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Súvaha 

V tisícoch euro 
Pozn. 30. jún 2021 31. decembra 

2020 

    

Majetok    

 6 5 554 5 786 

 7 4 992 4 996 

 8 3 032 1 112 

Poskytnuté preddavky a ostatný majetok 9 773 762 

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok hospodárenia  10 25 003 23 475 

zákazníkmi 12 11 927 11 902 

Software a iný nehmotný majetok 13 5 573 5 515 

Pozemky, budovy a zariadenia 14 61 81 

 19 61 - 

 príjmov právnických osôb 19 - 52 

Majetok celkom  56 976 53 681 

    

Vlastné imanie    

Základné imanie 17 37 177 37 177 

Zákonný rezervný fond 18 6 484 5 546 

  499 851 

  10 634 9 495 

Vlastné imanie celkom  54 794 53 069 

    

Záväzky    

 15 330 315 

Ostatné záväzky 16 282 282 

 19 - 15 

 príjmov právnických osôb  1 570 - 

Záväzky celkom  2 182 612 

Vlastné imanie a záväzky celkom  56 976 53 681 
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Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku 

  Pozn. 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 

    

Výnosy z poplatkov z fondov v správe 20 15 941 8 859 

 12 (635) (670) 

 12 83 36 

 poplatkov a provízií  15 389 8 225 

    

Mzdové náklady 21 (1 064) (794) 

Odpisy softvéru a iného nehmotného majetku 13 (136) (137) 

Odpisy budov a zariadenia 14 (20) (25) 

Zisk / (strata) z predaja budov a zariadenia  16 4 

Ostatné administratívne náklady 22 (843) (1 156) 

Ostatné prevádzkové náklady  - - 

Ostatné prevádzkové výnosy  - 3 

  reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok 
hospodárenia 

 - (1) 

z   (1) - 

Výnosové úroky  15 35 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  13 356 6 154 

  19 (2 791) (1 299) 

  10 565 4 855 

    

Ostatný komplexný výsledok hospodárenia    

    

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok hospodárenia  (446) (267) 

Reklasifikácia  reálnej hodnote cez ostatný komplexný 
výsledok hospodárenia do výsledku hospodárenia pri predaji 

 - 1 

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok 
hospodárenia 

 94 (50) 

  (352) 218 

  10 213 5 073 

    

.
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Výkaz zmien vo vlastnom imaní 

V tisícoch euro 
Základné 

imanie 

-
vacie 

rozdiely 
z finan-

majetku  

Zákonný 
rezervný 

fondy 

Hospo-
dársky 

výsledok 

a minu-
lých 

období Celkom 

Stav vlastného imania k 1.1.2020 37 177 260 4 509 10 430 52 376 
          

Hospodársky výsledok za rok 2020 - - - 9 386 9 386 

 - 591 - - 591 

Komplexný výsledok hospodárenia  - 591 - 9 386 9 977 

Dividendy - - - (9 284) (9 284) 

Prídel do rezervného fondu - - 1 037 (1 037) - 

Stav vlastného imania k 31.12.2020 37 177 851 5 546 9 495 53 069 
      

Hospodársky výsledok za rok 2021 - - - 10 565 10 565 

 - (352) - - (352) 

Komplexný výsledok hospodárenia  - (352) - 10 565 10 213 

Dividendy - - - (8 447) (8 447) 

Prídel do rezervného fondu - - 939 (939) - 

Prídel do sociálneho fondu - - - (40) (40) 

Stav vlastného imania k 30.06.2021 37 177 499 6 484 10 634 54 794 

 

V tisícoch euro Pozn. 30.6.2021 31.12.2020 

    

     

Hospodársky výsledok pred zdanením    13 356 11 906 

 27 677 1 570 

   14 033 13 476 

        
       

   4 5 999 

   (579) (1 729) 

   (1 928) 937 

Nárast/(pokles)    16 (192) 

 úrokmi   11 546 18 491 

Prijaté úroky    246 334 

 príjmu   (1 218) (4 335) 

    10 574 14 490 

      
        

Nákup pozemkov, budov a zariadenia   (1) (30) 

Nákup softvéru a iného nehmotného majetku   (163) (272) 

   (2 180) (5 620) 

Príjem z predaja pozemkov, budov a zariadenia   (15) 4 

Príjem z predaja alebo splatnosti cenných papierov   - 2 300 

    (2 359) (3 618) 

        
        

Výplata dividend   (8 447) (9 284) 

    (8 447) (9 284) 

    (232) 1 588 

    5 786 4 198 

    5 554 5 786 
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1. Údaje o  
 

T Allianz - Sloven alebo 

má sídlo na ulici Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.  

 

o 

   

 

sporenia v zmysle zák

ne ákon o SDS  

 

  (a) PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz 

 Slovenská d.s.s., a.s.  a (b) GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz  Slovenská d.s.s., a.s. 

 

-  

je Societas Europaea, 

 SE . Allianz 

SE je zapísaná v Obchodnom registri B súdu v Mníchove  a stníkom 

. 

 

k 30. júnu 2021 boli Mgr. Miroslav Kotov (predseda ),  a Dr. Agata 

Aniela Przygoda. ozornej rady k 30. júnu 2021 boli Ing. Todor Todorov (predseda),  a Venelin Angelov 

Yanakiev. 

 

K 30.06.2021 mala 25 (2020: 23) zamestnancov, z toho 1 (2020: 3) zamestnane a 

10 (2020: 7). 

 

2.  metódy 
 

 súlade s   znení prijatom 

 EUR  hodnoty sú zaokrúhlené na 

 

vykázané v reálnej hodnote.   roku 2020 bola schválená V 6. 

apríla 2021. 

 

 

rozhodnutia v  

 

v  

 

Pr

 11 Zákona o  

  

 , ak 

nie je uvedené inak.  
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  umorovanej 

 

 

Stanovenie reálnej hodnoty. Reálna hodnota je cena, ktorá by sa získala za predaj majetku alebo, ktorá by bola zaplatená za 

e úrokových sadzieb 

zostatkovej doby splatnosti a meny, v ktorej sú denominované platby plynúce z vlastníctva tohto cenného papiera.   

 

 

tnancov pracujúcich ako sprostredkovatelia), poradcom, maklérom a obchodníkom, 

rávne náklady. 

 

Umorovaná hodnota 

 

ných nástrojov v súvahe.  

 

Metóda efektívnej úrokovej miery 

á, ktorá presne 

brutto 

mi

mierou. Tieto 

efektívnej úrokovej.  

 

 

 

 

ekvivalenty sú ocenené umorovanou hodnotou metódou efektívnej úrokovej miery. 

Krátkod

 

 ôchodkovým fondom  predstavujú nároky na úhradu poplatkov za 

 

Ostatný majetok.  

 na riziká a straty. 

. 

papiere vo svojom portfóliu do kategórie v reálnej aj 

 úroku a obchodného modelu. Ide o cenné papiere vo vlastníctve 



Allianz   

Poznámky k obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021 

 

 Strana 6 

o pri 

zmene podmienok na trhu.  

 náklady na obstaranie cenného 

 

Nerealizované  ostatnom komplexnom 

 dlhových cenných papierov v cudzej mene, 

ktoré sa vykazujú s vplyvom na 

vykázané v 

vej miery je vykázaný v 

tra nákladov súvisiacich s 

 

 dlhovému  

 -

ti zlyhania protistrany.  

 

 

la práva 

nepre

o, 

aby pre  

. Zmluvy o SDS

SDS. Priame 

súvisiacich s týmito zmluvami. 

vízie za sprostredkovanie Zmlúv o SDS SDS prostredníctvom zálohových platieb, t.j. 

zálohy za provízie sú vyplatené po zápise zmluvy do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vedeného Sociálnou 

(pravdepodobn

konkrétnej zmluve o SDS  

h provízií 

za sprostredkovanie Zmlúv o SDS  

ahnutím veku klienta 62 rokov 

(do 31.12.2018). tnému 

stavu. Dôvodom skrátenia je zahrnutie neistoty spojenej s  II. dôchodkového piliera v strednodobom a 

 Priemerný vek klienta v roku 2020 bol 

41,5 rokov (2019 bol 41,1 roka), priemerná zostávajúca (nediskontovaná) doba bola 16,6 rokov (2019: 16,9 rokov).  

u ktorých s  

obstaranie zmluvy. Zost odpísaná,  
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  tomto prípade 

diskontovaná 

 provízia, odpis 

sa nevykoná. Ak zostatkovej 

 

Pri úmrtí, výstupe klienta z druhého piliera alebo prestupe klienta do inej DSS sú obstarávacie náklady prislúchajúce k danej 

 

ka, 

 

 . 

Softvér a iný nehmotný majetok. 

ceny tohto nehmotného majetku sú 

  ke. 

Pozemky, budovy a zariadenia.   Pozemky, budovy a zariadenia (dlhodobý hmotný majetok) sa vykazujú v cene obstarania 

nasledovnej  

  

Budovy, stavby a ich  20 

Stroje, prístroje a zariadenia 4 - 6 

Inventár 6 - 12 

Ostatný majetok 4 - 6 

 

 

Obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú bol majetok obstaraný, a náklady súvisiace s obstaraním, napríklad náklady 

 

 

obdobia. 

Reziduálna hodnota , ak nie je nevýznamná, 

rok. 

 dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

dochádza vtedy, 

m 

á, ak 

 

 S

aby 
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K .  mzdy a iné odmeny 

 

 

Príspevkovo definované dôchodkové plány. Náklady na príspevkovo definované dôchodkové plány predstavujú príspevky 

iný významný súvisiaci  

. 

vysoko kvalitných podnikových dlhopisov 

 

Záväzky. Krátkodobé z inálnej hodnote.  

nominálnej hodnote. 

 umorovanej hodnote zistenej 

 

Rezervy. 

.  

Suma, ktorá je , ktorý bude nutný na vy

V prípade dlhodobého záväzku sa 

diskontovaných nutných na vy  

 

 len vtedy, ak je takmer a  

. 

upra

umorenia straty.  

záväzkov 

z  a  sa vykazujú len 

e S tieto  

ostatného komplexného výsledku hospodárenia. V ostatného komplexného výsledku 

hospodárenia.  

 

. 

 závierka 
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Transakcie v cudzej mene. Monetárny m

, vplyvom na výsledok 

hospodárenia.  

 

zmysle § 63 Zákona o SDS.  

dôchodkového fondu.   

platieb len v rámci minimálneho obdobia, po ktoré je na základe zmluvy 

bude .  

 nemá významné 

zmluvné právo, aby mu S  

Odplata za správu  

a  . 

 majetku v dlhopisovom a 

dôchodkovej jednotky k maximálnej hodnote finálnej aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dosiahnutej v priebehu 

posle  

prakticky sa výnos nikne nárok. 

V prípade dlhopisového dôchodkového fondu je zo zákona daná garancia dosiahn

obdobia, ktoré je 10 rokov. Vz . ovala 
o rezerve na garancie.  
 

 budúcich inkasovaných výnosov vysoko é straty 

z doplatenia  

 

 

Základné imanie a fondy zo zisku. náklady, ktoré sa priamo 

 príjmov vykazujú vo vlastnom imaní ako príjmov z emisie akcií. 

V zmysle stanov S o 10 % 

.  
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3. a  
 

 

 zásad a vykazované sumy majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace 

 

Odhady a 

 roku, kedy k 

  v budúcich obdobiach. 

 

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.  Majetok fondu je v zmysle zákona o 43/2004 Z.z. O starobnom 

pre 

 tomto dôchodkovom fonde v 

období dôchodková 

vlastného majetku.  

 

 dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, nízkej kreditnej expozície, úrokového rizika a 

-

horizontu (od 1. 1. 2013  31. 12. 2022), ako -

 tejto záruky a  al nárast 

hodnoty o 10,09 % (2020: 10,66 %). V súlade s  

situáciu a  ndu sú 2 423 852 tisíc EUR (2020: 2 418 

099 tisíc EUR). 

 

Vykazovanie krátkodobých a dlhodobých aktív a pasív. 

 záväzkov na súvahe spolu s údajmi o ich 

likvidite v 26 

záväzkov. 

 

obstarávacie náklady predstavujú náklady súvisiace s  preto sú aj v rámci výkazu 

. 

 

4.  
 

21

nemali významný vplyv: 

 

Novelizácia IFRS 17 a IFRS 4, Poistné zmluvy (novela vydaná 25. júna 2

1. januára 2023 alebo neskôr). 

 

 

 

 fáza 2  novela IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16 (vydaná 27. augusta 2020 

  Zmeny v rámci fázy 2 sa zaoberajú otázkami, 

týchto oblastí:  
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takej zmeny a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutným dôsledkom reformy IBOR a nová alternatívna úroková sadzba je ekonomicky 

né 

R mení stanovenie budúcich lízingových platieb. 

 

 

 

 

 

 

 

pre  

 

 

 

 

 

5.   
 

ektíve ich EÚ 

Spolo  

 

 

sa 1. januára 2016 alebo neskôr).  

 

Predaj alebo vklad majetku usk  

  

 

 

Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé  novela IAS 1 

  

 

  

zmeny a doplnenia v 

-2020  

  

 

 

 

je majetok ale
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podmienené aktíva, tak ako sú definované v IAS 37.  
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6.  ekvivalenty  
 

   zostatkom 

nasledovná: 

 

V tisícoch euro 
30. jún 2021 31. december 

2020 

   
 banke s  5 552 5 784 

 2 2 

 5 554 5 786 

   

 

 Tatra banka, a.s 

 

7.   
 

 

úverových ratingov je nasledovná: 

 

V tisícoch euro 
30. jún 2021 31. december 

2020 

   
Vklady v banke s  4 995 4 999 

 (3) (3) 

 4 992 4 996 

   

 

 Tatra banka, a.s. 

 

8.  
 

V tisícoch euro 
30. jún 2021 31. december 

2020 

   
 741 721 

zhodnotenie 2 291 391 

 - - 

 3 032 1 112 

   

 

svojim 

minimálne.  
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9. Poskytnuté preddavky a ostatný majetok  
 

V tisícoch euro 
30. jún 2021 31. december 

2020 

   
 736 698 

Náklady budúcich období 3 34 

Ostatné poskytnuté preddavky 2 1 

Ostatný majetok 32 29 

 - - 

Poskytnuté preddavky a ostatný majetok celkom 773 762 

 
   

 

10.  
 

8 tisíc EUR 

na  

 

11. Pohyby v   
 

V tisícoch euro 

Krátkodobé 

 
dôchodkovým 

fondom 
Dlhopisy (bod 

10 poznámok) Iné Spolu 

      

 k 1. januáru 2021 3 - 8 - 11 

hospodárskeho výsledku v 
 - - 1 - 1 

hospodárskeho výsledku z dôvodu jej prehodnotenia - - - - - 

 - - - - - 

 - - - - - 

0. júnu 2021 3 - 9 - 12 
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12.  
 

 

 
V tisícoch euro 2021 2020 

   
 12 842 12 766 

 (940) (1 082) 

 11 902 11 684 

   
Prírastky za obdobie 577 1 528 

Amortizácia za obdobie (635) (1 309) 

Trvalý odpis za obdobie* - (143) 

* 83 142 

   
 12 784 12 842 

 (857) (940) 

 11 927 11 902 

Informácie k  trvalému odpisu sú uvedené v 2 poznámok. 
   

 

desiatich percentách)  v kombinácii s 

Koeficient pasivity  posledných 36 mesiacoch deleno 36. 

 maximálnej 
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13. Software a iný nehmotný majetok 
 

V tisícoch euro Software 

Ostatný 
nehmotný 

majetok 

Obstaranie 
nehmotného 

majetku Celkom 
     

K 1. januáru 2020     
Obstarávacia cena 9 184 567 37 9 788 

Oprávky a opravné  (4 001) (462) - (4 463) 

 5 183 105 37 5 325 

         
Prírastky  - 467 467 

Presuny 257 14 (271) - 

Odpisy (272) (5)  (277) 

Úbytky (25) (1) - (26) 
         

K 31. decembru 2020         
Obstarávacia cena 9 417 580 233 10 230 

 (4 248) (467) - (4 715) 

 5 169 113 233 5 515 

     
Prírastky  - 194 194 

Presuny 32 - (32) - 

Odpisy (133) (3) - (136) 

Úbytky - - - - 

 - - - - 
      

K 30. júnu 2021     
Obstarávacia cena 9 449 580 395 10 424 

 (4 381) (470) - (4 851) 

 5 068 110 395 5 573 
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14. Pozemky, budovy a zariadenia 
 

V tisícoch euro Inventár  

Stroje, 
prístroje a 

zariadenia Ostatné 

Obstaranie 
hmotného 

majetku Celkom 
      

K 1. januáru 2020      
Obstarávacia cena  33 413 212 - 658 

 (30) (330) (191) - (551) 

 3 83 21 - 107 

          
Prírastky - - - 30 30 

Presuny 5 25 - (30) - 

Odpisy (2) (39) (7) - (48) 

Úbytky v  (4) (29) (70) - (103) 

          
K 31. decembru 2020           
Obstarávacia cena 34 409 142 - 585 

 (28) (339) (137) - (504) 

 6 70 5 - 81 

      
Prírastky - - - 1 1 

Presuny - 1 - (1) - 

Odpisy (1) (18) (1) - (20) 

Úbytky v  (1) (6) (59) - (66) 
      

K 30.júnu 2021 
Obstarávacia cena  33 404 83 - 520 

 (28) (351) (80) - (459) 

 5 53 3 - 61 

 

 mala k 30. júnu 2021 poistený hmotný majetok do 61 tisíc EUR  (2020: 81 tisíc EUR).  

 

15.  
 

V tisícoch euro 
30. jún 2021 31. december 

2020 
   

 203 158 

 58 110 

Sociálny fond 27 5 

 42 42 

 330 315 

16. Ostatné záväzky 
 

V tisícoch euro 
30. jún 2021 31. december 

2020 
   

nevyfakturovaných dodávok 263 109 

 15 14 

 4 7 

Výnosy budúcich období - 152 

Ostatné záväzky celkom 282 282 

 

pridanej hodnoty a 

.  
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17. Základné imanie 
 

nominálna 

akcií je Allianz - -ný podiel na hlasovacích 

právach.  S akciami Akcionári sa 

  menovitej hodnote 

 Rozdelenie zisku za rok 2020 6. apríla 

2021. Dividenda na jednu akciu predstavovala 75 422 EUR na akciu (2020: 82 895 EUR na akciu). 

 

18. Zákonný rezervný fond 
 

 

 

 

19. Dane z príjmu  
 

Náklad dane z príjmu predstavuje: 

 
V tisícoch euro 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 
   

  (2 773) (1 284) 

 (18) (15) 

 (2 791) (1 299) 

 

20. Výnosy z poplatkov z fondov v správe 
  
V tisícoch euro 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 

   
Výnosy z poplatkov z fondov v správe súvisiace s:     

-   odplatou za správu dôchodkových fondov 4 836 4 311 

-    1 617 1 334 

-   odplatou za zhodnotenie 9 488 3 214 

Výnosy z poplatkov z fondov v správe celkom 15 941 8 859 

 

21. Mzdové náklady 
 
V tisícoch euro 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 

   
Hrubé mzdy a odmeny (820) (598) 

Príspevky zamestn 1., 2. a 3. pilier) (233) (186) 

Ostatné sociálne odvody (11) (10) 

Mzdové náklady celkom (1 064) (794) 
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22. Ostatné administratívne náklady  
 

V tisícoch euro 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 

   
Dane a poplatky  (14) (69) 

 (4) 3 

Prenájom priestorov  (61) (68) 

Outsourcing (159) (138) 

Kancelárske potreby (3) (5) 

 formuláre (2) (1) 

 (16) (13) 

Telekomunikácie a elektronické zdroje informácií (74) (76) 

 (87) (96) 

Opravy a  (6) (9) 

 (255) (360) 

Ostatné prevádzkové náklady (21) (56) 

Náklady na marketing (28) (118) 

Poistenie majetku (5) (7) 

Neuplatnená DPH na vstupe (108) (143) 

Ostatné administratívne náklady celkom (843) (1 156) 

 

 

 

23. Zverejnenie reálnej hodnoty 
 

(a) , ktorá predstavuje kótované 

trhové ceny (neupravené) na aktívnom trhu pre identický nástroj;  predstavuje 

priamo (t.j. ceny) alebo nepriamo (t.j. odvodené od cien) a (c) ú , ktorá predstavuje 

o

 úr

reálnou hodnotou daného nástroja ako celku.  
 

(a)  Pravidelné ocenenie reálnou hodnotou 

 

Pravidelné ocenenia reálnou hodnotou sú zostavenia súvahy. 

 hierarchii reálnych hodnôt: 

  
 30. JúN 2021 31. december 2021 
V tisícoch euro  1  2 3 Spolu 1 2 3 Spolu  

         
         

 reálnej hodnote cez ostatný 
komplexný výsledok - 25 003 - 25 003 - 23 475 - 23 475 

 reálnej hodnote celkom - 25 003 - 25 003 - 23 475 - 23 475 

         
 

aproximácie pr  

 

(b)   záväzky, ktoré nie sú ocenené reálnou hodnotou.  

 

týchto  záväzkov, termínovaných vkladov v bankách a 

ekvivalentov    
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24.  
 

K 30. júnu 2021 sa 

aktíva v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok; b) dlhové nástroje v reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok; c) 

majetkové nástroje v  

v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok majú dve podkategórie: i) aktíva klasifikované ako také pri prvotnom vykázaní alebo 

následne a ii) aktíva pov  reálnej hodnote cez hospodársky výsledok.  Dlhové nástroje v reálnej hodnote cez 

ostatný komplexný výsledok sú uvedené v 10  sú klasifikované ako 

ocenené umorovanou hodnotou.   30. júnu 2021 klasifikované ako ocenené 

v umorovanej hodnote. 

 

25. Riadenie kapitálu 
 

 

ie ako 25%  pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov 

k hodnote majetku v 

30. júnu 2021 a k 31. decembru 2020

30 567 tisíc EUR (31. december 2020: 29 269 tisíc EUR) a vlastné zdroje 

predstavovali 48 722 tisíc EUR (31. december 2020: 46 703 tisíc EUR).  30. júnu 2021 v majetku termínované 

vklady so spl 4 992 tisíc tálovej primeranosti. 

 

26.  
 

 

 

Úverové riziko. 

zhodnocovala formou depozitných operácií u svojho depozitára, ktorým 

republiky. Podstúpené riziká vz

 

 

úverového rizika nebolo z týchto dôvodov realizované. 

 

Úrokové riziko. Na základe realizovaných o

 na slovenskom medzibankovom trhu. V  k 

30.06.2021 dosiahla 3,62 roka (2020: 3,62 roky  

 

prostredníctvom analýzy citlivosti (durácie, convexita, posun výnosovej 

 

 

 

rizika bola v hlavnej miere vystavená riziku zmeny 2-  

 

Menové riziko.  z dôvodu zmien výmenných kurzov 

vystavená významnému menovému riziku. 
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Údaje o riziku likvidity.  ých zdrojov S

majetku a záväzkov 

do zmluvnej splatnosti . 

 súvahe, ktoré 

nástroje: zverejnenia. 

 

Analýza likvidity k 30. júnu 2021:  

 

V tisícoch euro 

Na 
-

nie a do 
1 mesia-

ca mesiace  
3 mesiace 

 rokov  
Viac ako 

5 rokov  Spolu  

       
       

Peniaze a  5 554 - - - - 5 554 

 - - 4 992 - - 4 992 

 3 032 - - - - 3 032 

 - - 96 12 423 12 484 25 003 

Majetok spolu -  8 586 - 5 088 12 423 12 484 38 581 

       
       

 262 - - - - 262 

Záväzky spolu -  262 - - - - 262 

Rozdiel k 31. marcu 2021 8 324 - 5 088 12 423 12 484 38 319 

 

Analýza likvidity k 31. decembru 2020: 

 

V tisícoch euro 

Na 
-

nie a do 
1 mesia-

ca mesiace  
3 mesiace 

 rokov  
Viac ako 

5 rokov  Spolu  

       
       

Peniaze a  5 786 - - - - 5 786 

 - - 4 996 - - 4 996 

 1 112 - - - - 1 112 

 104 50 48 12 525 10 748 23 475 

Majetok spolu -  7 002 50 5 044 12 525 10 748 35 369 

       
       

 107 - - - - 107 

Záväzky spolu -  107 - - - - 107 

Rozdiel k 31. decembru 2020 6 895 50 5 044 12 525 10 748 35 262 
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27.  výnosy 
 

 výnosy predstavujú: 

 
V tisícoch euro 30.6.2021 31.12.2020 

   
Odpisy pozemkov, budov a zariadení 20 48 

Odpisy softvéru a iného nehmotného majetku 136 277 

Amortizácia DAC a ostatného nehmotného majetku 635 1 452 

 (83) (142) 

Úrokové výnosy (15) (61) 

(Zisky)/straty z predaja pozemkov, budov a zariadenia (16) (4) 

 výnosy celkom 677 1 570 

 

28. Podmienené záväzky a  
 

správou  3 poznámok. 

 

29. Spriaznené osoby  
 

spravované fondy, Za 

 

 

Zostatky a transakcie s ostatnými spriaznenými stranami boli nasledovné: 

 
 30.6.2021 31.12.2020 

V tisícoch euro 
Materská 

 
Spravované 

fondy  

Ostatné pod 
kontrolou 

skupiny Allianz 
Materská 

 
Spravované 

fondy 

Ostatné pod 
kontrolou 

skupiny Allianz 

       
Súvaha       

 - 3 032 - - 1 112 - 

Ostatné záväzky 4 - 27 1 - 6 

       
Výnosy a náklady       
Poplatky za správu fondov - 15 941 - - 16 827 - 

Výnosy z poistenia - - - - - - 

Administratívne náklady 105 - 42 161 - 174 

 
 

      






