprostredkovateľom		62

		z toho: voči členským poisťovniam		63

		Voči zaisťovateľom		64

		z toho: voči členským poisťovniam		65

		Preddavky		66

		z toho: voči členským poisťovniam		67

		Ostatné		68

		z toho: voči členským poisťovniam		69

		Krátkodobé zamestnanecké pôžitky (r.71+r.72+r.75+r.76)		70

		Mzdy		71

		Zákonne odvody		72

		Sociálna poisťovňa		73

		Zdravotné poisťovne		74

		Sociálny fond		75

		Ostatné		76

		Dane		77

		Účty časového rozlíšenia		78

		Ostatné pasíva		79

		Pasíva celkom (r.48+r.79)		80





Vysvetlivky
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (BIL) 01-04 


 


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedn á za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie 


poisťovateľov. 


 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má 


v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný 


výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov 


Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.  


 


4. Údaje sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v  súlade 


s Nariadením 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) v  znení 


neskorších predpisov. 


 


5. Kolónky označené farebne sa nevypĺňajú . 


 


6. V položke „Účty časového rozlíšenia“ sa na s trane aktív (r.45) vykazujú príjmy 


budúcich období a náklady budúcich období a  na strane pasív (r.78) sa vykazujú 


výdavky budúcich období  a výnosy budúcich období.  


 


7. V položke „Ostatné aktíva“ (r.46 ) sa vykazujú aktíva, ktoré nie sú vykázané 


v riadkoch 1 až 45.  V položke „Ostatné pasíva“ (r.79 ) sa vykazujú pasíva, ktoré nie  sú 


vykázané v riadkoch 48 až 78. 


 


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku, 


r. – riadok, 


tis. – tisíc. 
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (BIL) 01-04



1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.



2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.



4. Údaje sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s Nariadením 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) v znení neskorších predpisov.


5. Kolónky označené farebne sa nevypĺňajú.


6. V položke „Účty časového rozlíšenia“ sa na strane aktív (r.45) vykazujú príjmy budúcich období a náklady budúcich období a na strane pasív (r.78) sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. 



7. V položke „Ostatné aktíva“ (r.46) sa vykazujú aktíva, ktoré nie sú vykázané v riadkoch 1 až 45.  V položke „Ostatné pasíva“ (r.79) sa vykazujú pasíva, ktoré nie sú vykázané v riadkoch 48 až 78.



Použité skratky:



č.r. - číslo riadku,


r. – riadok,


tis. – tisíc.
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VZS

		VZOR						Príloha č.2 k opatreniu č. 15/2007

								strana 1/2

								Skp (VZS) 02-04

		Výkaz ziskov a strát

		Názov subjektu						IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala						Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

						(údaje v tis. Sk)

				č.r.		Stav

		a		b		1

		Technické výnosy spolu (r.2+r.9)		1

		Čisté zaslúžené poistné (r.3-r.4-r.7+r.8)		2

		Predpísané poistné v hrubej výške		3

		Podiel zaisťovateľa na predpísanom poistnom		4

		z toho: hraničné poistenie		5

		povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
             škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		6

		Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období v hrubej výške		7

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu technickej rezervy na poistné budúcich období		8

		Ostatné technické výnosy		9

		z toho: príspevky členských poisťovní		10

		poplatky a provízie		11

		Technické náklady spolu (r.13+r.35+r.37+r.41)		12

		Náklady na poistné plnenia (r.14-r.23+r.27-r.31)		13

		Náklady na poistné plnenia v hrubej výške		14

		Vyplatené poistné plnenia		15

		z toho: hraničné poistenie		16

		povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
             škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		17

		zákonné poistenie		18

		Regresy		19

		z toho: hraničné poistenie		20

		povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
             škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		21

		zákonné poistenie		22

		Podiel zaisťovateľa na nákladoch na poistné plnenia		23

		z toho: hraničné poistenie		24

		povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
             škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		25

		zákonné poistenie		26

		Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenie v hrubej výške		27

		z toho: hraničné poistenie		28

		povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
             škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		29

		zákonné poistenie		30

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu technickej rezervy na poistné plnenie		31

		z toho: hraničné poistenie		32

		povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
             škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		33

		zákonné poistenie		34

		Zmena stavu ďalších technických rezerv		35

		Podiel zaisťovateľa na zmene stavu ďalších technických rezerv		36

		Prevádzkové náklady (r.38+r.40)		37

		Obstarávacie náklady na poistné zmluvy		38

		z toho: provízie za sprostredkovanie hraničného poistenia		39

		Správna réžia		40

		Ostatné technické náklady		41

		Technický výsledok (r.1-r.12)		42

								strana 2/2

								Skp (VZS) 02-04

								Stav ku dňu

						(údaje v tis. Sk)

				č.r.		Stav

		a		b		1

		Finančné výnosy spolu (r.44+r.47+r.48)		43

		Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré kryjú technické rezervy		44

		z toho: poistný garančný fond		45

		osobitný účet		46

		Výnosy z finančného a investičného majetku, ktoré nekryjú technické rezervy		47

		Ostatné finančné výnosy		48

		Finančné náklady spolu (r.50+r.53+r.54)		49

		Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý kryje technické rezervy		50

		z toho: poistný garančný fond		51

		osobitný účet		52

		Náklady  na finančný a investičný majetok, ktorý nekryje technické rezervy		53

		Ostatné finančné náklady		54

		Finančný výsledok (r.43-r.49)		55

		Ostatné výnosy		56

		Ostatné náklady		57

		Hospodársky výsledok pred zdanením (r.42+r.55+r.56-r.57)		58

		Daň		59





Vysvetlivky

		



1



Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (VZS) 02-04 


   


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedn á za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má 


v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný 


výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov 


Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.  


 


4. Údaje sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných š tandardov IAS/IFRS v súlade 


s Nariadením 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).   


 


5. V riadkoch číslo 7, 27, 28, 29, 30 a 35 obsahujúcich údaje o zmene stavu technických 


rezerv sa uvádza kladné znamienko tam, kde je tvorba  technickej rezervy vyššia ako jej 


použitie a záporné znamienko tam, kde je  použitie technickej rezervy vyššie ako jej 


tvorba.  


   


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku, 


r. – riadok,  


tis. – tisíc. 


 


 


 


 




MBD00079836.doc

Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (VZS) 02-04



1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.



4. Údaje sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS v súlade s Nariadením 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).



5. V riadkoch číslo 7, 27, 28, 29, 30 a 35 obsahujúcich údaje o zmene stavu technických rezerv sa uvádza kladné znamienko tam, kde je tvorba technickej rezervy vyššia ako jej použitie a záporné znamienko tam, kde je použitie technickej rezervy vyššie ako jej tvorba. 


Použité skratky:



č.r. - číslo riadku,


r. – riadok, 



tis. – tisíc.


PAGE  


1








PTN

		VZOR												Príloha č. 3 k opatreniu č. 15/2007

														strana 1/2

														Skp (VCI) 03-04

		Výkaz o činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov

		Názov subjektu												IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala												Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

														(v tis. Sk, počty v ks)

		Neživotné poistenie		č.
r.		Hraničné poistenie		Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		Zákonné poistenie		z toho:

renty

												renty		poistné plnenia (jednorazová výplata)

		a		b		1		2		3		4		5

		Poistné

		Predpísané poistné		1

		Počet poistných zmlúv		2

		Prijaté poistné		3

		Zaslúžené poistné		4

		Náklady

		Prevádzkové náklady		5

		z toho: provízie		6

		odplata za správu likvidácie		7

		Poistné udalosti

		Hlásené poistné udalosti		8

		Poistné plnenia		9

		Počet hlásených poistných udalostí		10

		Počet poistných plnení		11

		Rezervy

		Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS		12

		Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR		13

		Technická rezerva na poistné budúcich období		14

		Ďalšie technické rezervy		15

		Iné netechnické rezervy vzťahujúce sa k záväzkom z poistných zmlúv		16

		Zaistenie

		Zaistné		17

		Poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi		18

		Provízie prijaté od zaisťovateľa		19





PGF

		

										strana 2/2

										Skp (VCI) 03-04

		Názov subjektu								Stav ku dňu

										(údaje v tis. Sk)

				č. r.		Poistný garančný fond		Osobitný účet		Spolu

		a		b		1		2		3

		Počiatočný stav		1

		Tvorba (r.3 + r.4 + r.5 + r.6 + r.7 + r.8)		2

		Z príspevkov členov kancelárie podľa § 20 ods. 5 zákona o PZP		3

		Z mimoriadnych príspevkov podľa § 20 odsek 6 zákona o PZP		4

		Z poistného podľa § 16 zákona o PZP		5

		Výnosy z finančného umiestnenia		6

		Prijaté regresy		7

		Iné		8

		Čerpanie (r.10 + r.11 + r.12 + r.13 + r.14 + r.15 + r.16 + r.17 + r.18 + r.19 + r.20 + r.21)		9

		Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. a)  zákona o PZP		10

		Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. b) zákona o PZP		11

		Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona o PZP		12

		Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. d) zákona o PZP		13

		Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. e) zákona o PZP		14

		Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. f) zákona o PZP		15

		Poistné plnenie za škodu podľa § 24 ods. 2 písm. g) zákona o PZP		16

		Úhrada záväzkov zo zákonného poistenia		17

		Náklady spojené s vybavovaním záväzkov zo zákonného poistenia		18

		Náklady na finančné umiestnenie		19

		Náklady na činnosť Slovenskej kancelárie poisťovateľov		20

		Iné		21

		Konečný stav (r.1 + r.2 - r.9)		22





Vysvetlivky

		



1

2



  0 


14. Počet poistných plnení je celkový počet výplat na poistných udalostiach, pri ktorých 


bolo vyplatené poistné plnenie poškodenému za sledované obdobie. Do celkového počtu 


poistných udalostí sa nezahrnú poistné udalosti bez výplaty poistného plnenia, ani  pri 


existencii nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí.  


15. Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS  je stav technickej rezervy na 


poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a  nevybavených v bežnom účtovnom 


období vrátane nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí  v hrubej výške t. j. 


neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani  o predpokladanú výšku vymožiteľných 


pohľadávok, na ktoré má  Slovenská kancelária poisťovateľov  nárok v súvislosti 


s poistným plnením. 


16. Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR  je stav technickej rezervy  na poistné 


plnenie z poistných udalostí vzniknutých a  nenahlásených v bežnom účtovnom období. 


17. Zaistné je suma splatného zaistného za sledované obdobie.  


18. Poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi sú  náklady na poistné plnenia postúpené 


zaisťovateľovi za sledované obdobie v  hrubej výške t.j. neznížené o  predpokladanú 


výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelária poisťovateľov 


nárok v súvislosti s poistným plnením. 


19. Provízie prijaté od zaisťovateľa je  suma všetkých provízií vrátane podielu na zisku 


prijatých od zaisťovateľa za sledované obdobie.  


 


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku, 


tis. – tisíc, 


ks – kusy,  


RBNS – poistné udalosti nahlásené a nevybavené v bežnom účtovnom období,  


IBNR – poistné udalosti vzniknuté a nenahlásené v  bežnom účtovnom období,   


Zákon o PZP - zákon 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 zákona č. 110/2007 Z. z.  
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (VCI) 03-04 


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedn á za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má 


v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný 


výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov 


Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.  


4. Predpísané poistné sú všetky sumy poistného očistené o  stornované poistné a o 


poskytnuté zľavy z poistného, splatné podľa poistných zmlúv  za sledované obdobie. 


5. Počet poistných zmlúv je počet všetkých platných poistných zmlúv  ku koncu 


sledovaného obdobia.  


6. Prijaté poistné sú všetky sumy skutočne zaplateného poistného, ktoré boli pripísané na 


účet Slovenskej kancelárie poisťovateľov a v sledovanom období boli identifikované,   


to znamená priradené k predpísanému poistnému.   


7. Zaslúžené poistné sú všetky sumy poistného, ktoré slúžia na krytie rizika a nákladov   


v sledovanom období. Zvyčajne sa ráta ako hrubé predp ísané poistné upravené o  zmenu 


rezervy na poistné budúcich období.   


8. Prevádzkové náklady sú suma všetkých prevádzkových nákladov za sledované 


obdobie. 


9. Provízie sú suma všetkých vyplatených provízií členským poisťovniam, ktoré 


sprostredkovali hraničné poistenie v  prospech Slovenskej kancelárie poisťovateľov, 


v sledovanom období. 


10. Odplata za správu likvidácie  je suma všetkých vyplatených náhrad členským 


poisťovniam, ktoré vykonali likvidáciu poistných udalostí v  prospech Slovenskej 


kancelárie poisťovateľov, v  sledovanom období. 


11. Hlásené poistné udalosti  je celková suma nákladov na poistné plnenia z  poistných 


udalostí nahlásených v sledovanom období. Uvedie sa  stav vytvorenej technickej rezervy 


na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a  nevybavených v bežnom účtovnom 


období ku koncu sledovaného obdobia  a výška nákladov na poistné plnenia , vrátane 


nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí,  pre poistné udalosti nahlásené 


v danom poistnom období v  hrubej výške, t.j. neznížené  ani o podiel zaisťovateľa, ani 


o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok , na ktoré má Slovenská kancelária 


poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením. 


12. Poistné plnenia sú náklady na poistné plnenia , vrátane nákladov súvisiacich so 


šetrením poistných udalostí,  za sledované obdobie v  hrubej výške t.j. neznížené  ani 


o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok , na ktoré 


má Slovenská kancelária poisťovateľov  nárok v súvislosti s poistným plnením. 


13. Počet hlásených poistných udalostí  je celkový počet poistných udalostí hlásených   


v sledovanom období.  




MBD0002681E.doc

Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (VCI) 03-04



1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.



4. Predpísané poistné sú všetky sumy poistného očistené o stornované poistné a o poskytnuté zľavy z poistného, splatné podľa poistných zmlúv za sledované obdobie.


5. Počet poistných zmlúv je počet všetkých platných poistných zmlúv ku koncu sledovaného obdobia. 


6. Prijaté poistné sú všetky sumy skutočne zaplateného poistného, ktoré boli pripísané na účet Slovenskej kancelárie poisťovateľov a v sledovanom období boli identifikované, 
to znamená priradené k predpísanému poistnému. 



7. Zaslúžené poistné sú všetky sumy poistného, ktoré slúžia na krytie rizika a nákladov 
v sledovanom období. Zvyčajne sa ráta ako hrubé predpísané poistné upravené o zmenu rezervy na poistné budúcich období. 


8. Prevádzkové náklady sú suma všetkých prevádzkových nákladov za sledované obdobie.



9. Provízie sú suma všetkých vyplatených provízií členským poisťovniam, ktoré sprostredkovali hraničné poistenie v prospech Slovenskej kancelárie poisťovateľov, v sledovanom období.



10. Odplata za správu likvidácie je suma všetkých vyplatených náhrad členským poisťovniam, ktoré vykonali likvidáciu poistných udalostí v prospech Slovenskej kancelárie poisťovateľov, v sledovanom období.


11. Hlásené poistné udalosti je celková suma nákladov na poistné plnenia z poistných udalostí nahlásených v sledovanom období. Uvedie sa stav vytvorenej technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a nevybavených v bežnom účtovnom období ku koncu sledovaného obdobia a výška nákladov na poistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí, pre poistné udalosti nahlásené v danom poistnom období v hrubej výške, t.j. neznížené ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelária poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením.


12. Poistné plnenia sú náklady na poistné plnenia, vrátane nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí, za sledované obdobie v hrubej výške t.j. neznížené ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelária poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením.



13. Počet hlásených poistných udalostí je celkový počet poistných udalostí hlásených 
v sledovanom období. 
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14. Počet poistných plnení je celkový počet výplat na poistných udalostiach, pri ktorých bolo vyplatené poistné plnenie poškodenému za sledované obdobie. Do celkového počtu poistných udalostí sa nezahrnú poistné udalosti bez výplaty poistného plnenia, ani pri existencii nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí.


15. Technická rezerva na poistné plnenie časť RBNS je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených a nevybavených v bežnom účtovnom období vrátane nákladov súvisiacich so šetrením poistných udalostí v hrubej výške t. j. neznížená ani o podiel zaisťovateľa, ani o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelária poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením.


16. Technická rezerva na poistné plnenie časť IBNR je stav technickej rezervy na poistné plnenie z poistných udalostí vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.



17. Zaistné je suma splatného zaistného za sledované obdobie.



18. Poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi sú náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľovi za sledované obdobie v hrubej výške t.j. neznížené o predpokladanú výšku vymožiteľných pohľadávok, na ktoré má Slovenská kancelária poisťovateľov nárok v súvislosti s poistným plnením.



19. Provízie prijaté od zaisťovateľa je suma všetkých provízií vrátane podielu na zisku prijatých od zaisťovateľa za sledované obdobie.


Použité skratky:



č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc,


ks – kusy, 


RBNS – poistné udalosti nahlásené a nevybavené v bežnom účtovnom období,



IBNR – poistné udalosti vzniknuté a nenahlásené v bežnom účtovnom období, 


Zákon o PZP - zákon 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 zákona č. 110/2007 Z. z.
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VCL

		VZOR																Príloha č.4 k opatreniu č. 15/2007

																		strana 1/1

																		Skp (VCL) 04-04

		Výkaz o príspevkoch členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov

		Názov subjektu																IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala																Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

																		(v tis. Sk, počty v ks)

		č. r.		Obchodné meno poisťovne/		Počet poistených motorových vozidiel		Výška splatného príspevku		z toho				Dátum úhrady		Výška splatného		Dátum úhrady

				pobočky poisťovne		za predchádzajúci kalendárny štvrťrok		podľa §20 ods. 5 zákona o PZP		Poistný		Osobitný		príspevku		mimoriadneho príspevku		mimoriadneho príspevku

										garančný fond		účet				podľa §20 ods. 6 zákona o PZP

		a		1		2		3		4		5		6		7		8





Vysvetlivky

		



1



Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (VCL) 04-04 


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedn á za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má 


v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný 


výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov 


Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.  


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku, 


tis. – tisíc, 


ks – kusy,  


Zákon o PZP - zákon 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 zákona č. 110/2007 Z. z.  


 




MBD00B85685.doc

Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (VCL) 04-04



1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


Použité skratky:



č.r. - číslo riadku,



tis. – tisíc,



ks – kusy, 



Zákon o PZP - zákon 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 zákona č. 110/2007 Z. z.
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TRN

						VZOR								Príloha č. 5 k opatreniu č. 15/2007

														strana 1/1

														Skp (TRN) 05-04

				Výkaz o umiestnení prostriedkov technických rezerv

		Názov subjektu												IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala												Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

														(údaje v tis. Sk)

		č.
r.		Druh aktíva		Emitent / Názov banky/ Iný subjekt		Mena		Pôvod		Reálna hodnota		HvÚ

		a		1		2		3		4		5		6

		1		Celkom





Vysvetlivky

		





 


1 


Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (TRN) 05-04 


 


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme STATUS 


DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich 


podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má v aplikačnom 


programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz . Ak je viac takýchto 


osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.  


 


4. Pôvod sa určuje podľa sídla emitenta cenných papierov a uvádza sa D (emitent so sídlom v 


Slovenskej republike), E (emitent so sídlom v inom členskom štáte  EÚ) a Z (emitent so sídlom 


mimo územia členských štátov  EÚ). 


 


5. HvÚ je hodnota všetkých cenných papierov v účt ovníctve, t.j. nevzťahuje sa len na jeden cenný 


papier. 


 


6. Ak je viac termínovaných vkladov v jednej banke, uvedú sa osobitne. 


 


7. Prílohou k výkazu sú aj doplňujúce doklady a  informácie k jednotlivým umiestneniam 


prostriedkov technických rezerv, ktoré pr eukazujú ich držbu, vo forme napríklad scan, MS Word 


dokument, PDF dokument, a  pod. 


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku, 


tis. – tisíc. 


 


 


 




MBD00073454.doc

Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (TRN) 05-04



1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


4. Pôvod sa určuje podľa sídla emitenta cenných papierov a uvádza sa D (emitent so sídlom v Slovenskej republike), E (emitent so sídlom v inom členskom štáte EÚ) a Z (emitent so sídlom mimo územia členských štátov EÚ).



5. HvÚ je hodnota všetkých cenných papierov v účtovníctve, t.j. nevzťahuje sa len na jeden cenný papier.



6. Ak je viac termínovaných vkladov v jednej banke, uvedú sa osobitne.



7. Prílohou k výkazu sú aj doplňujúce doklady a informácie k jednotlivým umiestneniam prostriedkov technických rezerv, ktoré preukazujú ich držbu, vo forme napríklad scan, MS Word dokument, PDF dokument, a pod.


Použité skratky:



č.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc.
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cast1

		VZOR																		Príloha č.6 k opatreniu č. 15/2007

																				strana 1/2

																				Skp (SAP) 06-04

		Výkaz o aktuálnej a odhadovanej splatnosti aktív a pasív

		Názov subjektu																		IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala																		Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		Časť 1: Hlásenie o aktuálnej zostatkovej splatnosti aktív a pasív																		(údaje v tis. Sk)

		Ukazovateľ		č.r.		splatnosť		splatnosť		splatnosť		splatnosť		splatnosť		splatnosť		nešpecifikované		Celkom

						do 3 mes.		od 3 do 6 mes.		od 6 do 9 mes.		od 9 do 12 mes.		od 12 mes. do 2 rokov		viac ako 2 roky		položky

						vrátane		vrátane		vrátane		vrátane		vrátane

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8

		SÚVAHOVÉ ÚČTY AKTÍV A PASÍV

		SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV AKTÍV		1

		pokladničné hodnoty		2

		termínované vklady		3

		finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate		4

		finančné nástroje držané do splatnosti		5

		podiely zaisťovateľov na technickej rezerve na poistné budúcich období		6

		podiely zaisťovateľov na technickej rezerve na poistné plnenia z hraničného poistenia		7

		podiely zaisťovateľov na technickej rezerve na poistné plnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		8

		podiely zaisťovateľov na technickej rezerve na poistné plnenia zo zákonného poistenia		9

		podiely zaisťovateľov na ďalších technických rezervách		10

		ostatné aktíva		11

		SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV PASÍV		12

		technická rezerva na poistné budúcich období		13

		technická rezerva na poistné plnenia z hraničného poistenia		14

		technická rezerva na poistné plnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		15

		technická rezerva na poistné plnenia zo zákonného poistenia		16

		ďalšia technická rezerva		17

		ostatné pasíva		18

		ČISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY		19

		KUMULATÍVNA ČISTÁ SÚVAHOVÁ  POZÍCIA LIKVIDITY		20





cast2

		

																				strana 2/2

																				Skp (SAP) 06-04

		Názov subjektu																		Stav ku dňu

		Časť 2: Hlásenie o odhadovanej dobe splatnosti aktív a pasív																		(údaje v tis. Sk)

		Ukazovateľ		č.r.		splatnosť		splatnosť		splatnosť		splatnosť		splatnosť		splatnosť		nešpecifikované		Celkom

						do 3 mes.		od 3 do 6 mes.		od 6 do 9 mes.		od 9 do 12 mes.		od 12 mes. do 2 rokov		viac ako 2 roky		položky

						vrátane		vrátane		vrátane		vrátane		vrátane

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8

		SÚVAHOVÉ ÚČTY AKTÍV A PASÍV

		SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV AKTÍV		1

		pokladničné hodnoty		2

		termínované vklady		3

		finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate		4

		finančné nástroje držané do splatnosti		5

		podiely zaisťovateľov na technickej rezerve na poistné budúcich období		6

		podiely zaisťovateľov na technickej rezerve na poistné plnenia z hraničného poistenia		7

		podiely zaisťovateľov na technickej rezerve na poistné plnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		8

		podiely zaisťovateľov na technickej rezerve na poistné plnenia zo zákonného poistenia		9

		podiely zaisťovateľov na ďalších technických rezervách		10

		ostatné aktíva		11

		SÚČET SÚVAHOVÝCH ÚČTOV PASÍV		12

		technická rezerva na poistné budúcich období		13

		technická rezerva na poistné plnenia z hraničného poistenia		14

		technická rezerva na poistné plnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		15

		technická rezerva na poistné plnenia zo zákonného poistenia		16

		ďalšia technická rezerva		17

		ostatné pasíva		18

		ČISTÁ SÚVAHOVÁ POZÍCIA LIKVIDITY		19

		KUMULATÍVNA ČISTÁ SÚVAHOVÁ  POZÍCIA LIKVIDITY		20





vysvetlivky

		



1

2



Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (SAP) 06-04 


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie 


poisťovateľov. 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má 


v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný 


výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa  jedna z nich podľa vnútorných predpisov 


Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.  


 


4. V jednotlivých stĺpcoch Hlásenia o  aktuálnej zostatkovej dobe splatn osti aktív a pasív 


(ďalej Časť 1) a o odhadovanej dobe splatnosti aktív a pasív (ďalej Časť 2) sa položky 


uvádzajú v čistej hodnote,  to znamená po zohľadnení oprávok a opravných položiek. 


Výnimkou je majetok, ku ktorému sa opravné položky tvoria na portfóliovom základe. 


Tento majetok sa vykazuje v  hrubej hodnote v jednotlivých stĺpcoch podľa zostatkovej 


aktuálnej, respektíve odhadovanej splatnosti a opravné položky vytvorené k  tomuto 


majetku sa zaraďujú do stĺpca 8 so záporným znamienkom.  


 


5. Kumulatívne čisté pozície v  r. 19 sa vypočítajú ako súčet  hodnôt zo všetkých 


predchádzajúcich stĺpcov vrátane vyplňovaného stĺpca v predchádzajúc om riadku, t.j.            


r. 18. Napríklad kumulatívna čistá súvahová pozícia v stĺpci 4 sa v ypočíta ako súčet 


hodnôt v r. 18 v stĺpcoch 1 až 4. 


 


Vysvetlivky týkajúce sa vypĺňania Čas ti 1: 


 


6. Časť 1 sa vypĺňa podľa skutočnej doby splatnosti aktív a  pasív v základnom scenári 


k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka.  


 


7. Do stĺpca 8 sa vykazuje iba taký majetok a  také záväzky, ktorých časová splatnosť 


nie je špecifikovaná, nemajú splatnosť, alebo ak ich členenie z  hľadiska zostatkovej 


doby splatnosti nie je možné.  


 


Vysvetlivky týkajúce sa vypĺňania Časti 2:  


 


8. Časť 2 sa vypĺňa podľa odhadovanej doby splatnosti aktív a  pasív v základnom 


scenári k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka.  


 


 


9. Cenné papiere vrátane majetkových cenných papierov sa zaraďujú  podľa 


predpokladaného peňažného toku  odhadovaného Slovenskou kanceláriou 


poisťovateľov, teda podľa jej zámeru cenné papiere  predať a nie podľa ich likvidnosti.   


 


10. Diskonty, vyjadrujúce mieru trhového rizika súvisiaceho s rýchlym odpredajom 


aktív, ktoré Slovenská kancelária poisťovateľov  použije pri zaraďovaní aktív do pásiem 


s kratšou splatnosťou, spôsobia, že zvyšná časť ho dnoty aktíva sa premení na stratu 


Slovenskej kancelárie poisťovateľov  v súvahe ako súčasť účtu ziskov a strát tak, aby   


 




Časť 2 ostala vybilancovaná. Nemusí však platiť rovnosť  veľkosti bilančnej sumy 


medzi Časťou 1 a Časťou 2. 


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku, 


tis. – tisíc, 


mes. – mesiac. 


 


 


 


  




MBD00011613.doc

Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (SAP) 06-04



1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.



2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.


4. V jednotlivých stĺpcoch Hlásenia o aktuálnej zostatkovej dobe splatnosti aktív a pasív (ďalej Časť 1) a o odhadovanej dobe splatnosti aktív a pasív (ďalej Časť 2) sa položky uvádzajú v čistej hodnote, to znamená po zohľadnení oprávok a opravných položiek. Výnimkou je majetok, ku ktorému sa opravné položky tvoria na portfóliovom základe. Tento majetok sa vykazuje v hrubej hodnote v jednotlivých stĺpcoch podľa zostatkovej aktuálnej, respektíve odhadovanej splatnosti a opravné položky vytvorené k tomuto majetku sa zaraďujú do stĺpca 8 so záporným znamienkom.



5. Kumulatívne čisté pozície v r. 19 sa vypočítajú ako súčet hodnôt zo všetkých predchádzajúcich stĺpcov vrátane vyplňovaného stĺpca v predchádzajúcom riadku, t.j.            r. 18. Napríklad kumulatívna čistá súvahová pozícia v stĺpci 4 sa vypočíta ako súčet hodnôt v r. 18 v stĺpcoch 1 až 4.



Vysvetlivky týkajúce sa vypĺňania Časti 1:


6. Časť 1 sa vypĺňa podľa skutočnej doby splatnosti aktív a pasív v základnom scenári k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka.



7. Do stĺpca 8 sa vykazuje iba taký majetok a také záväzky, ktorých časová splatnosť nie je špecifikovaná, nemajú splatnosť, alebo ak ich členenie z hľadiska zostatkovej doby splatnosti nie je možné.



Vysvetlivky týkajúce sa vypĺňania Časti 2:


8. Časť 2 sa vypĺňa podľa odhadovanej doby splatnosti aktív a pasív v základnom scenári k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka.



9. Cenné papiere vrátane majetkových cenných papierov sa zaraďujú podľa predpokladaného peňažného toku odhadovaného Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, teda podľa jej zámeru cenné papiere predať a nie podľa ich likvidnosti. 



10. Diskonty, vyjadrujúce mieru trhového rizika súvisiaceho s rýchlym odpredajom aktív, ktoré Slovenská kancelária poisťovateľov použije pri zaraďovaní aktív do pásiem s kratšou splatnosťou, spôsobia, že zvyšná časť hodnoty aktíva sa premení na stratu Slovenskej kancelárie poisťovateľov v súvahe ako súčasť účtu ziskov a strát tak, aby 
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Časť 2 ostala vybilancovaná. Nemusí však platiť rovnosť veľkosti bilančnej sumy medzi Časťou 1 a Časťou 2.



Použité skratky:



č.r. - číslo riadku,



tis. – tisíc,



mes. – mesiac.
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Stav_AktPas

																				VZOR								Príloha č.7 k opatreniu č. 15/2007

																												F (NBS) 24-04																		F (NBS) 24-04

												Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - stavy																		Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - stavy

								Názov vykazujúceho subjektu:																		Kód vykazujúceho subjektu:				0														Kód vykazujúceho subjektu:		0

								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:																		Stav ku dňu:				0														Stav ku dňu:		12/31/99

								Telefónne číslo osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:																						0

																												v tis. Sk																		v tis. Sk

																Finančné inštitúcie S.12														Verejná správa S.13								Domácnosti		Zvyšok sveta  S.2

														Nefinančné						Národná		Ostatné		Ostatní		Finančné		Poisťovacie				Ústredná		Územná		Fondy		a neziskové				Európska únia   S.21

				Kód								CELKOM		inštitúcie		Celkom		Celkom		banka		finančné		finanční		pomocné		spoločnosti		Celkom		štátna		samospráva		sociálneho		inštitúcie		CELKOM		Celkom		z toho:		Ostatné

		Finančné nástroje		f. n.				čís. r.				S.1		S. 11		S.12		S.121 a S.122		Slovenska		inštitúcie		sprostred-		inštitúcie		a penzijné		S.13		správa		S.1313		zabez-		slúžiace		S.2		S.211+S.212		Európska		S.22

																				S.121		S.122		kovatelia		S.124		fondy				S.1311				pečenia		domác-						menová únia

																								S.123				S.125								S.1314		nostiam						S.212

																																						S.14 a S.15

		a						b				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		Finančné aktíva				MKRA-6P6EMF		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Menové zlato a osobitné práva čerpania		AF.1		MKRA-6P6EMG		2				0				0		0												0										0

		Obeživo a vklady		AF.2		MKRA-6P6EMH		3				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Obeživo		AF.21		MKRA-6P6EMJ		4				0				0		0												0										0

		Prevoditeľné vklady		AF.22		MKRA-6P6EMK		5				0				0		0												0										0

		Ostatné vklady		AF.29		MKRA-6P6EML		6				0				0		0												0										0

		Cenné papiere okrem akcií		AF.3		MKRA-6P6EMM		7				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Cenné papiere okrem akcií a finančných derivátov		AF.33		MKRA-6P6EMN		8				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Krátkodobé		AF.331		MKRA-6P6EMP		9				0				0		0												0										0

		Dlhodobé		AF.332		MKRA-6P6EMQ		10				0				0		0												0										0

		Finančné deriváty		AF.34		MKRA-6P6EMR		11				0				0		0												0										0

		Úvery/pôžičky		AF.4		MKRA-6P6EMS		12				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Krátkodobé		AF.41		MKRA-6P6EMT		13				0				0		0												0										0

		Dlhodobé		AF.42		MKRA-6P6EMU		14				0				0		0												0										0

		Akcie a ostatné podiely		AF.5		MKRA-6P6EMV		15				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Akcie a ostatné podiely okrem akcií podielových fondov		AF.51		MKRA-6P6EMW		16				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Kótované akcie		AF.511		MKRA-6P6EMX		17				0				0		0												0										0

		Nekótované akcie		AF.512		MKRA-6P6EMY		18				0				0		0												0										0

		Ostatné podiely		AF.513		MKRA-6P6EMZ		19				0				0		0												0										0

		Akcie podielových fondov		AF.52		MKRA-6P6EN2		20				0				0		0												0										0

		Poistnotechnické rezervy		AF.6		MKRA-6P6EN3		21				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Čistý majetok domácností		AF.61		MKRA-6P6EN4		22				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia		AF.611		MKRA-6P6EN5		23				0				0		0												0										0

		Čistý majetok domácností v rezervách dôchodkových a
  doplnkových dôchodkových  fondov		AF.612		MKRA-6P6EN6		24				0				0		0												0										0

		Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané nároky		AF.62		MKRA-6P6EN7		25				0				0		0												0										0

		Ostatné pohľadávky		AF.7		MKRA-6P6EN8		26				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Obchodný úver a preddavky		AF.71		MKRA-6P6EN9		27				0				0		0												0										0

		Ostatné		AF.79		MKRA-6P6ENA		28				0				0		0												0										0

		Finančné pasíva				MKRA-6P6ENB		29				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Obeživo a vklady		AF.2		MKRA-6P6ENC		30				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Obeživo		AF.21		MKRA-6P6END		31				0				0		0												0										0

		Prevoditeľné vklady		AF.22		MKRA-6P6ENE		32				0				0		0												0										0

		Ostatné vklady		AF.29		MKRA-6P6ENF		33				0				0		0												0										0

		Cenné papiere okrem akcií		AF.3		MKRA-6P6ENG		34				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Cenné papiere okrem akcií a finančných derivátov		AF.33		MKRA-6P6ENH		35				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Krátkodobé		AF.331		MKRA-6P6ENJ		36				0				0		0												0										0

		Dlhodobé		AF.332		MKRA-6P6ENK		37				0				0		0												0										0

		Finančné deriváty		AF.34		MKRA-6P6ENL		38				0				0		0												0										0

		Úvery/pôžičky		AF.4		MKRA-6P6ENM		39				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Krátkodobé		AF.41		MKRA-6P6ENN		40				0				0		0												0										0

		Dlhodobé		AF.42		MKRA-6P6ENP		41				0				0		0												0										0

		Akcie a ostatné podiely		AF.5		MKRA-6P6ENQ		42				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Akcie a ostatné podiely okrem akcií podielových fondov		AF.51		MKRA-6P6ENR		43				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Kótované akcie		AF.511		MKRA-6P6ENS		44				0				0		0												0										0

		Nekótované akcie		AF.512		MKRA-6P6ENT		45				0				0		0												0										0

		Ostatné podiely		AF.513		MKRA-6P6ENU		46				0				0		0												0										0

		Akcie podielových fondov		AF.52		MKRA-6P6ENV		47				0				0		0												0										0

		Poistnotechnické rezervy		AF.6		MKRA-6P6ENW		48				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Čistý majetok domácností		AF.61		MKRA-6P6ENX		49				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia		AF.611		MKRA-6P6ENY		50				0				0		0												0										0

		Čistý majetok domácností v rezervách dôchodkových a
  doplnkových dôchodkových  fondov		AF.612		MKRA-6P6ENZ		51				0				0		0												0										0

		Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané nároky		AF.62		MKRA-6P6EP2		52				0				0		0												0										0

		Ostatné záväzky		AF.7		MKRA-6P6EP3		53				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Obchodný úver a preddavky		AF.71		MKRA-6P6EP4		54				0				0		0												0										0

		Ostatné		AF.79		MKRA-6P6EP5		55				0				0		0												0										0

		Čisté finančné aktíva				MKRA-6P6EP6		56				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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10. V súvahovej položke Čisté finančné aktíva sa vykazuje rozdiel medzi finančnými 


aktívami a pasívami. 


 


 


Použité skratky: 


čís.r. - číslo riadku, 


tis. – tisíc, 


Kód f. n. – kód finančného nástroja podľa európskeho systému účtov (ESA95),   


S. – sektor / subsektor. 
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu F (NBS) 24-04 


 


 


Položky aktív a pasív sa uvedú do sektorov a  subsektorov podľa opatrenia Štatistického 


úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, 


bilančných položiek transakcií a ostatných tokov v  národných účtoch Slovenskej 


republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v  Systéme národných 


účtov Slovenskej republiky, ktoré nadväzuje na nariadenie Európskej rady č. 2223/96 


z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve. 


Ak Slovenská kancelária poisťovateľov  nemá finančné aktíva alebo finančné pasíva 


umiestnené v sektoroch alebo subsektoroch podľa tejto prílohy, v príslušnej kolónke 


výkazu sa uvedie nula.  V názve výkazu sa pod slovom „stavy“ rozumie majetok 


pozostávajúci z aktív a pasív v určitom časovom bode.  


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


2. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.   


3. V súvahovej položke Menové zlato a osobitné práva čerpania sa vykazuje jediné 


finančné aktívum, ktoré v systéme nemá protipoložku v  pasívach. 


4. V súvahovej položke Obeživo a vklady sa vykazuje obeživo, ktoré je v  obehu a všetky 


druhy vkladov v slovenskej a cudzej mene. 


5. V súvahovej položke Cenné papiere okrem akcií  sa vykazujú finančné aktíva, ktoré sú 


obchodovateľné a nástroje na držiteľa. Obchodované sú na sekundárnych trhoch 


a neposkytujú držiteľovi vlastnícke právo na inštitucionálnu jednotku, ktorá ich emituje.  


6. V súvahovej položke Úvery/pôžičky sa vykazujú finančné aktíva, ktoré sú vytvárané 


požičiavaním finančných prostriedkov od veriteľov voči dlžníkom priamo, alebo 


prostredníctvom sprostredkovateľov. Uvedené finančné aktíva sú buď podložené 


neobchodovateľnými dokladmi, alebo nie sú podložené žiadnymi dokladmi.  


7. V súvahovej položke Akcie a ostatné podiely sa vykazujú finančné aktíva, ktoré 


preukazujú vlastnícke práva na právnické osoby  – podnikateľov a fyzické osoby - 


podnikateľov. Tieto finančné aktíva všeobecne oprávňujú držiteľov na podiel na ziskoch 


právnických osôb – podnikateľov a fyzických osôb - podnikateľov a na podiel na ich 


čistom majetku v prípade ich likvidácie. 


8. V súvahovej položke Poistnotechnické rezervy  sa vykazujú technické rezervy 


vytvárané Slovenskou kanceláriou poisťovateľov . 


9. V súvahovej položke Ostatné pohľadávky a záväzky  sa vykazujú finančné aktíva 


vytvárané ako protipoložky finančnýc h alebo nefinančných transakcií, ak  je medzi 


transakciou a zodpovedajúcou platbou časový posun.  
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10. V súvahovej položke Čisté finančné aktíva sa vykazuje rozdiel medzi finančnými aktívami a pasívami.


Použité skratky:



čís.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc,


Kód f. n. – kód finančného nástroja podľa európskeho systému účtov (ESA95), 


S. – sektor / subsektor.
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu F (NBS) 24-04



Položky aktív a pasív sa uvedú do sektorov a subsektorov podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky, ktoré nadväzuje na nariadenie Európskej rady č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.


Ak Slovenská kancelária poisťovateľov nemá finančné aktíva alebo finančné pasíva umiestnené v sektoroch alebo subsektoroch podľa tejto prílohy, v príslušnej kolónke výkazu sa uvedie nula. V názve výkazu sa pod slovom „stavy“ rozumie majetok pozostávajúci z aktív a pasív v určitom časovom bode. 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.



2. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje. 


3. V súvahovej položke Menové zlato a osobitné práva čerpania sa vykazuje jediné finančné aktívum, ktoré v systéme nemá protipoložku v pasívach.



4. V súvahovej položke Obeživo a vklady sa vykazuje obeživo, ktoré je v obehu a všetky druhy vkladov v slovenskej a cudzej mene.



5. V súvahovej položke Cenné papiere okrem akcií sa vykazujú finančné aktíva, ktoré sú obchodovateľné a nástroje na držiteľa. Obchodované sú na sekundárnych trhoch a neposkytujú držiteľovi vlastnícke právo na inštitucionálnu jednotku, ktorá ich emituje.



6. V súvahovej položke Úvery/pôžičky sa vykazujú finančné aktíva, ktoré sú vytvárané požičiavaním finančných prostriedkov od veriteľov voči dlžníkom priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Uvedené finančné aktíva sú buď podložené neobchodovateľnými dokladmi, alebo nie sú podložené žiadnymi dokladmi.



7. V súvahovej položke Akcie a ostatné podiely sa vykazujú finančné aktíva, ktoré preukazujú vlastnícke práva na právnické osoby – podnikateľov a fyzické osoby - podnikateľov. Tieto finančné aktíva všeobecne oprávňujú držiteľov na podiel na ziskoch právnických osôb – podnikateľov a fyzických osôb - podnikateľov a na podiel na ich čistom majetku v prípade ich likvidácie.



8. V súvahovej položke Poistnotechnické rezervy sa vykazujú technické rezervy vytvárané Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.



9. V súvahovej položke Ostatné pohľadávky a záväzky sa vykazujú finančné aktíva vytvárané ako protipoložky finančných alebo nefinančných transakcií, ak je medzi transakciou a zodpovedajúcou platbou časový posun.
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Toky_AktPas

																				VZOR								Príloha č.8 k opatreniu č. 15/2007

																												F (NBS) 25-04																		F (NBS) 25-04

												Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - toky																		Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - toky

								Názov vykazujúceho subjektu:																		Kód vykazujúceho subjektu:				0														Kód vykazujúceho subjektu:		0

								Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:																		Stav ku dňu:				0														Stav ku dňu:		12/31/99

								Telefónne číslo osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu:																						0

																												v tis. Sk																		v tis. Sk

																Finančné inštitúcie														Verejná správa								Domácnosti		Zvyšok sveta

														Nefinančné						Národná		Ostatné		Ostatní		Finančné		Poisťovacie				Ústredná		Územná		Fondy		a neziskové				Európska únia   S.21

				Kód								CELKOM		inštitúcie		Celkom		Celkom		banka		finančné		finanční		pomocné		spoločnosti		Celkom		štátna		samospráva		sociálneho		inštitúcie		CELKOM		Celkom		z toho:		Ostatné

		Finančné nástroje		f. n.				čís. r.				S.1		S. 11		S.12		S.121 a S.122		Slovenska		inštitúcie		sprostred-		inštitúcie		a penzijné		S.13		správa		S.1313		zabez-		slúžiace		S.2		S.211+S.212		Európska		S.22

																				S.121		S.122		kovatelia		S.124		fondy				S.1311				pečenia		domác-						menová únia

																								S.123				S.125								S.1314		nostiam						S.212

																																						S.14 a S.15

		a						b				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		Finančné aktíva				MKRA-6Q3J3C		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Menové zlato a osobitné práva čerpania		F.1		MKRA-6Q3J3D		2				0				0		0												0										0

		Obeživo a vklady		F.2		MKRA-6Q3J3E		3				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Obeživo		F.21		MKRA-6Q3J3F		4				0				0		0												0										0

		Prevoditeľné vklady		F.22		MKRA-6Q3J3G		5				0				0		0												0										0

		Ostatné vklady		F.29		MKRA-6Q3J3H		6				0				0		0												0										0

		Cenné papiere okrem akcií		F.3		MKRA-6Q3J3J		7				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Cenné papiere okrem akcií a finančných derivátov		F.33		MKRA-6Q3J3K		8				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Krátkodobé		F.331		MKRA-6Q3J3L		9				0				0		0												0										0

		Dlhodobé		F.332		MKRA-6Q3J3M		10				0				0		0												0										0

		Finančné deriváty		F.34		MKRA-6Q3J3N		11				0				0		0												0										0

		Úvery/pôžičky		F.4		MKRA-6Q3J3P		12				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Krátkodobé		F.41		MKRA-6Q3J3Q		13				0				0		0												0										0

		Dlhodobé		F.42		MKRA-6Q3J3R		14				0				0		0												0										0

		Akcie a ostatné podiely		F.5		MKRA-6Q3J3S		15				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Akcie a ostatné podiely okrem akcií podielových fondov		F.51		MKRA-6Q3J3T		16				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Kótované akcie		F.511		MKRA-6Q3J3U		17				0				0		0												0										0

		Nekótované akcie		F.512		MKRA-6Q3J3V		18				0				0		0												0										0

		Ostatné podiely		F.513		MKRA-6Q3J3W		19				0				0		0												0										0

		Akcie podielových fondov		F.52		MKRA-6Q3J3X		20				0				0		0												0										0

		Poistnotechnické rezervy		F.6		MKRA-6Q3J3Y		21				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Čistý majetok domácností		F.61		MKRA-6Q3J3Z		22				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia		F.611		MKRA-6Q3J42		23				0				0		0												0										0

		Čistý majetok domácností v rezervách dôchodkových a
 doplnkových dôchodkových fondov		F.612		MKRA-6Q3J43		24				0				0		0												0										0

		Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané nároky		F.62		MKRA-6Q3J44		25				0				0		0												0										0

		Ostatné pohľadávky		F.7		MKRA-6Q3J45		26				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Obchodný úver a preddavky		F.71		MKRA-6Q3J46		27				0				0		0												0										0

		Ostatné		F.79		MKRA-6Q3J47		28				0				0		0												0										0

		Finančné pasíva				MKRA-6Q3J48		29				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Obeživo a vklady		F.2		MKRA-6Q3J49		30				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Obeživo		F.21		MKRA-6Q3J4A		31				0				0		0												0										0

		Prevoditeľné vklady		F.22		MKRA-6Q3J4B		32				0				0		0												0										0

		Ostatné vklady		F.29		MKRA-6Q3J4C		33				0				0		0												0										0

		Cenné papiere okrem akcií		F.3		MKRA-6Q3J4D		34				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Cenné papiere okrem akcií a finančných derivátov		F.33		MKRA-6Q3J4E		35				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Krátkodobé		F.331		MKRA-6Q3J4F		36				0				0		0												0										0

		Dlhodobé		F.332		MKRA-6Q3J4G		37				0				0		0												0										0

		Finančné deriváty		F.34		MKRA-6Q3J4H		38				0				0		0												0										0

		Úvery/pôžičky		F.4		MKRA-6Q3J4J		39				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Krátkodobé		F.41		MKRA-6Q3J4K		40				0				0		0												0										0

		Dlhodobé		F.42		MKRA-6Q3J4L		41				0				0		0												0										0

		Akcie a ostatné podiely		F.5		MKRA-6Q3J4M		42				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Akcie a ostatné podiely okrem akcií podielových fondov		F.51		MKRA-6Q3J4N		43				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Kótované akcie		F.511		MKRA-6Q3J4P		44				0				0		0												0										0

		Nekótované akcie		F.512		MKRA-6Q3J4Q		45				0				0		0												0										0

		Ostatné podiely		F.513		MKRA-6Q3J4R		46				0				0		0												0										0

		Akcie podielových fondov		F.52		MKRA-6Q3J4S		47				0				0		0												0										0

		Poistnotechnické rezervy		F.6		MKRA-6Q3J4T		48				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Čistý majetok domácností		F.61		MKRA-6Q3J4U		49				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia		F.611		MKRA-6Q3J4V		50				0				0		0												0										0

		Čistý majetok domácností v rezervách dôchodkových a
 doplnkových dôchodkových fondov		F.612		MKRA-6Q3J4W		51				0				0		0												0										0

		Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané nároky		F.62		MKRA-6Q3J4X		52				0				0		0												0										0

		Ostatné záväzky		F.7		MKRA-6Q3J4Y		53				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Obchodný úver a preddavky		F.71		MKRA-6Q3J4Z		54				0				0		0												0										0

		Ostatné		F.79		MKRA-6Q3J52		55				0				0		0												0										0

		Čisté finančné aktíva				MKRA-6Q3J53		56				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu F (NBS) 25-04 


 


 


Položky aktív a pasív sa uvedú do sektorov a  subsektorov podľa opatrenia Štatistického 


úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, 


bilančných položiek transakcií a ostatných tokov v  národných účtoch Slovenskej 


republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v  Systéme národných 


účtov Slovenskej republiky, ktoré nadväzuje na nariadenie Európskej rady č. 2223/96 


z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve. 


Ak Slovenská kancelária poisťovateľov  nemá finančné aktíva alebo finančné pasíva 


umiestnené v sektoroch alebo subsektoroch podľa tejto prílohy, v príslušnej kolónke 


výkazu sa uvedie nula.  V názve výkazu sa pod slovom „toky“ rozumie majetok 


pozostávajúci z aktív a pasív v určitom časovom bode.  


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme 


STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb 


uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


2. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.   


3. V súvahovej položke Menové zlato a osobitné práva čerpania sa vykazuje jediné 


finančné aktívum, ktoré v systéme nemá protipoložku v  pasívach. 


4. V súvahovej položke Obeživo a vklady sa vykazuje obeživo, ktoré je v  obehu a všetky 


druhy vkladov v slovenskej a cudzej mene. 


5. V súvahovej položke Cenné papiere okrem akcií  sa vykazujú finančné aktíva, ktoré sú 


obchodovateľné a nástroje na držiteľa. Obchodované sú na sekundárnych trhoch 


a neposkytujú držiteľovi vlastnícke právo na inštitucionálnu jednotku, ktorá ich emituje.  


6. V súvahovej položke Úvery/pôžičky sa vykazujú finančné aktíva, ktoré sú vytvárané 


požičiavaním finančných prostriedkov od veriteľov voči dlžníkom priamo, alebo 


prostredníctvom sprostredkovateľov. Uvedené finančné aktíva sú buď podložené 


neobchodovateľnými dokladmi, alebo nie sú podložené žiadnymi dokladmi.  


7. V súvahovej položke Akcie a ostatné podiely sa vykazujú finančné aktíva, ktoré 


preukazujú vlastnícke práva na právnické osoby  – podnikateľov a fyzické osoby - 


podnikateľov. Tieto finančné aktíva všeobecne oprávňujú držiteľov na podiel na ziskoch 


právnických osôb – podnikateľov a fyzických osôb - podnikateľov a na podiel na ich 


čistom majetku v prípade ich likvidácie. 


8. V súvahovej položke Poistnotechnické rezervy  sa vykazujú technické rezervy 


vytvárané Slovenskou kanceláriou poisťovateľov . 


9. V súvahovej položke Ostatné pohľadávky a záväzky  sa vykazujú finančné aktíva 


vytvárané ako protipoložky finančných alebo nefinančných transakcií,  ak je medzi 


transakciou a zodpovedajúcou platbou časový posun.  




10. V súvahovej položke Čisté finančné aktíva sa vykazuje rozdiel medzi finančnými 


aktívami a pasívami. 


 


 


Použité skratky: 


čís.r. - číslo riadku, 


tis. – tisíc, 


Kód f. n. – kód finančného nástroja podľa európskeho systému účtov (ESA95),   


S. – sektor / subsektor. 
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu F (NBS) 25-04



Položky aktív a pasív sa uvedú do sektorov a subsektorov podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky, ktoré nadväzuje na nariadenie Európskej rady č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.


Ak Slovenská kancelária poisťovateľov nemá finančné aktíva alebo finančné pasíva umiestnené v sektoroch alebo subsektoroch podľa tejto prílohy, v príslušnej kolónke výkazu sa uvedie nula. V názve výkazu sa pod slovom „toky“ rozumie majetok pozostávajúci z aktív a pasív v určitom časovom bode. 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá je v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze. Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.



2. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje. 


3. V súvahovej položke Menové zlato a osobitné práva čerpania sa vykazuje jediné finančné aktívum, ktoré v systéme nemá protipoložku v pasívach.



4. V súvahovej položke Obeživo a vklady sa vykazuje obeživo, ktoré je v obehu a všetky druhy vkladov v slovenskej a cudzej mene.



5. V súvahovej položke Cenné papiere okrem akcií sa vykazujú finančné aktíva, ktoré sú obchodovateľné a nástroje na držiteľa. Obchodované sú na sekundárnych trhoch a neposkytujú držiteľovi vlastnícke právo na inštitucionálnu jednotku, ktorá ich emituje.



6. V súvahovej položke Úvery/pôžičky sa vykazujú finančné aktíva, ktoré sú vytvárané požičiavaním finančných prostriedkov od veriteľov voči dlžníkom priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Uvedené finančné aktíva sú buď podložené neobchodovateľnými dokladmi, alebo nie sú podložené žiadnymi dokladmi.



7. V súvahovej položke Akcie a ostatné podiely sa vykazujú finančné aktíva, ktoré preukazujú vlastnícke práva na právnické osoby – podnikateľov a fyzické osoby - podnikateľov. Tieto finančné aktíva všeobecne oprávňujú držiteľov na podiel na ziskoch právnických osôb – podnikateľov a fyzických osôb - podnikateľov a na podiel na ich čistom majetku v prípade ich likvidácie.



8. V súvahovej položke Poistnotechnické rezervy sa vykazujú technické rezervy vytvárané Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.



9. V súvahovej položke Ostatné pohľadávky a záväzky sa vykazujú finančné aktíva vytvárané ako protipoložky finančných alebo nefinančných transakcií, ak je medzi transakciou a zodpovedajúcou platbou časový posun.
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10. V súvahovej položke Čisté finančné aktíva sa vykazuje rozdiel medzi finančnými aktívami a pasívami.


Použité skratky:



čís.r. - číslo riadku,


tis. – tisíc,


Kód f. n. – kód finančného nástroja podľa európskeho systému účtov (ESA95), 


S. – sektor / subsektor.
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		VZOR				Príloha č.13 k opatreniu č. 15/2007

						strana 1/1

						Skp (ZKK) 10-99

		Oznámenie o zisteniach kontrolnej komisie

		a hlásenie o prijatých opatreniach správnej rady

		v súvislosti so zisteniami kontrolnej komisie

		Názov subjektu

						IČO

		Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

		Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

		Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala				Stav ku dňu

		Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala

		č. r.		Zistenia kontrolnej komisie		Prijaté opatrenia správnej rady v súvislosti so zisteniami kontrolnej komisie

		a		1		2
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazu Skp (ZKK) 10-99 


 


 


1. Osoba zodpovedná za výkaz je osoba, ktorá  je v aplikačnom programovom systéme STATUS 


DFT zodpovedná za správnosť údajov vo výkaze.  Ak je viac takýchto osôb uvedie sa jedna 


z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


2. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a  má v aplikačnom 


programovom systéme STATUS DFT pridelenú rolu editor pre daný výkaz . Ak je viac takýchto 


osôb uvedie sa jedna z nich podľa vnútorných predpisov Slovenskej kancelárie poisťovateľov . 


 


3. V kolónke Stav ku dňu sa uvedie dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje.  


 


4. Pri oznamovaní prijatých opatrení správnej rady v  súvislosti so zisteniami kontrolnej komisie 


sa vypĺňa aj stĺpec zistenia kontrolnej komisie a  to tak, aby zistenia boli priradené k  jednotlivým 


prijatým opatreniam. Ak neboli prijaté opatrenia, kolónka 2 sa nevypĺňa.  


 


Použité skratky: 


č.r. - číslo riadku. 
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