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KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika
00 585 441
Riadnu individuálnu účtovnú závierku
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
tis. €

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Individuálna súvaha
(Všetky údaje sú v tisícoch EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

AKTÍVA
Hmotný majetok
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
Investície v dcérskych spoločnostiach
Finančné aktíva
Majetkové cenné papiere:
- určené na predaj
- oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok
Dlhové cenné papiere a investície:
- držané do splatnosti
- určené na predaj
- oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok
Úvery a pohľadávky vrátane poistných pohľadávok
Časovo rozlíšené obstarávacie náklady
Zmluvy o zaistení
Odložená daňová pohľadávka
Pohľadávky z dane z príjmu
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Ostatné aktíva
Aktíva celkom

Stav
k
31.
decembru
Poznámka
2011

2010

5
6
7
8

20185
7722
1113
53023

20273
7867
1278
53029

10
10

35102
12188

38825
13075

10
10
10
11
12
9,17
20

253666 219620
370127 370273
38353 32275
136596 130973
14908 12273
127949 134636
8282
5404
129
32991 59894
2664
2190
1114869 1102014

13
14

VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Emisné ážio
Zákonný rezervný fond a ostatné rezervy
Výsledok hospodárenia predchádzajúcich účtovných období a bežného roka
Vlastné imanie celkom
ZÁVÄZKY
Poistné zmluvy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Pôžičky
Rezervy
Záväzky z dane z príjmu
Záväzky celkom

15
16
16

17
18
19
21

Pasíva celkom (Vlastné imanie a Záväzky)

49791
5892
-9639
191423
237467

49791
5892
7002
176536
239221

771602
67693
34451
1188
2468
877402

765166
67789
28931
907
862793

1114869 1102014

Zaslúžené poistné
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
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Poznámka

2011

2010

22
22

476899 473810
-98050 -74039
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Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté zaslúžené poistné
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22

-98050 -74039
378849 399771

Výnosy z finančných investícií
23
Výnosy z investícií v dcérskych spoločnostiach
23
Čisté realizované zisky z finančných investícií
24
Čisté zisky/(straty) z precenenia na reálnu hodnotu z finančných aktív oceňovaných v 24
reálnej hodnote cez hospodársky výsledok a opravné položky k finančným investíciám
Zaistné provízie
Ostatné prevádzkové výnosy
25
Čisté výnosy

31046
1869
3728
-3021

Poistné plnenia v životnom poistení
Poistné plnenia v životnom poistení postúpené zaisťovateľom
Poistné plnenia a náklady na vybavenie poistných plnení v neživotnom poistení
Poistné plnenia a náklady na vybavenie poistných plnení v neživotnom poistení postúpené
zaisťovateľom
Čisté poistné úžitky a plnenia
26

-202088
1448
-127826
41962

Obstarávacie náklady na poistné a investičné zmluvy
Náklady na marketing a administratívne náklady
Ostatné prevádzkové náklady
Náklady

-59369
-19043
-25059
-389975

-57360
-20290
-27000
-412539

46756

32280

27,28
27,28
27,28

Zisk pred zdanením
Daň z príjmu
Zisk po zdanení

30

28623
500
311
275

20932 12434
3328
2905
436731 444819
-197035
96
-188103
77153

-286504 -307889

-11568 -8460
35188 23820

Ostatné komplexné zisky a straty
Zisk/(strata) z precenenia finančného majetku určeného na predaj a prevody do čistého
zisku pri predaji po odpočítaní odloženej dane
Ostatné komplexné zisky a straty spolu, znížené o daň
16, 20

-16641 3880

Komplexné zisky za účtovné obdobie

18547

-16641 3880
27700

Táto účtovná závierka bola schválená predstavenstvom na zverejnenie dňa 5. marca 2012.
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group:
Uskutočnili sme audit priloženej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa,
a.s. Vienna Insurance Group, ktorá pozostáva z individuálnej súvahy k 31. decembru 2011,
individuálnych výkazov komplexných ziskov a strát, zmien vo vlastnom imaní a peňažných tokov za
rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, a zo súhrnu významných účtovných postupov a ďalších
vysvetľujúcich informácií.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za individuálnu účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie individuálnej účtovnej závierky a jej objektívnu
prezentáciu v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii
a v súlade s interpretáciou Európskej Komisie ako je popísané v poznámke 2.1 a za interné kontroly,
ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie individuálnej účtovnej závierky, ktorá
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto individuálnu účtovnú závierku, ktorý vychádza z
výsledkov nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi.
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výsledkov nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi.
Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby
sme získali primerané uistenie, že individuálna účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v individuálnej účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora,
vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v individuálnej účtovnej závierke, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy internú kontrolu relevantnú
pre zostavenie a objektívnu prezentáciu individuálnej účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť
internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných
zásad a účtovných metód a primeranosti významných účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym
orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie individuálnej účtovnej závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom
pre náš názor.
Názor
Podľa nášho názoru vyjadruje individuálna účtovná závierka objektívne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group k
31. decembru 2011, výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu
skončil, v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii a v
súlade s interpretáciou Európskej Komisie ako je popísané v poznámke 2.1.
Bratislava, 5. marca 2012
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161
Mgr. Juraj Tučný
Licencia UDVA č. 1059

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:
Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora
Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o
účtovníctve:
www.kooperativa.sk
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