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Súvaha 

V tisícoch euro 
Pozn. 30. jún 2020 31. decembra 

2019 
    

Majetok    

 6 11 280 4 198 

 7 4 999 10 995 

 8 628 1 977 

Poskytnuté preddavky a ostatný majetok 9 668 834 

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok hospodárenia  10 22 964 19 667 

 12 11 843 11 684 

Software a iný nehmotný majetok 13 5 303 5 325 

Pozemky, budovy a zariadenia 14 90 107 

 19 145 203 

 príjmov právnických osôb 19 44 - 

Majetok celkom  57 964 54 990 

    

Vlastné imanie    

Základné imanie 17 37 177 37 177 

Zákonný rezervný fond 18 5 546 4 509 

  477 260 

  14 248 10 430 

Vlastné imanie celkom  57 448 52 376 

    

Záväzky    

 15 265 271 

Ostatné záväzky 16 251 518 

 19 - - 

 príjmov právnických osôb 19 - 1 825 

Záväzky celkom  516 2 614 

Vlastné imanie a záväzky celkom  57 964 54 990 
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Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku 

  Pozn. 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 
    

Výnosy z poplatkov z fondov v správe 20 8 859 10 698 

 12 (670) (759) 

 12 36 (3 445) 

 poplatkov a provízií  8 225 6 494 

    

Mzdové náklady 21 (794) (931) 

Odpisy softvéru a iného nehmotného majetku 13 (137) (142) 

Odpisy budov a zariadenia 14 (25) (108) 

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

Ostatné administratívne náklady 22 (1 156) (811) 

Ostatné prevádzkové výnosy  3 2 

  reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok 
hospodárenia 

 (1) - 

   - (1) 

Výnosové úroky  35 52 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  6 154 4 555 

  19 (1 299) (942) 

VÝSLEDOK   4 855 3 613 

    

Ostatný komplexný výsledok hospodárenia    

    

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok hospodárenia*  (267) 248 

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

 1 - 

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok hospodárenia*  (50) (52) 

  218 196 

  5 073 3 808 

    

.
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Výkaz zmien vo vlastnom imaní 

V tisícoch euro 
Základ-né 

imanie 

-
vacie 

rozdiely 
z finan-

majetku  

Zákonný 
rezervný 

fondy 

Hospo-
dársky 

výsle-dok 

a minu-
lých 

období Celkom 
      

Stav vlastného imania k 1.1.2019 37 177 253 4 098 4 114 45 642 
      

Hospodársky výsledok za rok 2019 - - - 10 371 10 371 

 - 7 - - 7 

Komplexný výsledok hospodárenia  - 7 - 10 371 10 378 

Dividendy - - - (3 645) (3 645) 

Prídel do rezervného fondu - - 411 (411) - 

Stav vlastného imania k 31.12.2019 37 177 260 4 509 10 430 52 376 
      

Hospodársky výsledok za rok 2020 - - - 4 855 4 855 

 - 217 - - 217 

Komplexný výsledok hospodárenia  - 217 - 4 855 5 072 

Dividendy - - - - - 

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

Stav vlastného imania k 30.06.2020 37 177 477 5 546 14 248 57 448 

      

 

 

V tisícoch euro Pozn. 30.6.2020 31.12.2019 
    

     

Hospodársky výsledok pred zdanením    6 154 13 128 
Úpravy   27 757 6 513 

   6 911 19 641 

        
       

   5 996 (1 300) 
   (804) (1 936) 

   1 515 (1 134) 
Nárast/(pokles) v záväzkoch, ostatných    2 098 (135) 

 úrokmi   15 716 15 136 
Prijaté úroky    333 180 

 príjmu   (3 160) (894) 
    12 889 14 422 

      
        

Nákup pozemkov, budov a zariadenia   (9) - 
Nákup softvéru a iného nehmotného majetku   (183) (167) 

   (5 620) (6 917) 

Príjem z predaja pozemkov, budov a zariadenia   4 2 
Príjem z predaja alebo splatnosti cenných papierov   - - 

    (5 807) (7 082) 
        

        
Výplata dividend   - (3 645) 

    - (3 645) 

    7 082 3 695 
    4 198  503 

    11 280 4 198 
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1. Údaje o  
 

T Allianz - Sloven alebo 

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

 

o 

súdu    

  

arobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 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 

 SE

. Allianz SE je zapísaná v Obchodnom registri B súdu v Mníchove 

 a stníkom . 

 

k 30. júnu 2020 boli Mgr. Miroslav Kotov, Ing. Peter Karcol a Ing. Juraj Lipták. ozornej rady 

k 30. júnu 2020 boli ., Venelin Angelov Yanakiev. 

 

K 30.06.2020 23 (2019: 22) zamestnancov, z toho 3 (2019

7 (2019: 6). 

 

2.  metódy 
 

Táto  súlade s   znení prijatom Európskou úniou 

 EUR  

uvedené inak). Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách. 

 ávierka za 

predchádzajúce obdobie bola schválená V 30.apríla 2020. 

 

 

 procese up  

   

 

 

 11 Zákona o  

knihy. Ak sa zistí p  

 

 , ak nie je 

uvedené inak.  

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

ovú cenu 

vyhlásenú najneskor

ným 

odhadom. Pri 

vané 

platby plynúce z vlastníctva tohto cenného papiera.   

 

 

interné správne náklady. 

 

Umorovaná hodnota 

ou 

hodnotou metódou efektívnej úroko  

 

Metóda efektívnej úrokovej miery 

vú mieru (efektívnu úrokovú mieru). Efektívna úroková miera je taká, ktorá presne diskontuje 

brutto 

 

nástroj, a s výnimkou ostatných pr

vnými 

stranami zaplatené alebo pr  

 

 

 

 

kvivalenty. 

ú 

ocenené umorovanou hodnotou metódou efektívnej úrokovej miery. 

Krátkod

 

 stavujú nároky na úhradu poplatkov za správu 

 

Ostatný majetok. 

 na riziká a straty. 

. 

svojom portfóliu do kategórie v reálnej hodnote cez ostatný kom aj 

 

, alebo pri zmene podmienok na trhu.  
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 ostatnom komplexnom výsledku 

 dlhových cenných papierov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú 

s  ostatnom 

dou 

efektívnej úrokovej miery je vykázaný v Metóda efektívnej úrokovej miery je metóda 

dnoty 

plus nákladov súvisiacich s  

 dlhovému  

-

uje na 

základe pravdepodobnosti zlyhania protistrany.  

 

 

 

ala v podstate 

 

dy na obstaranie zmlúv. Zmluvy o SDS

SDS

 

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

provízie 

y na 

obsta osti 

SDS ladov v 

 

h provízií za 

sprostredkovanie Zmlúv o SDS  

ahnutím veku klienta 62 rokov (do 

31.12.2018). 

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

te v Priemerný vek klienta v roku 2019 bol 41,1 rokov (2018 bol 

40,9 roka), priemerná zostávajúca (nediskontovaná) doba do konca sporenia bola 16,9 rokov (2018: 21,1 rokov).  

u ktorých s  

Zostatková 

 íspevky. 

 je 

 

dy spojené s  tomto prípade odplatou za 

diskontovaná 

 

k 

sa trvalý odpis zostatkovej  

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

umoren  
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ka, 

ákladov), 

rozdielu je  . 

Softvér a iný nehmotný majetok. 

 

  

Pozemky, budovy a zariadenia.   Pozemky, budovy a zariadenia (d

nasledovnej  

  

 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 vynal

 

 

 

Reziduálna hodnota  

 dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

vplyv na odhadov

hodnotu.  

S

 

K . Kr

h 

 

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

doplnkových d

iný 

významný súvisiaci dôchodok. 

. 

i 

odvodená z výnosovej krivky vysoko kvalitných podnikových dlhopisov  

Záväzky. Krátkodobé z

note. 

 umorovanej hodnote zistenej metódou efektívnej úrokovej miery. 



Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Poznámky k účtovnej závierke za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020 

 

  Strana 8 

 

 umorovanej hodnote zistenej metódou 

efektív  

Rezervy. 

.  

Suma, ktorá je ktorý bude nutný na vy

V prípade dlhodobého záväzku 

s diskontovaných nutných na vy  

 

aktívum len vtedy, ak je takmer a  

. 

  

z  a asných rozdielov sa vykazujú len 

S tieto  

ostatného 

komplexného výsledku hospodárenia ostatného komplexného výsledku hospodárenia.  

 

 

závierka. 

 (EUR). 

Transakcie v cudzej mene. Monetárny majetok a z

,  

ä odplata za správu dôchodkových fondov, odplata za vedenie osobných 

Zákona o SDS.  

fondu.   o 

len v rámci minimálneho obdobia, po ktoré je na základe zmluvy bude . Táto 

 , t.j. zmluvná doba 

 nemá významné zmluvné právo, aby mu S

 

Odplata za správu dôchodkového fondu je stanovená ako 0,3 % z priem  a 

sa v . 

dôchodkovom 

k od 

1.4.2012. V prakticky sa výnos nikne 

nárok. 

V prípade dlhopisového dôchodkového fondu je zo zákona daná bdobia, 

ktoré je 10 rokov.  titulu tejto garancie a  

 

ípadne 
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Základné imanie a fondy zo zisku. ikujú ako základné imanie. 

 príjmov vykazujú vo vlastnom imaní ako príjmov z emisie akcií. V zmysle stanov 

S o 

.  

 

 

3.   
 

 

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

základe historickej skúsenosti a 

odl Odhady a 

roka, vykazuje sa v roku, kedy k   v 

budúcich obdobiach. 

 

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

 tomto dôchodkovom fonde v 

stratu,  

 

Sp ením 

- 013 

 -  tejto záruky 

a  al nárast hodnoty o 6,74 % (2019: 9,2 %). V súlade s 

  

Celkové aktíva tohto fondu sú 2 251 927 tisíc EUR (2019: 2 281 855 tisíc EUR). 

 

Vykazovanie krátkodobých a dlhodobých aktív a pasív. 

 záväzkov na súvahe spolu s údajmi o ich likvidite v 26 

 

 

 

iac 

a  

v reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok  reálnej 

hodnote cez ostatný komplexný 

 C

dlhových cenných papierov   

 prípade potreby likvidity, alebo pri zmene podmienok na trhu. 

 

percentách)  v kombinácii s 

 posledných 36 mesiacoch deleno 36. Zmluvy, u ktorých je nahlásený 

 

 

 é 

obstarávacie náklady predstavujú náklady súvisiace s  preto sú aj v 

.  
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4.  
 

 interpretácie nadobud

významný vplyv: 

 

Reforma  Novelizácia IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 

rokových sadzieb, akou je napr. LIBOR, ako aj iných úrokových sadzieb medzibankového trhu (tzv. IBOR) alternatívnymi 

a o 

ovej 

úrokovej sa

né 

 

 

5.  
 

ektíve 

 

 

Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé  novela IAS 1 

- 

ia záväzkov nemajú vplyv na ich klasifikáciu. Právo na odklad existuje iba 

odobý, 

obé, ak k 

 

ho skonvertuje na vlastné imanie. Pojem vyrovnanie je definovaný ako zánik záväzku jeho uhradením v hotovosti, prostredníctvom iných 

stroje, 

ktor stroj 

oju 

 

  novela 

IFRS 10 a IAS 28 (vydaná 11. septembra 2014 a  stanoví IASB).  

 

IFRS 17, Poistné zmluvy  3 alebo neskôr).  

 

 (novela vydaná 29. marca 2018 a 

 

 

Definícia podniku  novela IFRS 3 (vydaná 22. októbra 2018 a 

1. januára 2020 alebo neskôr).  

 

Definícia významnosti  novela IAS 1 a IAS 8 (vydaná 31. októbra 2018 a i

alebo neskôr).  

 

 o

 



Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Poznámky k účtovnej závierke za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020 

 

  Strana 11 

 

 

6.  ekvivalenty  
 

   

potrebn  

 

V tisícoch euro 
30. jún 2020 31. december 

2019 
   

 banke s  11 273 4 195 
 7 3 

 11 280 4 198 
   

 

 Tatra banka, a.s 

 

7.   
 

  

ratingov je nasledovná: 

 

V tisícoch euro 
30. jún 2020 31. december 

2019 
   
Vklady v banke s  5 002 11 002 

 (3) (7) 
 4 999 10 995 

   

 

 Tatra banka, a.s. 

 

8.  
 

V tisícoch euro 
30. jún 2020 31. december 

2019 
   

 628 618 
 zhodnotenie - 1 359 

 - - 
 628 1 977 

   

 

svojim minimálne.  
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9. Poskytnuté preddavky a ostatný majetok  
 

V tisícoch euro 
30. jún 2020 31. december 

2019 
   

 667 750 
Náklady budúcich období - 35 
Ostatné poskytnuté preddavky 1 3 

Ostatný majetok  46 
 - - 

Poskytnuté preddavky a ostatný majetok celkom 668 834 
 
   

 

10.  
 

5 tisíc EUR na základe 

 

 

11. Pohyby v   
 

V tisícoch euro 

Krátkodobé 

bankám 
dôchodkovým 

fondom 
Dlhopisy (bod 

10 poznámok) Iné Spolu 
      

 k 1. januáru 2020 7 - 4 - 11 

výsledku v 
aktíva - - 1 - 1 

hospodárskeho výsledku z dôvodu jej prehodnotenia - - - - - 

 (4) - - - (4) 

 - - - - - 

0. júnu 2020 3 - 5 - 8 
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12.  
 

 

 

V tisícoch euro 
30. jún 2020 31. december 

2019 
   

 12 766 16 372 
 (1 082) (324) 

 11 684 16 048 
   
Prírastky za obdobie 793 1 913 

Amortizácia za obdobie (670) (1 684) 
Trvalý odpis za obdobie - (3 835) 

 36 (758) 
   

 12 889 12 766 
 (1 046) (1 082) 

 11 843 11 684 

   

 

Informácie k  bode  3 poznámok. 

 

13. Software a iný nehmotný majetok 
 

V tisícoch euro Software 

Ostatný 
nehmotný 

majetok 

Obstaranie 
nehmotného 

majetku Celkom 
     

K 1. januáru 2019     
Obstarávacia cena 9 017 567 17 9 601 

 (3 721) (457) -  (4 178) 
 5 296 110 17 5 423 

         
Prírastky - - 187 187 
Presuny 167  (167) - 
Odpisy (280) (6)  (286) 
Úbytky - - - - 
         

K 31. decembru 2019         
Obstarávacia cena 9 184 567 37 9 788 

 (4 001) (462) - (4 463) 
 5 183 105 37 5 325 

     
Prírastky - - 115 115 

Presuny 68  (68) - 
Odpisy (134) (3)  (137) 
Úbytky - - - - 

 - - - - 
      

K 30. júnu 2020     
Obstarávacia cena 9 252 567 84 9 903 

 (4 135) (465) - (4 600) 
 5 117 102 84 5 303 
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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 2019      
Obstarávacia cena  32 413 231 - 676 

 (28) (281) (198) - (507) 
 4 132 33 - 169 

          
Prírastky - - - 1 1 
Presuny 1 - - (1) - 
Odpisy (1) (49) (10) - (60) 

Úbytky v  - - (19) - (19) 
          
K 31. decembru 2019           
Obstarávacia cena 33 413 212 - 658 

 (30) (330) (191) - (551) 
 3 83 21 - 107 

      
Prírastky - - - 9 9 
Presuny 4 5 - (9) - 

Odpisy (1) (20) (4) - (25) 
Úbytky v  - - (23) - (23) 
      

K 30. júnu 2020 
Obstarávacia cena  37 417 189 - 643 

 (31) (350) (172) - (553) 
 6   67 17 - 90 

      
      

 mala k 30. júnu 2020 poistený 90 tis. EUR (2019: 137 tisíc EUR).  

 

15.  
 

V tisícoch euro 
30. jún 2020 31. december 

2019 
   

 160 155 
 53 73 

Sociálny fond 9 7 

 43 36 
 265 271 

 

 
  

16. Ostatné záväzky 
 

V tisícoch euro 
30. jún 2020 31. december 

2019 
   

 232 374 
 15 12 

 4 11 
Výnosy budúcich období - 121 
Záväzky za nákup dlhopisov - - 
Ostatné záväzky celkom 251 518 

 
  

 
  

dane z 

licencií.  
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17. Základné imanie 
 

ominálna 

llianz - Slovenská 

-ný podiel na hlasovacích právach.  S akciami sú bez obmedzenia 

 na hlasovaní na valnom 

 akcií. Hospodársky výsledok - zisk za rok 2019 vo 

le do zákonného rezervného 

 

 

18. Zákonný rezervný fond 
 

 

 

19. Dane z príjmu  
 

Náklad dane z príjmu predstavuje: 

 
V tisícoch euro 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 
   

  (1 284) (931) 
 (15) (12) 

 (1 299) (943) 

   

   

 

20. Výnosy z poplatkov z fondov v správe 
  
V tisícoch euro 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 

   
Výnosy z poplatkov z fondov v správe súvisiace s:    
-   odplatou za správu dôchodkových fondov 4 311 3 976 
-    1 334 1 151 
-   odplatou za zhodnotenie 3 214 5 571 
Výnosy z poplatkov z fondov v správe celkom 8 859 10 698 

 

 

21. Mzdové náklady 
 
V tisícoch euro 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 
   
Hrubé mzdy a odmeny (598) (713) 
Príspevky zamestn 1., 2. a 3. pilier) (186) (208) 

Ostatné sociálne odvody (10) (10) 
Mzdové náklady celkom (794) (931) 
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22. Ostatné administratívne náklady  
 
V tisícoch euro 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 
   
Dane a poplatky  (69) (66) 

 3 (1) 
Prenájom priestorov  (68) - 

Outsourcing (138) (116) 
Kancelárske potreby (5) (5) 

 formuláre (1) (1) 
 (13) (9) 

Telekomunikácie a elektronické zdroje informácií (76) (78) 
 (96) (74) 

Opravy a  (9) (8) 
 (360) (211) 

Ostatné prevádzkové náklady (56) (23) 
Náklady na marketing (118) (118) 
Poistenie majetku (7) (8) 
Neuplatnená DPH na vstupe (143) (93) 

Ostatné administratívne náklady celkom (1 156) (811) 

   

   

 

 

 

23. Zverejnenie reálnej hodnoty 
 

(a) , ktorá predstavuje kótované trhové 

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

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

Ve

pravu, 

ide o  

 

(a)  Pravidelné ocenenie reálnou hodnotou 

 

Pravidelné ocenenia reálnou hodnotou sú zostavenia súvahy

uvádzame  hierarchii reálnych hodnôt: 

  
 30. jún 2020 31. december 2019 
V tisícoch euro  1  2 3 Spolu 1 2 3 Spolu  
         
         

 reálnej hodnote cez ostatný 
komplexný výsledok* - 22 964 - 22 964 - 19 667 - 19 667 

 reálnej hodnote celkom - 22 964 - 22 964 - 19 667 - 19 667 
         

 

 

 

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

 

týchto  záväzkov, termínovaných vkladov v bankách a  je 
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24.  
 

K 30. júnu 2020 sa 

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

v  umorovanej hodnote. Finan  reálnej hodnote cez 

hospodársky výsledok majú dve podkategórie: i) aktíva klasifikované ako také pri prvotnom vykázaní alebo následne a ii) aktíva povinne 

 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 2020 klasifikované ako ocenené v umorovanej hodnote. 

 

25. Riadenie kapitálu 
 

 

25%  pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov k hodnote majetku 

v  0. júnu 

2020 a k 31. decembru 2019

predstavovala 34 249 tisíc EUR (31. december 2019: 24 868 tisíc EUR) a vlastné zdroje predstavovali 51 668 tisíc EUR (31. december 2019: 

46 791 tisíc EUR).  30.06.2020 v majetku termínované vklady so spl 4 999 tisíc EUR, 

tálovej primeranosti. 

 

26.  
 

izík. 

 

Úverové riziko. 

zhodnocovala formou depozitných operácií u svojho depozitára, ktorým 

Podstúpené riziká vz né 

 

 

bolo 

z týchto dôvodov realizované. 

 

Úrokové riziko. Na základe realizovaných o

ukladala 

í na slovenskom medzibankovom trhu. V  k 30.6.2020 dosiahla 3,62 roka (2019: 

3 roky  

 

ej krivky). 

 

 

izika bola 

v hlavnej miere vystavená riziku zmeny 2-  

 

Menové riziko. Menové rizik

menovému riziku. 

 

Údaje o riziku likvidity.  S

 

do zmluvnej splatnosti . 
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 súvahe, ktoré predstavujú 

diskontované . 

 

Analýza likvidity k 30. júnu 2020:  

 

V tisícoch euro 

Na 
-

nie a do 
1 mesia-

ca mesiace  
3 mesiace 

rok rokov  
Viac ako 5 

rokov  Spolu  
       

       
Peniaze a  11 280 - - - - 11 280 

 - - 4 999 - - 4 999 
 628 - - - - 628 

 reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok - - 82 8 262 14 620 22 964 
Majetok spolu -  11 908 - 5 081 8 262 14 620 39 871 
       

       
 232 - - - - 232 

Záväzky spolu -  232 - - - - 232 
Rozdiel k 30. júnu 2020 11 676 - 5 081 8 262 14 620 39 639 

 

 

Analýza likvidity k 31. decembru 2019: 

 

V tisícoch euro 

Na 
-

nie a do 
1 mesia-

ca mesiace  
3 mesiace 

 rokov  
Viac ako 5 

rokov  Spolu  
       

       
Peniaze a  4 198 - - - - 4 198 

 - 1 000 9 995 - - 10 995 
 1 977 - - - - 1 977 

majetok  v reálnej hodnote cez ostatný komplexný výsledok - 50 2 435 8 252 8 930 19 667 
Majetok spolu -  6 175 1 050 12 430 8 252 8 930 36 837 
       

       
 495 - - - - 495 

Záväzky spolu -  495 - - - - 495 
Rozdiel k 31. decembru 2019 5 680 1 050 12 430 8 252 8 930 36 342 
       

       

       

27.  výnosy 
 

 výnosy predstavujú: 

 
V tisícoch euro 30.6.2020 31.12.2019 
   
Odpisy pozemkov, budov a zariadení 25 60 

Odpisy softvéru a iného nehmotného majetku 137 286 
Amortizácia DAC a ostatného nehmotného majetku 670 5 519 

 (36) 758 
Úrokové výnosy (35) (108) 
(Zisky)/straty z predaja pozemkov, budov a zariadenia (4) (2) 

 výnosy celkom 757 6 513 
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28. Podmienené záväzky a  
 

ou 

 3 poznámok. 

 

udú 

 precedensy, 

 

 

29. Spriaznené osoby  
 

spravované fondy, 

vedenie predstavenstvo. 

Zostatky a transakcie s ostatnými spriaznenými stranami boli nasledovné: 

 
 30.6.2020 31.12.2019 

V tisícoch euro 
Materská 

 
Spravované 

fondy  

Ostatné pod 
kontrolou 

skupiny Allianz 
Materská 

 
Spravované 

fondy 

Ostatné pod 
kontrolou 

skupiny Allianz 
       
Súvaha       

 - 628 - - 1 977 26 
Ostatné záväzky 2 - 38 2 - 77 
       
Výnosy a náklady       
Poplatky za správu fondov - 8 859 - - 23 003 - 
Výnosy z poistenia - - - 15 - - 

Administratívne náklady 86 - 73 176 - 85 
 
 

      






