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Úvodné slovo vedúceho pobočky  
Groupama Garancia poisťovňa a.s., 
pobočka poisťovne z iného  
členského štátu:

Groupama Garancia poisťovňa a.s., 
pobočka poisťovne z iného členského 
štátu bola založená rozhodnutím 
zriaďovateľa dňa 10.10.2011 za účelom 
transformácie slovenských spoločností 
Groupama poisťovňa, a.s. a Groupama 
životná poisťovňa, a.s. na pobočku 
maďarskej poisťovne Groupama 
Garancia Biztosító, Zrt. 

S účinnosťou od 1. januára 2012 
nadobudla účinnosť Zmluva o predaji 
podniku medzi spoločnosťami  
Groupama poisťovňa, a.s. a Groupama 
životná poisťovňa, a.s. na strane jednej 
a Groupama Garancia poisťovňa a.s., 
pobočka poisťovne z iného členského 
štátu, prostredníctvom ktorej koná 
Groupama Garancia Biztosító Zrt. 
na strane druhej, pričom súčasťou 
tejto zmluvy je aj zmluva o prevode 
poistného kmeňa. Na základe 
uvedeného sa celé podniky Groupama 
poisťovňa, a.s. a Groupama životná 
poisťovňa, a.s. previedli na spoločnosť 
Groupama Garancia Biztosító Zrt.

Našim vlastníkom naďalej ostáva 
francúzska skupina Groupama,  
patriaca medzi vedúce spoločnosti 
Európy, ktorá vďaka stabilnému 
finančnému pozadiu, 100-ročnej 
odbornej minulosti a strategickej 
spolupráce s OTP Bank Nyrt. ponúka 

našim klientom stále priaznivé 
perspektívy. Groupama poskytuje 
poistnú ochranu, investičné a finančné 
služby viac ako 16 miliónom klientom v 
14-tich krajinách sveta.
Rozhodnutie pokračovať vo vykonávaní 
poisťovacej činnosti na Slovenku 
prostredníctvom pobočky poisťovne 
z iného členského štátu bolo prijaté 
materskou spoločnosťou Groupama 
SA z dôvodu dlho pretrvávajúcich 
negatívnych hospodárskych výsledkov 
oboch slovenských poisťovní, ako  
aj v záujme zosúladenia  
sa s požiadavkami vyplývajúcimi  
zo SOLVENCY II (nové kvalitatívne  
a kvantitatívne požiadavky na výkon 
poisťovacej činnosti v rámci Európskej 
únie). 

Založenie pobočky poisťovne z iného 
členského štátu môžeme chápať ako 
pozitívne a priaznivé rozhodnutie, 
ktoré nám umožní trvale znížiť naše 
prevádzkové náklady a tým prispeje  
k rýchlejšiemu rastu a zvýšeniu nášho 
trhového podielu.

Slovenská pobočka pôsobí priamo  
pod maďarskou dcérskou spoločnosťou 
Groupamy, ktorá mala v roku 2011 
265.000 MFt obrat a 1.777 MFt zisk. 
Vzhľadom na geografickú blízkosť 
oboch krajín, vzťahy s maďarskou 
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spoločnosťou z minulosti a vzájomnosť 
oboch kultúr je tento model v rámci 
skupiny Groupama najjednoduchší. 
Medzinárodné prepojenie nám prinesie 
viac odbornosti v službách pre klientov, 
podporu a skúsených expertov.  
Proces transformácie začal v roku  
2011 s plánovaným spustením  
do ostrej prevádzky v polovici 
roka 2012 s následným plnením 
ambicióznych plánov v rokoch 2012  
až 2014. Reorganizácia slovenských 
poisťovní Groupama v roku 2011  
sa začala veľmi úspešne a je potrebné 
pokračovať v našich snahách  
o vytvorenie priaznivého a zdravého 
prostredia na dosiahnutie našich cieľov 
a výsledkov. 

Naša spoločnosť potrebuje rozvinúť 
obchod, zvýšiť trhový podiel a splniť 
obchodné plány počas transformácie. 
Našim zákazníkom chceme priniesť 
nové výhody, inovované produkty, 
rýchlejšiu likvidáciu poistných udalostí  
a skvalitnenie služieb call centra. 

Vyššie spomínaná transformácia bude 
mať vplyv aj na organizáciu a ďalšie 
fungovanie obchodnej služby. Obchodné 
aktivity budú naďalej vyvíjané cez tri 
silné distribučné kanály – vlastnú sieť 
viazaných finančných agentov, maklérov 
(samostatných finančných agentov)  

a nášho partnera v oblasti 
bankopoistenia – OTP Banku Slovensko, 
a.s. Pre tieto distribučné kanály však 
pripravujeme mnoho technických 
inovácií, spolu s novými atraktívnymi 
podmienkami, poistnými produktami, 
zaujímavými obchodnými kampaňami  
a službami.

Som presvedčený, že sme ako kolektív 
vynikajúcich odborníkov pripravení 
preukázať našu odbornosť, podať dobrý 
výkon a dosiahnuť definované ciele. 
Želám nám veľa síl, entuziazmu  
a vôle zameranej na úspešné  
zvládnutie výziev, ktoré  nás čakajú.

Prajem nám všetkým, aby bol rok 2012 
pre Groupama Garanciu poisťovňu 
úspešným, aby sme dokázali našim 
klientom a partnerom, že sme silnou 
spoločnosťou. 

RNDr. Štefan Gyurik
vedúci pobočky
Groupama Garancia poisťovňa a.s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Vážení klienti a obchodní partneri,
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Správa vedúceho pobočky  
o podnikateľskej činnosti  
za rok 2011

Groupama Garancia poisťovňa a.s., 
pobočka poisťovne z iného členského 
štátu (ďalej len „Pobočka“) bola 
založená rozhodnutím zriaďovateľa dňa 
10.10.2011 za účelom transformácie 
slovenských spoločností Groupama 
poisťovňa, a.s. a Groupama životná 
poisťovňa, a.s. na pobočku maďarskej 
poisťovne Groupama Garancia  
Biztosító Zrt. 

Pobočka v roku 2011 nevykonávala 
poisťovaciu činnosť, len prípravy  
na kúpu podniku spoločností Groupama 
poisťovňa, a.s. a Groupama životná 
poisťovňa, a.s. vrátane poistného 
kmeňa. V rámci prípravy na prevzatie 
podniku a poistného kmeňa Pobočka 
požiadala dňa 4.11.2011 Národnú banku 
Slovenska o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu na predaj podniku a prevod 
poistného kmeňa Groupama poisťovňa, 
a.s. a Groupama životná poisťovňa, a.s.

Pobočka uzatvorila dňa 14.12.2012 
Zmluvu o predaji podniku  
so spoločnosťami Groupama poisťovňa, 
a.s. a Groupama životná poisťovňa, a.s. 

s odkladacou podmienkou nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia 
Národnej banky Slovenska o udelení 
predchádzajúceho súhlasu na predaj 
podniku Spoločnosti a prevod poistného 
kmeňa.

S účinnosťou od 1. januára 2012 
nadobudla účinnosť Zmluva o predaji 
podniku medzi spoločnosťami  

Groupama poisťovňa, a.s. a Groupama 
životná poisťovňa, a.s. na strane jednej 
a Groupama Garancia poisťovňa a.s., 
pobočka poisťovne z iného členského 
štátu, prostredníctvom ktorej koná 
Groupama Garancia Biztosító Zrt. 
na strane druhej, pričom súčasťou 
tejto zmluvy je aj zmluva o prevode 
poistného kmeňa. Na základe 
uvedeného sa celé podniky Groupama 
poisťovňa, a.s. a Groupama životná 
poisťovňa, a.s. previedli na spoločnosť 
Groupama Garancia Biztosító Zrt.

Pobočka ukončila rok 2011 so stratou 
680 Eur.
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Informácia o očakávanej 
hospodárskej a finančnej situácii  
v roku 2012

Ročný obchodný plán je východiskovým 
bodom pre odhad ekonomickej situácie  
v roku 2012. Základnými predpokladmi 
pre plánovanie je dynamický rast 
predaja pri zachovaní priaznivého 
vývoja poistných udalostí a udržaní 
úrovne prevádzkových nákladov. 

V rámci stabilizácie internej siete 
bude Pobočka v roku 2012 rozvíjať 
3 regionálne riaditeľstvá Bratislava, 
Banská Bystrica a Košice. Pobočka 
prostredníctvom zavedenia nových 
produktov pre  poistenie podnikateľov, 
poistenie domov a domácností ako 
aj zavedením investičného životného 
poistenia plánuje zvýšiť a posilniť podiel 
týchto druhov poistení vo svojom 
portfóliu – poistenie domov  
a domácností + 42%, podnikateľov  
+ 30%, životné poistenie + 16%  
- na úkor poistenia motorových vozidiel.

Plánovaná výška predpísaného 
poistného za rok 2012 predstavuje 
objem  12,5 mil. Eur. Oporným 
distribučným kanálom bude maklérska 
sieť, ktorá má za cieľ sprostredkovať 
64 % nových zmlúv. Interná sieť 
bude participovať na novom obchode 
12% a OTP Banka Slovensko, a.s. má 
stanovené priniesť 24% obchodnej 
produkcie. 

Zvýšenie obchodnej produkcie sa má 
dosiahnuť aj rozvojom a zavedením 
nových spôsobov predaja použitím 
prostriedkov diaľkovej komunikácie – 
on-line a telefón.

Celkové prevádzkové náklady 
spoločnosti v roku 2012 nemajú 
presiahnuť plánovanú hranicu   
3,8 mil. Eur. 

V priebehu roka sa očakáva postupný 
pokles najväčších nákladových položiek 
(napr. personálne náklady, nájomné) 
z dôvodu centralizácie a presunu 
niektorých aktivít na zriaďovateľa 

Pobočky - Groupama Garancia Biztosító 
Zrt., prijatých úsporných opatrení. 

Kvalitu poskytovaných služieb zvýši 
implementácia informačných systémov 
zriaďovateľa a automatizácia procesov 
súvisiacich so správou poistných zmlúv 
a likvidáciou poistných udalostí. 

Pobočka predpokladá dosiahnuť 
hospodársky výsledok, stratu  
vo výške - 782 tis. Eur.
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Identifikačné údaje:

Obchodné meno účtovnej jednotky: Groupama Garancia poisťovňa a. s.,
 pobočka poisťovne z iného členského štátu 

IČO: 47 236 060  
     

Sídlo (presná adresa): Miletičova 21   
 821 08 Bratislava

Overované obdobie: od 19.10.2011 do 31.12.2011

Dátum vyhotovenia správy: 16. marca 2012

Audítor: Mazars Slovensko, s.r.o.
 Licencia UDVA 236

 Ing. Alena Sermeková
 Zodpovedná audítorka
 Licencia UDVA 815

SPRÁVA AUDÍTORA
o overení účtovnej závierky 
spoločnosti

Groupama Garancia poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného 
členského štátu
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Groupama Garancia poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného 
členského štátu

Správa nezávislého audítora

Zriaďovateľovi spoločnosti Groupama 
Garancia poisťovňa a. s., pobočka 
poisťovne z iného členského štátu:

Vykonali sme audit priloženej účtovnej 
závierky spoločnosti Groupama 
Garancia poisťovňa a. s., pobočka 
poisťovne z iného členského štátu (ďalej 
iba „spoločnosť“), ktorá obsahuje výkaz 
o finančnej situácii k 31. decembru 
2011, výkaz komplexného výsledku, 
výkaz zmien vlastného imania, výkaz 
peňažných tokov za obdobie  
od 19. októbra 2011 do 31. decembra 
2011 ako aj prehľad významných 
účtovných zásad a ostatných 
vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti 
za účtovnú závierku

Vedenie spoločnosti zodpovedá za 
zostavenie a objektívnu prezentáciu 
tejto účtovnej závierky v súlade s 
Medzinárodnými štandardami pre 
finančné výkazníctvo v znení prijatom 
Európskou Úniou a za také vnútorné 

kontroly, ktoré vedenie považuje  
za nevyhnutné pre prípravu účtovnej 
závierky, ktorá neobsahuje významné 
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu 
alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor 
na túto účtovnú závierku na základe 
nášho auditu. Audit sme vykonali  
v súlade s Medzinárodnými audítorskými 
štandardmi. Tieto štandardy vyžadujú, 
aby sme rešpektovali etický kódex a 
aby sme naplánovali a vykonali audit 
s cieľom získať primerané uistenie, že 
účtovná závierka neobsahuje významné 
nesprávnosti. 

Súčasťou auditu je uskutočnenie 
postupov potrebných na získanie 
audítorských dôkazov o sumách 
a údajoch vykázaných v účtovnej 
závierke. Zvolené postupy závisia 
od rozhodnutia audítora, vrátane 
posúdenia rizika významných 
nesprávností v účtovnej závierke,  

či už v dôsledku podvodu alebo chyby. 
Pri posudzovaní tohto rizika audítor 
berie do úvahy vnútorné kontroly 
relevantné 
pre zostavenie a objektívnu prezentáciu 
účtovnej závierky v účtovnej jednotke, 
aby mohol navrhnúť audítorské postupy 
vhodné za daných okolností, nie však za 
účelom vyjadrenia názoru na účinnosť 
interných kontrol účtovnej jednotky. 
Audit ďalej obsahuje zhodnotenie 
vhodnosti použitých účtovných zásad 
a účtovných metód a primeranosti 
účtovných odhadov uskutočnených 
manažmentom, ako aj zhodnotenie 
prezentácie účtovnej závierky ako 
celku. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, 
ktoré sme získali, poskytujú dostatočné 
a vhodné východisko pre náš názor.
 

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka 
vyjadruje objektívne vo všetkých 
významných súvislostiach finančnú 

situáciu spoločnosti Groupama Garancia 
poisťovňa a. s., pobočka poisťovne  
z iného členského štátu k 31. decembru 
2011 a výsledky jej hospodárenia  
a peňažné toky za obdobie 
od 19. októbra 2011 do 31. decembra 
2011 v súlade s Medzinárodnými 
štandardami pre finančné výkazníctvo  
v znení prijatom Európskou úniou.

Mazars Slovensko, s.r.o.
Europeum Business Center
Suché mýto 1 
811 03 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava I 
Oddiel: Sro 
Vložka č.:  22257/B 
Licencia UDVA 236 

Ing. Alena Sermeková
Zodpovedná audítorka
Licencia UDVA 815

Bratislava, 16. marca 2012
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Groupama Garancia poisťovňa a.s.,
pobočka poisťovne  
z iného členského štátu

Individuálna účtovná závierka 
k 31. decembru 2011 zostavená 
podľa Medzinárodných 
štandardov pre finančné 
výkazníctvo platných  
v Európskej Únii
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Výkaz o finančnej situácii

  31.12.2011

Majetok

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 4 88    

Aktíva celkom 88    

Zúčtovací účet so zriaďovateľom 5 -580    

Záväzky

Záväzky z obchodného styku 6 668    

Záväzky celkom 668    

Pasíva celkom 88    

István Csonka
vedúci pobočky
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Výkaz komplexného výsledku 

 31.12.2011 

Náklady na audit -618

Bankové poplatky -12

Ostatné náklady -50

Náklady -680

Strata pred zdanením -680

Daň z príjmov 7 0

Strata po zdanení -680

 

Ostatný komplexný výsledok   0

CELKOVÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK -680

(Všetky údaje sú v EUR, pokiaľ nie je uvedené inak) (Všetky údaje sú v EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)
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Individuálny výkaz  
peňažných tokov

 31.12.2011

HV bežného roka pred zdanením -680

Zmena stavu ostatných prevádzkových záväzkov 668

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12

 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 0

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy od zriaďovateľa 100

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 100

Zmena stavu peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov 88

Peň. prostriedky a peň. ekvivalenty na začiatku roka 0

Peň. prostriedky a peň. ekvivalenty na konci roka 88

Groupama Garancia poisťovňa a.s., 
pobočka poisťovne z iného členského 
štátu (ďalej len „Pobočka“), IČO: 
47 236 060, DIČO: SK4020340236 bola 
zriadená rozhodnutím zriadovateľa 
zo dňa 10. októbra 2011, zapísaná do 
Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 
2019/B dňa 19. októbra 2011. 

Pobočka je oprávnená na 
prevádzkovanie poisťovacej činnosti 
odo dňa 19. októbra 2011. Predmetom 
podnikania Pobočky je životné 
a neživotné poistenie. Pobočka k 31.
decembru 2011 nezamestnávala 
žiadnych zamestnancov ani 
nevykonávala žiadnu činnosť.

1 Všeobecné informácie

(Všetky údaje sú v EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

Sídlo Pobočky:
Miletičová 21
821 08  Bratislava
Slovenská republika

Orgány Pobočky:

Vedúci Pobočky:
István Csonka  od 19.10.2011

Zriaďovateľ Pobočky

 Obchodné meno
  Groupama Garancia Biztosító, Zrt., zapísaná v Obchodnom registri pod 

číslom Cg. 01-10-041071
 
 Právna forma
 Súkromná akciová spoločnosť podľa maďarského práva.
 
 Sídlo Zriaďovateľa:
 Groupama Garancia Biztosító, Zrt.
 Október 6 u. 20
 1051 Budapešť
 Maďarsko
 
 Štatutárny orgán: predstavenstvo
 Jean Armand Ménétrier, generálny riaditeľ od 1.8.2008
 Dr.Katalin Szeberényi, riaditeľ od 16.2.2002
 Mihály Bácsfalvi, člen predstavenstva od 16.10.2006
 Dr.Erik Szabolcs Nagy, člen predstavenstva od 18.11.2008
 Péter Taczman, člen predstavenstva od 25.6.2009
 István Csonka, člen predstavenstva od 16.11.2009
 Dr.Tibor Csermely, člen predstavenstva od 17.5.2010
 Attila horváth, člen predstavenstva od 1.4.2010
 Dr.Györgyi Bálint, člen predstavenstva od 30.11.2002
 Katalin Dienes, člen predstavenstva od 1.3.2011
 Zoltán Garamvölgyi, člen predstavenstva od 1.4.2011
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2.1  Východiská pre zostavenie 
účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je zostavená 
v súlade s požiadavkami § 17a odseku 
1) Zákona o účtovníctve č. 431/2002 
Z. z. v znení neskorších predpisov 
(“Zákona o účtovníctve“) a v súlade 
s Medzinárodnými štandardmi pre 
finančné výkazníctvo platnými v EÚ 
(“IFRS“). 

Všetky údaje v Poznámkach k účtovnej 
závierke sú uvedené v celých eurách, 
pokiaľ nie je uvedené inak.

Účtovná závierka Pobočky bola 
zostavená na základe historických cien 
a za predpokladu nepretržitého trvania.

Pri zostavavaní účtovnej závierky 
Pobočka aplikovala všetky účtovné 
metódy a zásady v súlade s IAS/IFRS 
platnými k 31. decembru 2011.

2.2  Peňažné prostriedky a peňažné 
ekvivalenty

Peňažné prostriedky a peňažné 
ekvivalenty zahŕňajú zostatok 
bežných bakových účtov a sú ocenené 
v nominálnej hodnote. 

2.3  Zúčtovací účet so 
zriaďovateľom

Pobočka nemá základné imanie nakoľko 
je organizačnou zložkou zahraničnej 
akciovej spoločnosti – Groupama 
Garancia Biztosító, Zrt., Október 6 
u. 20, 1051 Budapešť, Maďarsko. 
Zdroje na bežnú prevádzku boli 
Pobočke poskytnuté jej zriaďovateľom 
s neurčenou splatnosťou. Tieto záväzky 
Pobočka eviduje v EUR.

2.4  Záväzky z obchodného styku 
a ostatné záväzky

Záväzky sa účtujú v okamihu vzniku 
povinnosti odovzdať protistrane 
peňažné prostriedky alebo iný finančný 
majetok.  Pri ich vzniku sa oceňujú 
menovitou hodnotou, pri ich prevzatí 
obstarávacou cenou.
Ak sa pri inventarizácii zistí, že 
suma záväzkov je iná ako ich výška 
v účtovníctve, uvedú sa záväzky 
v účtovníctve a v účtovnej závierke 
v tomto zistenom ocenení.

2.5 Daň z príjmov

Daň z príjmov za bežné účtovné 
obdobie zahŕňa splatnú a odloženú 
daň. Daň z príjmov je vykázaná vo 
výkaze ziskov a strát s výnimkou 
položiek, ktoré sa účtujú priamo 
na účty ostatného komplexného 
výsledku; v takom prípade je daň 
vykázaná priamo na účtoch ostatného 
komplexného výsledku.

Pobočka nevykazuje základné imanie 
ale získava finančné zdroje od svojho 
zriaďovateľa, ktoré vykazuje vrámci 
zúčtovacieho účtu so zriaďovateľom, 
pozri poznámku 5. Zriaďovateľ Pobočky 
má základné imanie vo výške 9 376 000 
000 Ft zapísané v Obchodnom registri.

Informácie o konsolidovanom celku

Pobočka svoju účtovnú závierku 
poskytuje pre potreby zostavenia 
účtovnej závierky spoločnosti 
Groupama Garancia Biztosító, Zrt., 

Október 6 u. 20, 1051 Budapešť, 
Maďarsko, ktorá zostavuje účtovnú 
závierku podľa maďarských účtovných 
štandardov. Účtovná závierka je 
k dispozícii v sídle uvedenej spoločnosti. 
Ďalej sa údaje účtovnej závierky 
zahrňujú do konsolidovanej účtovnej 
závierky spoločnosti Gropama S.A.,  
8 – 10 rue d’Astorg, 75 413 Paris, 
Francúzsko (Adresa registrového súdu: 
Registre du Cemmerce et des Sociétés, 
1, Quai de la Corse, 75198 Paris Cedex 
04, Francúzsko).

 Dozorná rada
 Francios Goutagneuxc od 13.11.2008
 Charles Marie Philippe de Tinguy de la Giouliere od 13.11.2008
 Michel habig od 13.11.2008
 Jean-Louis Barthod od 13.11.2008
 Dr. László Bojtor od 13.11.2008
 Péter Tánczos od 13.11.2008
 Yves Eveno od 23.11.2009
 Attila horváth od 23.11.2009
 Pierre Lefevre od 1.1.2010
 Varga Lajos od 1.1.2011

2 Prehľad významných účtovných postupov
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Pobočka uskutočnila počas účtovného 
obdobia 2011 jednu transakciu  
so Zriaďovateľom – vklad v hodnote  
100 EUR, viď poznámka 6.

Zriaďovateľ Pobočky: 
Groupama Garancia Biztosító Zrt.
Maďarsko

Po dni, ku ktorému bola účtovná 
závierka zostavená, nastali nasledovné 
zmeny: 

Na základe zmluvy o predaji podniku 
zo dňa 14. decembra 2011 uzavretej 
medzi Groupama životná poisťovňa, 
a.s. a Groupama Garancia Biztosító 
Zrt., konajúca prostredníctvom 
Pobočky s účinnosťou od 1. januára 
2012 Groupama životná poisťovňa, 
a.s. predala celý svoj podnik Pobočke 
za odplatu vo výške 4 260 000 EUR. 
Predaju podniku predchádzal súhlas 
zo strany Národnej banky Slovenska. 
Pobočka tým začala vykonávať 
poisťovaciu činnosť v rámci životného 
poistenia. 
 

Na základe zmluvy o predaji podniku  
zo dňa 14. decembra 2011 uzavretej 
medzi Groupama poisťovňa, a.s.  
a Groupama Garancia Biztosító Zrt., 
konajúca prostredníctvom Pobočky 
s účinnosťou od 1. januára 2012 
Groupama poisťovňa, a.s. predala  
celý svoj podnik Pobočke za odplatu  
vo výške 4 080 000 EUR. Predaju 
podniku predchádzal súhlas zo strany 
Národnej banky Slovenska. Pobočka 
tým začala vykonávať poisťovaciu 
činnosť v rámci neživotného poistenia. 

V Bratislave, dňa 28. februára 2012 
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Pobočka k 31.decembru 2011 
nevykonávalia žiadnu činnosť, a teda 

nebola vystavená poistnému ani 
finančnému riziku. 

Všetky záväzky vykázané k 31. 
decembru 2011 sú v lehote splatnosti.

4 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

 31.12.2011 

Peniaze na účtoch v bankách 88

88

5 Zúčtovací účet so zriaďovateľom

 31.12.2011

Záväzky voči zriaďovateľovi 100

hospodársky výsledok bežného obdobia -680

-580

6 Záväzky z obchodného styku 

  

7 Daň z príjmov

 31.12.2011

Splatná daň 0

Odložená daň 0

0

Strata pred zdanením -680

Daň z príjmov vypočítaná sadzbou dane 19% -129

Daňovo neuznané náklady 0

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky 129

Daň z príjmov 0

8 Transakcie so spriaznenými stranami

9 Udalosti po súvahovom dni

3 Riadenie poistného a finančného rizika

 31.12.2011

Záväzky z obchodného styku 668

668




