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účtovnej jednotky: 
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Miesto pre evidenčné číslo 
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z konsolidovanej účtovnej závierky  
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Časť I. Vybrané údaje z aktív a pasív 

Číslo 
riadku AKTÍVA  Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d 
1 Majetok celkom (súčet riadkov 2 až 14)    
2 Pozemky, budovy a zariadenia     
3 Investície v nehnuteľnostiach     
4 Nehmotný majetok     

5 Majetkové účasti v dcérskych spoločnostiach a 
pridružených spoločnostiach      

6 Finančný majetok určený na predaj     
7 Finančný majetok držaný do splatnosti     

8 Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou 
s vplyvom na výsledok hospodárenia     

9 Podiel zaisťovateľov na technických rezervách     
10 Úvery a pohľadávky     
11 Odložená daňová pohľadávka     
12 Časové rozlíšenie aktív     
13 Peniaze a peňažné ekvivalenty      
14 Majetok držaný za účelom predaja     

 
Číslo 
riadku PASÍVA  Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d 
1 Vlastné imanie celkom (súčet riadkov 2 až 5)     
2 Základné  imanie     
3 Fondy     
4 Hospodársky výsledok     
5 Podiely iných vlastníkov     
6 Záväzky celkom (súčet riadkov 7 až 18)   
7 Podriadené záväzky     
8 Technické rezervy     
9 Vklady pri pasívnom zaistení     

10 Záväzky z emitovaných cenných papierov     

11 Ostatné finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou 
s vplyvom na výsledok hospodárenia     

12 Záväzky voči bankám     
13 Rezervy     
14 Záväzky     
15 Odložený daňový záväzok     
16 Ostatné záväzky     
17 Časové rozlíšenie pasív     

18 Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom 
predaja     

19 Vlastné imanie a záväzky celkom (súčet riadkov 1 a 6)      
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Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov 

 

Číslo 
riadku Názov Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d 
1 Zaslúžené poistné po zohľadnení zaistenia     
2 Náklady na poistné plnenia po zohľadnení zaistenia     

3 Zmena stavu iných technických rezerv  
po zohľadnení zaistenia     

4 Obstarávacie náklady, transakčné náklady a správna 
réžia     

5 Výsledok z finančných investícií     
6 Ostatné výnosy a náklady     
7 Finančné náklady     
8 Výsledok hospodárenia pred zdanením     
9 Daň z príjmov z bežnej činnosti     

10 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie     
11 Z toho: pripadajúci na podiely iných vlastníkov     
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Časť III. Ostatné vybrané údaje 
 

Č. 
r. 

Názov a právna forma akcionára/ 
Priezvisko, meno, titul 

Sídlo/Miesto trvalého pobytu akcionára Počet akcií vo 
vlastníctve (v ks) 

Podiel na 
základnom imaní  

(v eurách) 

Podiel na 
základnom 
imaní (v %) 

Podiel na 
hlasovacích 

právach (v %) Ulica a číslo Obec Kód 
štátu 

a b c d e f g h i 
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Č. 
r. Obchodné meno hlavnej materskej 

spoločnosti akcionára 
Sídlo Podiel na 

základnom imaní 
(v %) Ulica a číslo Obec Kód 

štátu 
a j k l m n 
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