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1 UVODNA BESEDA IZVRŠNIH DIREKTORJEV ZAVAROVALNICE 

 
Leto 2014 je bilo za Slovenijo, sodeč po rasti domačega bruto proizvoda, pozitivno, saj smo z relativno dobro 
rastjo prešli iz recesije. Hkrati je bilo leto 2014 najuspešnejše za Prvo osebno zavarovalnico, saj je v minulem 
letu ustvarila najvišji dobiček do sedaj. 
 
Prva je v letu 2014 uspešno nadaljevala dejavnost prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, ki smo jo pričeli 
leta 2000, takrat v okviru Prve pokojninske družbe. Izplačevanje pokojninskih rent, kar je nadaljevanje osnovne 
dejavnosti družbe, ki je pokojninsko varčevanje, je bilo za družbo tudi v 2014 zelo uspešno. S tem vedno znova 
dokazujemo, da varčevanje v prostovoljnem dodatnem pokojninskem varčevanju pripelje posameznika do 
dodatne pokojninske rente. 
 
Prva je tudi v letu 2014 ohranila status največjega ponudnika prostovoljnega pokojninskega zavarovanja tako po 
številu zavarovancev kakor tudi po obsegu premoženja v upravljanju, kjer je bila rast preko 4%. Tržni deleži pri 
obeh kazalcih so v letu 2014 ostali enaki. Ponosni smo na to, da nam zaupa vsak tretji direktor, ki se je kdaj koli 
odločil za uvedbo dodatnega pokojninskega zavarovanja v svojem podjetju. Prav tako smo ponosni tudi na 
uspešno upravljanje pokojninskih skladov, saj smo v letu 2014 dosegli 10% donosnost in s tem premoženje naših 
zavarovancev lepo povečali.  
 
Na področju ostalih osebnih zavarovanj je bilo za Prvo leto 2014 ponovno zelo uspešno. Ne glede na to, da je trg 
življenjskih zavarovanj v Sloveniji v letu 2014 ponovno, tako kot v predhodnem letu, beležil padec, tokrat v višini 
3,4 %, je Prva beležila preko 31% rast premije, število novo sklenjenih življenjskih zavarovanj pa se je povečalo 
za več kot 40% glede na preteklo leto. Paradni konj življenjskih zavarovanj ostaja Prva Varnost, kjer se je 
sprememba uvedena v letu 2013 izkazala za dobro, in kjer je Prva še vedno ponudnik takšnega zavarovanja v 
Sloveniji. V letu 2014 je Prva trgu ponudila novo zavarovanje, ki je namenjeno 55+ generaciji in s tem 
zavarovanjem je zaokrožila spekter osebnih zavarovanj za vsa življenjska obdobja. 
 
Žal nam v letu 2014 ni uspelo vpeljati skladov življenjskega cikla, saj kljub temu, da smo prejeli potrjene 
pokojninske načrte s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že v maju 2014, vse 
do konca leta 2014 s strani Agencije za zavarovalni nadzor nismo prejeli potrjenih pravil upravljanja. To tako 
ostaja prioriteta za leto 2015. Leto 2015 bo tudi namenjeno utrditvi prodaje zavarovanja za 55+ generacijo, 
kakor tudi prenovi nekaterih zavarovanj, ki bodo podprli nadaljnjo uspešno rast življenjskih zavarovanj. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 LETNO POROČILO 2014 2 

2 DEJAVNOSTI DRUŽBE IN NJEN RAZVOJ 

 
Slovenski finančni trg, za katerega je značilna visoka koncentracija, je razdeljen na denarne in nedenarne 
finančne institucije. Med denarne finančne institucije, ki prevladujejo, uvrščamo poslovne banke, hranilnice in 
hranilno kreditne službe, med nedenarne finančne institucije pa borzno posredniške hiše, investicijske družbe, 
zavarovalnice, pozavarovalnice, vzajemne sklade, vzajemne pokojninske sklade in pokojninske družbe. 
 
Z ustanovitvijo Prve osebne zavarovalnice, d.d. v letu 2007 se je število zavarovalnic na slovenskem trgu 
povečalo na 14. V prvem letu poslovanja zavarovalnice, je le ta prevzela od Prve pokojninske družbe, d.d. 
prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja. Hkrati s tem pa je zavarovalnica razširila področje svojega 
delovanja. Tako je slovenski trg dobil prvo zavarovalnico, ki se ukvarja izključno z vsemi oblikami osebnih 
zavarovanj – od življenjskih zavarovanj do nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj. 
 
Dejavnost Prve osebne zavarovalnice so naslednja zavarovanja: 

 nezgodna zavarovanja (1. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),  

 zdravstvena zavarovanja (2. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),  

 življenjska zavarovanja (19. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),  

 življenjska zavarovanja, vezano na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega sklada (21. 
točka drugega odstavka 2. člena ZZavar) ter  

 zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (23. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar). 
 
Poleg dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki sodi v skupino zavarovanja s kapitalizacijo izplačil, je 
zavarovalnica v letu 2014 nadaljevala s trženjem nezgodnih zavarovanj, življenjskih zavarovanj iz zavarovalne 
vrste 19, življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem (zavarovalna vrsta 21) in zdravstvenih zavarovanj. 
 
Na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja se opaža trend stagnacije, Prva pa je ena izmed dveh 
prevladujočih družb na slovenskem finančnem trgu, ki ponujajo možnost vključitve v dodatno prostovoljno 
pokojninsko zavarovanje. 
 
Prva je upravljavec štirih pokojninskih kritnih skladov ter treh skladov naložbenih zavarovanj z različno naložbeno 
politiko. Zavarovalnica sicer ponuja sedem pokojninskih načrtov. 
 
Za revizorja zavarovalnice v 2014 je bila imenovana družba Ernst & Young d.o.o.. Za pooblaščenega aktuarja je 
imenovan dr. Darko Medved. 
 
Nadzor nad poslovanjem Prve opravlja Agencija za zavarovalni nadzor po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar). 
 
Prva osebna zavarovalnica, d.d. je delniška družba, ustanovljena za nedoločen čas.  
 
Prva osebna zavarovalnica, d.d. nima podružnic v Sloveniji niti v tujini.  
 
Prva pri svojem poslovanju ne zasleduje oz. ne uporablja nobenega kodeksa. 
 
Prva osebna zavarovalnica d.d. je v letnem poročilu imenovana kot Prva osebna zavarovalnica ali Prva ali Družba 
ali Zavarovalnica. 
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3 ORGANI DRUŽBE 

 

Organi družbe so skupščina in upravni odbor. 

Skupščino Prve osebne zavarovalnice, d. d. sestavlja ena pravna oseba in sicer Skupina Prva, zavarovalniški 

holding d.d. (v nadaljevanju Prva Group), ki ima v lasti 100% Prve osebne zavarovalnice, d.d.. Večji lastniki Prve 

Group so naslednji: Dej d.o.o., Ljubljana (50,20%), EBRD London (20,00%) in Kymah Limited (12,22%). Ostali 

manjši delničarji Prve Group imajo v lasti 17,57% kapitala. Večinski lastnik podjetja Dej d.o.o. je podjetje A-Z 

Finance, ki ima v lasti 62,5% delež v podjetju Dej d.o.o.. Večinska lastnica družbe A-Z Finance je Alenka Žnidaršič 

Kranjc. 

Skupina Prva d.d. pripravlja konsolidirano letno poročilo za najožji krog družb v skupini, družba A-Z Finance pa 

za najširši krog družb v skupini. Omenjeni konsolidirani poročili je mogoče dobiti na sedežu obeh družb. 

Od leta 2009 ima Prva vpeljan enotirni sistem upravljanja družbe, kar pomeni, da družbo vodi upravni odbor. 

Člani upravnega odbora na 31.12.2014 so: 

 Enzo Smrekar, neizvršni direktor, predsednik upravnega odbora, 

 Petra Mlakar, neizvršna direktorica, 

 Dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, izvršna direktorica, 

 Damir Verdev, izvršni direktor. 

Izvršna direktorja zastopata in predstavljata družbo, upravni odbor pa vodi in nadzira poslovanje družbe.  

Lastniki družbe imajo pravico do spremembe računovodskih izkazov po njihovi odobritvi s strani uprave. 

 

Sedež družbe: 

Prva osebna zavarovalnica, d.d. 

Ameriška ulica 8, 

1000 Ljubljana 

Slovenija 
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3.1 POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA PRVE OSEBNE ZAVAROVALNICE, D. D. 

 

Upravni odbor Prve osebne zavarovalnice, d.d. je v letu 2014 zasedal na štirih rednih sejah. Upravni odbor je 

zasedal v sestavi Enzo Smrekar, Petra Mlakar, Alenka Žnidaršič Kranjc ter Damir Verdev.  

Upravni odbor je izvajal zakonsko določen nadzor nad poslovanjem družbe. Svoje naloge je opravil skladno z 

določili Zakona o zavarovalništvu, Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe.  

Odbor je nadziral izvrševanje sprejetih sklepov, se seznanjal z delom revizijske komisije ter rednimi poročili o 

poslovanju družbe. Upravni odbor je obravnaval vso korespondenco med zavarovalnico in Agencijo za zavarovalni 

nadzor. 

Upravni odbor je skupščini predlagal imenovanje družbe Ernst & Young za zunanjega revizorja družbe. 

Obravnavano je bilo letno aktuarsko poročilo, letno in revizijsko poročilo za leto 2013 za družbo in kritne sklade 

družbe ter plan za poslovno leto 2015. Prav tako se je upravni odbor seznanil z vabilom na skupščino družbe. 

Upravni odbor je v letu 2014 tudi podrobno spremljal poročila o tveganjih družbe, nove produkte družbe ter 

poročila o konkurenci. 

Upravni odbor je bil pravočasno in celovito seznanjen o vseh pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje 

družbe ter strategijo in politiko družbe ter njenega učinkovitega delovanja. 
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4 DELNIŠKI KAPITAL IN DELNIČARJI 

 

Osnovni kapital Prve znaša 12.100.000 EUR in je razdeljen na 12.100 navadnih delnic. Celotni vplačani kapital 

družbe znaša 12.730.000 EUR.  

Prva osebna zavarovalnica, d.d. je v 100% lasti Prve Group. Večji lastniki Prve Group so naslednji: Dej d.o.o., 

Ljubljana (50,21%), EBRD London (20,00%) in Kymah Limited (12,22%). Ostali manjši delničarji Prve Group imajo 

v lasti 17,57% kapitala. Večinski lastnik podjetja Dej d.o.o. je podjetje A-Z Finance, ki ima v lasti 62,5% delež v 

podjetju Dej d.o.o. Večinska lastnica družbe A-Z Finance je Alenka Žnidaršič Kranjc. 

Vplačanega in še neregistriranega kapitala družba nima. 

5 SPLOŠNE INFORMACIJE O POSLOVANJU ZAVAROVALNICE 

 

Prva ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov in sicer:  

 nezgodna zavarovanja (1. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),  

 zdravstvena zavarovanja (2. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),  

 življenjska zavarovanja (19. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),  

 življenjska zavarovanja, vezano na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega sklada 

(21. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar) ter  

 zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (23. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar). 

V letu 2014 je zavarovalnica izvajala predvsem posle v okviru pridobivanja zavarovanj s kapitalizacijo, kamor 

sodijo zavarovanja iz naslova prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj. Zavarovalnica je nadaljevala tudi 

z aktivnim trženjem produktov iz naslova nezgodnih zavarovanj, naložbenih življenjskih zavarovanj, življenjskih 

zavarovanj za primer smrti in zdravstvenih zavarovanj.  

Posli prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so primarna dejavnost družbe. Prva ima registriranih 

deset pokojninskih načrtov, od katerih se 3 ne tržijo aktivno. Premije iz aktivnih sedmih pokojninskih načrtov 

pritekajo v štiri kritne sklade, to so kritni sklad 1, 2, 3 in 4. 

Tabela 1: Pokojninski načrti Prve osebne zavarovalnice  

Naziv 
pokojninskega 
načrta 

Kritni 
sklad 

Interna oznaka 
Vrsta 
zavarovanja 

Datum 
odobritve 

načrta 

Zadnja 
dopolnitev 

načrta 

Pričetek 
sklepanja 

zavarovanja 

Številka 
transakcijskega 

računa 

PN PPD 02 KS2 velika podjetja kolektivno 8.9.2000 november 2012 1.9.2001 02913-0091097404 

PN PPD 03 KS3 splošni kolektivno 23.11.2000 november 2012 1.1.2001 02913-0090564486 

PN PPD 04 KS4 
znanost, 
izobraževanje, 
vzgoja in kultura 

kolektivno 9.1.2001 november 2012 1.11.2001 02913-0091097598 

PN PPD 06 KS4 zdravstvo kolektivno 22.1.2001 november 2012 1.10.2001 02913-0091097695 

PN PPD 09 KS4 individualni individualno 22.1.2001 november 2012 1.7.2001 02913-0091097889 

PN-S01 KS1 kolektivni kolektivno 11.9.2000 november 2012 1.1.2001 02913-0254245681 

PN DP01 KS1 kolektivni kolektivno 5.2.2001 november 2012 1.10.2001 02913-0253725276 

Vir: Prva osebna zavarovalnica. 

5.1 PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 

5.1.1 Vstop v zavarovanje 

V prostovoljno dodatno zavarovanje po navedenih pokojninskih načrtih se lahko vključi le zavarovanec ali uživalec 

pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Vzporedno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je 

namenjeno plačevanju dela premije, ki presega maksimalno višino premije, glede katere je mogoče uveljaviti 

pravico do odloženega plačila dohodnine po 44. člen ZDOH-2 in 144. členu ZPIZ-2. Zanj se lahko odločijo 

zavarovanci po pokojninskih načrtih 2, 3, 4, 6, S01 in DP01. 

Zavarovanec se lahko vključi v pokojninski načrt posamično ali skupinsko in sicer tako, da sklene pogodbo o 

prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju oziroma da delodajalec, pri katerem je zaposlen, pristopi k 

pokojninskemu načrtu in se zaveže plačevati celotno oziroma del premije za zavarovanca. 

Izvajalec pokojninskega načrta izstavi zavarovancu polico prostovoljnega dodatnega zavarovanja (v nadaljevanju: 

polica). Polica je dokaz o sklenitvi pogodbe o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju in se glasi na 

ime zavarovanca. Pravice iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so neprenosljive in jih 
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zavarovanec ne more zastaviti, niti z njimi ne more kako drugače razpolagati s pravnimi posli med živimi, razen 

v primerih, določenih z ZPIZ-2.  

5.1.2 Premija, stroški in donos 

Višina premije je določena bodisi v absolutnem znesku bodisi v odstotku bruto plače zavarovanca. Plačuje se z 

nakazilom na denarni račun kritnega sklada in sicer mesečno do zadnjega v mesecu za tekoči koledarski mesec. 

Izvajalec pokojninskega načrta in zavarovanec se lahko dogovorita tudi za polletno ali letno plačevanje premije.  

Čista premija je plačana premija, zmanjšana za vstopno provizijo izvajalca pokojninskega načrta. 

Zavarovanec je upravičen do donosa na vplačane premije v tekočem mesecu od prvega dne v naslednjem mesecu.  

Izvajalec je upravičen do povračila vstopnih in izstopnih stroškov ter do letne provizije za upravljanje s 

premoženjem kritnega sklada za obdobje varčevanja. Vstopni stroški se obračunavajo v odstotku od vplačane 

premije, izstopni stroški v odstotku od odkupne vrednosti ob prenehanju, provizija za upravljanje pa v odstotku 

od povprečne letne skupne čiste vrednosti sredstev sklada za obdobje varčevanja.  

5.1.3 Izplačilo pokojninske rente 

Pravica do dodatne starostne pokojnine je pravica do mesečne pokojninske rente, ki jo zavarovancu izplačuje 

izvajalec pokojninskega načrta od uveljavitve te pravice do smrti zavarovanca. Višina mesečne pokojninske 

rente, do katere je zavarovanec upravičen na podlagi uveljavitve pravice dodatne starostne pokojnine, se določi 

glede na starost zavarovanca ob uveljavitvi pravice in glede na odkupno vrednost ob uveljavitvi pravice do 

dodatne starostne pokojnine. Dan obračuna odkupne vrednosti je zadnji dan v mesecu, v katerem začne 

učinkovati izjava o uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine.  

5.2 OSTALA ZAVAROVANJA  

Prva je v letu 2014 na področju osebnih zavarovanj sklepala naslednje zavarovalne pogodbe: 

1. življenjska zavarovanja v zavarovalni vrsti 19 (življenjsko zavarovanje, ki obsega zlasti zavarovanje za 

primer doživetja, zavarovanje za primer smrti, mešano življenjsko zavarovanje, rentno zavarovanje, 

življenjsko zavarovanje z vračilom premij): 

2. življenjska zavarovanja v zavarovalni vrsti 21 (življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih 

skladov oziroma na enote kritnega sklada - zavarovanje, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno 

tveganje, povezano s spremembo vrednosti investicijskih kuponov oziroma drugih vrednostnih papirjev 

investicijskih skladov oziroma povezano s spremembo vrednosti enote premoženja kritnega sklada): 

3. življenjska zavarovanja v zavarovalni vrsti 23 (zavarovanje s kapitalizacijo izplačil - zavarovanje, ki 

temelji na aktuarskih izračunih in pri katerem prejme zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec v 

zameno za enkratno oziroma obročno vplačevanje premij izplačila v določenem obdobju in višini): 

4. zavarovanja v zavarovalni vrsti 1 (nezgodna zavarovanja): 

 dodatno nezgodno zavarovanje - dodatek k DPZ, 

 temeljno nezgodno zavarovanje. 

5. zavarovanja v zavarovalni vrsti 2 (zdravstveno zavarovanje): 

 kritične bolezni, 

 Prva oskrba, 

 zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini s partnerstvom CORIS Slovenija. 
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6 GOSPODARSKO OKOLJE 

6.1 MAKROEKONOMSKO OKOLJE 

Gospodarska kriza se je v Evropi zavlekla tudi v leto 2014. Bili smo sicer deležni nekaj zgodb o uspehu, a na drugi 

strani tudi bolj jasno videli globlje probleme, ki pestijo prezadolžene članice EU. Ob tem ne preseneča, da so 

varčevalni ukrepi še naprej bili pogosto slišana besedna zveza v povezavi z Evropo, predvidljivo pa seveda to 

politiko najbolj zagovarjajo v Nemčiji. A vse glasnejši so postali tudi glasovi proti varčevalnim ukrepom, sploh v 

državah z ne ravno obetajočimi napovedmi gospodarske rasti. Ti so, poleg držav, kot so Italija, postali glasni tudi 

v Grčiji, kjer se je ponovno začel cikel domačega nasprotovanja varčevanju in posledičnih pogajanj z lastniki 

dolga. Ponovno so se razživele tudi debate o članstvu VB v EU, saj slednji trenutna vloga ni najbolj všeč in bi 

želeli znižati predvsem svoje prispevke. 

Veliko manj turbulentno leto so preživeli v ZDA, kjer so po še v prvem četrtletju negativni rasti zabeležili 2,4% 

rast v letu 2014. Ugodne trende so zabeležili čez skoraj celoten spekter kratkoročno pomembnih 

makroekonomskih kazalnikov, predvsem pa dokaj stabilno padanje ravni brezposelnosti. To je, poleg pozitivnih 

trendov kapitalskih trgov, privedlo tudi do postopnega umika QE monetarne politike, FED pa je vse bližje zvišanju 

tudi ključne obrestne mere. 

Nekaj premikov smo bili deležni tudi iz Japonske, kjer je centralna banka ubrala še aktivnejšo pot (nekoliko so 

povečali QE program), a z mešanimi rezultati. Trgi v razvoju, predvsem zaradi zelo raznolikega okrevanja 

razvitega sveta, večinoma niso dosegali predvidenih potencialnih rasti, dodatno pa so jih omejevali tudi volatilni 

trgi surovin ter večji premiki v valutnih tečajih. Leto 2014 je postreglo tudi z nemiri zaradi eskaliranja situacije 

v Ukrajini s pripojitvijo krimskega polotoka Rusiji, dodatnimi nemiri na Bližnjem vzhodu ter najnižjo rast 

gospodarstva na Kitajskem v zadnjih 24-ih letih. Slednja je znašala 7,4 %, kar je tudi v skladu z dolgoročnimi cilji 

vlade, primat rastoče velesile pa tako prevzema Indija. Omenjena volatilnost na trgu surovin je predvsem 

zaznamovana z večjim padcem cen nafte v drugi polovici leta, saj so cene zdrsnile za kar 45 % na približno 53 

ameriških dolarjev za sod. Razlogov, predvsem geopolitičnih in spekulativnih, za to je več, ampak dejstvo ostaja, 

da se je ponudba povišala (predvsem zaradi dodatnih kapacitet iz ZDA, a proizvodnje tudi drugje po svetu niso 

bistveno znižali), hkrati pa smo zabeležili tudi padec povpraševanja zaradi neenakomernega svetovnega 

okrevanja. 

Izgled za leto 2015 ostaja v prid trgom ZDA, saj so ob več kot štirih letih rasti delovnih mest in nizki izvozni 

naravnanosti ter vsaj na kratki rok nizkim cenam nafte (kljub velikim izgubam v domači naftni industriji). Tudi 

iz popolnoma tržnega pogleda kaže, da je gibanje stopnje zaposlenosti precej dobro korelirano z gibanjem 

indeksa S&P 500 (čigar indeks cene na dobiček že dosega vrhnje meje pred kriznih nivojev), ki je v letu 2014 

zgolj nadaljeval trend. Večjih težav, relativno s preostalim svetom v mislih, v ZDA nimajo, glavna naloga pa tako 

ostajajo socialni problemi in davčne neenakosti, kar pa sicer lahko počaka, sploh glede na segmentirano politično 

moč in voljo. Zelo verjeten dodaten bonus ameriškemu gospodarstvu predstavlja globalna slika državnih 

obveznic, saj konsenzus trenutno kljub močnemu ekonomskemu položaju ZDA zaradi deflacijskih pritiskov v 

Evropi ne pričakuje rasti obrestnih mer državnih papirjev te države. To sicer še zdaleč ne pomeni, da trgi v Evropi 

niso zanimivi, saj se glede na napovedi in naravnanost monetarne politike obeta rast tudi v Evropi, predvsem 

glavnih delniških indeksov. 

Tabela 2: Zbrani kazalniki za Slovenijo z napovedmi: 

 2011 2012 2013     2014 Ocena 2015 Napoved 

    4Q 13  1Q 14  2Q 14  3Q 14  UMAR BS MDS EK UMAR BS MDS EK 

Real . BDP (YoY  %)  0,7  -2,6  -1,0  2,1  2,1  2,9  3,2  2,5 1,6 1,4 2,6 2,0 1,3 1,4 1,8 

Tek. Račun (%  BDP)  0,4  2,8  5,8  5,4  4,2  5,7  6,5  5,5 5,2 5,9 5,9 5,6 4,8 5,8 6,7 

Dolg/ BDP 46,2  53,4  70,4  70,4  77,1  78,3  78,1  82,2   82,2    83,0 

    09 14 10 14 11 14 12 14         

CPI (YoY  %)  1,8  2,6  1,8  -0,3  -0,1  -0,2  0,2  0,3 0,5 0,5 0,2 0,6 0,7 1,0 -0,3 

Brezposel. (%)  11,8  12,0  13,1  12,3  12,6  12,5  13,0 13,1  9,9 13,9 13,0  9,5 9,5 

Budget (%  BDP)  -6,4  -4  -14,7      -4,4   -5,4 -2,8   -2,9 

 

Gospodarska slika v Sloveniji se je v letu 2014, sodeč po rasti domačega gospodarstva, nekoliko izboljšala v 

primerjavi s predhodnim letom, saj smo zabeležili relativno dobro rast in tako uradno prešli iz recesije, a se je 

brezposelnost ob tem gibala na relativno nespremenjenih nivojih. Realna rast bruto domačega proizvoda se je 

namreč po 1% padcu v letu 2013, v 2014 po prvih podatkih Statističnega urada Slovenije in 5 zaporednih kvartalih 

letne rasti zvišala za 2,6 %, kar predstavlja najvišjo letno rast po letu 2008. Večina analitikov se sicer strinja, da 

bo gospodarska rast v 2015 nekoliko bolj umirjena kot v 2014, a še pred letom dni so tako uradne kot neuradne 

napovedi večinoma kazale na negativno rast bruto domačega proizvoda tako v 2014 kot tudi še v 2015. 
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Gospodarska rast gre, kot se sicer za prva četrtletja ponovnega zagona spodobi, večinoma na račun izvoza ter 

investicij, preostali makroekonomski kazalniki pa še ne kažejo bistvenih sprememb. Tako je bila letna rast cen 

konec leta še komaj pozitivna (0,2 %), a še to na račun povišanja trošarin na goriva, saj bi drugače zabeležili 

0,7% deflacijo. Res pa je, da kljub vsemu podatki o potrošnji kažejo na rahlo izboljšanje trenda v drugi polovici 

leta. 

Lanske bolj pesimistične napovedi UMARja se tudi pri stopnji registrirane brezposelnosti niso uresničile, saj se je 

ta iz 13,5 % ob koncu leta 2013 v prvem mesecu 2014 naprej sicer še povišala na 14,2 %, nato pa več kot pol leta 

neprekinjeno beležila negativen trend ter tako v septembru dosegla 12,3 %, kar je najnižja raven po novembru 

2011. Do konca leta je sicer ta porasla na 13,0 %. Na pozitivni strani zadnji podatki delodajalcev o zaposlovanju 

v letu 2015 po anketi ZRSZ kažejo pozitiven trend in napovedujejo 0,5% rast zaposlenosti v prvem polletju. 
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7 KAPITALSKI TRGI 

7.1 DENARNI TRGI IN OBRESTNE MERE 

Trend postavljanja rekordno nizkih ključnih obrestnih mer ECB začet v letu 2012 se je nadaljeval tudi v letu 2014, 

ko je ECB ključno obrestno mero še dodatno znižala. Tako je iz 1 % začetku 2012 in po treh znižanjih v leto 2014 

vstopila z nizko stopnjo 0,25 %, ki je po znižanjih v juniju in septembru obstala pri 0,05% obrestni meri. To je 

bilo sicer v skladu s pričakovanji ter tudi izjavami Maria Drahija v predhodnem letu. Poleg nizke obrestne mere 

je ECB načrtovala tudi svoj program QE, ki pa so ga oznanili šele v začetku 2015. 

Podobno so rekordno nizke nivoje dosegle tudi EURIBOR obrestne mere, ki so, po manjši rasti v začetku leta, v 

drugi polovici leta še bolj strmoglavile. 

Graf 1: Gibanje ključne obrestne mere ECB in 3-mesečnega Euriborja v letu 2014 

 
Vir: Bloomberg 

7.2 OBVEZNIŠKI TRGI 

Spodnji graf, čeprav sta prikazani zgolj dve obveznici, precej dobro opiše dogajanje na obvezniških trgih čez 

celotno leto 2014, kajti ob trenutnih inflacijskih pričakovanjih so obrestne mere, predvsem EMU, vztrajno padale 

čez celotno leto. Nemška obveznica z zapadlostjo v letu 2024 je tako leto zaključila tik pod 0,4% donosnostjo, 

še večji premik pa smo zabeležili na domačih državnih obveznicah, saj se je na primer primerljiva slovenska 

obveznica spustila iz slabih 5 % donosnosti na 2,1 %. Pri tem tudi nekoliko nestabilna domača politična situacija 

(med drugim tudi zato, ker ni bilo potrebe po dodatnem zadolževanju države) ni imela bistvenega vpliva na rast 

cen vrednostnih papirjev Slovenije. 

Obrestne mere na državne papirje ZDA so ob zelo dobrih rezultatih domačega gospodarstva med letom sicer 

nekoliko porasle, a je padec njihovih cen do določene mere omejen z gibanjem evropskih obveznic. Za primerjavo 

je tako vlagatelj v ameriške državne obveznice kompenziran približno enako, kakor v Slovenske ter celo več, 

kakor za na primer Italijo, ki so leto končale pri okrog 1,9 % za 10-letno obveznico. 

Bonitetna agencija Moody's je sicer, kot edina agencija, leto 2014 še zaključila z špekulativno investicijsko oceno 

državnih papirjev Slovenije, ki pa jo je že takoj v začetku leta 2015 popravila ponovno v investicijski razred in 

se tako pridružila agencijama Fitch (BBB+) in Standard & Poor's (A-). 
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Graf 2: Gibanje donosnosti slovenske in nemške 10-letne državne obveznice v letu 2014 

 
 

Vir: Bloomberg 

Graf 3: Gibanje premije za tveganje 5- in 10-letnih podjetniških obveznic v letu 2014 

 
Vir: Bloomberg 

 

7.3 DELNIŠKI TRGI 

Po zelenem 2013 2014 ni postreglo s takimi donosi delniških trgov, a vzdušje še zdaleč ni bilo turobno. Malce smo 

sicer bili razočarani nad glavnimi delniškimi indeksi stare celine, ki so na letni ravni dosegli zgolj nizke enomestne 

premike (Euro Stoxx 50 +1,2 %, DAX +2,65 %) namesto 20 in več odstotne rasti kakor v letu pred tem, vrednost 

angleškega indeksa FTSE 100 pa se je celo znižala za 2,71 %. Indeksi čez lužo so bili nekoliko uspešnejši v 

nadaljevanju trendov predhodnega leta, saj se je S&P 500 čez leto povzpel za 11,39 %, DJIA za 7,52 %, NASDAQ 

Composite pa za 13,40 %, a tudi ti niso presegli rasti iz leta 2013, ko jim je vrednost porasla za četrtino. Omenimo 

lahko še japonski Nikkei 225, ki je zrastel za dobrih 7 % ter indijski BSE SENSEX 30 s skoraj 30% rastjo.  

Po 3% rasti v letu 2013 je že tretje leto zapored na letni ravni porasel tudi domač indeks SBI TOP, in sicer za 

19,59 %, predvsem na špekulativnih ugibanjih od prodaji državnega premoženja. 
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Tabela 3: Tržna kapitalizacija na LJSE (v mio EUR) 

v mio € 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

TRG DELNIC 7.028 4.873 4.911 5.173 6.214 

 Prva Kotacija 4.714 3.696 3.992 4.487 5.217 

 Standardna kotacija 1.499 578 318 235 581 

TRG OBVEZNIC 13.193 14.459 12.736 13.956 17.520 

TRG INV. KUPONOV 107 20 17 14 / 

TRG DELNIC ID 159 / / / / 

SKUPAJ 20.486 19.352 17.644 19.143 23.734 

Vir: LJSE 

Graf 4: Gibanje indeksa SBITOP v letu 2014 

 
Vir: Bloomberg 

Graf 5: Gibanje indeksa DAX 30 v letu 2014 

 
 

Vir: Bloomberg 
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Graf 6: Gibanje indeksa S&P 500 v letu 2014 

 
 

Vir: Bloomberg 

 

7.4 SUROVINSKI TRGI 

Po dvanajstih letih rasti je zlato v 2014 že drugo leto zapored konec leta končalo pri nižji vrednosti za unčo, a 

ni zdrsnilo veliko in obstalo pri približno 1.200 USD. So se pa zato na drugi strani uresničili črni scenariji znižanega 

povpraševanja in relativno nespremenjene ponudbe na naftnih trgih, ki so tako v drugi polovici leta doživeli 

razpolovitev cen. 

Ob tem je splošni surovinski indeks S&P GSCI Total Return precej posnemal gibanje nafte in konec leta zaključil 

za tretjino nižje. 

 

Graf 7: Gibanje surovinskega indeksa S&P GSCI Total Return v 2014 

 
 

Vir: Bloomberg 
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Graf 8: Gibanje cene zlata v 2014 

 
 

Vir: Bloomberg 

 

Graf 9: Gibanje cene nafte v 2014 

 
 

Vir: Bloomberg 
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8 TRG IN KONKURENCA 

Dejavnost Prve osebne zavarovalnice je razdeljena na dva dela, in sicer trženje prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja ter trženje življenjski zavarovanj.  

8.1 PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 

Konec leta 2014 je bilo pri Prvi osebni zavarovalnici v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 76.980 

zavarovancev, preko 2.700 pogodb z delodajalci in preko 237,4 mio sredstev v upravljanju. Pokojninsko rento je 

z nami sklenilo že preko 3.600 upokojencev.  

Zaradi zagotavljanja donosa, usklajevanja likvidnosti in ročnosti je družba v letu 2014 odprodala/prerazvrstila 

del vrednostnih papirjev, ki jih je imela razvrščene pred tem v skupino do zapadlosti (HTM). Zaradi pomembnosti 

prodaj/prerazvrstitev je posledično družba v skladu z MSRP morala razgraditi celoten portfelj omenjenih 

vrednostnih paprijev in preiti na tržno vrednotenje premoženja. Naši zavarovanci so tako na svojih varčevalnih 

računih beležili višje stanje sredstev tudi zaradi pripisa donosnosti, ki je posledica prevrednotenja naložb, poleg 

donosnosti, ki smo jo ustvarili z upravljanjem sredstev. Donosnost skladov v letu 2014 je bila tako različna, od 

3,01 % pri kritnem skladu 1, kjer smo prevrednotenje opravili že v letu 2014, do 10,67 % pri kritnem skladu 2. Pri 

kritnem skladu 3 in 4 smo dosegli 9,66 % oz. 9,67 % donosnost.  

Tabela 4: Primerjava rezultatov izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na dan 

31.12.2014 

Upravljavec 

Sredstv
a  

31.12. 
2012 

v mio € 

Sredstva  
31.12. 
2013 

v mio € 

Sredstva  
31.12. 
2014 

v mio € 

Δ 

Sredstv
a  

od 
2012 

Δ 

Sredstv
a  

od 
2013 

Št. 
zavar. 
31.12. 
2012 

Št. 
zavar. 
31.12. 
2013 

Št. 
zavar. 
31.12. 
2014 

Δ 

Zavar.  
od 

2012 

Δ 

Zavar.  
od 

2013 

Tržni  
delež  
zavar. 

Abanka 17,0  18,8  18,7  1,7  -0,1  2.630  3.058  2.868  238  -190  1,0% 

Adriatic Slovenica 5,8  5,9  6,8  1,0  0,9  2.276  2.297  2.467  191  170  0,9% 

Banka Koper 31,3  28,4  31,5  0,2  3,1  5.963  5.305  5.189  -774  -116  1,8% 

Generali 23,0  25,2  29,4  6,4  4,2  4.495  4.432  4.504  9  72  1,6% 

Modra zavarovalnica 
(KVPS) 

141,5  149,6  168,0  26,5  18,4  28.303  27.725  27.216  -1.087  -509  9,6% 

Moja naložba 128,2  101,0  104,8  -23,4  3,8  32.573  30.994  30.566  -2.007  -428  10,8% 

Pokojninska družba A 190,0  186,5  195,4  5,4  8,9  40.400  39.577  41.500  1.100  1.923  14,7% 

Probanka 8,6  n.p. n.p. n.p. n.p. 4.542  n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Prva osebna 
zavarovalnica 

224,3  227,5  237,4  13,1  9,9  79.600  78.521  76.980  -2.620  -1.541  27,3% 

Skupna pokojninska 
družba 

245,9  217,8  224,5  -21,4  6,7  64.712  61.183  58.190  -6.522  -2.993  20,6% 

Zavarovalnica Triglav 158,0  151,4  176,4  18,4  25,0  37.183  33.842  32.928  -4.255  -914  11,7% 

SKUPAJ 1.173,6  1.112,1  1.192,9  19,3  80,8  302.677  286.93
4  

282.40
8  

-20.269  -4.526  100% 

Vir: Dnevnik, lastni izračuni 

Tabela 5: Primerjava donosov izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na dan 31.12. 

2014 

Upravljavec 12-mesečni donos  
3-letni 
donos  

5-letni 
donos  

10-letni donos 

Abanka 9,51% 16,65% 17,33% 45,08% 

Adriatic Slovenica 7,87% 14,19% 19,52% n.p. 

Banka Koper 6,83% 12,34% 11,72% n.p. 

Generali 8,08% 20,29% 22,49% 45,71% 

Modra zavarovalnica (KVPS) 6,52% 16,09% 20,85% 28,52% 

Moja naložba 3,75% 8,83% 13,03% n.p. 

Pokojninska družba A 4,74% 9,96% 16,18% 42,24% 

Probanka n.p. n.p. n.p. n.p. 

Prva osebna zavarovalnica KS1 3,01% 6,53% 12,29% 30,35% 

Prva osebna zavarovalnica KS2 10,67% 12,13% 18,22% 37,45% 

Prva osebna zavarovalnica KS3 9,66% 10,41% 16,65% 34,97% 

Prva osebna zavarovalnica KS4 9,67% 10,61% 17,01% 33,51% 

Skupna pokojninska družba KS-01 4,05% 5,33% 9,65% n.p. 

Skupna pokojninska družba KS-03 6,85% 12,35% 16,36% n.p. 

Zavarovalnica Triglav 14,84% 22,93% 26,35% 64,92% 

Povprečje 7,58% 12,76% 16,98% 40,31% 

Vir: Dnevnik, lastni izračuni 



 

 

 LETNO POROČILO 2014 15 

Prva je edini ponudnik dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki omogoča, da v okviru dodatnega pokojninskega 

zavarovanje uredi za podjetje tudi zavarovanje za dodatno invalidsko pokojnino in za dodatno družinsko 

pokojnino. Pri tem se del premije za dodatno pokojninsko zavarovanje nameni zavarovanju invalidske in/ali 

družinske pokojnine, davčno olajšavo pa se uveljavlja za celoten znesek. 

V letu 2014 je vlada sprejela uredbo o spremembi načina financiranja zaposlenih v javnem sektorju. Uredba je 

pričela veljati z 12.7.2014 s prehodnim obdobjem do 31.12.2014, ko financiranje prostovoljnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence s strani delodajalcev oz. na račun njihove bruto plače ni več 

mogoče. S pravočasno sprejetimi ukrepi in pravim pristopom, smo v Prvi uspeli večji delež naših varčevalcev 

zaposlenih v javnem sektorju zadržati in jih preusmeriti na individualni način varčevanja.  

8.2 ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE 

Tudi v letu 2014 se je nadaljeval trend padanja bruto obračunane premije zavarovanj. Glede na preteklo leto je 

bruto obračunana premija še dodatno padla za 2 %. Največji delež k temu padcu so prispevala življenjska 

zavarovanja, ki so v letu 2014 glede na preteklo leto padla za 3,13 %, premoženjska zavarovanja pa so v letu 

2014 glede na preteklo leto padla za 1,57 %. Padec segmenta zavarovanj beležimo vse od leta 2010, rezultat leta 

2014 je primerljiv z letom 2007. Pri življenjskih zavarovanjih je rezultat leta 2014 primerljiv rezultatu v letu 

2006. V letu 2014 je padla tudi povprečna premija za življenjsko zavarovanje na prebivalca, in sicer za 4 % glede 

na preteklo leto. V letu 2014 znaša povprečna premija na prebivalca v Sloveniji 260 EUR, medtem ko v EU 1.124 

EUR. Torej povprečna premija za življenjska zavarovanja v Sloveniji znaša 23 % povprečne premije za življenjska 

zavarovanja v Evropski uniji. 

Članice SZZ (vključno s Prvo osebno zavarovalnico) so v devetih mesecih leta 2014 zbrale za 1.524.253.651 EUR 

bruto obračunane premije (BOP) ali za 0,4 % manj kot v enakem obdobju leta 2013. S premoženjskimi zavarovanji 

je bilo v devetih mesecih leta 2014 zbrane 1.102.332.316 EUR BOP, kar je za 1,96 % manj kot v enakem obdobju 

leta 2013. Znesek 421.921.335 BOP življenjskih zavarovanj je nižji za 1,87 % glede na enako obdobje leta 2013.  

Zavarovalni trg v Sloveniji je še vedno močno skoncentriran, saj prve štiri zavarovalnice predstavljajo 70 % trga, 

merjenega s celotno premijo. Velike zavarovalnice postopno izgubljajo svoj tržni delež v korist manjših 

zavarovalnic (predvsem v tuji lasti) vendar te spremembe glede na 2013 niso velike. 

Prva osebna zavarovalnica je imela v 2014 35.616.662 EUR BOP kar je 7,9% upad glede na leto 2013. Upad izhaja 

iz pokojninskih zavarovanj, saj je na ostalih zavarovanjih zabeležena rast premije. Glede na podatke v tabeli je 

imela v 3 četrtletjih 2014 za 24.898.765 EUR BOP. 

Tabela 6: Tržni deleži zavarovalnic glede na zavarovalno bruto obračunano premijo v Sloveniji za obdobje Q1-

Q3 

ZAVAROVALNICA SKUPAJ     PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA   

  
BOP v 
TEUR 

Tržni 
delež 

Letna 
rast 
premije 
(indeks) 

BOP v 
TEUR 

Tržni 
delež 

Letna 
rast 
premije 
(indeks) BOP v TEUR Tržni delež 

Letna rast 
premije 
(indeks) 

TRIGLAV 462.908 30,87% 97,06 335.070 30,42% 97,85 127.838 32,13% 95,04 

ADRIATIC SLOVENICA* 223.959 14,94% 96,73 184.295 16,73% 97,52 39.664 9,97% 93,24 

VZAJEMNA 202.571 13,51% 95,91 202.571 18,39% 95,91 0 0,00% 0,00 

MARIBOR 199.181 13,28% 98,91 143.174 13,00% 99,01 56.007 14,08% 98,67 

TRIGLAV ZDRAVSTVENA 80.929 5,40% 104,41 80.929 7,35% 104,41 0 0,00% 0,00 

GENERALI 67.678 4,51% 102,39 49.640 4,51% 100,21 18.038 4,53% 108,93 

TILIA 66.304 4,42% 96,75 59.949 5,44% 97,47 6.355 1,60% 90,46 

MODRA 45.204 3,01% 80,46 4 0,00% 98,71 45.199 11,36% 80,46 

NLB VITA 44.464 2,97% 142,72 1.171 1,10% 104,25 43.293 10,88% 144,16 

MERKUR 33.324 2,22% 98,21 5.661 0,51% 102,84 27.664 6,95% 97,31 

Prva osebna zavarovalnica 24.899 1,63% 103,82 856 0,08% 347,00 24.043 5,70% 101,30 

GRAWE 23.835 1,59% 98,39 9.728 0,88% 96,39 14.106 3,55% 99,83 

WIENER STÄDTISCHE (podružnica) 19.333 1,29% 103,88 6.853 0,62% 101,57 12.480 3,14% 105,20 

SID-PKZ 12.420 0,83% 85,29 12.420 1,13% 85,29 0 0,00% 0,00 

ERGO (podružnica) 5.272 0,35% 84,30 3.725 0,34% 80,58 1.546 0,39% 94,84 

ALLIANZ (podružnica) 4.990 0,33% 114,25 4.990 0,45% 114,25 0 0,00% 0,00 

ERGO ŽIVLJENJSKA 3.383 0,23% 72,44 0 0,00% 0,00 3.383 0,85% 72,44 

SOP 2.304 0,15% 120,85 0 0,00% 0,00 2.304 0,58% 120,85 

ARAG (podružnica) 1.295 0,90% 97,83 1.295 0,12% 97,83 0 0,00% 0,00 

SKUPAJ 1.524.254 102,43% 98,06 1.102.332 101,07% 98,04 421.921 105,71% 98,13 

*Adriatic Slovenica vključuje v primerjalnih podatkih 2013 tudi KD Življenje (za izračun rasti premije) 

Vir: SZZ, lastni izračuni 
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Prva osebna zavarovalnica sodi med zavarovalnice, ki so tudi v letu 2014 zabeležile pozitivno rast premije iz 

naslova življenjskih zavarovanj. Ob upoštevanju bruto obračunane premije v 3Q letu 2014 bi Prva osebna 

zavarovalnica zasedla 7 mesto med klasičnimi zavarovalnicami s 5,7% tržnim deležem. 

V strukturi življenjskih zavarovanj, kamor sodijo tudi pokojninska zavarovanj po ZPIZ, je bil trend rasti v letu 

2014 skupno negativen, saj je skupno zbrana premija znašala le 82,02 % glede na prejšnje leto. PRVA je glede na 

leto 2013 zabeležila upad premije za 4,8 %, na ostalih osebnih zavarovanjih pa 31,51-odsotno rast. Ostale 

zavarovalnice članice SZZ so na pokojninskih zavarovanjih po ZPIZ beležile 27,06-odstotni upad obračunane 

premije, na ostalih osebnih zavarovanjih pa 1,24-odstotno rast. Ostali izvajalci pokojninskih zavarovanj po ZPIZ, 

ki niso člani SZZ (Skupna, Pokojninska družba A, Moja naložba) so na pokojninskih zavarovanjih prav tako beležile 

upad premije, in sicer za 10 %. 

Življenjska zavarovanja so se v Prvi osebni zavarovalnici tudi v letu 2014 glede na preteklo leto povečala, kljub 

temu, da na trgu beležimo padec. Paradni konj v produktnem portfelju je tudi v letu 2014 ostala PRVA Varnost 

za zdravje, smo pa v 2. polovici leta v produktni portfelj vključili nov produkt namenjen starejšim – PRVA Varnost 

55+. Prav tako smo v 2. polovici leta prenovili naložbeni produkt PRVA Futura +. Predvsem z novimi produkti in 

prenovo obstoječih želimo čim bolj uravnotežiti produktni portfelj naše zavarovalnice.  
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9 FINANČNI REZULTAT DRUŽBE 

 
Prva je v letu 2014 ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 1.163 tisoč evrov pred davki, kar predstavlja znižanje 

glede na predhodno leto za 18%. Zaradi pozitivnega rezultata iz naložb pa se je dobiček družbe pred davki v letu 

2014 povečal v primerjavi s predhodnim letom in je znašal 2.560 tisoč evrov (470 tisoč evrov v letu 2013). Iz 

razmejenih davkov je negativen učinek na rezultat leta. 

Tabela 7: Ključni finančni kazalci Prve osebne zavarovalnice  

  2014 2013 

          

Obračunana premija* 35.616.662 38.668.585 

Prihodki iz poslovanja 15.223.288 12.432.344 

Odhodki/stroški iz poslovanja 14.059.775 11.011.068 

Rezultat iz poslovanja 1.163.513 1.421.276 

          

Rezultat iz naložb 1.396.760 -951.570 

          

Davek na dobiček in odloženi davki 2.616 57.969 

          

Čisti dobiček poslovnega leta 2.562.889 527.675 

          

  Pok. skladi Vsi skladi Pok. skladi Vsi skladi 

Premoženje v upravljanju (pokojnine in rente)* 248.270.666 249.728.746 227.371.795 228.414.946 

Število zavarovancev 76.980 114.216 78.521 105.542 

Neto zmanjšanje zavarovancev -1.541 8.674 -1.079 1.217 

Povprečna letna premija 279,049386 306,950751 287 366 

Upravljavska provizija 3.093.263 3.093.263 3.049.142 3.049.142 

Donosnost skladov (tehtano povprečje) 8,18% - -1,11% - 

          

Kapital         

ROE iz poslovanja 6,19% 9,00% 

RORE iz poslovanja** 7,68% 10,70% 

          

ROE iz naložb 7,43% -6,03% 

RORE iz naložb** 9,22% -7,17% 

          

Skupni ROE 13,64% 3,34% 

Skupni RORE** 16,92% 21,11% 

          

Število zaposlenih na zadnji dan leta 57 57 

 * Obračunana premija vključuje tudi vplačila po finančnih pogodbah. Postavke v zgornji tabeli kazalcev niso pripravljene v 
skladu z MSRP, temveč po sklepu SKL 2009. 

**Donos glede na zahtevani minimalni kapital 
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10 POVZETEK POSLOVANJA POKOJNINSKIH SKLADOV 

10.1 ZAVAROVANCI  

Konec leta 2014 je število zavarovancev Prve osebne zavarovalnice, d. d. znašalo 76.980 zavarovancev, od 

začetka tekočega leta pa se je število zavarovancev zmanjšalo za 1.541 zavarovancev.  

Zavarovanci dodatnega pokojninskega zavarovanja Prve so v letu 2014 vplačali 23.690.682 evrov, od tega je bilo 

2.171.916 EUR prenosov od konkurenčnih izvajalcev. 

Na kritnem skladu 1 je bilo na zadnji dan leta 2014 oblikovanih za 28.706.261 evrov matematičnih rezervacij 

(povečanje za 0,5% glede na preteklo leto), na kritnem skladu 2 za 53.420.602evrov (povečanje za 11,4%), na 

kritnem skladu 3 jih je bilo oblikovanih za 89.792.253 evrov matematičnih rezervacij(povečanje za 8,1%) in na 

kritnem skladu 4 za 65.516.393evrov (povečanje za 9%). 

Poleg običajnih prihodkov in stroškov na posameznih kritnih skladih, so v omenjenem obdobju kritni sklad 1, 2, 

3 in 4 bremenili dodatni odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma odkupnih vrednosti. V letu 2014 je 

bilo omenjenih izplačil za 24,8 mio evrov ( v letu 2013: 25,9 mio evrov). Večji del navedenega zneska so 

individualni izstopi in redno prenehanje iz naslova nakupa pokojninske rente.  

10.2 NALOŽBE POKOJNINSKIH KRITNIH SKLADOV 

Naložbena politika Prve osebne zavarovalnice je usmerjena v varnost, likvidnost in razpršenost naložb ob 

sočasnem upoštevanju zakonskih omejitev, ki jih predpisuje 121. In 122. člen Zakona o zavarovalništvu ter 

skladno z načinom poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor.  

Prva osebna zavarovalnica s svojo politiko investiranja v različne naložbe, ne daje prednosti nobenemu skladu. 

Vse sklade upravlja v skladu s sprejeto politiko investiranja.  

Pri razporeditvah naložb med skladi sicer zasledujemo cilj, da bi imeli vsi skladi približno enako strukturo naložb, 

vendar je ta cilj zaradi več dejavnikov težko uresničljiv. Skladi imajo različno velike neto aktive, ustanovljeni so 

v različnih obdobjih, stopnja rasti aktive je različno velika in imajo različno razporejene mesečne prilive in 

odlive. 

Graf 10: Struktura naložb pokojninskih kritnih skladov Prve osebne zavarovalnice na dan 31.12.2014 

Vir: Prva osebna zavarovalnica 

Iz zgornjih slik je razvidno, da imajo vsi skladi od 12,6 % do 18,9 % svojih naložb v dolžniških vrednostnih papirjih 

Republike Slovenije. Delež naložb v to vrsto vrednostnih papirjev se je v letu 2014 znižal glede na leto 2013. 

V letu 2014 se je delež naložb v tuje državne dolžniške vrednostne papirje nekoliko povišal v primerjavi s 

predhodnim letom. Te naložbe konec leta 2014 predstavljajo od 13,4 % do 20,7 % portfelja skladov.  

Delež naložb v bančne in podjetniške obveznice, ki kotirajo na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji, je konec 

leta 2014 na približno enakih ravneh kot konec predhodnega leta, in sicer med 8,7 % in 13,2 %.  
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V letu 2014 je na vseh skladih delež naložb v tuje bančne in podjetniške dolžniške vrednostne papirje ostal 

približno na enaki ravni glede na predhodno leto in znaša od 25,8 % do 31,1 % vrednosti premoženja skladov.  

Delež naložb v domače lastniške vrednostne papirje se na 31.12.2014 giblje od 2,1 % do 3,6 % vrednosti skladov. 

Konec leta 2014 tuji lastniški vrednostni papirji predstavljajo 0,1 % do 0,3 % naložb skladov. 

V letu 2014 smo del novih naložb usmerili v depozite bank in hranilnic. Naložbe v depozite predstavljajo od 12,2 % 

do 25,3 % vseh naložb kritnih skladov. Na splošno se je delež depozitov glede na predhodno leto v letu 2014 

nekoliko zvišal. Depozitov pri bankah v tujini skladi nimajo. 

Gotovina in depoziti na odpoklic predstavljajo zanemarljiv delež vrednosti premoženja skladov. 

Na 31.12.2014 se delež nepremičnin giblje od 5,9 % do 8,1 % vrednosti premoženja skladov. 

Osnovno vodilo pri upravljanju sredstev sklada je konzervativnost in varnost. Naložbena politika je usmerjena v 

oblikovanje portfeljev naložb, ki minimizira prevzeto tveganje in zagotavlja doseganje čim višje donosnosti 

zbranih sredstev. Pri oblikovanju se upošteva tveganje spremenljivosti obrestne mere, inflacijsko tveganje, 

tveganje spremenljivosti tečajev ter tržno tveganje naložb. 

10.3 ZAPADLOST NALOŽB 

Zaradi pravilnega odločanja in priprave na prilive sredstev, ki se sprostijo iz naložb, je pomembno analizirati 

tudi naložbe po zapadlosti. Ob zapadlosti naložb bo potrebno poiskati nove oblike donosnih naložb, zato je 

pomembno, da imamo pripravljeno analizo naložb po zapadlosti.  

V skladu z zakonom so se prva redna izplačila pričela v letu 2011, pred tem pa je prihajalo samo do izrednih 

plačil (npr. prestopi zavarovancev k drugim upravljavcem, smrti zavarovancev). Zavarovalnica ocenjuje, da bo 

tudi v prihodnje pričakovano raven izplačil sredstev brez težav pokrila iz zapadlih naložb in tekoče vplačane 

premije. 

Graf 11: Zapadlost naložb kritnih skladov Prve osebne zavarovalnice 

 

Vir: Prva osebna zavarovalnica 

V naslednjih treh letih zapade približno 39 % vseh naložb, od tega jih 27 % zapade v letu 2015, 46 % v 2016 ter 

27 % v 2017. Naložbe brez dospelosti predstavljajo od 10,1 % do 11,5 % naložb skladov. 

10.4 ZAJAMČEN DONOS IN DONOS NAD ZAJAMČENIM 

Zajamčen donos je donos, ki ga morajo skladi mesečno dosegati in je izračunan kot odstotek zajamčene 

donosnosti kot jo izračunava Ministrstvo za finance. Zajamčena vrednost se preko leta na vseh skladih praviloma 

postopoma povečuje, saj se povečujejo tudi vrednosti skladov in s tem mora biti zagotovljen vedno večji 

zajamčen del. Po drugi strani se kumulativna vsota zajamčenega donosa zmanjša v primeru prekinitve 

zavarovanja. 

Skupna neto aktiva kritnih skladov Prve na dan 31.12.2014 znaša 237.435.509,02 EUR, skupna vrednost kritnih 

skladov pa 237.782.319,06 EUR. Razlika med neto aktivo in skupno vrednostjo sredstev predstavljajo obveznosti 

kritnih skladov iz naslova provizij in obveznosti do zavarovancev – glej pojasnilo 21. Ob upoštevanju sredstev v 

skladu pokojninske rente skupna sredstva pokojninskih zavarovanj na 31.12.2014 presegajo 248 mio EUR. Za 

specifikacijo sredstev na skladu pokojninske rente glej Prilogo 1, stran 109. 
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Graf 12: Dosežena donosnost v letu 2014 v primerjavi z minimalno zajamčeno donosnostjo. 

 

Vir: Prva osebna zavarovalnica 

Vsi ostali skladi v letu 2014 beležili pozitivno rast. Posledično se je delež nadzajamčene vrednosti v primerjavi s 

preteklim letom zvišal, kar je razvidno iz naslednjega grafa. 

Graf 13: Odstotek nadzajamčene vrednosti skladov v primerjavi z neto aktivo skladov 

 

Vir: Prva osebna zavarovalnica d. d. 

V letu 2014 so skladi zabeležili rast nadzajamčene vrednosti. 
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10.5 IZPOSTAVLJENOST NALOŽB  

Zakon o Zavarovalništvu (ZZavar) v 122. členu med drugim določa tudi omejitve naložb v vrednostne papirje ter 

drugih naložb glede na posamezne izdajatelje. 

Tabela 8: Izpostavljenost naložb kritnih skladov Prve osebne zavarovalnice na dan 31.12.2014 

Kritni sklad 1 Kritni sklad 2 

Izdajatelj Izpostavljenost % Izdajatelj Izpostavljenost % 

Ministrstvo za finance RS 10,38 Ministrstvo za finance RS 18,74 

Nova KBM 5,16 Hypo Alpe-Adria-Bank 2,57 

Nova ljubljanska banka 4,84 Republika Latvija 2,30 

Hypo Alpe-Adria-Bank 4,23 Deželna Banka Slovenije 2,16 

Skupina Prva 3,60 Republika Poljska 2,12 

Abanka Vipa 3,49 Republika Litva 1,97 

Dars družba za avtoceste v RS 2,30 Republika Irska 1,95 

Republika Madžarska 2,20 Skupina Prva 1,82 

Petrol 2,08 Republika Madžarska 1,72 

Republika Grčija 2,04 Banka Celje 1,60 

Ostalo 59,67 Ostalo 63,05 

Kritni sklad 3 Kritni sklad 4 

Izdajatelj Izpostavljenost % Izdajatelj Izpostavljenost % 

Ministrstvo za finance RS 15,94 Ministrstvo za finance RS 16,74 

Hypo Alpe-Adria-Bank 2,92 Republika Irska 2,52 

Republika Irska 2,33 Nova KBM 2,39 

Nova KBM 2,20 Hypo Alpe-Adria-Bank 2,22 

Skupina Prva 2,03 Dars družba za avtoceste v RS 2,19 

Deželna Banka Slovenije 1,98 Deželna Banka Slovenije 2,15 

Dars družba za avtoceste v RS 1,93 Skupina Prva 1,99 

Republika Litva 1,75 Morgan Stanley 1,84 

Republika Madžarska 1,68 Delavska hranilnica 1,56 

Republika Poljska 1,60 Nova ljubljanska banka 1,53 

Ostalo 65,64 Ostalo 64,87 

V zgornji tabeli je prikazana izpostavljenost naložb skladov glede na posamezne izdajatelje. Vključenih je 10 

največjih izdajateljev. 

Iz tabele je razvidno, da imajo skladi še vedno največ naložb v dolžniških vrednostnih papirjih Republike 

Slovenije. V primerjavi s predhodnim letom so se izpostavljenosti nekoliko znižale v sled zasledovanja višje 

razpršenosti naložb. Izpostavljenost do podjetniških dolžniških vrednostnih papirjev navedenih izdajateljev 

ostaja znotraj zakonskega limita 5 %.s 

11 INFORMATIKA 

Vloga informatike v PRVI je neprestano zagotavljati razpoložljivo in uporabniku prijazno informacijsko in tehnično 

podporo. V PRVI informacijski sistem razvijamo in vzdržujemo sami na področjih, ki podpirajo poslovne procese. 

V okviru zamenjav in posodobitev informacijskih sistemov smo v letu 2014 nadaljevali z virtualizacijo strežniške 

infrastrukture ter pričeli z zamenjavo telefonske centrale. 

Nadaljevali smo z delom na lastnih programskih rešitvah ter delom na izgradnji skladišča podatkov in izdelave 

poročil za poročanje SOII. 
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12 ORGANIZACIJA IN KADRI 

Prva osebna zavarovalnica, d. d. je v letu 2014 na podlagi delovnih ur zaposlovala povprečno 57 zaposlencev. 

Število zaposlenih se giblje glede na trenutne potrebe, ki se pojavijo v določenem obdobju, na zadnji dan leta 

2014 je bilo zaposlenih 56 oseb. 

Tabela 9: Število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe na 31.12.2014 

Organizacijska enota št. zaposlenih  
Stopnja 
izobrazbe 

št. zaposlenih 

Poslovodstvo 2    

Pravno področje 1  VIII. 1 

Notranja revizija 1  VII. 14 

Kadrovsko in splošno področje 2  VI. 15 

Upravljanje tveganj 1  V. 24 

Obdelava zavarovanj in škod 10  IV. 2 

Aktuarstvo, razvoj zavar. prod. 4      

Informatika 4  Skupaj  56 

Finance in računovodstvo 7     

Upravljanje premoženja 2    

Marketing in trženje zavarovanj 22    

Skupaj  56     

 
Tabela 10: Število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe na 31.12.2013 

Organizacijska enota št. zaposlenih  
Stopnja 
izobrazbe 

št. zaposlenih 

Poslovodstvo 2    

Pravno področje 1  VIII. 1 

Notranja revizija 1  VII. 14 

Tržno komuniciranje 2  VI. 13 

Kadrovsko in splošno področje 2  V. 25 

Obdelava zavarovanj in škod 9  IV. 4 

Aktuarstvo, razvoj zavar. prod. 3      

Informatika 3  Skupaj  57 

Finance in računovodstvo 6     

Upravljanje premoženja 3    

Prodaja 25    

Skupaj  57    

 

12.1 ORGANIZACIJSKA SHEMA 

Graf 14: Organizacijska shema Prve osebne zavarovalnice d.d. (31.12.2014) 
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13 OBVLADOVANJE IN OMEJITEV TVEGANJ 

13.1 TEMELJNA NAČELA IN CILJI 

Uprava zavarovalnice namenja posebno pozornost ukrepom za obvladovanje tveganj. Zavarovalnica posluje tako, 

da: 

 vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, glede na obseg in vrste zavarovalnih poslov, ki jih opravlja, ter 

tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh poslov (kapitalska ustreznost). 

 tveganja, ki jim je izpostavljena pri posameznih oziroma vseh vrstah zavarovalnih poslov, ki jih opravlja, 

nikoli ne presežejo omejitev določenih z zakonom o zavarovalništvu in na njegovi podlagi izdanih 

predpisov. 

 je v vsakem trenutku sposobna pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost) ter da je trajno 

sposobna izpolniti vse svoje obveznosti (solventnost). 

V skladu z zakonskimi predpisi in v predpisanih rokih, zavarovalnica izračunava in ugotavlja: 

 višino kapitala in kapitalskih zahtev, 

 kapitalsko ustreznost, 

 višino zavarovalno-tehničnih rezervacij, 

 višino kritnega premoženja in premoženja kritnih skladov, 

 vrste, razpršenost, usklajenost in lokalizacijo naložb kritnega premoženja oziroma kritnih skladov, 

 zavarovalno-statistične podatke. 

Zavarovalnica izvaja tudi ustrezen program pozavarovanja v zavarovanje sprejetih rizikov ter gospodari z viri in 

naložbami tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse dospele obveznosti. 

13.2 KAPITAL IN KAPITALSKE ZAHTEVE 

Razpoložljivi kapital in kapitalske zahteve zavarovalnica izračunava skladno z Zzavar in na podlagi zakona izdanih 

zakonskih predpisov o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk pri izračunu kapitala zavarovalnice in 

kapitalske ustreznosti, o podrobnejših lastnostih in vrstah postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in 

kapitalske ustreznosti, o podrobnejših lastnostih podrejenih dolžniških inštrumentov in nelikvidnih sredstev ter 

o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnice. 

13.3 ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 

Zavarovalnica oblikuje ustrezne zavarovalno-tehnične rezervacije namenjene kritju bodočih obveznosti iz 

zavarovanj in kritju morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov.  

Zavarovalnica oblikuje rezervacije za prenosne premije, škodne rezervacije in matematične rezervacije na 

podlagi zakona o zavarovalništvu in v skladu s predpisom o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za 

izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij. Za zavarovanja pri katerih zavarovalec prevzema naložbeno tveganje 

povezano s spremembo vrednosti enot premoženja investicijskih skladov, zavarovalnica oblikuje posebne 

rezervacije, ki imajo status matematičnih rezervacij. 

Ustreznost oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij v višini, ki zagotavlja trajno izpolnjevanje vseh 

obveznosti zavarovalnice iz zavarovalnih pogodb ter skladnost njihovega oblikovanja s predpisi, prav tako pa tudi 

ustreznost izračunavanja zavarovalnih premij, preverja in potrjuje imenovani pooblaščeni aktuar. 

13.4 KRITNO PREMOŽENJE IN PREMOŽENJE KRITNIH SKLADOV 

Kritno premoženje lahko predstavljajo samo vrste naložb, ki so dovoljene po zakonu in na njegovi podlagi 

izdanimi podzakonskimi predpisi ter v primeru naložbenega življenjskega zavarovanja se te ravnajo skladno s 

prospektom kritnega sklada. 

Sredstva kritnih skladov so lahko naložena v posamezne vrste naložb, v skladu z omejitvami in obveznostmi glede 

razpršitve naložb, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi. 

Zavarovalnica naložbe kritnega premoženja, zaradi katerih je izpostavljena tveganjem morebitnih izgub zaradi 

spremembe obrestnih mer, tečajev tujih valut oziroma drugih tržnih tveganj, ustrezno uskladi z njenimi 

obveznostmi na podlagi zavarovalnih in finančnih pogodb, katerih višina je odvisna od enakih sprememb. 

Zavarovalnica pri nalaganju naložb kritnega premoženja upošteva dospelost obveznosti iz zavarovalnih in 

finančnih pogodb. 

13.5 POZAVAROVANJE 

Zavarovalnica z ustreznim pozavarovanjem krije tisti del v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presegajo njene 

lastne deleže. Pozavarovanje ima zavarovalnica urejeno pri tuji pozavarovalnici. 



 

 

 LETNO POROČILO 2014 24 

Zavarovalnica za vsako poslovno leto sprejme program načrtovanega pozavarovanja, ki vsebuje izračunane lastne 

deleže po posameznih zavarovalnih vrstah, na podlagi lastnih deležev izdelano tabelo maksimalnega kritja ter 

postopke, osnove in merila za ugotavljanje največje verjetne škode za posamezne v zavarovanje prevzete 

nevarnosti. 

13.6 UKREPI ZA OBVLADOVANJE FINANČNIH IN OPERATIVNIH TVEGANJ 

Finančno tveganje 

Pri upravljanju s sredstvi kritnih skladov zavarovalnice, financiranju svojega poslovanja v sklopu upravljanja s 

kapitalom smo izpostavljeni naslednjim osrednjim finančnim tveganjem: 

 tveganju spremembe cen delnic in tveganju spremembe obrestnih mer, 

 kreditnemu tveganju in 

 likvidnostnemu tveganju 

 tveganje spremembe poštene vrednosti. 

Pri oblikovanju naložbenih politik za posamezne kritne sklade naravo in značilnosti obveznosti zavarovalnice 

stremimo k optimalni razpršitvi sredstev in doseganju optimalne donosnosti.  

Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje je tveganje, da bo sprememba tržnih obrestnih mer vplivala na vrednost obrestno občutljivih 

sredstev, obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje, katerih vrednost se spreminja glede na gibanje 

obrestnih mer. V primeru dviga obrestnih mer, vrednost dolžniških naložb praviloma pade. Na drugi strani v 

primeru padca obrestnih mer vrednost dolžniških naložb praviloma zraste. Obrestna občutljivost dolžniških 

vrednostnih papirjev se praviloma veča z daljšanjem zapadlosti posamezne naložbe, manjši absolutni ravni 

obrestnih mer v gospodarstvu ter nižjim kuponom instrumenta. 

Obrestno tveganje se obvladuje predvsem preko uravnavanja strukture ročnosti naložb (dolžniški finančni 

instrumenti), prestrukturiranja naložb iz dolžniških finančnih instrumentov s fiksno obrestno mero v dolžniške 

finančne instrumente s spremenljivo obrestno mero, prilagajanja ročnosti ter povprečnega modificiranega 

trajanja dolžniških finančnih instrumentov glede na pričakovane spremembe ravni obrestnih mer in uporabe 

izvedenih finančnih instrumentov. 

Tveganje spremembe cen delnic (tveganje spremembe poštene vrednosti) 

Družba obvladuje tveganje spremembe cen delnic lastniških vrednostnih papirjev v svojem portfelju prek limitov 

dovoljene izpostavljenosti in z geografsko ter s sektorsko razpršenostjo naložb. Portfelj je v večini sestavljen iz 

dolžniških vrednostnih papirjev, posledica te diverzifikacije je še nekoliko nižje tveganje sprememb cen delnic. 

Dejavniki naših investicijskih odločitev zajemajo tudi likvidnost delnic.  

Likvidnostno tveganje 

Likvidnostno tveganje je tveganje, da družba zaradi omejene likvidnosti naložb na trgu vrednostnih papirjev s 

posamezno naložbo ne morejo trgovati oziroma lahko z njo trgujejo le po občutno slabših pogojih (zlasti 

cenovnih), kot so bili tisti, po katerih so bile te naložbe ovrednotene. Likvidnostno tveganje je tudi tveganje ali 

nevarnost neusklajene likvidnosti oziroma neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi do virov sredstev 

v podjetju, kar lahko povzroči likvidnostne probleme, torej pomanjkanje denarnih sredstev za poravnavanje 

zapadlih obveznosti. 

Likvidnostno tveganje se minimizira preko uravnavanja likvidnosti naložb (likvidnost se meri z velikostjo izdaje 

in razmikom med nakupno in prodajno ceno), upoštevanja likvidnosti kapitalskega trga, hkrati pa se spremlja 

tudi dinamiko prilivov in odlivov sredstev iz portfeljev in uravnava potrebna dodatna likvidna sredstva po principu 

ALM. 

Družba z viri in naložbami gospodari tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse dospele obveznosti. 

Zavarovalnica oblikuje in izvaja politiko rednega upravljanja z likvidnostjo v skladu z ZZavar ločeno za kritno 

premoženje in kritne sklade. 

Valutno tveganje 

Valutno tveganje je tveganje, da lahko spremembe deviznega tečaja pozitivno ali negativno vplivajo na v domači 

valuti izraženo vrednost naložb, ki so denominirane v tujih valutah. 

Valutnemu tveganju se izpostavljamo le v manjši meri, saj imamo večino sredstev naloženih v evrih.  

Valutno tveganje se obvladuje predvsem preko uskladitve valutne strukture sredstev sklada z obveznostmi, z 

izbiro naložb v tujih valutah, katerih tečaji se v primerjavi z domačo valuto v povprečju gibljejo v nasprotnih si 

smereh (ustrezna valutna razpršitev) in z uporabo izvedenih finančnih instrumentov. 
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Prva osebna zavarovalnica zagotavlja obvladovanje valutnega tveganja z valutno usklajenostjo finančnih naložb 

z obveznostmi oz. zavarovalno-tehničnimi rezervacijami v skladu z ZZavar. Znesek ostalih terjatev in obveznosti, 

ki je izpostavljen valutnemu tveganju, je v zavarovalnici nepomemben. 

Kreditno tveganje 

Kreditno tveganje kot eno izmed najpomembnejših virov finančnih tveganj predstavlja tveganje, da nasprotna 

stranka ali izdajatelj finančnega instrumenta, ki je v lasti kritnih skladov ali družbe, ne bo poravnal svoje 

obveznosti v polnem znesku, bodisi ko zapade v plačilo, bodisi kadarkoli po tem datumu. To tveganje vključuje 

tudi tveganje znižanja vrednosti vrednostnega papirja kot posledice večje verjetnosti neplačila zapadle 

obveznosti, kar se največkrat odrazi preko znižanja bonitetne ocene dolžniških instrumentov takega izdajatelja. 

Podzvrst kreditnega tveganja je tudi poravnalno tveganje ki predstavlja tveganje izgube, ki nastane, če se 

postopek plačil med dvema ali več strankami v poravnalnih sistemih ne odvije po pričakovanjih oziroma dogovoru. 

Najpogosteje se to zgodi ob izmenjavi sredstev, ko ena izmed strani, vključenih v poravnavo, ne poravna svojih 

obveznosti do enega ali več upnikov, za tem, ko ti že izpolnijo svoj del obveznosti. 

Kreditno tveganje se meri preko redne dnevne spremljave poslovanja izdajateljev vrednostnih papirjev oziroma 

nasprotnih strank, v katerih imajo skladi ali družba izpostavljenost v obliki depozitov in terjatev iz naslova 

izvedenih finančnih instrumentov. Znotraj poslovanja se še posebej pozorno preverjajo bonitetne ocene 

institucij, smer sprememb bonitetnih ocen, velikost lastniškega kapitala družb, rezultati njihovega poslovanja 

ipd. 

Zraven tega so osnova za ugotavljanje tveganj neizpolnitve nasprotne stranke tudi pogodbeno razmerje med 

družbo ter nasprotno stranko ali izdajateljem, zakonska določila, pravila delovanja Klirinško depotne družbe v 

zvezi s poravnavo poslov in pravila izpolnitve obveznosti na organiziranih trgih, na katerih se trguje s finančnimi 

instrumenti. 

Poravnalno tveganje se obvladuje tako, da se zasleduje visoke standarde kakovosti poslovnih partnerjev, njihovih 

storitev in njihove plačilne discipline, ki jih spremlja med trajanjem poslovnega razmerja. 

Prva zagotavlja obvladovanje kreditnega tveganja z razpršenostjo naložb glede na izdajatelje, sektorje in 

geografska področja. 

Premoženje kritnih skladov in kritnega premoženja življenjskih zavarovanj je naloženo v državne vrednostne 

papirje Republike Slovenije in pretežno držav EU, dolžniške vrednostne papirje držav EU in mednarodnih 

finančnih institucij, lastniške in dolžniške vrednostne papirje mednarodnih ne-finančnih družb, v domače 

lastniške in dolžniške vrednostne papirje in v domače banke. Na mednarodnih trgih podjetniških obveznic 

zavarovalnica investira le v vrednostne papirje investicijskega razreda (najnižja bonitetna ocena je BBB- pri 

Standard&Poor's oz. Baa3 pri Moody's). Naložbe v domače in tuje podjetniške vrednostne papirje so sektorsko 

razpršene. Depoziti so naloženi le v slovenske banke. Skupna izpostavljenost do posameznega izdajatelja se sproti 

ugotavlja in je usklajena z določbami ZZavar. 

Družba je izpostavljena kreditnemu tveganju tudi preko izpostavljenost naložb družbe in skladov obveznicam 

izdajateljev v slovenskem bančnem sistemu. Prva je ustrezno naslovila tveganje iz tega naslova preko 

zmanjševanja izpostavljenosti do bančnih obveznic ter preko zapadlosti takih naložb. Družba sproti spremlja in 

ocenjujejo tveganja iz tega naslova. 

Terjatve do zavarovalcev niso zavarovane, kajti zavarovalnica ocenjuje, da je kreditno tveganje zanemarljivo. 

Operativno tveganje 

Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube, vključno s pravnim tveganjem, zaradi naslednjih okoliščin: 

 zaradi neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih procesov; 

 zaradi drugih nepravilnih ravnanj ljudi, ki spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe; 

 zaradi neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno sfero pravne 

osebe, ali 

 zaradi zunanjih dogodkov ali dejanj. 

Primeri operativnega tveganja so: zunanje kriminalne dejavnosti, strateško tveganje, naravne nesreče, sistem 

notranjih kontrol, vodenje procesov, teroristični napadi in vojne, infrastruktura informacijske tehnologije, 

programska oprema, pravno tveganje, tveganje izgube ugleda, človeške napake itd. 

Operativno tveganje se obvladuje preko natančno specificiranega investicijskega procesa in internih ter eksternih 

kontrol, ki minimizirajo verjetnost izgub iz naslova operativnega tveganja. V kolikor kljub dobro postavljenemu 

sistemu preventivnih ukrepov in pravil vseeno pride do nastanka škodnega dogodka iz naslova operativnega 

tveganja, se uporabi sistem v naprej specificiranih korektivnih ukrepov, ki tako škodo omejijo in v najkrajšem 

možnem času tudi odpravijo in izničijo. 
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13.7 PLANI ZA NAPREJ 

S 1.1.2015 je v veljavo stopil zakon ZPIZ-II, ki v okviru dodatnega pokojninskega varčevanja uvaja upravljanje 

naložb po načelu življenjskega cikla v katerem se nahaja zavarovanec. Prva je že v letu 2013 vložila vso potrebno 

dokumentacijo za pridobitev dovoljenj za pričetek trženja te pomembne novosti, ki bo približala dodatno 

pokojninsko varčevanje mlajšim generacijam, vendar pa je do konca leta 2014 dobila odobrene pokojninske 

načrte, ne pa tudi pravil upravljanja, ki so pogoj za pričetek trženja. Glede na to, da družba tudi v prvem 

četrtletju 2015 ni prejela nobene povratne informacije regulatorja, uvajanje te pomembne novosti ne 

načrtujemo pred septembrom 2015. 

Na področju življenjskih zavarovanj bo družba nadaljevala z aktivnim trženjem zavarovanj s poudarkom na 

pokrivanju osebe skozi celotno obdobju življenja. 

13.8 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA 

Po datumu bilance niso nastale takšne okoliščine ali nastopili dogodki, ki bi vplivali na izdelavo računovodskih 

izkazov za poslovno leto 2014. 
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14 REVIZORJEVO POROČILO  
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Izjava o odgovornosti poslovodstva 

 
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko 

premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2014.  

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske 

ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi 

skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno 

zakonodajo in z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. 

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje 

premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta v katerem je bilo potrebno davek odmeriti, preverijo 

poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in 

kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko 

povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 

Na osnovi 545. in 546. člena Zakona o gospodarskih družbah je poslovodstvo družbe podalo poročilo o razmerjih z 

obvladujočo družbo in drugimi odvisnimi družbami v skupini, v katerem je ugotovilo, da družba Prva osebna 

zavarovalnica d.d. na osnovi okoliščin, ki so poslovodstvu bile znane v trenutku ko je bil opravljen pravni posel, v 

navedenih poslih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami ni bila prikrajšana oziroma v letu 2014 ni bil 

opravljen noben pravni posel ali storjeno oziroma opuščeno dejanje, ki bi družbi povzročilo škodo in bi bila to 

posledica vplivanja obvladujoče družbe 

 

 

Ljubljana, 25.3.2015 
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15 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

15.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

v EUR Pojasnilo 2014 2013 

I.  Čisti prihodki od zavarovalnih premij  16.5.1 
11.368.005 8.568.697 

  Obračunane kosmate zavarovalne premije   
11.963.190 9.097.099 

  Obračunana premija oddana v pozavar. In sozavarovanje   
-587.216 -508.818 

  Sprememba prenosnih premij   
-7.969 -19.584 

III.  Prihodki od naložb  16.5.2. 
2.625.843 2.114.317 

IV.  Drugi zavarovalni prihodki od tega  16.5.3. 
3.721.707 3.704.532 

   - Prihodki od provizij   
3.715.173 3.704.427 

V.  Drugi prihodki  16.5.4. 
133.576 159.115 

VI. Čisti odhodki za škode  16.5.5. 
3.441.179 2.154.811 

  Obračunani kosmati zneski škod   
3.208.964 2.531.696 

  Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev   
-132.075 -332.419 

  Sprememba škodnih rezervacij   
570.277 45.446 

 Sprememba škodnih rezervacij za pozavar. in sozavar. del  
-205.986 -89.912 

VII.  Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij  16.5.6. 
-3.294.826 -3.087.768 

VIII.  
Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev 
ki prevzemajo naložbena tveganja  16.5.6. 

-353.368 -334.065 

XI.  Obratovalni stroški od tega  16.5.7. 
6.223.299 4.975.608 

  Stroški pridobivanja zavarovanj   
2.658.872 2.048.547 

XIII.  Odhodki naložb od tega  16.5.2. 
1.229.084 3.065.888 

  
Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjene skozi poslovni 
izid   

50.946 2.154.095 

XIV.  Drugi zavarovalni odhodki  16.5.8. 
245.444 1.199 

XV.  Drugi odhodki  16.5.8. 
501.658 457.617 

XVI.  Poslovni izid pred obdavčitvijo   
2.560.273 469.706 

XVII.  Davek od dobička  16.5.9. 
2.616 57.969 

XVIII.  Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   
2.562.889 527.675 

Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico  212 44 

Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico  212 44 

 
 

Pojasnila na straneh 35 do 74 so sestavni del računovodskih izkazov.  
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15.2 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 

 v EUR  2014 2013 

E  Izračun vseobsegajočega donosa    

I Čisti dobiček / izguba poslovnega leta po obdavčitvi  2.562.889 527.675 

II 
Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi, ki se bo v 
prihodnosti razporedil v izkaz poslovnega izida 

 1.054.609 38.403 

4. 
Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, 
razpoložljivega za prodajo 

 1.231.778 39.062 

4.1. Dobički/izgube pripoznani v presežku od prevrednotenja  1.436.773 39.062 

4.2. 
Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni 
izid 

 -204.995 0 

9. Davek od drugega vseobsegajočega donosa  -177.170 -659 

III Celotni vseobsegajoči donos (I+II)  3.617.498 566.078 

Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico  299 47 

Popravljeni dobiček/izguba na delnico  299 47 

    

    

Vsi dobički in izgube vključeni v izkaz vseobsegajočega donosa bodo v prihodnosti prenešeni iz tega izkaza v izkazu 
poslovnega izida. 

Pojasnila na straneh 35 do 74 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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15.3 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE  

  

v EUR  Pojasnila 31.12.2014 31.12.2013 

SREDSTVA     273.080.446 247.052.122 

A. Neopredmetena sredstva 16.6.1 293.815 472.415 

B.  Opredmetena osnovna sredstva 16.6.2 142.472 128.304 

D.  Odložene terjatve za davek 16.6.3 365.476 362.978 

G.  Finančne naložbe: 16.6.4 30.253.205 23.007.352 

  v posojila in depozite   5.328.995 4.634.870 

  v posesti do zapadlosti   0 13.515.700 

  razpoložljiva za prodajo   24.924.210 4.856.782 

  vrednotena po pošteni vrednosti   0 0 

H.  Sredstva zavarovancev ki prevzemajo naložbeno tveganje 16.6.4 1.458.080 1.043.151 

I. Znesek ZTR prenesen pozavarovateljem  16.6.5 557.834 351.848 

J.  Sredstva iz finančnih pogodb 16.6.6 237.782.319 220.001.692 

K.  Terjatve   16.6.7 829.553 724.308 

  1.  Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov   145.970 148.733 

  2.  Terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja   123.015 168.169 

  3.  Terjatve za odmerjeni davek   0 0 

  4.  Druge terjatve   560.568 407.406 

L. Druga sredstva 16.6.8 80.042 94.218 

M.  Denar in denarni ustrezniki 16.6.9 1.317.650 865.856 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI   273.080.446 247.052.122 

A.  Kapital   16.6.10 18.790.788 15.793.287 

  1.  Osnovni kapital   12.100.000 12.100.000 

  2.  Kapitalske rezerve   630.000 630.000 

  3.  Rezerve iz dobička   3.829.082 2.479.213 

  4.  Presežek iz prevrednotenja   994.178 -60.431 

  5.  Zadržani čisti poslovni izid   20.156 116.830 

  6.  Čisti poslovni izid poslovnega leta   1.217.372 527.675 

C.  Zavarovalno-tehnične rezervacije 16.6.12 12.341.847 8.467.690 

  1.  Prenosne premije   161.563 153.594 

  2.  Matematične rezervacije   10.867.384 7.572.557 

  3. Škodne rezervacije   1.311.816 741.539 

 4. Druge zavarovalno-tehnične rezervacije  1.084 0 

D.  ZTR v korist živ. zavar., ki prevzemajo naložbeno tveganje 16.6.12 1.377.020 1.024.736 

E.  Druge rezervacije 16.6.13 110.014 88.578 

H. Obveznosti iz finančnih pogodb 16.6.14 237.435.509 220.001.692 

I. Druge finančne obveznosti 16.6.13 7.290 14.123 

J.  Obveznosti iz poslovanja 16.6.13 1.017.081 467.526 

  1.  Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov   651.986 275.272 

  2.  Obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja   187.837 192.254 

  3. Obveznosti za odmerjeni davek   177.258 0 

K.  Ostale obveznosti 16.6.15 2.000.897 1.194.490 

 

Pojasnila na straneh 35 do 74 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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15.4 IZKAZ DENARNEGA TOKA 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 
A. Denarni tokovi pri poslovanju     

a) Postavke izkaza poslovnega izida 2.557.657 411.737 

1. Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju 11.368.005 8.568.697 
2. Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov), financiranih iz 2.625.843 2.114.317 
  - Zavarovalno-tehničnih rezervacij 1.428.059 1.149.867 
  - Drugih virov 1.197.784 964.451 

3. 
Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in 
finančni prihodki iz poslovnih terjatev 

3.855.284 3.863.647 

4. Obračunani čisti zneski škod v obdobju -3.441.179 -2.154.811 
5. Obračunani stroški bonusov in popustov    0 

6. 
Čisti obratovalni stroški brez str. amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških 
pridobivanja zavarovanj  

-6.223.299 -4.975.608 

7. Odhodki naložb brez amortizacije (razen finančnih odhodkov),financiranih iz -1.229.084 -3.065.888 
  - Zavarovalno-tehničnih rezervacij 734.595 -903.652 
  - Drugih virov -1.963.678 -2.162.236 

8. 
Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje in povečanje 
rezervacij) 

-4.395.297 -3.880.649 

9. Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -2.616 -57.969 

b) 
Spremembe čistih obratnih sredstev (terjatve za zavar., druge terjatve in sredstva 
ter odloženih terjatev in obv. za davek) poslovnih postavk BS 

4.535.713 3.316.966 

1. Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovanj 2.763 -30.865 
2. Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj 45.154 -55.820 
3. Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov -205.986 -89.912 
4. Začetne manj končne druge terjatve in sredstva -138.985 -14.522 
5. Začetne manj končne odložene terjatve za davek -2.498 -57.309 
7.  Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj 376.714 0 
8. Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj -4.417 0 
9. Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi 3.526.263 3.565.394 
10. Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij) 759.448 0 
11. Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 177.258 0 

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri poslovanju (a+b) 7.093.370 3.728.702 

B. Denarni tokovi pri naložbenju     

a) Prejemki pri naložbenju 1.912.816 1.142.194 

3. Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje in na: 1.838.239 1.011.573 
  - Naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 864.575 303.472 
  - Druge naložbe 973.664 708.101 
2. Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih, ki se nanašajo na: 74.577 130.621 
  - Druge naložbe 74.577 130.621 
b) Izdatki pri naložbenju -9.174.392 -2.708.857 

1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 131.150 58.715 
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz: -80.152 -66.615 
  - Drugih virov -80.152 -66.615 
3. Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz: -9.225.391 -2.700.957 
  - Zavarovalno-tehničnih rezervacij -9.108.640 -2.740.958 
  - Drugih virov -116.751 47.536 

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri naložbenju (a+b) -7.261.576 -1.566.663 

C. Denarni tokovi pri financiranju     

a) Prejemki pri financiranju 0 -161.598 

1. Prejemki od vplačanega kapitala 0 200.000 
3. Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil 0 -38.402 
b) Izdatki pri financiranju 620.000 -2.040.000 

1. Izdatki za dane obresti 0 0 
2. Izdatki za vračila kapitala 0 -200.000 
3. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 
5. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 620.000 -1.840.000 

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali pribitek izdatkov pri financiranju (a+b) 620.000 -1.878.402 

Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 1.317.650 865.856 

 a) Denarni izid v obdobju 451.794 283.637 

  b) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 865.856 582.219 

 

Pojasnila na straneh 35 do 74 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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15.5 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2014 

 

 

leto 2014 

v EUR 
Osn. 

kapital 
Kap. 

rezerve 
Rez. iz 
dobička 

Pres. iz 
prev. 

Zadržani 
posl. izid 

Čisti 
posl.izid 

leta 
Skupaj 

1. 
Začetno stanje v poslovnem 
obdobju 

12.100.000 630.000 2.483.566 -60.431 116.833 523.323 15.793.290 

2. 
Vseobsegajoči donos poslovnega 
leta po obdavčitvi 

0 0 0 1.054.609 0 2.562.889 3.617.498 

2.a Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 0 0 2.562.889 2.562.889 

2.b Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 1.054.609 0 0 1.054.609 

3. Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 0 0 0 0 0 0 200.000 

4. Izplačilo (obračun) dividend 0 0 0 0 -620.000 0 -620.000 

5. 
Razporeditev čistega dobička v 
rezerve iz dobička 

0 0 1.345.517 0 0 -1.345.517 0 

6. Drugo (prenos na zadrž.posl.izid) 0 0 0 0 523.323 -523.323 0 

7. 
Končno stanje v poslovnem 
obdobju 

12.100.000 630.000 3.829.082 994.178 20.156 1.217.372 18.790.789 

 

 

leto 2013 

v EUR Osn. kapital 
Kap. 

rezerve 
Rez. iz 
dobička 

Pres. iz 
prev. 

Zadržani 
posl. izid 

Čisti 
posl.izid 

leta 
Skupaj 

1. 
Začetno stanje v poslovnem 
obdobju 

11.900.000 830.000 2.479.213 -98.833 3.806 1.953.025 17.067.211 

2. 
Vseobsegajoči donos poslovnega 
leta po obdavčitvi 

0 0 0 38.402 0 527.675 566.077 

2.a Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 0 0 527.675 527.675 
2.b Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 38.402 0 0 38.402 
3. Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 200.000 0 0 0 0 0 200.000 
4. Vračilo kapitala 0 -200.000 0 0 0 0 -200.000 
5. Oblikovanje zakonskih rezerv 0 0 4.352 0 0 -4.352 0 

6. Izplačilo (obračun) dividend 0 0 0 0 
-

1.840.000 
0 -1.840.000 

7. Drugo (prenos na zadrž.posl.izid) 0 0 0 0 1.953.025 -1.953.025 0 

8. 
Končno stanje v poslovnem 
obdobju 

12.100.000 630.000 2.483.565 -60.431 116.830 523.323 15.793.287 

 

Pojasnila na straneh 35 do 74 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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15.6 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA ALI BILANČNE IZGUBE 

 
v EUR 2014 2013 

a)  Čisti poslovni izid poslovnega leta  2.562.889 527.675 

b) Preneseni čisti dobiček (+)/prenesena čista izguba (-) 20.156 116.830 

   - rezultat tekočega leta po veljavnih standardih 20.156 116.830 

   - prilagoditev na nove računovodske standarde 0 0 

c) Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0 

č)  Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave 128.144 0 

   - povečanje varnostnih rezerv 0 0 

   - povečanje zakonskih rezerv 128.144 0 

   - povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0 

   - povečanje statutarnih rezerv 0 0 

d) Povečanje drugih rezerv po sklepu uprave in nadzornega sveta 1.217.372 0 

e) Bilančni dobiček (a+b+c-č-d), ki ga skupščina razporedi: 1.237.528 644.505 

   - na delničarje 1.000.000 0 

   - v druge rezerve 0 0 

   - za prenos v naslednje leto 237.528 644.505 

   - za druge namene 0 0 

 

Uporaba bilančnega dobička, vključno s predlogom dividend še ni bila potrjena na skupščini. 

Pojasnila na straneh 35 do 74 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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16 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

16.1 POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV 

16.1.1 Podatki o Družbi 

Za sestavo računovodskih izkazov družbe jo odgovorna uprava. Računovodski izkazi Prve osebne zavarovalnice 

d.d. (v nadaljevanju »Prva«) za leto, ki se je končalo 31. december 2014, so bili potrjeni na seji Uprave dne 

25.03.2015. Prva osebna zavarovalnica, d.d. je delniška družba, ustanovljena v Republiki Sloveniji in je v 100% 

lasti družbe Prva Group plc. Večji lastniki Prve Group so naslednji: Dej d.o.o., Ljubljana (50,21%), EBRD London 

(20,00%) in g. Stuart Nicholas Andrew Lindsay (12,22%). Ostali manjši delničarji Prve Group imajo v lasti 17,57% 

kapitala. Večinski lastnik podjetja Dej d.o.o. je podjetje A-Z Finance, ki ima v lasti 62,5% delež v podjetju Dej 

d.o.o.. Večinska lastnica družbe A-Z Finance je Alenka Žnidaršič Kranjc in s tem končna obvladujoča oseba 

skupine. 

Prva osebna zavarovalnica se je v letu 2014 ukvarjala v večini z zavarovanjem v okviru prostovoljnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja na območju Republike Slovenije. Pri tem zavarovanju zavarovalnica zbira premije v 

okviru individualnega in kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Zavarovalnica je imela ob koncu leta 2014 56 

zaposlenih (2013: 57). 

Prva osebna zavarovalnica, d.d. je bila vpisana v sodni register 5. julija 2007. S 1. septembrom 2007 je bilo kot 

del prestrukturiranja Skupine Prva pokojninska družba na družbo preneseno prostovoljno dodatno pokojninsko 

zavarovanje, ki ga je do tega dne izvajala Prva pokojninska družba. Slednja se je po prenosu dejavnosti 

prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja preimenovala v Prva Group. 

16.1.2 Izjava o skladnosti  

Priloženi posamični računovodski izkazi Prve osebne zavarovalnice, d.d. so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi 

standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB) 

ter pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja 

(OPMSRP), in kot jih je sprejela Evropska unija ter Zakonom o gospodarskih družbah. 

Na dan bilance stanja, glede na proces potrjevanja standardov v EU, ni razlik v računovodskih usmeritvah družbe 

Prva osebna zavarovalnica, d.d ter Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejela 

EU. 

16.1.3 Osnove za pripravo 

Računovodski izkazi Prve osebne zavarovalnice, d. d. so pripravljeni ob predpostavki delujočega podjetja in na 

osnovi računovodskih usmeritev prikazanih v nadaljevanju.  

Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov, so enake kot v preteklih letih, z izjemo 

novo sprejetih ali spremenjenih standardov in pojasnil, ki so stopili v veljavo s 1.1.2014 in so navedeni v 

nadaljevanju. 

16.1.4 Osnovne usmeritve 

Računovodski izkazi družbe so pripravljeni na podlagi izvirih vrednosti, razen za sredstva vrednotena po pošteni 

vrednosti skozi izkaz poslovnega izida in sredstva namenjena za prodajo, ki so vrednotena po pošteni vrednosti 

preko izkaza vseobsegajočega donosa. Računovodski izkazi so prikazani v evrih. Vse vrednosti so zaokrožene na 

en eur, razen v primeru, ko je to posebej navedeno. 

Pomembne računovodske presoje in ocene 

Pomembne računovodske ocene 

Priprava računovodskih izkazov zahteva od poslovodstva določene ocene in predpostavke, ki vplivajo na 

neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družbe oziroma skupine ter razkritje potencialnih obveznosti na dan 

bilance stanja ter zneskov prihodkov in odhodkov družbe oziroma skupine v obdobju, ki se konča na dan bilance 

stanja.  

Poslovodske ocene zajemajo, med drugim, naslednje postavke: amortizacijsko dobo in dvomljivih terjatev in 

tožbene zahtevke. Bodočih dogodkov in njihovega vpliva ni možno določiti z gotovostjo. Prav zaradi tega je 

potrebno pri računovodskih ocenah uporabiti presojo saj se računovodske ocene spreminjajo glede na nove 

dogodke, izkušnje, dodatne informacije ter kot posledica sprememb poslovnega okolja v katerem družba deluje. 

Dejanske posledice se lahko razlikujejo od ocenjenih. 
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Glavne ocene in predpostavke na dan bilance stanja, ki se nanašajo na prihodnje poslovanje, in lahko povzročijo 

pomembne popravke knjigovodskih vrednosti sredstev in obveznosti v naslednjem poslovnem letu, so navedene 

v nadaljevanju. 

Naložbene nepremičnine – pokojninski skladi 

Naložbene nepremičnine (zemljišča in zgradbe) se vodijo ločeno od ostalih opredmetenih osnovnih sredstev. 

Merila za uvrstitev nepremičnin v to skupino so naslednja: 

 naložbene nepremičnine morajo ustvarjati gospodarske koristi. Uporabljajo se za dajanje v najem 

prinašajo najemnino ali povečujejo njihovo nabavno vrednost, 

 niso namenjene za prodajo v bližnji prihodnosti v rednem poslovanju, 

 nabavno vrednost je mogoče zanesljivo izmeriti. 

Ob pridobitvi se naložbena nepremičnina izmeri po nabavni vrednosti, ki vključuje stroške posla, nato pa se 

naložbene nepremičnine merijo po modelu poštene vrednosti. Poštena vrednost naložbene nepremičnine se 

izmeri na podlagi tržne vrednosti na dan bilance stanja, ki se jo ugotavlja s pomočjo uveljavljenih metod 

ocenjevanja tržnih vrednosti nepremičnin (diskontiranje prihodnjih denarnih tokov iz najemnin, primerljive tržne 

cene, cene zadnje transakcije). Prevrednotenje naložbenih nepremičnin podjetje opravi vsaj ob zaključku 

poslovnega leta, v primeru večjih tržnih sprememb pa se prevrednotenje lahko opravi tudi večkrat znotraj 

poslovnega leta.  

Netržne naložbe – pokojninski skladi 

Poštena vrednost finančnih sredstev, katerih cene ni mogoče ugotoviti na delujočem kapitalskem trgu, je 

ocenjena na osnovi več predpostavk. Potencialne spremembe teh predpostavk se odražajo v višini in lahko tudi 

v oslabitvah teh sredstev. Zaradi finančne krize je pri ocenjevanju poštene vrednosti ta negotovost povečana. 

Če za finančni instrument ni delujočega trga, Zavarovalnica ugotovi pošteno vrednost z uporabo metode 

vrednotenja. Metode vrednotenja obsegajo uporabo zadnjega posla med obveščenima in voljnima strankama, če 

so na voljo, primerjavo s trenutno pošteno vrednostjo drugega instrumenta, ki ima podobne bistvene značilnosti, 

proučitev diskontiranih denarnih tokov in modele za določanje cen opcij. Če obstaja metoda vrednotenja, ki jo 

udeleženci na trgu običajno uporabljajo za določanje cene instrumenta in je dokazala zanesljivost pri oceni cen, 

dobljenih pri dejanskih tržnih poslih, uporabi Zavarovalnica to metodo. 

Pri metodi diskontiranega denarnega toka se uporabi s strani poslovodstva ocenjene bodoče denarne tokove in 

diskontne stopnje, ki odražajo obrestne mere za primerljive instrumente.  

Če poštene vrednosti ni mogoče izmeriti, se finančni instrumenti vrednotijo po nabavni vrednosti (plačani ali 

prejeti znesek), povečani za vse stroške, ki so nastali zaradi te transakcije. 

Zavarovalno tehnične rezervacije 

Oblikovanje dolgoročnih zavarovalno – tehničnih rezervacij je predpisano z Zakonom o zavarovalništvu, njegovimi 

podzakonskimi akti in MSRP 4. 

Zavarovalnica oblikuje ustrezne zavarovalno-tehnične rezervacije namenjene kritju bodočih obveznosti iz 

zavarovanj in kritju morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov.  

Zavarovalnica oblikuje rezervacije za prenosne premije, škodne rezervacije in matematične rezervacije na 

podlagi zakona o zavarovalništvu in v skladu s predpisom o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za 

izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij. Za zavarovanja pri katerih zavarovalec prevzema naložbeno tveganje 

povezano s spremembo vrednosti enot premoženja investicijskih skladov, zavarovalnica oblikuje posebne 

rezervacije, ki imajo status matematičnih rezervacij. 

Ustreznost oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij v višini, ki zagotavlja trajno izpolnjevanje vseh 

obveznosti zavarovalnice iz zavarovalnih pogodb ter skladnost njihovega oblikovanja s predpisi, prav tako pa tudi 

ustreznost izračunavanja zavarovalnih premij, preverja in potrjuje imenovani pooblaščeni aktuar. 

Pomembne predpostavke so tablice umrljivosti, storni, diskontni faktorji, škodni količniki itd., ki se v letu 2014 

glede na predhodno leto niso spreminjale in so v skladu z aktuarskimi načeli. 

Pomembne poslovodske presoje 

Pri uporabi računovodskih usmeritev je moralo poslovodstvo poleg ocen, ki najbolj vplivajo na vrednosti v 

računovodskih izkazih, presoditi o naslednjih postavkah.  

Najpomembnejše presoje se nanašajo na:  

 Razvrstitev finančnih inštrumentov, to je ločevanje med finančnimi inštrumenti, ki jih namerava družba 

obdržati do zapadlosti in tistimi, ki so namenjeni za trgovanje oziroma za prodajo. 
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 Zavarovalno-tehnične rezervacije: Rezervacije so izračunane na podlagi zavarovalnih pogodb in na 

podlagi razvoja škodnih dogodkov v preteklosti in pričakovanega razvoja v prihodnosti, ob predpostavkah 

tablicah umrljivosti, stornih, diskontnih faktorjih, škodnih količnikih itd.. 

 Izračun poštene vrednosti finančnih sredstev in oslabitve finančnih sredstev: Poštena vrednost finančnih 

sredstev, katerih cene ni mogoče ugotoviti na delujočem kapitalskem trgu, je ocenjena na osnovi več 

predpostavk. Potencialne spremembe teh predpostavk se odražajo v višini in lahko tudi v oslabitvah teh 

sredstev. Zaradi finančne krize je pri ocenjevanju poštene vrednosti ta negotovost povečana.  

Preračun tujih valut 

Izkazi Družbe so predstavljeni v evrih (EUR), ki so funkcijska in predstavitvena valuta, ki jo uporablja matična 

družba in njeni odvisni družbi v Sloveniji. Transakcije, izražene v tuji valuti, so preračunane v funkcijsko valuto 

po tečaju Evropske centralne banke z dnevnim tečajem menjave na dan transakcije.  

Monetarna sredstva in obveznosti so na dan bilance stanja preračunana v funkcijsko valuto z uporabo dnevnega 

tečaja menjave na dan bilance stanja. Vse tečajne razlike so pripoznane v izkazu poslovnega izida. Nemonetarna 

sredstva in obveznosti v tuji valuti, ki so merjena po izvirni vrednosti, so preračunana z uporabo tečaja, 

veljavnega na dan transakcije. Nemonetarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti, merjena po pošteni 

vrednosti, so preračunana z uporabo tečaja na dan, ko je bila določena poštena vrednost. 

Oprema 

Oprema je vrednotena po nabavni vrednosti, povečani za direktne stroške, zmanjšani za obračunano amortizacijo 

in morebitno oslabitev vrednosti. Zavarovalnica obračunava amortizacijo na podlagi enakomerne časovne 

razmejitve v skladu z ocenjeno dobo koristnosti. Amortizacijske stopnje se niso spreminjale in so v letu 2014 

enake stopnjam leta 2013. 

Sredstvo amortizacijska stopnja v % 

Oprema 10 – 33,33 
 
Test slabitve knjigovodske vrednosti opreme se izvede, ko dogodki in spremembe okoliščin nakazujejo na to, da 

knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost. V primeru, ko nastopijo dogodki, ki kažejo na to, da je 

knjigovodska vrednost sredstva višja od ocenjene nadomestljive vrednosti, je vrednost sredstva oslabljena na 

nadomestljivo vrednost sredstva. Nadomestljiva vrednost sredstva je čista prodajna vrednost oziroma vrednost 

v uporabi in sicer večja od njih. Vrednost v uporabi se določi tako, da se pričakovani bodoči denarni tokovi, 

diskontirajo na neto sedanjo vrednost z uporabo diskontne stopnje (pred davki), ki odraža sedanjo tržno oceno 

časovne vrednosti denarja in morebitno tveganje povezano s posameznim sredstvom. Pri sredstvu, kjer so bodoči 

denarni tokovi odvisni tudi od ostalih sredstev v posamezni denar ustvarjajoči enoti, se vrednost v uporabi 

izračuna na podlagi bodočih denarnih tokov te denar ustvarjajoče enote. Izgube, ki nastanejo na podlagi 

oslabitve, se pripoznajo med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki. 

Odprava pripoznanja opreme se izvede v primeru, ko se sredstvo proda ali ko zavarovalnica ne pričakuje več 

ekonomskih koristi, ki bi lahko pritekale ob nadaljnji uporabi posameznega sredstva. Dobički in izgube zaradi 

odprave pripoznanja sredstva se vključijo v izkaz poslovnega izida v letu, ko se posamezno sredstvo izknjiži.  

Preostala vrednost sredstev, ocenjena doba koristnosti sredstev oziroma metoda amortizacije je pregledana 

oziroma spremenjena, če je potrebno, letno pri pripravi letnih računovodskih izkazov. 

Nadaljnja vlaganja, ki povečujejo prihodnje gospodarske koristi, povečujejo vrednost opredmetenih osnovnih 

sredstev.  

Neopredmetena sredstva 

Neopredmetena sredstva pridobljena posamezno so pripoznana po nabavni vrednosti, povečani za direktne 

stroške, medtem ko se neopredmetena sredstva pridobljena na podlagi poslovnih združitev pripoznajo po pošteni 

vrednosti na dan prevzema. Med neopredmetenimi sredstvi družba vodi ustanovitvene stroške, računalniške 

programe in stroške razvijanja zavarovalnih produktov. 

Po začetem pripoznavanju se uporablja model nabavne vrednosti. Uporabna vrednost posameznega 

neopredmetenega sredstva je omejena. Ko se obračunava amortizacija neopredmetenega sredstva se pripozna v 

izkazu poslovnega izida. 

Neopredmetena sredstva se enakomerno časovno amortizirajo glede na dobo koristnosti po amortizacijski stopnji 

20,0% do 33,3% letno in se v zadnjih dveh letih niso spremenile. 

Neopredmetena sredstva so preverjena letno za oslabitev in to ali posamezno ali kot del denar ustvarjajoče 

enote. Doba uporabnosti posameznega neopredmetenega sredstva je ocenjena enkrat na leto in se prilagodi, če 

je to potrebno.  
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Nadaljnja vlaganja, ki povečujejo prihodnje gospodarske koristi, povečujejo vrednost opredmetenih osnovnih 

sredstev.  

Naložbe 

Zavarovalnica razporedi naložbe v naslednje kategorije:  

 naložbe po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida,  

 naložbe razpoložljive za prodajo, 

 naložbe do zapadlosti  

 posojila in terjatve.  

Razporeditev je odvisna od namena pridobitve.  

Pripoznavanje finančnih sredstev 

Zavarovalnica na začetku pripozna vse naložbe, razen naložb razporejenih v skupino po pošteni vrednosti skozi 

izkaz poslovnega izida, po pošteni vrednosti vključno s stroški nakupa, ki so direktno povezani s tem nakupom. 

Naložbe razporejene v skupino po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida so pripoznane po pošteni 

vrednosti (direktni stroški nakupa niso vključeni v nabavno vrednost).  

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 

Finančna sredstva razporejena v skupino po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida se merijo po pošteni 

vrednosti. Dobički in izgube naložb razporejenih v skupino po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se 

pripoznajo neposredno v izkazu poslovnega izida.  

Poštena vrednost naložb, s katerimi se aktivno trguje na organiziranih trgih, je določena v višini objavljene 

ponudbene cene borzne kotacije ob zaključku trgovanja na dan bilance stanja. Za naložbe, kjer tržna cena ni 

objavljena na finančnih trgih se poštena vrednost določi na podlagi podobnega inštrumenta ali pa je poštena 

vrednost določena, kot neto sedanja vrednost bodočih denarnih tokov, ki jih lahko zavarovalnica pričakuje iz 

določene finančne naložbe.  

Nabave in prodaje posameznih finančnih naložb razporejenih v skupino finančna sredstva po pošteni vrednosti 

skozi izkaz poslovnega izida so pripoznane na dan trgovanja; to je dan, ko se je zavarovalnica zavezala, da bo 

posamezno sredstvo nabavila ali prodala. 

Naložbe razpoložljive za prodajo 

Po začetnem pripoznanju so vse naložbe, ki jih zavarovalnica opredeli kot naložbe razpoložljive za prodajo 

vrednotene po pošteni vrednosti. Dobički in izgube naložb, ki so razpoložljive za prodajo, se pripoznajo v izkazu 

vseobsegajočega donosa kot neto nerealizirani kapitalski dobički in izgube iz finančnih naložb za prodajo dokler 

naložba ni prodana ali kakorkoli drugače odtujena. V primeru, da je naložba oslabljena se oslabitev pripozna v 

izkazu poslovnega izida.  

Nabave in prodaje posameznih finančnih naložb razporejenih v skupino razpoložljive za prodajo so pripoznane 

na dan trgovanja; to je dan, ko se je zavarovalnica zavezala, da bo posamezno sredstvo nabavila ali prodala. 

Zavarovalnica na dan bilance stanja oceni, ali obstaja kak nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti finančne 

naložbe ali skupine finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo. V primeru finančnih naložb, pridobljenih za 

prodajo, se presoja, ali gre za pomembno ali dolgotrajnejše padanje poštene vrednosti ter se na tej osnovi 

presoja, ali so sredstva precenjena. Pri presoji dolgotrajnejšega zmanjšanja poštene vrednosti za lastniške 

vrednostne papirje pod njihovo nabavno vrednostjo se upošteva obdobje največ 9 mesecev od dneva, ko se je 

kapitalskim inštrumentov poštena vrednost prvič zmanjšala pod nabavno vrednost in je ostala nižja celotno 

obdobje 9 mesecev, medtem ko pri presoji pomembnega zmanjšanja poštene vrednosti poslovodstvo upošteva 

najmanj 40-odstotno znižanje poštene vrednosti glede na nabavno vrednost. 

Če obstajajo takšni znaki oslabitve pri sredstvih, namenjenih prodaji, se kumulativna izguba, izmerjena na osnovi 

razlike med ocenjenimi stroški in sedanjo pošteno vrednostjo, zmanjšano za že pripoznane izgube zaradi 

oslabitve sredstva v dobičku ali izgubi, pripozna, odhodki pa se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

Naložbe do zapadlosti 

Zavarovalnica pripozna finančne sredstva s stalnimi ali določljivimi plačili in določeno zapadlost, ki niso izvedeni 

finančni inštrumenti, kot finančne naložbe v posesti do zapadlosti, v primeru pozitivnega namena in zmožnosti 

držati naložbo do zapadlosti. Naložbe, ki jih ima zavarovalnica za nedoločen čas, niso razvrščene v to skupino.  

Naložbe, ki so pripoznane kot finančne naložbe v posesti do zapadlosti se vrednotijo po metodi odplačne vrednosti 

z uporabo metode efektivne obrestne mere. Odplačna vrednost je izračunana z razmejitvijo premije ali diskonta 

ob pridobitvi skozi dobo do zapadlosti naložbe. Vsi dobički in izgube iz naložb, ki so vrednotene po odplačni 

vrednosti, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida (odtujitev, oslabitev ali učinki amortiziranja 
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diskonta/premije). Zavarovalnica redno ocenjuje, ali obstajajo nepristranski dokazi o oslabljenosti finančnih 

naložb v posesti do zapadlosti v plačilo. 

Naložbe, razporejene v skupino do zapadlosti, so pripoznane na dan sklenitve posla. 

Posojila in terjatve 

Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu. Ta skupina vključuje tako posojila in terjatve, ki jih pridobi zavarovalnica kot tudi posojila 

in terjatve, ki izvirajo iz družbe. Posojila in terjatve se merijo po metodi odplačne vrednosti z uporabo metode 

efektivne obrestne mere. Naložbe razporejene v skupino posojila in terjatve so pripoznane na dan poravnave. 

Načela merjenja po pošteni vrednosti  

Poštena vrednost je cena, ki bi se prejela za prodajo sredstev ali plačala za prenos obveznosti v redni transakciji 

med udeleženci na trgu na datum merjenja. Pri merjenju poštene vrednosti sredstev ali obveznosti se upošteva 

njihove značilnosti in predpostavlja, da se sredstvo ali obveznost izmenja v redni transakciji pod trenutnimi 

tržnimi pogoji, na glavnem trgu ali na najugodnejšem trgu za ta sredstva ali obveznosti.  

Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnih sredstev se upošteva sposobnost udeleženca na trgu, da proizvede 

gospodarske koristi z uporabo sredstva v skladu z njegovo največjo in najboljšo uporabo ali s prodajo sredstva 

drugemu udeležencu na trgu, ki bi to sredstvo uporabil v skladu z njegovo največjo in najboljšo uporabo. 

Poštena vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na organiziranih finančnih trgih, se določa na 

podlagi objavljenih cen na datum poročanja. Če cena ni na razpolago, se kot referenčna cena uporabi ponujena 

cena borznih posrednikov. Če za finančni instrument ni delujočega trga, Družba/Skupina ugotovi pošteno 

vrednost z uporabo metode vrednotenja. Metode vrednotenja obsegajo uporabo zadnjega posla med obveščenima 

in voljnima strankama, če so na voljo, primerjavo s trenutno pošteno vrednostjo drugega instrumenta, ki ima 

podobne bistvene značilnosti, proučitev diskontiranih denarnih tokov in modele za določanje cen opcij. Če 

obstaja metoda vrednotenja, ki jo udeleženci na trgu običajno uporabljajo za določanje cene instrumenta in je 

dokazala zanesljivost pri oceni cen, dobljenih pri dejanskih tržnih poslih, uporabi družba to metodo. 

Pri metodi diskontiranega denarnega toka se uporabi s strani poslovodstva ocenjene bodoče denarne tokove in 

diskontne stopnje, ki odražajo obrestne mere za primerljive instrumente.  

Če poštene vrednosti ni mogoče izmeriti, se finančni instrumenti vrednotijo po nabavni vrednosti (plačani ali 

prejeti znesek), povečani za vse stroške, ki so nastali zaradi te transakcije. 

Za potrebe razkrivanja načina ugotavljanja poštenih vrednosti finančnih sredstev je uporabljena sledeča 

hierarhija poštene vrednosti: 

Raven 1: vrednotenje na podlagi tržnih cen, pridobljenih na delujočem trgu za identična sredstva (borzne cene). 

Raven 2: vrednotenje z uporabo primerljivih tržnih podatkov (razen kotirajočih cen identičnih sredstev), 

pridobljenih posredno ali neposredno za identično ali podobno sredstvo in vključuje tudi generične cene, 

pridobljene v sistemu Bloomberg. 

Raven 3: vrednotenje na podlagi modelov vrednotenja z uporabo pretežno netržnih podatkov (»unobservable 

market inputs«). 

Prekinitev pripoznavanja finančnih inštrumentov 

Finančno sredstvo se izknjiži, ko so prenesena tveganja in koristi in kontrola nad pogodbenimi pravicami, 

povezanimi s finančnim inštrumentov. Finančna obveznost se izknjiži, ko je poplačana, ukinjena ali zastarana. 

Naložbene nepremičnine – pokojninski skladi 

Naložbene nepremičnine (zemljišča in zgradbe) se vodijo ločeno od ostalih opredmetenih osnovnih sredstev. 

Merila za uvrstitev nepremičnin v to skupino so naslednja: 

1. naložbene nepremičnine morajo ustvarjati gospodarske koristi. Uporabljajo se za dajanje v najem 

prinašajo najemnino ali povečujejo njihovo nabavno vrednost, 

2. niso namenjene za prodajo v bližnji prihodnosti v rednem poslovanju, 

3. nabavno vrednost je mogoče zanesljivo izmeriti. 

Ob pridobitvi se naložbena nepremičnina izmeri po nabavni vrednosti, ki vključuje stroške posla, nato pa se 

naložbene nepremičnine merijo po modelu poštene vrednosti. Poštena vrednost naložbene nepremičnine se 

izmeri na podlagi tržne vrednosti na dan bilance stanja, ki se jo ugotavlja s pomočjo uveljavljenih metod 

ocenjevanja tržnih vrednosti nepremičnin ( primerljive tržne cene, cene zadnje transakcije). Prevrednotenje 

naložbenih nepremičnin podjetje opravi vsaj ob zaključku poslovnega leta, v primeru večjih tržnih sprememb pa 

se prevrednotenje lahko opravi tudi večkrat znotraj poslovnega leta.  
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Poslovne in druge terjatve 

Poslovne terjatve so pripoznane v vrednosti izdanih računov zmanjšane za morebitne popravke vrednosti. Ocena 

popravkov vrednosti je zasnovana na podlagi razumnega pričakovanja družbe, da poplačilo ni več verjetno v 

celoti oziroma določenem znesku.  

Denar in denarni ustrezniki 

V računovodstvu družbe oz. skladov se kot denarna sredstva izkazujejo denarna sredstva v blagajni v upravi 

družbe in dobro imetje na računih pri bankah in depoziti na odpoklic. 

V izkazu denarnih tokov zavarovalnica kot denar in denarne ustreznike prikazuje sredstva na računih pri banki in 

prosta denarna sredstva pri upravitelju naložb kritnega sklada. Pri sestavi izkaza denarnih tokov zavarovalnica 

uporablja posredno metodo sestave navedenega izkaza. 

Kapital 

Kapital zavarovalnice sestavljajo navadne delnice. Navadne delnice dajejo imetniku glasovalno pravico in na 

podlagi sklepa skupščine pravico do dividende. 

Direktni dodatni stroški izdaje novih delnic, zmanjšani za davčne učinke, bremenijo kapital. V primeru, da 

katerakoli družba iz skupine kupi delnice matične družbe, plačilo vključujoč direktne transakcijske stroške, 

zmanjšane za davčne učinke, bremeni kapital kot postavka lastne delnice do trenutka ko te delnice niso ponovno 

izdane, prodane ali umaknjene. V primeru kasnejše prodaje ali izdaje teh delnic so vsi učinki prodaje ali izdaje 

vključeni v kapital.  

Klasifikacija zavarovalnih pogodb 

Klasifikacija zavarovalnih pogodb Prve osebne zavarovalnice je narejena na podlagi: 

 mednarodnega standarda računovodskega poročanja 4 (MSRP 4) 

 mednarodnega aktuarskega standarda št. 3 (IASP 3) 

Zavarovalna pogodba je pogodba, po kateri ena stranka (zavarovatelj) prevzame precejšnje zavarovalno tveganje 

od druge stranke (imetnika police) tako, da se strinja, da bo imetniku police povrnila škodo, ki bi jo imetnik 

police utrpel v določenem bodočem dogodku (zavarovani dogodek), katerega nastop je negotov. 

Po MSRP 4 se šteje, da je dogodek negotov, če ob sklenitvi pogodbe ni jasno: 

 ali se bo zavarovalni dogodek pojavil, 

 kdaj se bo pojavil oziroma 

 kolikšna bo zavarovalnina. 

Zavarovalno tveganje je pomembno, če bi lahko zavarovalni dogodek povzročil, da bi moral zavarovatelj plačati 

pomembne dodatne zneske, po kakršnemkoli scenariju razen tistih, ki ne vključujejo trgovalne sestavine (t.j. 

nimajo očitnega učinka na gospodarnost posla). Če je treba po scenarijih, ki vključujejo trgovalno sestavino, 

plačati pomembne dodatne zneske, je lahko izpolnjen pogoj iz prejšnjega stavka tudi v primeru, ko obstaja 

izjemno mala verjetnost, da se bo zgodil zavarovalni dogodek, ali kadar je pričakovana (t.j. z verjetnostjo 

tehtana) sedanja vrednost pogojnih finančnih tokov majhen delež pričakovane sedanje vrednosti vseh preostalih 

pogodbenih finančnih tokov. 

Zavarovatelj oceni pomembnost zavarovalnega tveganja v vsakem primeru posebej in ne na podlagi sklicevanja 

na pomembnost računovodskih izkazov. Tako je lahko zavarovalno tveganje pomembno tudi v primerih, ko 

obstaja minimalna verjetnost materialne škode za celotno skupino pogodb. Takšno ocenjevanje posameznih 

primerov pogodb olajša opredelitev pogodb kot zavarovalnih pogodb. Če pa je relativno homogena skupina malih 

pogodb sestavljena le iz takšnih pogodb, ki prenašajo zavarovalno tveganje, zavarovatelju ni treba preverjati 

vsake pogodbe v tej homogeni skupini in tako ugotavljati tistih nekaj neizpeljanih pogodb, ki prenašajo 

nepomembno zavarovalno tveganje. 

Zavarovalnica razvrsti zavarovalne pogodbe v homogene skupine, za katere nato oceni pomembnost 

zavarovalnega tveganja. Pogodbam v posamezni skupini so skupni predvsem zavarovalna vrsta, zavarovalni 

pogoji, vrste kritja ter način plačevanja premije (enkratna premija oziroma redno plačevanje premije). 

Zavarovalne pogodbe, ki prinašajo pomembno zavarovalno tveganje, se knjigovodsko obravnavajo v skladu z MSRP 

4. Če zavarovalne pogodbe ne prinašajo pomembnega zavarovalnega tveganja, kot je opredeljeno v tem členu 

oz. v klasifikaciji zavarovalnih pogodb, se računovodsko obravnavajo kot finančne pogodbe po MRS 39. 

Podrobnejša računovodska obravnava posameznih zgoraj navedenih kategorij je opisana v nadaljevanju. 

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb - zavarovalno tehnične rezervacije 

Oblikovanje dolgoročnih zavarovalno – tehničnih rezervacij za zavarovalne pogodbe je predpisano z Zakonom o 

zavarovalništvu, njegovimi podzakonskimi akti in MSRP 4. 
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Zavarovalnica mora z vsemi zavarovalnimi posli, ki jih opravlja, oblikovati ustrezne zavarovalno-tehnične 

rezervacije (v nadaljevanju ZTR), namenjene kritju bodočih obveznosti iz zavarovanj in morebitnih izgub zaradi 

tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov, ki jih opravlja. Zavarovalnica mora oblikovati naslednje vrste ZTR: 

 rezervacije za prenosne premije, 

 rezervacije za bonuse, popuste in storno,  

 škodne rezervacije, 

 druge ZTR, 

 matematične rezervacije, 

 rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. 

Izračuni ZTR se sestavljajo na stanje na zadnji dan obračunskega obdobja oziroma poslovnega leta. 

Zavarovalnica najmanj enkrat letno preverja ustreznost višine oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij. V 

primeru, da rezervacije niso zadostne, se dodatno oblikovanje izvede v breme dobička tekočega leta. LAT test 

je pokazal ustrezno oblikovane rezervacije. 

Prihodki in odhodki iz naslova naložb se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Obračunana premija in obračunani 

kosmati zneski škod so prav tako vključeni v izkaz poslovnega izida zavarovalnice. Enako velja za vstopne in 

izstopne stroške ter upravljavsko provizijo. 

Računovodsko izkazovanje ZTR je razčlenjeno po vrstah rezervacij in predpisano s kontnim načrtom za 

zavarovalnice. 

Sredstva in obveznosti iz finančnih pogodb 

Ta postavka predstavlja premoženje pokojninskih skladov, ki zagotavljajo izpolnitev obveznosti do zavarovancev. 

Prva upravlja štiri pokojninske sklade v skladu z Zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. 

Med premoženje pod to postavko sodijo naložbe ter denarna sredstva. Naložbe na skladih so razdeljene na: 

 naložbe po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida,  

 naložbe do zapadlosti, 

 posojila in terjatve ter 

 naložbene nepremičnine. 

Prihodki in odhodki iz naslova naložb se direktno pripoznajo zavarovancem. Vplačila premij, realizirani in 

nerealizirani kapitalski dobički in izgube so vključene v to postavko in niso vključene v izkaz poslovnega izida 

družbe. Vstopni stroški ter upravljavska provizija skladov so vključene v to postavko.  

V primeru družbe so vstopni stroški in upravljalska provizija del izkaza poslovnega izida družbe, kot prihodki. 

Obveznosti iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so sestavljene iz dveh delov in sicer 

garantirane obveznosti ter obveznosti nad garantirano. Vsi pokojninski načrti družbe namreč vsebujejo 

garantirani donos, ki se giblje od 40% do 60% zajamčenega donosa v skladu z ZPIZ-1. Za garantirane obveznosti 

in zajamčen donos jamči družba. 

Pozavarovanje 

S pozavarovanjem zavarovalnica del tveganja prenese na pozavarovalnico, kot nadomestilo pa ji plača 

pozavarovalno premijo. 

Prva osebna zavarovalnica naredi pozavarovalni obračun vsak konec kvartala na podlagi izračuna aktuarske 

službe. Pozavarovalno premijo pripozna kot obveznost do pozavarovalnic za pozavarovalne premije. Prav tako 

zavarovalnica vsak konec kvartala naredi obračun pozavarovalne škode. Pozavarovalne škode pripozna kot 

terjatve do pozavarovalnic za deleže v zneskih pozavarovalnih škod iz pozavarovanja. Spremembo prenosne 

premije za pozavarovalni del ter spremembo škodne rezervacije za pozavarovalni del Prva osebna zavarovalnica 

ugotavlja na koncu vsakega tromesečja na dan izračuna prenosne premije oziroma škodne rezervacije.  

V bilanci stanja se pozavarovalni del zavarovalno-tehničnih rezervacij izkazuje med sredstvi zavarovalnice. 

Prihodki 

Prihodki so pripoznani, če je verjetno, da bodo družbi pritekale gospodarske koristi in jih je mogoče zanesljivo 

izmeriti. Glavnina prihodkov izvira iz naslednjih sklopov: 

Prihodki iz zavarovalnih premij 

Čisti prihodki od zavarovalnih premij so izračunani iz kosmatih zavarovalnih premij, zmanjšanih za pozavarovalni 

del in so popravljeni za spremembo kosmate prenosne premije, ki je korigirana za delež pozavarovateljev v 

prenosni premiji. Obračunana kosmata zavarovalna premija pri zavarovalnih pogodbah pomeni v obdobju 

obračunano zavarovalno premijo.  
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Kosmate obračunane zavarovalne premije se v računovodskih evidencah pripoznajo na dan obračuna in ne na dan 

plačila.  

Prihodki iz naslova provizij 

 Vstopna provizija 

Zavarovalnica si za opravljanje svoje dejavnosti skladno s pokojninskim načrtom in splošnimi pogoji 

zaračunava vstopno provizijo, kar pomeni, da se zbrana sredstva, ki se prenašajo v posamezni kritni 

sklad zmanjšajo za vstopne stroške, kritni sklad pa upravlja s sredstvi v okviru čiste premije. Prihodki iz 

vstopnih provizij se v celoti priznajo ob obračunu. 

 Upravljalska provizija 

Zavarovalnica upravlja s štirimi pokojninskimi kritnimi skladi in z dvema kritnima skladoma z naložbenim 

tveganjem, ki jim zaračunava upravljalsko provizijo, kar pomeni, da se mesečno vrednost sredstev 

posameznih kritnih skladov zmanjša za upravljalske stroške. 

 Izstopna provizija 

Zavarovalnici v skladu s pokojninskim načrtom in splošnimi pogoji pripada izstopna provizijo, kar 

pomeni, da se odkupna vrednost zmanjša za izstopne stroške, in takšno čisto vrednost nato dobi 

posameznik, ki je prekinil zavarovanje. 

Obresti 

Prihodki od obresti se obračunavajo in pripoznajo na osnovi efektivne obrestne mere. 

Dividende 

Dividende se pripoznajo, ko zavarovalnica pridobi pravico do izplačila. 

Odhodki in stroški 

Poslovne odhodke sestavljajo v zavarovalnici čisti odhodki za škode, odhodki za povečanja matematičnih 

rezervacij, čisti odhodki za bonuse in popuste, odhodki za povečanja drugih čistih tehničnih rezervacij, odhodki 

za čiste obratovalne stroške, drugi čisti zavarovalni odhodki in tisti del odhodkov naložb, ki se ne nanaša na 

finančne odhodke. 

Čisti odhodki za škode 

Čisti odhodki za škode so kosmati zneski škod (odškodnine in cenilni stroški), zmanjšani za pozavarovalni del ter 

popravljeni za spremembo kosmatih škodnih rezervacij, ki so korigirane za deleže pozavarovateljev v teh 

rezervacijah. Cenilni stroški vsebujejo zunanje in notranje stroške ocenitve upravičenosti in zneskov 

odškodninskih zahtevkov za škodne primere.  

Čisti obratovalni stroški in stroški pridobivanja zavarovanj 

Čisti obratovalni stroški obsegajo posredne in neposredne stroške pridobivanja zavarovanj ter druge obratovalne 

stroške, t.j. amortizacijo sredstev potrebnih za obratovanje, stroške dela, stroške storitev fizičnih oseb, ki ne 

opravljajo dejavnosti in ostale obratovalne stroške v delu, ki ni bil izkazan v okviru drugih postavk stroškov. 

Skladno z MSRP, BC 116, razmejevanje stroškov pridobivanja zavarovanj pri zavarovalnih pogodbah ni ne 

prepovedano ne zahtevano. Standard prav tako ne predpisuje, kateri stroški se lahko razmejujejo, obdobje, na 

katerega se lahko razmejujejo ali metodo amortizacije. Pri večini zavarovanj so direktni in indirektni stroški 

pridobivanja zavarovanj strošek obdobja. Pri naložbenih zavarovanjih, ki se tržijo preko zunanje mreže pa 

zavarovalnica direktne stroške pridobivanja zavarovanj razmeji na daljše časovno obdobje. Navedeni razmejeni 

stroški se prikažejo v aktivi bilance stanja, spremembe v stanju razmejitev na začetku in koncu obračunskega 

obdobja pa se izkažejo kot posebna postavka v izkazu poslovnega izida v okviru stroškov pridobivanja zavarovanj. 

Stopnjo amortizacije določi aktuar na podlagi dinamike črpanja pripadajočih prihodkov.  

Zaslužki zaposlencev 

Zaslužki zaposlencev vključujejo plače in ostale dodatke v skladu s kolektivno pogodbo. Prispevki v pokojninski 

sklad na ravni države, socialno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost pripoznava 

Prva kot tekoče stroške obdobja. Zavarovalnica pripoznava tudi morebitne bodoče stroške na podlagi kolektivne 

pogodbe v zvezi z zaposlenimi v skladu z MRS19. Omenjeni stroški so preračunani na podlagi aktuarske metode 

in so pripoznani čez celotno obdobje posameznih zaposlenih, na katere se nanaša kolektivna pogodba.  

Stroške odpravnin ob upokojitvi in jubilejne nagrade se ob izplačilu pripozna kot obratovalne stroške (stroške 

dela) v izkazu poslovnega izida. Na enak način se pripozna tudi spremembe teh rezervacij zaradi izplačil oz. 

novih oblikovanj. Prevrednotenje rezervacij, ki nastanejo zaradi povečanja ali zmanjšanja sedanje vrednosti 

obveznosti zaradi spremembe aktuarskih postavk in izkustvenih prilagoditev, pa se pripoznajo kot aktuarski 

dobički ali izgube v drugem vseobsegajočem donosu, in sicer le za rezervacije za odpravnine ob upokojitvi. 
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Predpostavke izračuna so naslednje: 

 popolna tablica umrljivosti za Slovenija 2007, 

 upokojitvena starost in pokojninska doba skladno z ZPIZ-2, 

 rast osebnih dohodkov 2,5%, 

 višina odpravnine ob upokojitvi skladno z zakonom enaka višji vednosti dveh povprečnih plač 

zaposlenega v podjetju ali dveh povprečnih plač v RS, 

 višina jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči skladno z Uredbo, 

 diskontna obrestna mera je 2,54%. 

V letu 2014 so predpostavke ostale enake kot v 2013 z izjemo diskontne obrestne mere ki znaša v letu 2014 2,54% 

(2013 je bila 3,9%). Učinek spremembe diskontne stopnje predstavlja povečanje rezervacij v višini 9.333 EUR. Za 

družbo izračun za 2014 ni pomemben, zato zneski v izkazu vseobsegajočega donosa niso posebej razkriti. Tudi za 

2013, družba ni naredila posebnega razkritja v izkazu vseobsegajočega donosa. 

Operativni in finančni najem 

Najem je pogodbeno razmerje, v katerem najemodajalec prenese na najemnika v zameno za plačilo pravico do 

uporabe sredstva za dogovorjen čas.  

V primeru, ko je zavarovalnica najemodajalec, se najem razvrsti kot finančni najem, če se pri njem prenesejo 

skoraj vsa tveganja in koristi, povezani z lastništvom. Ko so sredstva predmet finančnega najema, je sedanja 

vrednost najema pripoznana kot terjatev in vključena v postavko »posojila«. Razlika med bruto vrednostjo in 

sedanjo vrednostjo terjatve je pripoznana kot pridobljen finančni prihodek. Prihodek najema je pripoznan v času 

trajanja najema ob uporabi neto investicijske metode (pred obdavčitvijo), ki odraža stalno periodično stopnjo 

zaslužka in je vključena v obrestne prihodke.  

V primeru, ko je zavarovalnica najemnik, se opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na finančni najem, 

izkaže po pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti minimalnih plačil do konca najema, zmanjšani za nabrano 

amortizacijo in izgubo zaradi slabitev, in sicer po tisti, ki je nižja. Ta sredstva se amortizirajo v dobi koristnosti 

sredstva. Če ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do konca trajanja finančnega najema, 

je treba takšno opredmeteno osnovno sredstvo amortizirati med trajanjem finančnega najema, ali v dobi njegove 

koristnosti in sicer v dobi, ki je krajša.  

Najem, ki ni finančni najem, je poslovni najem. Pri poslovnem najemu se knjigovodska vrednost najetega sredstva 

poveča za začetne direktne stroške, nastale pri posredovanju poslovnega najema in se pripozna v obdobju najema 

na enaki osnovi kot prihodki od najema. Najemnine so pripoznane kot prihodek v obdobju, v katerem nastanejo. 

Finančni odhodki 

Finančne odhodke zavarovalnica uvršča med odhodke naložb. Odhodke naložb zavarovalnica razčlenjuje na 

odhodke naložb, financiranih iz posameznih vrst tehničnih rezervacij in prenosnih premij, in odhodke naložb, 

financiranih iz drugih virov. 

Davki 

Tekoči davki 

Obveznost oziroma terjatev za tekoče davke za sedanje in pretekla obdobja se izmeri v znesku, ki ga 

zavarovalnica pričakuje da ga bo plačala oziroma dobila od davčne uprave. Obveznosti ali terjatve za tekoče 

davke se izmerijo na podlagi davčnih stopenj veljavnih na dan bilance stanja.  

Odloženi davki 

Odložene terjatve in obveznosti za davek iz dobička se obračunavajo po metodi obveznosti v bilanci stanja. 

Pripoznavajo se samo odložene terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz začasnih razlik.  

Odložena terjatev za davek se pripozna tudi za neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščenih davčnih dobropisov 

ki se prenašajo v naslednje obdobje, v kolikor je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi dobiček v 

breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčne dobropise. 

Terjatve za odložene davke se pregledujejo na dan bilance stanja in se oslabijo za tisti del terjatev, za katerega 

ni več mogoče pričakovati, da bo v prihodnosti obstajal ustrezen obdavčljivi dobiček v breme katerega bo mogoče 

uporabiti neizkoriščene davčne izgube. 

Obveznosti ali terjatve za odložene davke se izmerijo na podlagi davčnih stopenj za katere se pričakuje, da bodo 

uporabljene ko bo sredstvo realizirano ali obveznost plačana. Pri tem se upoštevajo davčne stopnje (in davčni 

predpisi), veljavni ali blizu sprejetja na dan bilance stanja.  

Odloženi davek se pripozna neposredno v breme ali dobro izkaza vseobsegajočega donosa, če se davek nanaša 

na postavke, pripoznane neposredno v breme ali dobro izkaza vseobsegajočega donosa.  
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16.2 SPREMEMBE STANDARDOV IN POJASNIL 

Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov sklada, so enake kot pri pripravi 

računovodskih izkazov sklada za poslovno leto, končano na 31.12.2013, z izjemo novo sprejetih ali spremenjenih 

pojasnil, ki so stopili v veljavo s 1.1.2014 in so navedeni v nadaljevanju.  

 MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (prenova) 

 MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje (dopolnitev) – Pobotanje finančnih sredstev in finančnih 
obveznosti  

 MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MRS 27 Ločeni računovodski izkazi 

 MSRP 11 Skupni aranžmaji 

 MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih 

 MRS 39 Finančni instrumenti (dopolnilo): pripoznavanje in merjenje - Prenova izpeljanih finančnih 
instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem 

 MRS 36 Oslabitev sredstev (dopolnilo) – Razkritja nadomestljive vrednosti nefinančnih sredstev 

 OPMSRP 21: Dajatve 
 

Vpliv novo sprejetih standardov in pojasnil na računovodske izkaze sklada je opisan v nadaljevanju.  

• MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (prenova) 

Standard je bil dopolnjen kot posledica uvedbe novih standardov MSRP 11 Skupni aranžmaji, MSRP 12 Razkritje 

deležev v drugih podjetjih in MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja, ki se odslej imenuje MRS 28 

Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige. Sprememba ne vpliva na finančni položaj ali 

poslovanje družbe.  

• MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje (dopolnilo) - Pobotanje finančnih sredstev in finančnih 
obveznosti 

Dopolnilo pojasnjuje pomen izraza »pravnomočna pravica do pobotanja« in upoštevanje meril iz MRS 32, ki 

veljajo za mehanizme poravnave centralnih klirinških družb, ki ne uporabljajo sočasnih bruto mehanizmov 

poravnave. Sprememba ne vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe.  

• MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 27 Ločeni računovodski izkazi 

Ta standard nadomešča standard MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi v delu, ki se nanaša na 

skupinske računovodske izkaze. Obenem obravnava vprašanja, ki so povzeta v SOP-12 Konsolidacija – podjetja za 

posebne namene . MSRP 10 uvaja enoten model obvladovanja za vsa podjetja, tudi za podjetja za posebne 

namene. Spremembe, ki jih uvaja MSRP 10 bodo od poslovodstva zahtevale pomembne presoje pri določitvi 

obvladovanih podjetij, ki jih mora obvladujoče podjetje vključiti v konsolidacijo v primerjavi z zahtevami MRS 

27. Sprememba ne vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe. 

• MSRP 11 Skupni aranžmaji 

Novi standard nadomesti MRS 31: Deleži v skupnih vlaganjih in SOP 13 Skupaj obvladovana podjetja – Nedenarni 

prispevki podvižnikov. Novi standard ukinja možnost proporcionalnega uskupinjevanja za skupaj obvladovana 

podjetja po MRS 31, s čimer je možna samo še kapitalska metoda uskupinjevanja. Sprememba ne vpliva na 

finančni položaj ali poslovanje družbe. 

• MSRP 12 Razkrivanje deležev v drugih družbah 

Ta standard vključuje vsa razkritja v zvezi s skupinskimi računovodskimi izkazi, vsebovanimi v MRS 27, kakor tudi 

razkritja, vsebovana v MRS 28 in MRS 31. Ta razkritja se nanašajo na deleže podjetja v odvisnih družbah, skupnih 

aranžmajih, pridruženih družbah in strukturiranih podjetjih. Poleg tega novi standard uvaja tudi vrsto novih 

razkritij. Sprememba ne vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe. 

 • MRS 39 Finančni instrumenti (dopolnilo): pripoznanje in merjenje - Prenova izvedenih finančnih 
instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem 

Spremembe standarda omogočajo nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganji v primerih, ko sklad 

izvedeni finančni instrument, ki je bil označen kot instrument za varovanje pred tveganjem, prenovi z namenom 

izpolnjevanja določenih meril. Sprememba standarda uvaja izjemo od zahteve po prekinitvi obračunavanja 

varovanja pred tveganjem v določenih okoliščinah, v katerih pride ob obračunu tega instrumenta, do spremembe 

pri nasprotni stranki tega instrumenta. Sprememba ne vpliva na finančni položaj ali poslovanje družbe.  
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• MRS 36 Oslabitev sredstev (dopolnilo) - Razkritje nadomestljive vrednosti nefinančnih sredstev)  

S to spremembo Odbor umika iz standarda zahteve, ki so nepričakovane posledice spremembe standarda MSRP 

13. Obenem prenovljeni standard zahteva razkritje nadomestljive vednosti sredstva ali vsake denar ustvarjajoče 

enote, za katero je podjetje v obdobju poročanja pripoznalo ali odpravilo oslabitev. Sprememba ne vpliva na 

finančni položaj ali poslovanje družbe, prav tako nima vpliva na razkritja.  

   • OPMSRP 21: Dajatve 

Odbor za pojasnjevanje mednarodnih računovodskih standardov s to spremembo podrobneje pojasnjuje obračun 

obveznosti za dajatve (razen davka od dohodka pravnih oseb) v računovodskih izkazih podjetij. Pojasnilo  

podrobneje pojasnjuje uporabo MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva. MRS 37 določa 

merila za pripoznanje obveznosti, vključno z zahtevo, da ima podjetje sedanje obveze, ki so posledica  

obvezujočih preteklih dogodkov. Odbor pojasnjuje, da sklad pripozna obveznost plačila dajatve v trenutku, ko 

pride do dejavnosti, ki jo opisuje navezujoča se zakonodaja, in ki povzroči plačilo dajatve. Dopolnitev ne vpliva 

na finančni položaj ali poslovanje družbe. 

Novi Standardi in pojasnila, ki še niso veljavna ali jih EU še ni potrdila.  

Skladno z zahtevami MSRP in EU bo morala družba za prihodnja obdobja upoštevati sledeče nove, prenovljene 

ali dopolnjene standarde in pojasnila. Družba pregleduje vpliv še neobveznih standardov in pojasnil, ki stopijo v 

veljavo ali, ki jih bo EU potrdila s 1. Januarjem 2015 ali kasneje. 

MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva in MRS 38 Neopredmetena dolgoročna sredstva (dopolnilo): Pojasnilo 
sprejemljivih metod za obračun amortizacije 

Dopolnilo standarda velja za letna obdobja z začetkom 1 januarja 2016 ali pozneje. Dopolnilo pojasnjuje 

usmeritve vsebovane v MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva in MRS 38 Neopredmetena dolgoročna sredstva ki 

določajo, da prihodki odražajo vzorec gospodarskih koristi, ki jih podjetje ustvari pri poslovanju (katerega del je 

sredstvo) in ne gospodarske koristi, ki jih podjetje porabi z uporabo sredstva. Glede na to podjetje amortizacijo 

sredstev ne more obračunati na podlagi razmerja med ustvarjenimi prihodki in prihodki, ki jih podjetje pričakuje, 

da jih bo ustvarilo, temveč lahko to razmerje uporabi le v zelo omejenih okoliščinah za obračun amortizacije 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Dopolnila še ni potrdila EU. Družba ne pričakuje, da bo sprememba 

vplivala na njene računovodske izkaze. 

MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva in MRS 41 Kmetijstvo (dopolnilo): Rodovitne rastline (Bearer Plants) 

Dopolnilo velja za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2016 ali pozneje. Dopolnila standarda še ni potrdila EU. 

Družba ne pričakuje, da bo sprememba vplivala na njene računovodske izkaze. 

MRS 19 Zaslužki zaposlencev (dopolnilo) Prispevki zaposlencev  

Dopolnilo velja za letna obdobja z začetkom 1. februarja 2015 ali pozneje in obravnava prispevke zaposlencev 

ali tretjih v program z določenimi zaslužki. Namen dopolnila je poenostaviti obračun prispevkov, ki so neodvisni 

od delovne dobe zaposlenca, na primer prispevki zaposlencev, ki so obračunani na podlagi določenega odstotka 

plače. Družba ne pričakuje, da bo sprememba vplivala na njene računovodske izkaze. 

MSRP 9 Finančni instrumenti – Razporeditev in merjenje, 

Standard velja za letna obdobja z začetkom 1 januarja 2018 ali pozneje. Zgodnja uporaba standarda je dovoljena. 

Prenovljeni standard vsebuje zahteve vseh posameznih faz projekta prenove MRP 9 in nadomešča standard MRS 

39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje ter vse predhodne različice standarda MSRP 9. Prenovljeni 

standard uvaja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanja njihove 

oslabitve in računovodskega varovanja pred tveganji. Standarda še ni potrdila EU. Družba še ocenjuje kakšen 

vpliv bo imela sprememba standarda na poslovanje in na računovodske izkaze družbe. 
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MSRP 11 Skupni aranžmaji (dopolnilo): Obračunavanje nakupa deležev v skupaj obvladovanem podjetju 

Dopolnila so veljavna za letna obdobja, ki se začnejo 1 januarja 2016 ali pozneje in pojasnjujejo obračunavanje 

deležev v skupnih podvigih in skupaj obvladovanih podjetjih. Dopolnilo uvaja nova navodila za obračun nakupa 

deleža v skupaj obvladovanem podjetju, katerega dejavnost predstavlja poslovanje sladno z MSRP in določa 

ustrezno računovodsko obravnavo nakupov teh deležev. Dopolnila še ni potrdila EU. Družba ne pričakuje, da bo 

sprememba vplivala na njene računovodske izkaze. 

MSRP 14 razmejitve, ki izhajajo iz reguliranih storitev 

Standard velja za letna obdobja z začetkom 1. Januarja 2016 ali pozneje. Novega standarda še ni potrdila EU. 

Družba ne pričakuje, da bo sprememba vplivala na njene računovodske izkaze. 

MSRP 15 Prihodki iz pogodb s strankami 

Uporaba novega standarda velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. Januarja 2017 ali pozneje. Novi standard 

MSRP 15 uvaja nov pet-stopenjski model pripoznanja prihodkov, ki jih podjetje doseže na podlagi pogodb s 

strankami (z nekaterimi izjemami) ne glede na vrsto posla iz katerega izhajajo prihodki ali gospodarske panoge. 

Zahteve standarda veljajo tudi za pripoznanje in merjenje dobičkov in izgub pri prodaji nekaterih nefinančnih 

sredstev, ki jih podjetje ne ustvari v okviru rednega poslovanja (npr. prodaja opredmetenih osnovnih sredstev 

ali neopredmetenih dolgoročnih sredstev). Standard od podjetij zahteva izčrpno razkritje vključno z razdružitvijo 

celotnih prihodkov, informacije o izpolnjevanju obvez, spremembah stanj na računih sredstev in obveznosti med 

različnimi obdobji ter ključne presoje in ocene poslovodstva. Novega standarda še ni potrdila EU. Družba še 

ocenjuje kakšen vpliv bo imela sprememba standarda na poslovanje in na računovodske izkaze družbe. 

MRS 27: Ločeni računovodski izkazi (dopolnilo) 

Dopolnitve veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. Januarja 2016. Dopolnitve standarda MRS 27 podjetjem 

omogočajo, da v svojih ločenih računovodskih izkazih naložbe v odvisne družbe, skupaj obvladovana in pridružena 

podjetja pripoznajo po kapitalski metodi. Dopolnilo bo podjetjem v določenih zakonodajnih pristojnostih 

omogočilo lažji prehod na MSRP pri pripravi ločenih računovodskih izkazov in s tem znižanje stroškov skladnosti, 

ne da bi bile zaradi tega informacije za vlagatelje okrnjene. Novega standarda še ni potrdila EU. Družba ne 

pričakuje, da bo sprememba vplivala na njene računovodske izkaze. 

Dopolnila standarda MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 Investicije v pridružena in skupaj 
obvladovana podjetja: Prodaja ali prispevek sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženim ali skupaj 
obvladovanim podjetjem  

Dopolnilo obravnava neskladja med zahtevami standardov MSRP 10 in MRS 28 pri prodaji ali prispevku sredstev 

med vlagateljem in njegovim pridruženim ali skupaj obvladovanim podjetje. V skladu z novimi dopolnili 

standardov podjetje celoten znesek dobička ali izgube pri prodaji pripozna kadar gre za poslovanje ne glede na 

to ali je del odvisne družbe ali ne. Delni dobiček ali izgubo podjetje pripozna kadar je v posel vključeno sredstvo, 

ki ni del poslovanja, tudi če so sredstva del odvisne družbe. Dopolnila standardov veljajo za letna obdobja z 

začetkom 1. Januarja 2016 ali pozneje. Novega dopolnila še ni potrdila EU. Družba ne pričakuje, da bo 

sprememba vplivala na njene računovodske izkaze. 

Letne izboljšave MSRP v obdobju 2010-2012   

V obdobju 2010-2012 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil sklop sprememb spodaj 

navedenih standardov, ki so veljavni za letna obdobja z začetkom 1. februarja 2015 ali pozneje. Družba ne 

pričakuje, da bodo izboljšave  vplivale na njene računovodske izkaze. 

 MSRP 2 Plačilo z delnicami: Dopolnilo spreminja opredelitev izraza “zahtevani pogoj” in “tržni pogoj” 

in uvaja opredelitev izrazov “pogoji glede uspešnosti” in “pogoji glede dela”, ki sta bila prej 

obravnavana v okviru “zahtevanih pogojev«.  

 MSRP 3 Poslovne združitve: Dopolnilo pojasnjuje, da se po prvotnem pripoznanju, nakupi  deležev, ki 

niso opredeljeni kot kapitalski deleži, merijo po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida ne glede 

na to, ali spadajo okvir zahtev standarda MSRP Finančni instrumenti ali ne.   

 MSRP 8 Poslovni odseki: Dopolnilo od podjetja zahteva razkritje poslovodskih presoj za določitev 

skupnih meril v zvezi s poslovnimi odseki in pojasnjuje, da sme sredstva poročevalskega segmenta 

uskladiti s celotnimi sredstvi podjetja samo, če redno poroča o sredstvih poslovnega odseka.   
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 MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti: V poglavju Podlaga za zaključke dopolnilo MSRP 13 podrobneje 

pojasnjuje, da z objavo MSRP 13 in dopolnili standardov MSRP 9 in MRS 39 ne odpravlja možnosti, da 

podjetje  kratkoročne terjatve in obveznosti, za katere ne obstaja dogovor o višini obrestne mere, 

vrednoti v višini zneska, ki je naveden na računu, v kolikor je vpliv razobrestenja terjatev in obveznosti 

nepomemben.    

 MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva: Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje ob prevrednotenju 

sredstva njegovo bruto neodpisano vrednost prilagoditi skladno s prevrednotenjem njegove neodpisane 

vrednosti.   

 MRS 24 Razkrivanje povezanih strank: Dopolnilo pojasnjuje, da je upravljavsko podjetje, t.j. podjetje, 

ki drugemu podjetju posreduje ključne storitve upravljanja, povezana stranka.  

 MRS 38 Neopredmetena dolgoročna sredstva: Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje ob  

prevrednotenju neopredmetenega dolgoročnega sredstva njegovo bruto neodpisano vrednost prilagoditi 

skladno s prevrednotenjem njegove neodpisane vrednosti.   

Letne izboljšave standardov in pojasnil v obdobju 2011-2013  

V obdobju 2011-2013 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil sklop sprememb spodaj 

navedenih standardov, ki so veljavni za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2015 ali pozneje.  Družba ne 

pričakuje, da bodo izboljšave  vplivale na njene računovodske izkaze. 

 MSRP 1 Prva uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Dopolnilo pojasnjuje, da 

lahko podjetje izbere med uporabo trenutno veljavnega standarda ali spremenjenega standarda, 

katerega uporaba še ni obvezna. Zgodnja uporaba standarda je dovoljena pod pogojem, da ga podjetje 

uporabi dosledno v vseh obdobjih, ki so predstavljena v računovodskih izkazih, ki so prvič pripravljeni v 

skladu z MSRP.  

 MSRP 3 Poslovne združitve: Dopolnilo pojasnjuje, da obračun ustanovitve skupnega aranžmaja v 

računovodskih izkazih tega skupnega aranžmaja ne sodi v sklop zahtev standarda MSRP 3.  

 MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti: Dopolnilo pojasnjuje, da izjeme od zahtev MSRP 13, kot jih 

določa člen 52 standarda MSRP 13, veljajo za vse pogodbe, ki spadajo v okvir zahtev MRS 39 Finančni 

instrumenti: Pripoznavanje in merjenje ali MSRP 9 Finančni instrumenti, ne glede na to, ali izpolnjujejo 

opredelitev finančnih sredstev ali finančnih obveznosti po MRS 32 Finančni instrumenti: Predstavljanje.    

 MRS 40 Naložbene nepremičnine: Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje pri določitvi ali določen 

posel ustreza opredelitvi poslovne združitve v skladu z MSRP 13 Poslovne združitve kakor tudi  opredelitvi 

naložbene nepremičnine po MRS 40 naložbene nepremičnine, ločeno in neodvisno  uporabiti določila 

obeh standardov.  

Letne izboljšave standardov in pojasnil v obdobju 2012-2014  

V obdobju 2012-2014 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil sklop sprememb spodaj 

navedenih standardov, ki so veljavni za letna obdobja z 1. januarja 2016 ali pozneje. Novih dopolnil še ni potrdila 

EU. Družba ne pričakuje, da bodo izboljšave  vplivale na njene računovodske izkaze. 

 MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljena poslovanja: Dopolnilo pojasnjuje,  da 

sprememba metode odsvojitve sredstev (s prodajo ali razdelitvijo med lastnike) ne predstavlja novega 

načrta prodaje temveč le nadaljevanje prvotnega načrta in tako ne pride do prekinitve izpolnjevanja 

zahtev MSRP 5. Dopolnilo tudi pojasnjuje, da sprememba metode prodaje sredstev ne spreminja datuma 

njihove razvrstitve.  

 MSRP 7 Finančni instrumenti: Razkritja: Dopolnilo pojasnjuje, da lahko storitvena pogodba, v kateri je 

določena cena storitev, predstavlja neprestano udeležbo v finančnem sredstvu. Poleg tega dopolnilo 

tudi pojasnjuje, da v zgoščenih medletnih računovodskih izkazih podjetij razkritja v skladu z MSRP 7 v 

zvezi s pobotanjem finančnih sredstev in finančnih obveznosti niso potrebna.  

  



 

 

 

 LETNO POROČILO 2014  48 

 MRS 19 Zaslužki zaposlencev: Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje globino trga visoko kakovostnih 

podjetniških obveznic oceniti na podlagi valute v kateri je izražena obveznost in ne glede na državo v 

kateri se obveznost nahaja. V kolikor globina trga za visoko kakovostne podjetniške obveznice  v tej 

valuti ne obstaja, mora podjetje uporabiti stopnjo donosa državnih obveznic.  

 MRS 34 Medletno računovodsko poročanje: Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje razkritja vključiti 

v medletne računovodske izkaze ali,  kadar so le-ti del večjega medletnega poročila (npr. v okviru 

komentarja za poslovodstvo ali poročila o tveganjih), s sklicevanjem na medletne računovodske izkaze 

med posameznimi obdobji. Odbor je tudi določil, da morajo podjetja posredovati uporabnikom tudi 

druge informacije iz medletnega računovodskega na enaki podlagi in istočasno kot medletne 

računovodske izkaze. Če uporabniki nimajo dostopa do drugih informacij na omenjen način se šteje, da 

je medletno računovodsko poročilo nepopolno.  

MSRP 10, MSRP 12 in MRS 28: Investicijska podjetja: Uporaba izjeme od zahtev konsolidacije  (dopolnila) 

Dopolnila obravnavajo tri vprašanja, ki so se pojavila v praksi pri uporabi izjeme od zahtev konsolidacije za 

investicijska podjetja. Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1 januarja 2016 ali pozneje. Dopolnila 

pojasnjujejo, da izjeme od predstavitve konsolidiranih računovodskih izkazov veljajo za matično družbo, ki je 

odvisna družba investicijskega podjetja, kadar investicijsko podjetje svoje deleže v vseh svoje odvisnih družbah 

izmeri po pošteni vrednosti. Poleg tega dopolnila tudi pojasnjujejo, da je v konsolidacijo vključena samo odvisna 

družba, ki ni obenem investicijsko podjetje in ki investicijskemu podjetju nudi podporne storitve. Vse ostale 

odvisne družbe investicijskega podjetja se izmerijo po pošteni vrednosti. Dopolnila standarda MRS 28 Investicije 

v pridružena in skupaj obvladovana podjetja omogočajo investitorju da, pri uporabi kapitalske metode, ohrani 

metodo poštene vrednosti, ki jo pridružena in skupaj obvladovana podjetja investicijskega podjetja uporabijo 

pri merjenju svojih deležev v odvisnih družbah. Novih dopolnil še ni potrdila EU. Družba ne pričakuje, da bo 

dopolnilo  vplivalo na njene računovodske izkaze.   

MRS 1: Spodbuda razkritja (Dopolnilo) 

Dopolnila standarda MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov spodbujajo podjetja, da pri odločanju katere 

informacije razkriti in kako jih uvrstiti v računovodske izkaze, uporabijo strokovno presojo. Dopolnila veljajo za 

letna obdobja z začetkom 1 januarja 2016 ali pozneje. Dopolnila je pojasnjujejo obstoječe zahteve standarda 

MRS 1 in ne uvajajo nikakršnih pomembnejših sprememb. Dopolnila obravnavajo pomembnost, vrstni red pojasnil, 

vmesne zneske in razdruževanje, računovodske usmeritve in predstavitev postavk izkaza drugega 

vseobsegajočega dobička iz naslova investicij, ki so merjena po kapitalski metodi. Novih dopolnil še ni potrdila 

EU. Družba ne pričakuje, da bo dopolnilo  vplivalo na njene računovodske izkaze. 

 

16.3 DODATNA RAZKRITJA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 

Razkritja, ki jih je podjetje po Zakonu o gospodarskih družbah in računovodskih standardih dolžno vključiti v 
svoje letno poročilo, se nahajajo v posameznih poglavjih in pri postavkah, na katera se nanašajo.  

16.4 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE  

Po datumu bilance niso nastale takšne okoliščine ali nastopili dogodki, ki bi vplivali na izdelavo računovodskih 

izkazov za poslovno leto 2014. 
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16.5 POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

16.5.1 Čisti prihodki od zavarovalnih premij 

Tabela 11: Čisti prihodki od zavarovalnih premij 

 

16.5.2 Prihodki in odhodki naložb 

Neto učinek prevrednotenja finančnih naložb v posesti do zapadlosti in posojil ter finančnih naložb razpoložljivih 

za prodajo v predhodnjem letu 2013 se nanaša predvsem na oslabitev dolžniških vrednostnih papirjev. Neto 

izgube/dobički pri odtujitvah naložb se nanašajo predvsem na realizirane dobičke pri prodaji naložb 

razpoložljivih za prodajo. Neto dobički pri prodaji teh naložb v 2014 so znašali 182.148 EUR (v 2013: 6.456 EUR).  

Tabela 12: Prihodki in odhodki naložb 

v EUR leto 2014 leto 2013 

Prihodki od dividend 74.577 130.621 

       Finančne naložbe vrednotene po pošteni vrednosti 0 14.002 

       Finančne naložbe razpoložljive za prodajo 74.577 116619 

Prihodki za obresti 1.058.417 1.011.573 

       Finančne naložbe vrednotene po pošteni vrednosti 4.461 4.390 

       Finančne naložbe v posesti do zapadlosti in posojila 618.796 846.900 

       Finančne naložbe razpoložljive za prodajo 435.160 160.283 

Neto izgube/dobički pri odtujitvah naložb 201.277 6.437 

       Finančne naložbe vrednotene po pošteni vrednosti - neto 19.129 -19 

    Dobički pri odtujitvah naložb 23.058 0 

    Izgube pri odtujitvah naložb -3.930 -19 

       Finančne naložbe razpoložljive za prodajo - neto 182.148 6.456 

    Dobički pri odtujitvah naložb 325.015 13.416 

    Izgube pri odtujitvah naložb -142.867 -6.960 

Neto tečajne razlike 80.236 -13.771 

       Finančne naložbe vrednotene po pošteni vrednosti - neto 80.128 -13.868 

    Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik 228.082 126.952 

    Odhodki za negativne tečajne razlike -147.953 -140.820 

       Finančne naložbe razpoložljive za prodajo - neto   0 

    Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik   0 

    Odhodki za negativne tečajne razlike   0 

       Finančne naložbe v posesti do zapadlosti in posojila - neto 108 98 

    Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik 125 98 

    Odhodki za negativne tečajne razlike -18 0 

Neto učinek prevrednotenja -17.104 -2.085.348 

 v EUR leto 2014 leto 2013 

Obračunane kosmate zavarovalne premije 11.963.190 9.097.099 

       življenjska zavarovanja 10.731.813 8.708.894 

       premoženjska zavarovanja 1.231.376 388.205 

Pozavarovalni delež v kosmati zavarovalni premiji -587.216 -508.818 

       življenjska zavarovanja -452.479 -460.847 

       premoženjska zavarovanja -134.737 -47.971 

Sprememba kosmate prenosne premije -7.969 -19.584 

       življenjska zavarovanja -6.785 -9.569 

       premoženjska zavarovanja -1.185 -10.015 

Skupaj 11.368.005 8.568.697 
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v EUR leto 2014 leto 2013 

       Finančne naložbe vrednotene po pošteni vrednosti - neto 33.994 33.003 

    Prihodki od prevrednotenja na pošteno vrednost 916.542 795.835 

    Odhodki od prevrednotenja na pošteno vrednost -882.548 -762.832 

       Finančne naložbe razpoložljive za prodajo - neto -50.946 -102.774 

    Prihodki od prevrednotenja 0 0 

    Odhodki od prevrednotenja -50.946 -102.774 

       Finančne naložbe v posesti do zapadlosti in posojila - neto -162 -2.015.577 

    Prihodki od prevrednotenja 0 35.823 

    Odhodki od prevrednotenja -162 -2.051.400 

Drugi finančni prihodki 26 0 

Drugi finančni odhodki -660 -1.083 

Skupaj 1.396.759 -951.570 

 

16.5.3 Drugi zavarovalni prihodki 

Tabela 13: Drugi zavarovalni prihodki 

v EUR leto 2014 leto 2013 

Vstopna provizija 444.003 454.582 

Upravljavska provizija 3.093.263 3.049.142 

Izstopna provizija 177.906 200.703 

Ostalo 6.534 106 

Skupaj 3.721.707 3.704.533 

 

Pretežni del drugih zavarovalnih prihodkov predstavljajo vstopne in upravljavske provizije iz naslova dodatnega 

pokojninskega zavarovanja. 

Zavarovalnica je upravičena do povračila vstopnih stroškov od vplačane premije, ki je ob koncu leta znašala 

največ 1,87% od vplačane premije (2013: 1,87%).  

Zavarovalnica si za vodenje in upravljanje vseh kritnih skladov zaračunava upravljavsko provizijo v višini od 1 do 

1,5% na letni ravni (2013: od 1 do 1,5%). 

Izvajalec pokojninskega načrta je ob prenehanju prostovoljnega dodatnega zavarovanja po pokojninskem načrtu 

upravičen do povračila izstopnih stroškov, ki znašajo 1% odkupne vrednosti ob prenehanju zavarovanja (2013: 

1%).  

Ostali drugi zavarovalni prihodki so prihodki družbe iz naslova zavarovalnih pogodb, ki ne predstavljajo ostalih 

provizij. 

16.5.4 Drugi prihodki 

V znesku drugih prihodkov so zajeti prihodki od storitev, ki jih zavarovalnica zaračunava v okviru svojega 

poslovanja. V 2014 so ti znašali 133.576 EUR (2013: 159.115 EUR).  
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16.5.5 Čisti odhodki za škode 

Tabela 14: Čisti odhodki za škode 

v EUR leto 2014 leto 2013 

Obračunani kosmati zneski škod 3.208.964 2.531.196 

       življenjska zavarovanja 3.165.934 2.481.579 

       premoženjska zavarovanja 43.030 49.617 

Obračunani deleži pozavarovateljev v škodah 132.075 332.419 

       življenjska zavarovanja 132.035 319.882 

       premoženjska zavarovanja 40 12.537 

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij 570.277 45.946 

       življenjska zavarovanja 514.497 37.586 

       premoženjska zavarovanja 55.780 8.360 

Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del 205.986 89.912 

       življenjska zavarovanja 184.687 60.418 

       premoženjska zavarovanja -21.300 29.494 

Skupaj 3.441.179 2.154.811 

 

16.5.6 Sprememba zavarovalno tehničnih rezervacij 

Tabela 15: Sprememba zavarovalno tehničnih rezervacij 

v EUR leto 2014 leto 2013 

Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij     

       Kritni sklad življenjskih zavarovanj 3.291.739 3.087.768 

       Kritni sklad naložbenega tveganja 353.368 334.065 

       Kritni sklad zdravstvenih zavarovanj 3.088 -561 

Skupaj 3.648.195 3.421.833 

 

16.5.7 Obratovalni stroški 

Tabela 16: Obratovalni stroški 

v EUR leto 2014 leto 2013 

Stroški pridobivanja zavarovanj 2.658.872 2.048.547 

Amortizacija vrednosti sr., potrebnih za obratovanje 232.231 199.415 

Stroški dela 1.885.541 1.662.582 

Str. Storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pog.o delu, pog.o 
avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki 
bremenijo podjetje 

28.644 35.179 

Ostali obratovalni stroški 1.474.612 1.143.892 

Neto rezultat iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz posameznih 
pozavarovalnih pogodb (-) 

-56.600 -114.007 

Skupaj 6.223.300 4.975.608 

 

16.5.7.1 Stroški pridobivanja zavarovanj 

Med stroške pridobivanja zavarovanj so šteti stroški provizij posrednikov in stroški marketinških akcij, ki so 

neposredno povezani s pridobivanjem zavarovanj. Stroški provizij posrednikov se nanašajo na provizijo, ki je 

plačana zunanjim sodelavcem in agencijam kot nagrada za uspešno zbiranje zavarovancev. V prikazani postavki 

so zajete tudi spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj v znesku 163.465 EUR (2013: 193.163 

EUR). 
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16.5.7.2 Stroški dela 

V stroške dela za leto 2014 so vključeni stroški plač, regres, nadomestilo za prehrano in prevoz na delo, prispevki 

delodajalca na izplačane plače in izplačila dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

Tabela 17: Stroški dela 

v EUR leto 2014 leto 2013 

Plače zaposlenih 1.465.600 1.267.407 

Regres 45.067 41.333 

Nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo 99.809 91.496 

Prispevki delodajalca na izplačane plače: 218.320 204.376 

        stroški socialnih zavarovanj 98.430 92.143 

        stroški pokojninskih zavarovanj 119.890 112.233 

Plačilo delavcem za dodatno pokojninsko zavarovanje 56.745 57.970 

Skupaj 1.885.541 1.662.582 

 

16.5.7.3 Stroški storitev fizičnih oseb 

Celoten znesek navedenih stroškov v 2014 znaša 28.644 EUR (2013: 35.179 EUR). Stroški se pretežno nanašajo na 

opravljene storitve iz avtorskih pogodb in pogodb o delu in sicer v znesku 22.082 EUR (2013: 23.206 EUR). 

Preostali znesek se nanaša na stroške sejnin.  

16.5.7.4 Ostali obratovalni stroški 

Tabela 18: Ostali obratovalni stroški 

 v EUR leto 2014 leto 2013 

Povračila stroškov v zvezi z delom 130.441 95.899 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 311.779 239.015 

Stroški najemnin 361.674 354.760 

Stroški ostalih storitev 320.908 279.754 

Drugi stroški 349.810 174.463 

Skupaj 1.474.612 1.143.892 

 

Ostali stroški storitev zajemajo stroške telefonov in GSM, stroške v povezavi s KDD ter nekatere druge stroške 

manjših vrednosti. 

V letu 2014 so stroški revizije znašali 39.040 EUR z DDV (2013: 39.040 EUR) in so izkazani v postavki stroški 

intelektualnih in osebnih storitev. Drugih storitev revizor ni opravljal. 

16.5.8 Drugi zavarovalni odhodki in drugi odhodki 

Drugi zavarovalni odhodki zajemajo stroške, ki bremenijo družbo in jih ni možno umestiti v druge postavke izkaza 

poslovnega izida. V letu 2014 so znašali 747.103 EUR (2013: 458.816 EUR). Večina predstavlja vplačila bonus 

premij s strani zavarovalnice, odpise terjatev ter opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. 
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16.5.9 Davek od dobička 

Tabela 19: Uskladitev davčnega in računovodskega dobička pomnoženega z davčno stopnjo v Slovenji 

 

Zavarovalnica je na 31.12.2014 za del poslovanja, ki je obdavčen po zakonu o DDPO, izkazovala davčni dobiček 

v višini 0 EUR zaradi koriščenja prenesenih davčnih izgub in davčnih olajšav. Efektivna davčna stopnja je tako 

0%. 

 

16.6 POJASNILA K IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA  

16.6.1 Neopredmetena sredstva 

Tabela 20: Gibanje neopredmetenih sredstev v 2014 

 v EUR 
Računalniški 

programi  
Investicije v teku 

Dolgoročno odloženi 
stroški pridobivanja 

zavarovanj 
Skupaj 

Nabavna vrednost         

Stanje 31.12.2013 903.885 6.420 168.246 1.078.551 

Povečanja 85.278 61000 73.333 219.611 

Prenosi 45.872 -45.872 108.336 108.336 

Odtujitve 303.415 0 0 303.415 

Stanje 31.12.2014 731.620 21.548 133.244 886.412 

Popravek vrednosti         

Stanje 31.12.2013 606.136 0 0 606.136 

Amortizacija v 2014 186.127 0 0 186.127 

Povečanja 0 0 0 0 

Zmanjšanja 199.666 0 0 199.665 

Stanje 31.12.2014 592.597 0 0 592.597 

Neodpisana vrednost         

Stanje 31.12.2013 297.749 6.420 168.246 472.415 

Stanje 31.12.2014 139.024 21.548 133.244 293.815 

Odloženi stroški pridobivanja zavarovanj predstavljajo del direktnih stroškov pridobivanja naložbenih 

zavarovanjih, ki se tržijo preko zunanje mreže, in jih zavarovalnica razmeji na daljše časovno obdobje. Navedeni 

razmejeni stroški se prikažejo v aktivi bilance stanja, spremembe v stanju razmejitev na začetku in koncu 

obračunskega obdobja pa se izkažejo kot posebna postavka v izkazu poslovnega izida v okviru stroškov 

pridobivanja zavarovanj. Stopnjo amortizacije določi aktuar na podlagi dinamike črpanja pripadajočih prihodkov. 

Znesek navedenih stroškov, ki bo izkazan v poslovnem izidu v obdobju daljšem od 1 leta je prikazan pod postavko 

dolgoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj. 

  Davčna stopnja 0 Obdavčeno - 17% Skupaj 

v EUR 

Znesek 
osnove 

Znesek 
davka 

Znesek 
osnove 

Znesek 
davka 

Znesek 
osnove 

Znesek 
davka 

2014 2014 2014 2014 2014 2014 
Poslovni izid obračunskega obdobja 
pred davki 2.379.519 0 180.754 30.728 2.560.273 30.728 

Davčno nepriznani odhodki 0 0 64.207 10.915 64.207 10.915 

Predhodno davčno nepriznani odhodki 0 0 -38.813 -6.598 -38.813 -6.598 

Koriščenje 50% pretekle izgube 0 0 -103.074 -17.523 -103.074 -17.523 

Davčne olajšave 0 0 -103.074 -17.523 -103.074 -17.523 

Odloženi davek 0 0 15.388 2.616 15.388 2.616 

Dobiček in davek po davčnih 
prilagoditvah 2.379.519 0 0 0 2.379.519 2.616 
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Tabela 21: Gibanje neopredmetenih sredstev v 2013 

 v EUR Računalniški programi  
Investicije v 

teku 

Dolgoročno 
odloženi 

stroški 
pridobivanja 

zavarovanj 

Skupaj 

Nabavna vrednost         

Stanje 31.12.2012 727.776 36.180 202.330 966.286 

Povečanja 146.349 0 95.678 242.027 

Prenosi 29.760 -29.760 129.762 129.762 

Odtujitve 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2013 903.885 6.420 168.246 1.078.551 

Popravek vrednosti         

Stanje 31.12.2012 435.156 0 0 435.156 

Amortizacija v 2013 170.980 0 0 170.980 

Povečanja 0 0 0 0 

Zmanjšanja 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2013 606.136 0 0 606.136 

Neodpisana vrednost         

Stanje 31.12.2012 292.620 36.180 202.330 531.130 

Stanje 31.12.2013 297.749 6.420 168.246 472.415 

 

Na 31.12.2014 je imela zavarovalnica v nabavni vrednosti in popravku vrednosti izkazanih za 363.462 EUR 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki so bila v že celoti amortizirana, zavarovalnica pa jih še vedno  

uporablja. Na 31.12.2013 je bil ta znesek 210.895 EUR. 

16.6.2 Opredmetena osnovna sredstva 

Tabela 22: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2014 

 v EUR Oprema Skupaj  

Nabavna vrednost     

Stanje 31.12.2013 291.254 291.254 

Povečanja 80.152 80.152 

Prenosi 0 0 

Odtujitve 36.656 36.656 

Stanje 31.12.2014 334.750 334.750 

Popravek vrednosti     

Stanje 31.12.2013 162.950 162.950 

Amortizacija v 2014 46.104 46.104 

Odtujitve 16.776 16.776 

Stanje 31.12.2014 192.278 192.278 

Neodpisana vrednost     

Stanje 31.12.2013 128.304 128.304 

Stanje 31.12.2014 142.472 142.472 
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Tabela 23: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2013 

 v EUR Oprema Skupaj  

Nabavna vrednost     

Stanje 31.12.2012 199.669 199.669 

Povečanja 114.685 114.685 

Prenosi 0 0 

Odtujitve 23.100 23.100 

Stanje 31.12.2013 291.254 291.254 

Popravek vrednosti     

Stanje 31.12.2012 137.980 137.980 

Amortizacija v 2013 28.435 28.435 

Odtujitve 3.465 3.465 

Stanje 31.12.2013 162.950 162.950 

Neodpisana vrednost     

Stanje 31.12.2012 61.689 61.689 

Stanje 31.12.2013 128.304 128.304 

 

Zavarovalnica nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za dolgove.  

Na 31.12.2014 je imela zavarovalnica v nabavni vrednosti in popravku vrednosti izkazanih za 129.033 EUR 

opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila v že celoti amortizirana, zavarovalnica pa jih še vedno v uporablja. 

Na 31.12.2013 je bil ta znesek 122.134 EUR. 

16.6.3 Odloženi davki 

Tabela 24: Odloženi davki zavarovalnice 

v EUR 
Bilanca stanja 

Pripoznano 
kapital 

Pripoznano 
kapital 

Pripoznano 
IPI 

Pripoznano IPI 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Odložen davek - terjatve             

Neizkoriščena davčna izguba 356.968 354.466 0 0 2.503 79.415 

Davčno nepriznani popravki vrednosti 
terjatev 

0 1.169 0 0 -1.169 -21.869 

Prevrednotenje naložb do zapadlosti 0 2.079 0 0 -2.079 1.289 

Davčno nepriznani stroški amortizacije 5.966 3.361 0 0 2.605 -1.111 

Rezervacije za zaposlene in druge 
rezervacije 

2.542 1.786 0 0 756 244 

Odložen davek - obveznosti             

Prevrednotenje za prodajo 
razpoložljivih finančnih naložb 

177.258 -117 177.258 -659 0  0 

Celotne neto terjatve odloženega 
davka 

188.218 362.978 -177.258 659 2.616 57.968 

Na 31.12.2014 zavarovalnica izkazuje terjatve za razmejene davke v višini 365.476 EUR (2013: 362.978 EUR).  

Zavarovalnica v kapitalu izkazuje 177.258 EUR obveznosti za razmejene davke (2013: 117 EUR). 
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16.6.4 Finančne naložbe 

Tabela 25: Finančne naložbe 

 v EUR Pojasnilo 31.12.2014 31.12.2013 

V posojila in depozite 16.6.4.1 5.328.995 4.634.870 

V posesti do zapadlosti 16.6.4.2 0 13.515.700 

Razpoložljiva za prodajo 16.6.4.2 24.924.210 4.856.782 

Vrednotena po pošteni vrednosti 16.6.4.2 0 0 

Skupaj    30.253.205 23.007.352 

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje: 1.458.080 1.043.151 

       posojila in depoziti 16.6.4.1 0 10.023 

       vrednotena po pošteni vrednosti 16.6.4.2 1.458.080 1.033.128 

Skupaj    31.711.286 24.050.503 

 

16.6.4.1 Naložbe v posojila in depozite 

Tabela 26: Naložbe v posojila in depozite 

v EUR   31.12.2014 31.12.2013 

Naložbe v posojila in depoziti (družba, KSŽZ, KP) 5.328.995 4.644.893 

Skupaj   5.328.995 4.644.893 

Na 31.12.2014 celoten znesek predstavljajo depoziti lastnih virov, kritnega sklada življenjskih zavarovanj in 

kritnega premoženja.  

Dana posojila in depoziti predstavljajo depozite pri domačih bankah. Obrestna mera znaša od 1,25% (2013: 1,10%) 

letno za kratkoročne do 4,00% (2013: 4,50%) letno za dolgoročne depozite. V naslednjem letu bo v plačilo zapadlo 

44,32% depozitov (2013: 88,3%), preostalo pa bo zapadlo leta 2016 in 2017.  

Vsi depoziti družbe so nominirani v evrih.  

16.6.4.2 Vrednostni papirji 

Tabela 27: Naložbe v vrednostne papirje 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 

Naložbe v VP izmerjene po pošteni vrednosti  1.458.080 1.033.128 

sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje: 1.458.080 1.033.128 

       lastniški vrednostni papirji in delnice ETF-ov 1.249.389 936.405 

       dolžniški vrednostni papirji 208.691 96.723 

Naložbe v VP razpoložljive za prodajo 24.924.210 4.856.782 

       lastniški vrednostni papirji 295.318 620.935 

       dolžniški vrednostni papirji 24.628.892 4.235.847 

V posesti do zapadlosti 0 13.515.700 

Skupaj 26.382.291 19.405.610 

Naložbe v vrednostne papirje predstavljajo naložbe v delnice, delnice ETF in obveznice. 
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Tabela 28: Naložbe v vrednostne papirje – gibanje 2014 

 v EUR Vrednotene do dospelosti Razpoložljivo za prodajo Po pošteni vrednosti 

Stanje 31.12.2013 13.515.700 4.856.782 1.033.128 

Povečanje 4.162.987 8.081.074 1.326.550 

Prevrednotenje -300.746 1.790.610 -27.759 

Zapadlost -2.740.345 -4.441.852 -873.840 

Prenosi -14.637.596 14.637.596 0  

Stanje 31.12.2014 0 24.924.210 1.458.080 

Tabela 29: Naložbe v vrednostne papirje – gibanje 2013 

 v EUR Vrednotene do dospelosti Razpoložljivo za prodajo Po pošteni vrednosti 

Stanje 31.12.2012 12.728.317 4.246.124 750.552 

Povečanje 2.810.964 2.447.198 279.196 

Prevrednotenje -2.015.577 -102.774 33.033 

Zapadlost -8.004 -1.733.766 -29.653 

Stanje 31.12.2013 13.515.700 4.856.782 1.033.128 

Naložbe v vrednostne papirje vrednotene po pošteni vrednosti v celoti predstavljajo naložbe kritnega sklada 

naložbenih tveganj (KSNT).  

Zaradi zagotavljanja donosa, usklajevanja likvidnosti in ročnosti je družba v letu 2014 odprodala/prerazvrstila 

del vrednostnih papirjev, ki jih je imela razvrščene pred tem v skupino do zapadlosti (HTM). Zaradi pomembnosti 

prodaj/prerazvrstitev je posledično družba v skladu z MSRP morala razgraditi celoten portfelj omenjenih 

vrednostnih paprijev in preiti na tržno vrednotenje premoženja, pri čemer je skupni znesek prenesenih naložb 

znašal 14.637.596 EUR. 

Naložbe v vrednostne papirje razpoložljive za prodajo predstavljajo naložbe kritnega premoženja v znesku 

516.908 EUR (2013: 308.310 EUR), naložbe lastnih virov v znesku 13.469.991 EUR (2013: 858.841 EUR), naložbe 

kritnega sklada renta PDPZ v znesku 9.345.050 EUR (2013: 2.917.708 EUR), naložbe kritnega sklada zdravstvenih 

zavarovanj v znesku 483.558 EUR (2013: 110.571 EUR) in naložbe kritnega sklada življenjskih zavarovanj v znesku 

1.108.701 EUR (2013: 661.350 EUR).  

Tabela 30: Struktura papirjev glede na obliko obrestne mere 

 v EUR 31.12.2014 31.12.2013 

Dolžniški vrednostni papirji 24.837.584 17.848.270 

       fiksna obrestna mera 24.837.584 17.848.270 

       variabilna obrestna mera 0 0 

Lastniški papirji in ETF-i 1.544.707 1.481.931 

Skupaj 26.382.291 19.330.201 

Efektivna obrestna mera pri dolžniških vrednostnih papirjih znaša od 1,0 do 7,6% (2013: 0,9 do 7,8%). V povprečju 

pa znaša efektivna obrestna mera približno 4,4% (2013: 4,8%). 

Spodnje tabele prikazujejo razdelitev kotirajočih in nekotirajočih vrednostnih papirjev. 

Tabela 31: Naložbe v vrednostne papirje  

 v EUR 31.12.2014 31.12.2013 

Naložbe, ki kotirajo na organiziranem trgu 26.382.291 19.405.610 

Naložbe, ki ne kotirajo na organiziranem trgu 0  0 

Skupaj 26.382.291 19.405.610 
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Tabela 32: Naložbe v sredstva/obveznosti glede na raven določanja poštene vrednosti 

Knjigovodska vrednost 31.12.2014 
 Nivo 1   Nivo 2   Nivo 3   Skupaj  

(v EUR) 

SREDSTVA, merjena po pošteni vrednosti  990.988 25.378.785 12.517 26.382.291 

Lastniški vrednostni papirji 0 0 0 0 

Sredstva zavarovancev ki prevzemajo naložbeno tveganje 522.942 922.621 12.517 1.458.080 

Naložbe v vrednostne papirje  468.046 24.456.164 0 24.924.210 

       izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 0 0 0 0 

       za prodajo  468.046 24.456.164 0 24.924.210 

SREDSTVA, pri katerih je poštena vrednost razkrita  1.317.650 0 6.524.024 7.841.674 

Naložbe v vrednostne papirje  0 0 0 0 

       vrednotene do dospelosti  0 0 0 0 

Terjatve  0 0 1.195.029 1.195.029 

Dana posojila in depoziti  0 0 5.328.995 5.328.995 

Denarna sredstva  1.317.650 0 0 1.317.650 

OBVEZNOSTI, pri katerih je poštena vrednost razkrita  0 0 15.276.142 15.276.142 

Zavarovalno-tehnične rezervacije  0 0 12.340.763 12.340.763 

ZTR v korist živ. zavar., ki prevzemajo naložbeno tveganje  0 0 1.377.020 1.377.020 

Ostale obveznosti  0 0 1.558.360 1.558.360 

 
 
 

    

Knjigovodska vrednost 31.12.2013 
 Nivo 1   Nivo 2   Nivo 3   Skupaj  

(v EUR) 

SREDSTVA, merjena po pošteni vrednosti  5.802.979 0 86.931 5.889.910 

Sredstva zavarovancev ki prevzemajo naložbeno tveganje 946.197 0 86.931 1.033.128 

Naložbe v vrednostne papirje  4.856.782 0 0 4.856.782 

       izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 0 0 0 0 

       za prodajo  4.856.782 0 0 4.856.782 

SREDSTVA, pri katerih je poštena vrednost razkrita  865.856 0 19.247.879 20.113.735 

Naložbe v vrednostne papirje  0 0 13.515.700 13.515.700 

       vrednotene do dospelosti  0 0 13.515.700 13.515.700 

Terjatve  0 0 1.087.286 1.087.286 

Dana posojila in depoziti  0 0 4.644.893 4.644.893 

Denarna sredstva  865.856 0 0 865.856 

OBVEZNOSTI, pri katerih je poštena vrednost razkrita  0 0 10.345.089 10.345.089 

Zavarovalno-tehnične rezervacije  0 0 8.467.690 8.467.690 

ZTR v korist živ. zavar., ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 0 1.024.736 1.024.736 

Ostale obveznosti  0 0 852.663 852.663 

 

Zaradi zagotavljanja donosa, usklajevanja likvidnosti in ročnosti je družba v letu 2014 odprodala/prerazvrstila 

del vrednostnih papirjev, ki jih je imela razvrščene pred tem v skupino do zapadlosti (HTM). Zaradi pomembnosti 

prodaj/prerazvrstitev je posledično družba v skladu z MSRP morala razgraditi celoten portfelj omenjenih 

vrednostnih paprijev in preiti na tržno vrednotenje premoženja. Ker so določene naložbe vrednotene po modelu 

BGN (®Bloomberg) jih je zavarovalnica prenesla v raven 2. Prenos omenjenih papirjev, ki so bili prenešeni v 

raven 2 je znašal 22.665.546 EUR. Drugih prenosov med nivoji ni bilo. 
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16.6.5 Znesek ZTR prenesen pozavarovateljem 

Tabela 33: Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen na pozavarovatelja 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 

Premoženjska zavarovanja 109.815 88.516 

Iz škodnih rezervacij 109.815 88.516 

Življenjska zavarovanja 448.019 263.332 

Iz škodnih rezervacij 448.019 263.332 

Skupaj 557.834 351.847 

 

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem je v bilanci stanja prikazan med sredstvi 

zavarovalnice. 

 

16.6.6 Sredstva iz finančnih pogodb 

Tabela 34: Premoženje na računih pokojninskih zavarovancev 

 v EUR 

Knjigovodska vrednost Tržna vrednost 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Naložbe v vrednostne papirje: 186.255.383 171.649.825 186.255.383 180.170.354 

1. Vrednotene do dospelosti 0 141.802.180 0 150.322.709 

2. Za prodajo 0 0 0 0 

3. Izmerjena po pošteni vrednosti prek posl.izida 186.255.383 29.847.645 186.255.383 29.847.645 

Naložbene nepremičnine 17.531.795 18.610.762 17.531.795 18.610.762 

Dana posojila in depoziti 31.338.557 27.659.543 31.338.557 27.659.543 

Terjatve do kupcev (zavarovancev) 0 0 0 0 

Druge terjatve (sredstva) 671.392 712.172 671.392 712.172 

Denarna sredstva 1.985.193 1.369.390 1.985.193 1.369.390 

Skupaj sredstva 237.782.319 220.001.692 237.782.319 228.522.221 

Zavarovalno tehnične rezervacije 237.435.509 219.690.995 237.435.509 219.690.996 

Poslovne obveznosti 346.810 310.697 346.810 310.697 

Skupaj obveznosti 237.782.319 220.001.692 237.782.319 220.001.692 
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Tabela 35: Naložbe na računih pokojninskih zavarovancev   

 v EUR   31.12.2014 31.12.2013 

Kritni sklad 1 

Naložbe v VP, vrednotene do dospelosti 0 0 

Naložbe v VP, izmerjena po pošteni vrednosti 19.738.979 21.756.066 

Dana posojila in depoziti 6.969.396 4.735.614 

Nepremičnine 1.594.981 1.711.938 

Denarna sredstva 300.937 289.680 

Kritni sklad 2 

Naložbe v VP, vrednotene do dospelosti 0 36.163.216 

Naložbe v VP, izmerjena po pošteni vrednosti 43.009.989 2.217.973 

Dana posojila in depoziti 6.249.723 5.226.847 

Nepremičnine 3.671.420 4.078.672 

Denarna sredstva 439.968 199.624 

Kritni sklad 3 

Naložbe v VP, vrednotene do dospelosti 0 61.950.704 

Naložbe v VP, izmerjena po pošteni vrednosti 71.567.271 3.379.381 

Dana posojila in depoziti 10.407.631 9.655.140 

Nepremičnine 7.116.551 7.418.501 

Denarna sredstva 584.724 486.894 

Kritni sklad 4 

Naložbe v VP, vrednotene do dospelosti 0 43.688.262 

Naložbe v VP, izmerjena po pošteni vrednosti 51.939.144 2.494.225 

Dana posojila in depoziti 7.711.807 8.041.941 

Nepremičnine 5.148.844 5.401.651 

Denarna sredstva 659.565 393.192 

Skupaj   237.110.927 219.289.521 

Naložbe kritnih skladov v depozite pri bankah in hranilnicah predstavljajo dolgoročne in kratkoročne depozite 

nominirane v evih. Obrestne mere depozitov se gibljejo od 1,40% - 8,20% letno (2013: od 3,00% - 7,70% letno). 

Naložbe v vrednostne papirje vrednotene do dospelosti, predstavljajo obveznice Republike Slovenije, držav 

ES/OECD in tujine, podjetniške obveznice iz organiziranega trga Republike Slovenije in držav ES in EOCD ter 

tujine. Na kritnih skladih 2, 3 ter 4 je družba v letu 2014 v celoti prešla na tržno vrednotenje (Na kritnem skladu 

1 je družba prešla na tržno vrednotenje v letu 2013). 

Naložbe v vrednostne papirje, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, predstavljajo delnice, s 

katerimi se trguje na trgu vrednostnih papirjev, delnice, s katerimi se ne trguje na trgu vrednostnih papirjev, 

podjetniške obveznice iz organiziranega trga Republike Slovenije in držav ES in EOCD ter tujine.  

Naložbe v nepremičnine predstavljajo naložbo v naložbeno nepremičnino, ki se vrednoti po modelu poštene 

vrednosti. V letu 2014 so bili izvedeni novi nakupi in opravljeno prevrednotenje navzdol na pošteno vrednost, 

zato se je zamnjšala vrednost glede na 2013. 

Tabela 36: Naložbe na računih pokojninskih zavarovancev – gibanje 

 

Tabela 37: Struktura papirjev glede na obliko obrestne mere 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 

Dolžniški vrednostni papirji 180.303.925 165.289.839 

        Fiksna obrestna mera 178.835.420 161.999.041 

        Variabilna obrestna mera 1.468.505 3.290.797 

Lastniški papirji 5.951.457 6.359.986 

Skupaj 186.255.383 171.649.825 

Efektivna obrestna mera vrednostnih papirjev na skladih znaša od 0,01 do 10,29% (2013: 0,60 do 8,40%). 

v EUR 2014 2013 

Stanje 1.1. 219.289.521 218.886.109 

Povečanje 41.578.349 31.797.314 

Prevrednotenje 22.644.508 -10.708.078 

Zmanjšanje -46.401.451 -20.685.824 

Stanje 31.12. 237.110.927 219.289.521 
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Tabela 38: Naložbe v vrednostne papirje glede na raven določanja poštene vrednosti – pokojninski skladi 

Knjigovodska vrednost 31.12.2014 
Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj 

(v EUR) 

Naložbe v vrednostne papirje: 8.390.738 172.734.702 5.129.943 186.255.383 

1. Vrednotene do dospelosti 0 0 0 0 

3. Izmerjena po pošteni vrednosti prek posl.izida 8.390.738 172.734.702 5.129.943 186.255.383 

Naložbene nepremičnine 0 0 17.531.795 17.531.795 

Dana posojila in depoziti 0 0 31.338.557 31.338.557 

Druge terjatve (sredstva) 0 0 671.392 671.392 

Denarna sredstva 1.985.193 0 0 1.985.193 

Skupaj finančna sredstva 10.375.931 172.734.702 54.671.687 237.782.319 

Zavarovalno tehnične rezervacije 0 0 237.435.509 237.435.509 

Poslovne obveznosti 0 0 346.810 346.810 

Skupaj finančne obveznosti 0 0 237.782.319 237.782.319 

  

Knjigovodska vrednost 31.12.2013 
Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj 

(v EUR) 

Naložbe v vrednostne papirje: 22.147.976 1.429.312 148.072.540 171.649.827 

1. Vrednotene do dospelosti 0 0 141.802.182 141.802.182 

3. Izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega 
izida 

22.147.976 1.429.312 6.270.358 29.847.645 

Naložbene nepremičnine 0 0 18.610.762 18.610.762 

Dana posojila in depoziti 0 0 27.659.543 27.659.543 

Druge terjatve (sredstva) 0 0 712.171 712.171 

Denarna sredstva 1.369.390 0 0 1.369.390 

Skupaj finančna sredstva 23.517.366 1.429.312 195.055.016 220.001.693 

Zavarovalno tehnične rezervacije 0 0 219.690.996 219.690.996 

Poslovne obveznosti 0 0 310.697 310.697 

Skupaj finančne obveznosti 0 0 220.001.693 220.001.693 

Zaradi zagotavljanja donosa, usklajevanja likvidnosti in ročnosti je družba v letu 2014 odprodala/prerazvrstila 

del vrednostnih papirjev, ki jih je imela razvrščene pred tem v skupino do zapadlosti (HTM) tudi na pokojninskih 

skladih 2, 3 in 4. Zaradi pomembnosti prodaj/prerazvrstitev je posledično družba v skladu z MSRP morala 

razgraditi celoten portfelj omenjenih vrednostnih paprijev in preiti na tržno vrednotenje premoženja. Ker so 

določene naložbe vrednotene po modelu BGN (®Bloomberg) jih je zavarovalnica prenesla v raven 2. Prenos 

omenjenih papirjev, ki so bili prenešeni v raven 2 je znašal 149.144.766 EUR. Drugih prenosov med nivoji ni bilo. 

Zavarovalnica na pokojninskih kritnih skladih v portfelju finančnih naložb nima naložb vrednotenih po nabavni 

vrednosti (2013: 2.493.095 EUR). 

Tabela 39: Model vrednotenja za Raven 3 

Naložbe v 
vrednostne 
papirje – 
Raven 3 

Metoda vrednotenja Pomembne predpostavke 
Občutljivost modela vrednotenja na 
vhodne podatke in vpliv tržno 
vrednost 

Netržni 
lastniški 
vrednostni 
papirji 

Model, ki upošteva 
mediano razmerij med 
tržno in knjigovodsko 
ceno (kazalnik P/B) 
ter mediano razmerij 
med celotno 
vrednostjo podjetja in 
tržno ceno in 
dobičkom na delnico 
(kazalnik P/E) za 
primerljiva podjetja. 

Vhodni podatki podjetij iz 
primerljivega sektorja temeljijo 
na zadnjih dostopnih objavljenih 
podatkih o poslovanju (Letna 
poročila za leto 2013). 

 

Likvidnostni diskont pri netržnih 
vrednostnih papirjih znaša med 
10 in 20%. 

 

Sprememba cen oz. vrednotenja 
primerljivih podjetij ter 
posledična sprememba kazalcev 
P/E in P/B).  

V primeru padca delniških trgov oz. 
padca cen v višini 20%, ter posledično 
nižjih kazalcev ter ob enakosti vseh 
ostalih predpostavk, bi se tržna 
vrednost celotnega portfelja v 
povprečju znižala za 0,3%. 
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16.6.7 Terjatve 

Terjatve se v večji meri nanašajo na terjatve lastnih virov družbe do kritnih skladov dodatnega pokojninskega 

zavarovanja za vstopne stroške, upravljalsko provizijo in ostale stroške. Tako so navedene terjatve na 31.12.2014 

znašale 829.553 EUR, na 31.12.2013 pa 724.308 EUR. V skupnem znesku terjatev so zajete tudi terjatve iz 

zavarovalnih poslov v znesku 145.970 EUR (2013: 148.733 EUR). Preostali znesek v letu 2014 predstavljajo ostale 

terjatve ter terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja. 

16.6.8 Druga sredstva 

Večji del postavke predstavljajo kratkoročno razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj. Preostanek v znesku 

predstavljajo drugi kratkoročno razmejeni stroški. Skupaj so druga sredstva ob koncu leta 2014 znašala 80.042 

EUR (na 31.12.2013: 94.218 EUR). 

16.6.9 Denarna sredstva 

Tabela 40: Denarna sredstva 

 

16.6.10 Kapital 

Prva osebna zavarovalnica d.d. je bila ustanovljena v juliju 2007. Osnovni kapital je ob ustanovitvi znašal 8,2 

milijona EUR. Zaradi usklajevanja s spremembami v regulativi je bilo v juniju 2010 s sklepom skupščine izvedeno 

povečanje osnovnega kapitala za 100.000 EUR. Kapital je bil vplačan 30.9.2010 v nominalnem znesku 110.000 

EUR. 

V letu 2011 je zavarovalnica izvedla povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe na podlagi sklepa skupščine 

z dne 28.11.2011. Povečanje osnovnega kapitala se je izvedlo nominalno, iz sredstev družbe, s preoblikovanjem 

prenesenega dobička v znesku 1.000.000 EUR v osnovni kapital. Povečanje osnovnega kapitala se je izvedlo z 

izdajo in razdelitvijo 1.000 novih delnic edinemu družbeniku Skupina Prva d.d.. V sodni register je bilo povečanje 

vpisano 23.12.2011.  

V letu 2012 je zavarovalnica izvedla povečanje osnovnega kapitala z vplačilom kapitala s strani edinega 

družbenika v znesku 2.600.000 EUR. Kapital je bil v celoti vplačan, v sodni register pa je bilo povečanje vpisano 

dne 20.6.2012. Na 31.12.2012 je tako osnovni kapital zavarovalnice znašal 11.900.000 EUR in je bil razdeljen na 

11.900 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 EUR. 

V letu 2013 je zavarovalnica izvedla povečanje osnovnega kapitala, s preoblikovanjem kapitalskih rezerv v 

vrednosti 200.000 EUR. Izdanih je bilo 200 novih delnic, vpis v sodni register pa se je izvedel 26.04.2013. Tako 

osnovni kapital družbe znaša 12.100.000 EUR.  

V letu 2014 ni bilo sprememb v osnovnem kapitalu družbe. 

Tabela 41: Osnovni kapital 

 v EUR 31.12.2014 31.12.2013 

Odobreni osnovni kapital (navadne delnice po 1.000 EUR) 12.100.000 12.100.000 

Osnovni kapital (navadne delnice po 1.000 EUR izdane in vplačane) 12.100.000 12.100.000 

Skupaj osnovni kapital (delnice izdane in vplačane) 12.100.000 12.100.000 

Tabela 42: Izdane delnice 

  Navadne delnice 

  2014 2013 

Na dan 1. januar   12.100 11.900 

Izdane 0 200 

Na dan 31. december  12.100 12.100 

 

 v EUR 31.12.2014 31.12.2013 

Denarna sredstva v blagajni 50 74 

Denarna sredstva na TRR (lokalna valuta) 10.397 25.116 

Depoziti na odpoklic 1.307.203 840.666 

Skupaj 1.317.650 865.856 
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Skupni razpoložljivi kapital zavarovalnice, izračunan v skladu z Zakonom o zavarovalništvu, na 31.12.2014 znaša 

16.684.279 EUR (2013: 14.444.186 EUR). To predstavlja 2.296.116 EUR (2013: 1.071.093 EUR) nad zahtevanim 

minimalnim kapitalom predpisanim s tem zakonom za življenjska zavarovanja, ter 346.633EUR (2013: 94.052 

EUR) nad zahtevanim minimalnim kapitalom za premoženjska zavarovanja. 

Zavarovalnica nima lastnih delnic. Uprava nima dovoljenja kupovati lastne delnice.  

Dobiček na delnico v 2014 je znašal 212 EUR (2013: 44 EUR), knjigovodska vrednost delnice pa 1.553 EUR (2013: 

1.305 EUR). 

  
Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz 
dobička 

Presežek iz 
prevrednotenja 

Nerazdeljeni 
dobiček 

Skupaj 

1.1.2014 
630.000 2.483.566 -60.431 116.831 3.169.966 

Sprememba 
0 1.345.517 1.054.609 -96.676 2.303.450 

31. december 2014 630.000 3.829.082 994.178 20.156 5.473.416 

      

  
Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz 
dobička 

Presežek iz 
prevrednotenja 

Nerazdeljeni 
dobiček 

Skupaj 

1.1.2013 830.000 2.479.213 -98.833 3.806 3.214.184 

Sprememba -200.000 4.353 38.401 113.025 -44.221 

31. december 2013 630.000 2.483.566 -60.431 116.831 3.169.964 

 

Kapitalske rezerve so pripoznane iz naslova vplačanega presežka kapitala. Kapitalske rezerve se ne morejo deliti. 

Kapitalske in zakonske rezerve so oblikovane v skladu z ZGD. Presežek iz prevrednotenja je pozitiven in se ne 

more deliti. 

Rezerve iz dobička predstavljajo zakonske rezerve v znesku 492.497 EUR (2013: 364.352 EUR) in druge rezerve 

iz dobička v znesku 3.336.585 EUR (2013: 2.119.213 EUR). Druge rezerve iz dobička se lahko uporabijo za 

katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64.člena ZGD ali če statut določa drugače. 

Nerazdeljeni dobički so nenamenski in se jih lahko nameni za izplačila dividend v naslednjih letih. 

Zavarovalnica nima oblikovanih rezerv za lastne delnice.  

16.6.11 Predlagane in izplačane dividende 

Zavarovalnica je v letu 2014 lastnikom izplačala dividende v znesku 620.000 EUR (2013: 1.840.000 EUR), kar 

znaša 51,24 EUR na delnico (2013: 152,07 EUR). Tudi v letu 2015 je predvideno izplačilo dividend. 

16.6.12 Obveznosti iz zavarovalnih pogodb (zavarovalno tehnične rezervacije) 

Tabela 43: Obveznosti iz zavarovalnih pogodb 

Povečanje kosmatih matematičnih rezervacij v 2014 se pretežno nanaša na kritni sklad za izplačilo rent iz naslova 

DPZ. 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 

Premoženjska zavarovanja 489.302 429.250 

Kosmate prenosne premije 86.873 85.688 

Kosmata škodna rezervacija 390.421 334.642 

Kosmate matematične rezervacije 12.008 8.920 

Življenjska zavarovanja 13.229.565 9.063.176 

Kosmate prenosne premije 74.691 67.906 

Kosmate matematične rezervacije 10.855.376 7.563.637 

Kosmate rezervacije v korist živ.zavar., ki prevzemajo naložbeno 
tveganje 

1.378.104 1.024.736 

Kosmata škodna rezervacija 921.395 406.897 

Skupaj 13.718.867 9.492.426 
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Zavarovalnica ustreznost matematičnih rezervacij preverja na vsak zadnji dan četrtletja. Upoštevani so bodoči 

denarni tokovi, za katere so uporabljene skrbno izbrane predpostavke o bodočih premijah, smrtnosti, 

obolevnosti, odkupih, prekinitvah, donosu skladov in stroških. Ker je matematična rezervacija pri produktih, kjer 

zavarovalec prevzame naložbeno tveganje, oblikovana kot vrednost naložbenega premoženja, se pri takih 

produktih preverja le, če je sedanja vrednost bodočih ostalih denarnih tokov, ki se nanašajo na taka zavarovanja, 

pozitivna. Če se pri preverjanju ustreznosti rezervacij ugotovi primanjkljaj, se oblikuje Rezervacija za 

primanjkljaj, ugotovljen pri preverjanju ustreznosti rezervacij. 

Iz testa ustreznosti oblikovanih rezervacij na dan 31.12.2014 izhaja, da oblikovanje dodatnih rezervacij ni 

potrebno. 

16.6.13 Ostale obveznosti 

Tabela 44: Ostale obveznosti 

 v EUR 31.12.2014 31.12.2013 

Druge rezervacije 110.014 88.578 

Druge finančne obveznosti 7.290 14.123 

Obveznosti iz poslovanja 1.017.081 467.526 

Ostale obveznosti 2.000.897 1.194.490 

Skupaj 3.135.281 1.764.717 

Del drugih rezervacij predstavljajo rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v 

znesku 48.159 EUR (2013: 29.394 EUR), del pa rezervacije za bonus premijo v znesku 61.853 EUR (2013: 59.184 

EUR).  

Obveznosti iz poslovanja zajemajo 187.837 EUR obveznosti do pozavarovalnic in ostale obveznosti iz zavarovalnih 

poslov (2013: 192.254 EUR). 

Med ostalimi obveznostmi največji del predstavljajo odloženi prihodki za zavarovalno premijo v znesku 1.269.343 

EUR (2013: 797.473 EUR), obveznosti do zaposlenih za decembrsko plačo v znesku 127.319 EUR (2013: 122.043 

EUR) in obveznosti do dobaviteljev v znesku 307.577 EUR (2013: 114.314 EUR).  

 

16.6.14 Obveznosti iz finančnih pogodb 

Tabela 45: Obveznosti do računov pokojninskih zavarovancev in ostale obveznosti iz PDPZ 

v EUR  Pojasnilo 31.12.2014 31.12.2013 

Ostale obveznosti iz PDPZ 16.6.15 346.810 310.695 

Čiste obveznosti do pokojninskih zavarovancev 16.6.16 237.435.509 219.690.996 

Skupaj   237.782.319 220.001.691 

 

16.6.15 Ostale obveznosti 

Tabela 46: Ostale obveznosti iz PDPZ 

 v EUR  31.12.2014 31.12.2013 

Obveznosti iz zavarovalnih poslov 314.191 294.137 

Ostale obveznosti 32.619 16.558 

Skupaj 346.810 310.695 

Obveznosti iz zavarovalnih poslov predstavljajo obveznosti iz naslova provizij in obveznosti do zavarovancev.  
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16.6.16 Čiste obveznosti do pokojninskih zavarovancev 

Tabela 47: Čiste obveznosti do pokojninskih zavarovancev 

v EUR   Kritni sklad 1 Kritni sklad 2 Kritni sklad 3 Kritni sklad 4 Skupaj 

Zajamčena vrednost matematičnih rezervacij        

  v letu 2013 28.309.669 47.577.847 82.251.040 59.625.198 217.763.754 

  v letu 2014 28.315.175 48.952.482 82.513.954 60.198.564 219.980.174 

Nadzajamčena vrednost matematičnih rezervacij        

  v letu 2013 254.460 382.486 798.331 491.965 1.927.242 

  v letu 2014 391.087 4.468.120 7.278.299 5.317.829 17.455.335 

Skupaj matematične rezervacije         

  v letu 2013 28.564.129 47.960.333 83.049.371 60.117.163 219.690.996 

  v letu 2014 28.706.261 53.420.602 89.792.253 65.516.393 237.435.509 

Čiste obveznosti do pokojninskih zavarovancev predstavljajo matematične rezervacije in jih vodimo ločeno za 

posamezni kritni sklad.  

Matematične rezervacije morajo biti v skladu s Sklepom o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za 

izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij v vsakem trenutku oblikovane vsaj v višini odkupne vrednosti 

zavarovanja.  

Na posameznem kritnem skladu so tako oblikovane rezervacije, ki zajemajo zajamčena sredstva na osebnem 

računu zavarovancev in rezervacije za donose višje od zajamčenega donosa. Zajamčeno vrednost sklada 

sestavljajo vplačila čiste premije in predpisani zajamčeni donos.  

Matematične rezervacije niso pozavarovane na nobenem kritnem skladu. 

Tabela 48: Gibanje obveznosti do pokojninskih zavarovancev 

v EUR   Kritni sklad 1 Kritni sklad 2 Kritni sklad 3 Kritni sklad 4 Skupaj 

Stanje 1.1.2014   28.564.128 47.960.333 83.049.372 60.117.164 219.690.996 

Vplačila   2.959.430 5.973.154 7.543.490 5.005.149 21.481.222 

Odkupi in neto prenosi -3.562.193 -5.364.429 -8.410.960 -5.237.889 -22.575.470 

Neto učinek naložb   1.109.968 5.611.274 9.144.949 6.720.151 22.586.343 

Provizije   -365.073 -759.730 -1.534.597 -1.088.181 -3.747.581 

Stanje 31.12.2014   28.706.261 53.420.602 89.792.253 65.516.393 237.435.509 

 

 

v EUR   Kritni sklad 1 Kritni sklad 2 Kritni sklad 3 Kritni sklad 4 Skupaj 

Stanje 1.1.2013   28.254.525 46.742.160 83.438.425 60.797.395 219.232.504 

Vplačila   2.637.389 5.918.605 8.179.918 5.830.459 22.566.371 

Odkupi in neto prenosi -2.505.050 -3.930.568 -6.929.403 -5.579.409 -18.944.430 

Neto učinek naložb   573.422 -47.918 -78.731 170.439 617.213 

Provizije   -396.158 -721.945 -1.560.839 -1.101.720 -3.780.662 

Stanje 31.12.2013   28.564.128 47.960.333 83.049.372 60.117.164 219.690.996 
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16.7 OSTALA RAZKRITJA K IZKAZOM 

16.7.1 Transakcije s povezanimi osebami 

Članom organov vodenja in nadzora Prve osebne zavarovalnice d.d. je bilo v letu 2014 skupaj izplačano 212.428 

EUR. 

Tabela 49: Prejemki članov organov vodenja in nadzora 

v EUR   leto 2014 leto 2013 

Damir Verdev  Osnovna plača 84.789 82.309 

  Variabilni del plače 14.000 8.000 

  Povračilo stroškov 1.424 2.351 

  Premije PDPZ 2.819 2.819 

  Drugo 0 0 

  Skupaj 103.033 95.479 

Alenka Žnidaršič Kranjc  Osnovna plača 85.255 84.290 

  Variabilni del plače 14.000 0 

  Povračilo stroškov 1.321 2.221 

  Premije PDPZ 2.819 2.819 

  Drugo (sejnine) 0 3.000 

  Skupaj 103.395 92.330 

Tine Brišnik  Osnovna plača 0 43.077 

  Variabilni del plače 0 4.500 

  Povračilo stroškov 0 2.237 

  Premije PDPZ 0 2.349 

  Drugo 0 0 

  Skupaj 0 52.163 

Domen Prašnikar Osnovna plača 0 22.059 

  Variabilni del plače 0 0 

  Povračilo stroškov 0 0 

  Premije PDPZ 0 705 

  Drugo 0 1.299 

  Skupaj 0 24.064 

Janez Kranjc  Osnovna plača 0 35.135 

  Variabilni del plače 0 0 

  Povračilo stroškov 0 1.286 

  Premije PDPZ 0 2.007 

  Drugo 0 0 

  Skupaj 0 38.428 

Enzo Smrekar Nagrada za opravljanje funkcije 3.000 5.250 

  Skupaj 3.000 5.250 

Petra Mlakar Nagrada za opravljanje funkcije 3.000 3.750 

  Skupaj 3.000 3.750 

Skupaj izplačila Skupaj 212.428 311.464 

 

Predsednik upravnega odbora Enzo Smrekar in namestnica predsednika upravnega odbora Petra Mlakar sta v letu 

2014 prejela 3.000 EUR nagrade za opravljanje funkcije.  

V letu 2014 zavarovalnica ni odobrila članom organov vodenja in nadzora predplačil ali posojil, niti ni prevzela 

nobenih obveznosti v njihovem imenu.  

Ostalim zaposlenim na individualni pogodbi je bilo v letu 2014 izplačano 432.771 EUR osebnih prejemkov. 

Prva osebna zavarovalnica je v letu 2014 v vseh poslih, ki so potekali z matično družbo Skupina Prva dobila 

ustrezna plačila in vračila in na osnovi poslov ni bila prikrajšana. 
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Povezane osebe z družbo Prva osebna zavarovalnica so Prva Group in z njo povezane družbe. 

Tabela 50: Posli s povezanimi osebami v letu 2014 

 v EUR 
Prodaja  

Nakupi pri 
povezani osebi 

Terjatve do 
povezanih oseb 

Obveznosti do 
povezanih oseb povezani 

osebi 

Prva Group 15.146 191.670 1.247 35.624 

Deos d.d. 0 18.602 0 1.330 

Prva zavarovalno zastopniška 
d.o.o. 

0 4.201 0 0 

FONDI SLLOVENO-KOSOVAR I 
PENSIONEVE 

38.519 0 38.519 0 

Tabela 51: Posli s povezanimi osebami v letu 2013 

 v EUR 
Prodaja  

Nakupi pri 
povezani osebi 

Terjatve do 
povezanih oseb 

Obveznosti do 
povezanih oseb povezani 

osebi 

Prva Group 15.076 118.040 1.282 0 

Deos d.d. 0 12.835 0 1.330 

Prva zavarovalno 
zastopniška d.o.o. 

79 14.735 79 1.663 

Posli s Prvo Group, ki je 100% lastnica Prve osebne zavarovalnice, se pri nakupu nanašajo na najem osnovnih 

sredstev potrebnih za izvajanja dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega. 

Tabela 52: Posli s povezanimi osebami v letu 2014-posojila 

 v EUR 
Dana posojila   Prejeta posojila 

pri povezani 
osebi 

Stanje terjatev posojil do 
povezanih oseb 

Stanje obveznosti posojil do 
povezanih oseb povezani osebi 

Deos 
d.d. 

200.000 0 200.000 0 

 

V letu 2014 je bilo s strani povezanih oseb vplačane 194.226 EUR premije iz naslova dodatnega pokojninskega 

zavarovanja. Vsi posli s povezanimi osebami so narejeni pod tržnimi pogoji. Zavarovalnica v poslih izvedenih v 

2014 z nadrejeno družbo in družbami v skupini nadrejene družbe ni bila oškodovana. 

 

16.8 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

16.8.1 Upravljanje z zavarovalnimi tveganji 

Vsaka zavarovalna pogodba je izpostavljena negotovostim ali se bo zavarovalni dogodek pojavil, kdaj se bo pojavil 

ter kolikšna bo zavarovalnina. Po naravi zavarovalnih pogodb so tveganja, ki izhajajo iz pogodb, naključna in 

zato nepredvidljiva. 

Zavarovalna tveganja se nanašajo na negotovost zavarovalnega posla. Najpomembnejši komponenti 

zavarovalnega tveganja sta: 

 tveganje neustrezne višine premije (v nadaljevanju: premijsko tveganje) ter 

 tveganje neustrezno oblikovane višine zavarovalno tehničnih rezervacij (v nadaljevanju: rezervacijsko 

tveganje) 

Pri premijskem tveganju se soočamo z rizikom, da bodo stroški in nastale škode višje od obračunane premije. Do 

tega lahko pride kadar je frekvenca oziroma višina škod višja od pričakovane. Škodni dogodki so slučajne 

spremenljivke, kar pomeni, da dejansko število in zneski odstopajo od statističnega povprečja. Pri rezervacijskem 

tveganju pa obstaja tveganje neustreznega oblikovanja zavarovalno tehničnih rezervacij. 

Izkušnje kažejo, da se z velikostjo in razpršenostjo portfelja odstopanja zmanjšujejo. Zavarovalnica ima izdelan 

proces sprejema v zavarovanje s katerim razlikuje med različnimi tipi v zavarovanje sprejetih rizikov, znotraj 

kategorij pa želi doseči dovolj velike portfelje rizikov in s tem zmanjšati variabilnost pričakovanih škod. 

Zavarovalnica upravlja s tveganji s pomočjo kriterijev za sprejem v zavarovanje (glede na višino zavarovalne 

vsote ter vrsto rizika ima zavarovalnica postavljen proces sprejema v zavarovanje), z ustreznim razvojem 

produktov, z oblikovanjem cenikov ter s pozavarovanjem. 
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16.8.2 Upravljanje s finančnimi tveganji 

Osnovni finančni inštrumenti Družbe so finančne naložbe v vrednostne papirje, bančni krediti, denarni depoziti 

in denar na računu. Glavni namen teh finančnih inštrumentov je doseganje dolgoročnih donosov zavarovalnice. 

Zavarovalnica ima tudi druge finančne inštrumente, kot na primer terjatve do kupcev in obveznosti do 

dobaviteljev, ki nastajajo iz poslovanja zavarovalnice.  

Glavna tveganja, ki izhajajo iz finančnih inštrumentov zavarovalnice so tržno tveganje, likvidnostno tveganje in 

kreditno tveganje. Uprava pregleduje in potrjuje politike za upravljanje s temi tveganji. Politike upravljanja s 

tveganji so povzete v nadaljevanju. 

16.8.2.1 Upravljanje s kapitalom 

Zavarovalnica upravlja svoj kapital z namenom zagotovitve nemotenega poslovanja družbe, ob hkratnem 

maksimiranju donosnosti za svoje delničarje, skozi optimalno ravnovesje med posojili in kapitalom. 

V skladu z Zakonom o zavarovalništvu mora Prva izpolnjevati minimalne kapitalske zahteve določene s tem 

zakonom. Ker je zavarovalnica registrirana poleg izvajanja življenjskih zavarovanj tudi za nezgodna in 

zdravstvena zavarovanja, mora izpolnjevati kapitalske zahteve tako za življenjska kot tudi premoženjska 

zavarovanja. Izpolnjevanje kapitalske ustreznosti zavarovalnica izvaja četrtletno. Zavarovalnica je celotno 

obdobje imela presežek razpoložljivega kapitala. 

Tabela 53: Minimalni kapital 

 v EUR 
31.12.2014 31.12.2013 

   

Zahtevani minimalni kapital   

Življenjski del zavarovalnice 11.541.530 10.779.041 

Premoženjski del zavarovalnice 2.500.000 2.500.000 

   

Presežek razpoložljivega kapitala   

Življenjski del zavarovalnice 2.296.116 1.071.093 

Premoženjski del zavarovalnice 346.633 94.052 

16.8.2.2 Kreditno tveganje 

Prva posluje samo s priznanimi, zaupanja vrednimi strankami. Kreditnemu tveganju je izpostavljena na naložbeni 

strani in sicer na področju naložb v vrednostne papirje, danih posojil in depozitov, denarnih sredstev ter ostalih 

terjatev. Tveganje, ki mu je zavarovalnica izpostavljena, je možnost insolventnosti nasprotne strani pred 

izpolnitvijo njihove obveznosti, pri čemer je najvišja izpostavljenost enaka knjigovodski vrednosti teh finančnih 

instrumentov. 

Spodnja tabela prikazuje razvrstitev naložb izpostavljenih kreditnemu tveganju v različne skupine na podlagi 

bonitetnih ocen, pri čemer se pri določitvi bonitetne ocene posamezne naložbe upošteva bonitetno oceno izdano 

s strani bonitetnih agencij Moody's, S&P ter Fitch. V kolikor je bonitetna ocena izdana od več kot ene navedene 

agencije se upošteva drugo najslabšo. Tabelo tvorijo dolžniški vrednostni papirji, dana posojila in depoziti, 

denarna sredstva ter ostale terjatve. V tabeli niso prikazane naložbe v lastniške vrednostne papirje in 

nepremičnine, ker te niso izpostavljene kreditnemu tveganju. 
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Tabela 54: Kreditna kvaliteta finančnih naložb družbe 

v EUR 31.12.2014 % 31.12.2013 % 

1. Rating - AAA 20.693 0,06% 0 0,00% 

2. Rating - AA 626.116 1,90% 305.106 1,22% 

3. Rating - A 5.441.589 16,51% 1.812.245 7,24% 

4. Rating - BBB 14.764.544 44,80% 5.528.071 22,07% 

5. Nižje od BBB 4.631.965 14,05% 9.441.361 37,70% 

6. Brez ratinga 7.473.336 22,68% 7.956.799 31,77% 

Skupaj 32.958.243 100,00% 25.043.582 100,00% 

 

Tabela 55: Kreditna kvaliteta finančnih naložb pokojninskih skladov 

  31.12.2014 % 31.12.2013 % 

1. Rating - AAA 2.515.773 1,17% 4163059 2,13% 

2. Rating - AA 2.027.602 0,95% 967.371 0,50% 

3. Rating - A 38.231.308 17,84% 25.890.770 13,28% 

4. Rating - BBB 93.070.827 43,43% 49.183.451 25,22% 

5. Nižje od BBB 45.230.016 21,11% 76.122.972 39,03% 

6. Brez ratinga 33.223.541 15,50% 38.703.321 19,84% 

Skupaj 214.299.067 100,00% 195.030.944 100,00% 

Bonitetno skupino nižjo od BBB v letu 2014 sestavljajo v največji meri vrednostni papirji domačih izdajateljev 

ter depoziti slovenskih bank z bonitetno oceno. Skupino brez bonitete pa sestavljajo predvsem depoziti slovenskih 

bank brez bonitetne ocene ter vrednostni papirji domačih izdajateljev. 

V nadaljevanju je prikazana struktura naložb glede na vrsto finančnega instrumenta, ki so obravnavane v zgornji 

analizi kreditnega tveganja. 

Tabela 56: Struktura naložb glede na vrsto finančnega instrumenta 

 v EUR 31.12.2014 31.12.2013 

Finančne naložbe: 30.253.205 23.007.352 

 v posojila in depozite 5.328.995 4.634.870 

 v posesti do zapadlosti 0 13.515.700 

 razpoložljiva za prodajo 24.924.210 4.856.782 

Terjatve in druga sredstva 1.387.388 1.170.374 

Denar in denarni ustrezniki 1.317.650 865.856 

Skupaj 32.958.243 25.043.582 

Naložbe so razpršene skladno z Zakonom o zavarovalništvu zato zavarovalnica ni pomembno izpostavljen do enega 

posameznega izdajatelja. Prva redno ocenjuje kreditno tveganje depozitov pri bankah ter v skladu s 

konzervativno politiko naložbenja investira presežna sredstva v depozite domačih bank za katere ocenjuje, da 

je kreditno tveganje nizko. Naložbe zavarovalnice niso zastavljene. 

Pokojninski skladi in zavarovalnica med terjatvami ne izkazujeta neporavnanih zapadlih terjatev iz naslova 

naložb, ki nebi bile v celoti oslabljene.  
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Tabela 57: Starostna struktura terjatev do zavarovalcev 

 

v EUR 
Stanje na 31.12.2014 

% popravka Vrednost terjatve Popravek vrednosti Knjigovodska vrednost 

Nezapadle terjatve 0 91.339 0 91.339 

Zapadle do 30 dni 5 11.122 2.365 8.757 

Zapadle od 31 do 62 dni 15 56.008 18.793 37.215 

Zapadle od 62 do 92 dni 45 17.956 12.721 5.235 

Zapadle nad 92 dni 90 29.840 26.416 3.424 

Skupaj   206.264 60.294 145.970 

 

v EUR 
Stanje na 31.12.2013 

% popravka Vrednost terjatve Popravek vrednosti Knjigovodska vrednost 

Nezapadle terjatve 0 84.417 0 84.417 

Zapadle do 30 dni 5 23.434 1.173 22.261 

Zapadle od 31 do 62 dni 15 18.824 2.825 15.999 

Zapadle od 62 do 92 dni 45 13.532 6.089 7.443 

Zapadle nad 92 dni 90 186.176 167.563 18.613 

Skupaj   326.382 177.649 148.733 

V letu 2014 se je popravek vrednosti terjatev za zavarovalno premijo zmanjšal na 60.294 EUR, kar pomeni za 

117.355 EUR glede na stanje 31.12.2013. V poslovnem izidu je 132.024 EUR odhodkov iz tega naslova. 285.431 

EUR terjatev je bilo dokončno odpisanih. Na naložbenih zavarovanjih se prihodki pripoznajo, ko je premija 

plačana, zato popravek vrednosti terjatev in odpisi terjatev iz tega naslova nimajo vpliva na poslovni izid, se pa 

zmanjša postavka kratkoročno odloženih prihodkov v bilanci stanja.  
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16.8.2.3 Likvidnostno tveganje 

Zavarovalnica upravlja z likvidnostnim tveganjem s pomočjo načrtovanja denarnih tokov. S tem orodjem 

zavarovalnica upošteva dospelost finančnih naložb in investicij skupaj z načrtovanimi odlivi, ki so posledica 

poslovanja družbe. V nadaljevanju prikazujemo delitev sredstev in obveznosti s preostalo zapadlostjo do 12 

mesecev in nad 12 mesecev. 

Tabela 58: Prikaz likvidnosti finančnih sredstev in obveznosti 

v EUR 
Do 12 

mesecev 
Nad 12 

mesecev 
31.12.2014 

Do 12 
mesecev 

Nad 12 
mesecev 

31.12.2013 

Naložbe v vrednostne papirje 5.292.528 21.089.763 26.382.291 1.840.843 17.574.790 19.415.633 

1. Vrednotene do dospelosti 0 0 0 822.124 12.693.576 13.515.700 

2. Razpoložljive za prodajo 5.259.963 19.664.247 24.924.210 976.522 3.880.260 4.856.782 

3. Namenjeni trgovanju 32.565 1.425.516 1.458.080 42.197 1.000.954 1.043.151 

Dana posojila in depoziti 2.713.462 2.615.532 5.328.995 3.941.098 693.773 4.634.871 
Znesek ZTR prenesen 
pozavarovateljem 

0 557.834 557.834 0 351.848 351.848 

Denarna sredstva 1.317.650 0 1.317.650 865.856 0 865.856 

Terjatve iz zavarovanj 268.986 0 268.986 316.902 0 316.902 

Druge terjatve 560.568 0 560.568 407.406 0 407.406 

Sredstva iz finančnih pogodb 51.049.833 186.732.486 237.782.319 20.528.411 199.473.281 220.001.692 

Skupaj sredstva 61.760.861 210.437.781 272.198.642 27.493.110 218.093.692 245.586.802 

Obveznosti iz zavar. pogodb 116.112 13.602.755 13.718.867 189.849 9.302.577 9.492.426 

Ostale obveznosti 3.135.281 0 3.135.281 1.764.717 0 1.764.717 

Obveznosti iz finan. pogodb 19.060.403 218.375.106 237.435.509 17.771.972 202.229.720 220.001.692 

Skupaj obveznosti 22.311.796 231.977.861 254.289.657 19.726.538 211.532.297 231.258.835 

Finančne naložbe zavarovalnice so sicer financirane s kapitalom družbe. Z vidika likvidnosti je struktura sredstev 

in obveznosti zavarovalnice ugodna, saj izkazuje presežek kratkoročnih sredstev v primerjavi z obveznostmi. 

Zgornja tabela prikazuje delitev na ročnost glede na pogodbene denarne tokove.  V nadaljevanju je prikazana še 

struktura sredstev in obveznosti glede na pričakovane nediskontirane denarne tokove. 

Tabela 59: Nediskontirani pričakovani denarni tokovi 2014 

 v EUR 
Zapadlost  

1 leto 
Zapadlost  

1 - 5 let 
Zapadlost 
nad 5 let 

Sredstva in 
obveznosti 

brez 
zapadlosti 

Skupaj 
Knjigovodska 

vrednost 

Naložbe v vrednostne papirje 3.622.920 18.562.455 7.336.740 1.586.214 31.108.328 26.382.291 

1. Vrednotene do dospelosti 0 0 0 0 0 0 

2. Razpoložljivo za prodajo 3.582.146 18.497.525 7.320.693 242.580 29.642.945 24.924.210 

3. Namenjeni trgovanju 40.773 64.929 16.046 1.343.633 1.465.382 1.458.080 

Dana posojila in depoziti 2.775.026 2.816.342 0 0 5.591.368 5.328.995 
Znesek ZTR prenesen 
pozavarovateljem 0 557.834 0 0 557.834 557.834 

Denarna sredstva 0 0 0 1.317.650 1.317.650 1.317.650 

Terjatve iz zavarovanj 268.986 0 0 0 268.986 268.986 

Druge terjatve 560.568 0 0 0 560.568 560.568 

Sredstva iz finančnih pogodb 33.977.778 144.757.983 63.099.398 25.999.837 267.834.995 237.782.319 

Skupaj sredstva 41.205.277 166.694.614 70.436.138 28.903.700 307.239.728 272.198.642 

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb 116.112 0 15.413.275 0 15.529.387 13.718.867 

Ostale obveznosti 3.135.281 0 0 0 3.135.281 3.135.281 

Obveznosti iz finančnih pogodb 19.060.403 30.869.009 187.506.097 0 237.435.509 237.435.509 

Skupaj obveznosti 22.311.796 30.869.009 202.919.372 0 256.100.177 254.289.657 



 

 

 

 LETNO POROČILO 2014  72 

Tabela 60: Nediskontirani pričakovani denarni tokovi 2013 

v EUR 
Zapadlost 1 

leto 
Zapadlost 1 

- 5 let 
Zapadlost 
nad 5 let 

Sredstva in 
obveznosti 

brez 
zapadlosti 

Skupaj 
Knjigovodska 

vrednost 

Naložbe v vrednostne papirje 2.756.736 15.272.750 6.235.893 1.491.814 24.265.379 19.415.633 

1. Vrednotene do dospelosti 1.240.157 10.656.736 6.226.298 0 18.123.191 13.515.700 

2. Razpoložljivo za prodajo 1.473.064 4.544.891 2.305 545.526 6.565.786 4.856.782 

3. Namenjeni trgovanju 43.515 71.123 7.290 946.288 1.068.216 1.043.151 

Dana posojila in depoziti 4.004.310 721.975 0 0 4.726.285 4.634.870 
Znesek ZTR prenesen 
pozavarovateljem 0 351.848 0 0 351.848 351.848 

Denarna sredstva 0 0 0 865.856 865.856 865.856 

Terjatve iz zavarovanj 316.902 0 0 0 316.902 316.902 

Druge terjatve 407.406 0 0 0 407.406 407.406 

Sredstva iz finančnih pogodb 28.774.787 128.122.711 83.497.821 24.970.747 265.366.066 220.001.692 

Skupaj sredstva 36.260.141 144.469.284 89.733.714 27.328.417 296.299.742 245.994.207 

Obveznosti iz zavarovalnih 
pogodb 

127.015 0 11.587.871 0  11.714.886 10.349.086 

Ostale obveznosti 797.476 5.511.397 5.406.013 0 910.549 908.057 

Obveznosti iz finančnih pogodb 878.663 31.886 0 0 265.366.066 220.001.692 

Skupaj obveznosti 17.771.972 27.028.396 220.565.698 0 277.991.501 231.258.835 

 

16.8.2.4 Obrestno tveganje 

Izpostavljenost zavarovalnice spremembi tržnih obrestnih mer je nizka, saj zavarovalnica na dan 31.12.2014 ni 

imela naložb s spremenljivo obrestno mero.  

Učinek spremembe obrestne mere na vrednost naložb zavarovalnice je prikazan v spodnji tabeli. V prikazu niso 

zajeti vrednostni papirji kritnega sklada z naložbenim tveganjem, pri katerih, zaradi načina upravljanja, 

zavarovalnica ni izpostavljena tržnemu tveganju.  

 
Tabela 61: Obrestno tveganje - družba 

 

Sprememba tržne obrestne 
mere 

leto 2014 leto 2013 

Vpliv na poslovni izid Vpliv na poslovni izid 

(v EUR) (v EUR) 

+/-10 bt 0 0 

Tabela 62: Obrestno tveganje – pokojninski skladi 

Sprememba tržne obrestne 
mere 

leto 2014 leto 2013 

Vpliv na ZTR Vpliv na ZTR 

(v EUR) (v EUR) 

+/-10 bt 3.362 8.013 

Zavarovalnica z aktivnim spremljanjem razvoja dogodkov na mednarodnih trgih kapitala sprejema odločitve, ki 

uravnavajo obrestno tveganje. Hkrati se obrestno tveganje pri pokojninskih skladih nanaša na garantirani donos, 

ki jih po pokojninskih načrtih mora sklad pripisovati zavarovancem.  

 

16.8.2.5 Valutno tveganje 

Valutno tveganje je posledica investiranja v države, ki nimajo evra kot plačilnega sredstva. V zavarovalnici so 

bile konec leta 2014 vse naložbe nominirane v evrih, zato zavarovalnica valutnemu tveganju ni bila izpostavljena, 

v letu 2013 pa je imela zavarovalnica 2,3% svojih naložb oziroma 545.530 EUR nominiranih v različnih valutah od 

eura. Pri tem ni upoštevan portfelj kritnega sklada naložbenega tveganja, ki skladno z ZZavar nalaga sredstva 

zavarovalcev v naložbe, na katere se vežejo upravičenja, ki gredo zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe. 

Iz navedene politike upravljanja izhaja, da so sredstva in obveznosti na kritnem skladu življenjskih zavarovanj, 
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pri katerem zavarovalci prevzemajo naložbeno tveganje, povsem usklajena z obveznostmi, zaradi česar navedeni 

portfelj ni izpostavljen tržnim tveganjem. 

Obveznosti zavarovalnica nima izkazanih v tuji valuti. 

Naslednja tabela prikazuje občutljivost na spremembe najpomembnejših valut katerim je izpostavljena 

zavarovalnica, če vsi ostali parametri ostanejo enaki. Ker na 31.12.2014 zavarovalnica v tuji valuti nima 

nominiranih naložb, sprememba deviznega tečaja nima vpliva na kapital. 

Tabela 63: Valutno tveganje na 31.12.2014 

  2014 2014 

Valuta 
Delež 

naložb 
sprememba 

tečaja 
Vpliv na kapital 

Delež 
naložb 

sprememba 
tečaja 

Vpliv na dobiček 
pred obdavčitvijo 

BAM 0,00% +5% 0 0,00% +5% 0 

    -5% 0   -5% 0 

Tabela 64: Valutno tveganje na 31.12.2013 

  2013 2013 

Valuta 
Delež 

naložb 
sprememba 

tečaja 
Vpliv na kapital 

Delež 
naložb 

sprememba 
tečaja 

Vpliv na dobiček 
pred obdavčitvijo 

BAM 2,3% +5% 27.277 2,3% +5% 0 

    -5% -27.277   -5% 0 

16.8.2.6 Tveganje sprememb tržnih cen vrednostnih papirjev 

Spremembi vrednosti tržnih vrednostnih papirjev je zavarovalnica izpostavljena pri lastniškem kapitalu, ki je 

tržno vrednoten. Na 31.12.2014 zavarovalnica izkazuje 295.318 EUR navedenih naložb (2013: 545.526 EUR). 

Tabela 65: Vpliv spremembe tržne cene lastniških vrednostnih papirjev 

  leto 2014 leto 2013 

  
Sprememba indeksa v 

% 
Vpliv na kapital 

(v EUR) 
Sprememba indeksa 

v % 
Vpliv na kapital 

(v EUR) 

Ostalo +/-10 29.532 +/-10 54.553 

V prikazu niso zajeti vrednostni papirji kritnega sklada z naložbenim tveganjem, pri katerih, zaradi načina 

upravljanja, zavarovalnica ni izpostavljena tržnemu tveganju. 

 

Spremembi vrednosti tržnih vrednostnih papirjev je zavarovalnica izpostavljena tudi pri vrednostnih papirjih s 

fiksnim donosom. V primeru, da bi tržna obrestna mera narasla za 100 bt, bi se kapital zavarovalnice zmanjšal 

za 1.013.814 EUR, kot prikazuje spodnja tabela. 

Tabela 66: Vpliv spremembe tržne cene vrednostnih papirjev, katerih vrednost je odvisna od tržnih obrestnih 

mer 

Sprememba tržne   leto 2014 leto 2013 

obrestne mere   Vpliv na kapital Vpliv na kapital 

    (v EUR) (v EUR) 

+/-100 bt   1.013.814 80.835 
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16.8.2.7 Poštena vrednost 

Tabela 67: Prikaz knjigovodske in poštene vrednosti finančnih inštrumentov zavarovalnice  

v EUR 
  Knjigovodska vrednost Poštena vrednost 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Skupaj finančna sredstva 270.811.255 244.918.050 270.811.255 254.338.379 

Naložbe v vrednostne papirje: 24.924.210 18.372.482 24.924.210 19.156.409 

    1. vrednotene do dospelosti 0 13.515.700 0 14.299.627 

    2. razpoložljive za prodajo 24.924.210 4.856.782 24.924.210 4.856.782 

    3. vrednotena po pošteni vrednosti 0 0 0 0 

Dana posojila in depoziti 5.328.995 4.634.870 5.328.995 4.634.870 

Denarna sredstva 1.317.650 865.856 1.317.650 865.856 

Naložbe zavar., ki prevzemajo naložbeno tveganje 1.458.080 1.043.151 1.458.080 1.043.151 

Premoženje na računih pokojninskih zavarovancev 237.782.319 220.001.691 237.782.319 228.638.093 

Skupaj finančne obveznosti 239.159.339 221.026.427 239.159.339 229.662.829 

Obveznosti do računov pokojninskih zavarovancev 237.435.509 220.001.691 237.435.509 228.638.093 

ZTR v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje 

1.377.020 1.024.736 1.377.020 1.024.736 
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17 KAZALNIKI  

V spodnji tabeli so prikazani kazalci za poslovno leto in predhodno poslovno leto. Kazalniki so izračunani na 

podlagi podatkov iz Priloge 2 po Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 

2009, ki ni sestavni del računovodskega poročila pripravljenega v skladu z MSRP. 

Pri izračunu kazalnikov nam razpoložljivi kapital zavarovalnica predstavlja kapital zavarovalnice izračunan na 

osnovi 105., 106., 107. in 108. člena ZZavar in sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, 

podrobnih lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri 

izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice. 

Tabela 68: Kazalniki 

      leto 2014 Enota 
          

1. Skupaj 

Rast kosmate obračunane premije 

105,62 

indeks 
  

1.a PDPZ 95,19 

1.b UL 98,48 

1.c ŽZ 125,03 

1.d 
Premoženjska zavarovanja razen 

zdravstvenih 
91,77 

1.e Zdravstvena zavarovanja 1.001,64 

2. Skupaj 

Čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate 
obrač. zaroval. Premije 

98,22 

% 

2.a PDPZ 100,00 

2.b UL 100,00 

2.c ŽZ 95,48 

2.d 
Premoženjska zavarovanja razen 

zdravstvenih 
86,32 

2.e Zdravstvena zavarovanja 89,70 

3 Skupaj 

Gibanje kosmatih obračunanih odškodnin 

118,30 

indeks 

3.a PDPZ 104,72 

3.b UL 141,70 

3.c ŽZ 126,92 

3.d 
Premoženjska zavarovanja razen 

zdravstvenih 
18,03 

3.e Zdravstvena zavarovanja 6.817,00 

4. Skupaj 

Povprečna odškodnina 

2.742,04 

€ 

4.a PDPZ 3.846,44 

4.b UL 1.092,88 

4.c ŽZ 852,83 

4.d 
Premoženjska zavarovanja razen 

zdravstvenih 
638,93 

4.e Zdravstvena zavarovanja - 

5. Skupaj 

Škodni rezultat 

87,75 

% 

5.a PDPZ 115,21 

5.b UL 26,88 

5.c ŽZ 29,65 

5.d 
Premoženjska zavarovanja razen 

zdravstvenih 
3,34 

5.e Zdravstvena zavarovanja 3,54 
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      leto 2014 Enota 
          

6. Skupaj 

Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane premije 

10,88 

% 

6.a PDPZ 8,82 

6.b UL 34,40 

6.c ŽZ 13,02 

6.d 
Premoženjska zavarovanja razen 

zdravstvenih 
47,46 

6.e Zdravstvena zavarovanja 9,96 

7. Skupaj 

Stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate 
obračunane premije 

7,46 

% 

7.a PDPZ 0,63 

7.b UL 0,63 

7.c ŽZ 16,25 

7.d 
Premoženjska zavarovanja razen 

zdravstvenih 
2,08 

7.e Zdravstvena zavarovanja 72,84 

8. Skupaj 

Učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb 

9,46 

% 

8.a PDPZ 9,90 

8.b UL 10,71 

8.c ŽZ 9,43 

8.d 
Premoženjska zavarovanja razen 

zdravstvenih 
3,36 

8.e Zdravstvena zavarovanja 3,02 

8.f Premoženje - lastni viri 5,06 

8.g Življenje - lastni viri 3,04 

9. Skupaj 

Čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od 

zavarovalnih premij 

3,99 

% 

9.a PDPZ 0,00 

9.b UL 0,00 

9.c ŽZ 9,51 

9.d 
Premoženjska zavarovanja razen 

zdravstvenih 
93,50 

9.e Zdravstvena zavarovanja 20,15 

10. Skupaj 

Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta v % od čiste 
obračunane premije 

7,79 

% 

10.a Življenjska zavarovanja 22,41 

10.b Premoženjska zavarovanja   114,94 

10.c Zdravstvena zavarovanja -0,92 

11. Skupaj 

Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta v % od 

povprečnega kapitala 

14,81 

% 11.a Življenjska zavarovanja 15,90 

11.b 
Premoženjska zavarovanja  (skupaj 

z zdravstvenimi) 
9,17 

12. Skupaj 

Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta v % od 
povprečne aktive 

0,98 

% 12.a Življenjska zavarovanja 0,90 

12.b Premoženjska zavarovanja 7,24 

13. Skupaj 

Kosmati dobiček oz. izguba tekočega  leta na delnico 

211,59 

€ 13.a Življenjska zavarovanja 239,82 

13.b Premoženjska zavarovanja 103,18 
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      leto 2014 Enota 
          

14. Skupaj 

Čisti dobiček oz. izguba v % od povprečnega kapitala 

7,04 

% 14.a Življenjska zavarovanja 8,01 

14.b Premoženjska zavarovanja 2,03 

15. Skupaj 

Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste 
zavarovalne premije 

50,79 

% 15.a Življenjska zavarovanja 43,58 

15.b Premoženjska zavarovanja 259,86 

16. Skupaj 

Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega 
kapitala 

110,15 

% 16.a Življenjska zavarovanja 109,41 

16.b Premoženjska zavarovanja 113,87 

17. Skupaj 

Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-

tehničnih rezervacij 

126,77 

% 17.a Življenjska zavarovanja 108,26 

17.b Premoženjska zavarovanja 750,13 

18 Skupaj 

Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz poz. 

in ZTR, ki odpadejo na pozavarovatelje 

2.990,90 

% 
18.a Življenjska zavarovanja 3.088,63 

18.b Premoženjska zavarovanja 2.592,19 

19. Skupaj 

Čista obračunana zavarovalna premija glede na povpreč. 

stanje kapitala in ZTR 

115,49 

% 19.a Življenjska zavarovanja 125,67 

19.b Premoženjska zavarovanja 34,51 

20. Skupaj 

Čista obračunana zavarovalna premija glede na 
povprečno stanje kapitala 

189,97 

% 20.a Življenjska zavarovanja 219,33 

20.b Premoženjska zavarovanja 38,92 

21. Skupaj 

Povprečno stanje čistih ZTR glede na čiste prihodke od 

zavarovalnih premij 

33,95 

% 21.a Življenjska zavarovanja 33,98 

21.b Premoženjska zavarovanja 32,87 

22. Skupaj 

Kapital glede na čisto prenosno premijo 

11.630,62 

% 22.a Življenjska zavarovanja 21.203,69 

22.b Premoženjska zavarovanja 3.399,97 

23. Skupaj 

Kapital glede na obveznosti do virov sredstev 

6,88 

% 23.a Življenjska zavarovanja 5,88 

23.b Premoženjska zavarovanja 78,38 

24. Skupaj 

Čiste ZTR glede na obveznosti do virov sredstev 

5,02 

% 24.a Življenjska zavarovanja 4,91 

24.b Premoženjska zavarovanja 12,98 

25. Skupaj Čiste matematične rezervacije glede na čiste ZTR 79,21 % 

26. Skupaj 
Kosmata obračunana zavarovalna premija glede na št. 

redno zaposlenih 
597.222 € 
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18 MNENJE AKTUARJA 

 
 

MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU 
 ZA LETO 2014 

 
 

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d., LJUBLJANA 
 

Aktuarsko sem preveril stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovalnice PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, 

d.d., LJUBLJANA na dan 31.12.2014. 

Aktuarsko preverjanje sem opravil v skladu z določili sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za 

izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št.3/01) in sklepa o vrstah in lastnostih kritnega 

premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in 

premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00). 

Za stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij je odgovorna uprava zavarovalnice. Moja naloga je bila preveriti, ali 

zavarovalnica vodi primerne evidence za namene vrednotenja obveznosti iz dolgoročnih zavarovanj. Izraziti 

mnenje o zadostnosti teh rezervacij glede na dolgoročne obveznosti zavarovalnice, ki izhajajo iz zavarovalnih 

pogodb ali v povezavi z njimi, vključno z vsemi povečanji zaradi razporeditve dobička v času trajanja zavarovalnih 

pogodb na podlagi pregleda finančnega stanja dolgoročnih zavarovanj, na dan vrednotenja. Za nove vrste 

zavarovalnih pogodb, ki jih je zavarovalnica začela sklepati med letom, potrditi, ali premije in prihodki iz teh 

pogodb zadoščajo glede na razumna aktuarska pričakovanja, ob upoštevanju drugih finančnih virov zavarovalnice, 

ki so na voljo v ta namen, da bo družba lahko izpolnila svoje obveznosti iz teh pogodb, zlasti, da bo lahko 

oblikovala zadostne matematične rezervacije. Moja naloga je bila tudi ugotoviti višino minimalnega kapitala 

zavarovalnice za potrebe dolgoročnih zavarovanj in vpliv predlagane delitve dobička na višino minimalnega 

kapitala, kakor tudi izpolnjevanje kapitalske ustreznosti zavarovalnice.  

Prepričan sem, da je moje aktuarsko preverjanje primerna podlaga za izdajo mnenja pooblaščenega aktuarja.  

Po mojem mnenju sta višina premij, ki jih je zavarovalnica obračunala v obračunskem letu 2014, in višina 

oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij za dolgoročne obveznosti zavarovalnice na dan 31. 12. 2014 

primerni, da zagotavljata trajno izpolnjevanje vseh obveznosti zavarovalnice iz dolgoročnih zavarovalnih pogodb. 

 

Ljubljana, 25.03.2015 
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19 POTRDITEV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA 

 
 
Upravni odbor potrjuje letno poročilo Prve osebne zavarovalnice d.d. za poslovno leto, ki se je končalo 
31.12.2014. 
 
 
Izvršna direktorja družbe Prva osebna zavarovalnica d.d. sta potrdila letne računovodske izkaze za poslovno leto, 
ki se je končalo na 31.12.2014, na dan 25.3.2015.  
 
 
 
 
Ljubljana, 25.3.2015 
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22 PRILOGA 1 – RAČUNOVODSKI IZKAZI PO SKLEPU AZN 

Skladno Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic-SKL 2009 so v dodatku 

prikazani računovodski izkazi izdelani po predpisanih shemah iz Priloge 2 navedenega sklepa in niso v skladu z 

mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 

IZKAZ IZIDA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

v EUR  31.12.2014 31.12.2013 indeks 

A 
Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih 
zavarovanj 

      

I Čisti prihodki od zavarovalnih premij 231.320 240.140 96 

  1. Obračunane kosmate zavarovalne premije 267.978 292.023 92 

  4. Obračunane pozavarovalne premije (-) -42.318 -47.971 88 

  5. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-) 5.661 -3.912 -145 

II 
Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega 
delovanja (D VIII.) 

19.413 21.850 89 

III Drugi čisti zavarovalni prihodki 248 0 - 

IV Čisti odhodki za škode 4.506 -34.950 -13 

  1. Obračunani kosmati zneski škod 8.945 49.617 18 

  4. Obračunani deleži pozavarovateljev (-) -40 -12.537 0 

  5. Spremembe kosmatih škodnih rezervacij (+/-) -51.875 -42.536 122 

  6. 
Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni 
del (+/-) 

47.475 -29.494 -161 

V Spremembe drugih čistih zavarovalno tehničnih rezervacij (+/-) 0 0 - 

VI Čisti odhodki za bonuse in popuste 0 0 - 

VII Čisti obratovalni stroški 123.797 164.458 75 

  1. Stroški pridobivanja zavarovanj 5.580 8.724 64 

  3. Drugi obratovalni stroški 127.185 165.944 77 

    3.1. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje 25.822 30.587 84 

    3.2. Stroški dela 53.478 81.619 66 

           - plače zaposlenih 40.797 62.211 66 

           - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 8.105 12.937 63 

           - drugi stroški dela 4.576 6.471 71 

    

3.3. Str. storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški 
po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z 
drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo 
podjetje 

79 347 23 

    3.4. Ostali obratovalni stroški 47.806 53.391 90 

  4. 
Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem 
tehničnem izidu iz posameznih pozavarovalnih pogodb (+/-) 

-8.968 -10.210 88 

VIII Drugi čisti zavarovalni odhodki 0 0 - 

IX 
Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj 
(I+II+III-IV+V-VI-VII-VIII) 

122.679 132.482 93 
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v EUR  31.12.2014 31.12.2013 indeks 

B Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj       

I Čisti prihodki od zavarovalnih premij 10.272.549 8.238.478 125 

  1. Obračunane kosmate zavarovalne premije 10.731.813 8.708.894 123 

  4. Obračunane pozavarovalne premije (-) -452.479 -460.847 98 

  5. Sprememba kosmatih prenosnih premij -6.785 -9.569 71 

II Prihodki od naložb 1.306.218 1.024.714 127 

  1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah 74.577 130.621 57 

    
1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih 
družbah 

74.577 130.621 57 

  2. Prihodki drugih naložb 908.298 880.700 103 

    2.2. Prihodki od obresti 908.288 844.876 108 

           - v ostalih družbah 908.288 844.876 108 

    2.3. Drugi prihodki naložb 10 35.824 0 

    2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 10 35.824 0 

           - v ostalih družbah 10 35.824 0 

          2.3.2. Drugi finančni prihodki 0 0 - 

           - v ostalih družbah  0 0 - 

  4. Dobički pri odtujitvah naložb 323.342 13.393 2.414 

III 
Čisti neiztrženi dobički naložb življenskih zavarovancev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganje 

114.071 19.153 596 

IV Drugi čisti prihodki od zavarovanj 6.999.523 3.704.426 189 

  1. Prihodki od vstopne provizije 444.003 454.582 98 

  2. Prihodki od upravljavske provizije 3.093.263 3.049.142 101 

  3. Prihodki od izstopne provizije 177.906 200.703 89 

V Čisti odhodki za škode 3.363.709 2.138.865 157 

  1. Obračunani kosmati zneski škod 3.165.934 2.481.579 128 

  3. Obračunani deleži pozavarovateljev (-) -132.035 -319.882 41 

  4. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij 514.497 37.586 1.369 

  5. Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni  del (+/-) -184.687 -60.418 306 

VI Sprememba ostalih čistih zavarovalno tehničnih rezervacij (+/-) -3.645.107 -3.422.394 107 

  1. Sprememba matematičnih rezervacij -3.645.107 -3.422.394 107 

    1.1. Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij -3.645.107 -3.422.394 107 

VII Čisti odhodki za bonuse in popuste 0 0 - 

VIII Čisti obratovalni stroški 5.338.583 4.648.951 115 

  1. Stroški pridobivanja zavarovanj 1.788.132 1.700.398 105 

  2. Sprememba v razmejenih stroških pridob. zavarovanj (+/-) 163.465 193.163 85 

  3. Drugi obratovalni stroški 3.397.840 2.859.187 119 

    3.1. Amortizacija vrednosti sr., potrebnih za obratovanje 196.541 159.277 123 

    3.2. Stroški dela 1.784.358 1.576.703 113 

           - plače zaposlenih 1.388.585 1.202.034 116 

           - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 259.826 248.735 104 

           - drugi stroški dela 135.947 125.934 108 

    
3.3. Str. Storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški 
po pog.o delu, pog.o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi 
razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 

28.534 34.832 82 

    3.4. Ostali obratovalni stroški 1.388.408 1.088.375 128 

  4. 
Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem 
tehničnem izidu iz posameznih pozavarovalnih pogodb (-) 

-10.854 -103.797 10 
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IX Odhodki naložb 193.024 2.161.403 9 

  2. 
Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi 
finančni odhodki 

692 1.083 64 

  3. Predvrednotovalni finančni odhodki 50.945 2.154.095 2 

  4. Izgube pri odtujitvah naložb 141.387 6.225 2.271 

X 
Čiste neiztržene izgube naložb življenskih zavarovancev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganje 

0 0 - 

XI Drugi čisti zavarovalni odhodki 3.349.878 1.199 279.389 

  2. Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki 3.349.878 1.199 279.389 

XII 
Razporejen donos naložb, prenesen v izračun čistega izida 
zavarovalnice (-)  

398.179 -1.444.061 -28 

XIII Izid iz življenskih zavarovanj (I+II+III+-IV-V+-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII) 2.403.882 2.058.020 117 

          

C Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj       

I Čisti prihodki od zavarovalnih premij 864.135 90.079 959 

  1. Obračunane kosmate zavarovalne premije 963.399 96.182 1.002 

  2. Obračunane pozavarovalne premije (-) -92.419 0 - 

  3. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-) -6.845 -6.103 112 

II Prihodki od naložb 12.533 1.931 649 

  2. Prihodki drugih naložb  12.533 1.931 649 

    2.2. Prihodki od obresti 12.531 1.931 649 

    2.3. Drugi prihodki naložb 2 0 - 

       2.3.1 Prevrednotovalni finančni prihodki 2 0 - 

III Drugi čisti prihodki od zavarovanj 746.905 106 704.627 

IV Čisti odhodki za škode 72.965 50.896 143 

  1. Obračunani kosmati zneski škod 34.085 500 6.817 

  4. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-) 107.655 50.396 214 

  5. Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-) -68.775 0 - 

V Sprememba ostalih čistih zavarovalno tehničnih rezervacij (+/-) -3.088 561 -550 

  1. Sprememba matematičnih rezervacij -3.088 561 -550 

    1.1. Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij -3.088 561 -550 

VI Čisti odhodki za bonuse in popuste 0 0 - 

VII Čisti obratovalni stroški 760.919 162.199 469 

  1. Stroški pridobivanja zavarovanj 701.695 146.262 480 

  3. Drugi obratovalni stroški 96.002 15.937 602 

    3.1. Amortizacija vrednosti sr., potrebnih za obratovanje 9.868 9.551 103 

    3.2. Stroški dela 47.705 4.260 1.120 

           - plače zaposlenih 36.218 3.162 1.145 

           - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 7.134 674 1.058 

           - drugi stroški dela 4.353 424 1.027 

    

3.3. Str. Storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški 
po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z 
drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo 
podjetje 

31 0 - 

    3.4. Ostali obratovalni stroški 38.398 2.126 1.806 

  4. 
Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem 
tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb (-) 

-36.778 0 - 

VIII Odhodki naložb 1.441 0 - 

  3. Predvrednotovalni finančni odhodki 2 0 - 

  4. Izgube pri odtujitvah naložb 1.439 0 - 
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IX Drugi čisti zavarovalni odhodki 746.535 0 - 

  2. Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki 746.535 0 - 

X Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz red. del. (-)  0 0 - 

XI Izid iz zdravstvenih zavarovanj (I+II+III+-IV-V+-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII) 38.626 -120.418 -32 

XII Razporejena polovica pozitivnega izida iz dopolnilnih zavarovanj     - 

XIII izid iz zdravstvenega zavarovanja (XI-XII) 38.626 -120.418 -32 

          

Ca. Izkaz izida iz dopolnilnih zavarovanj       

XIII Izid iz dopolnilnega zavarovanja (XI-XII)       

          

D Izračun čistega izida zavarovalnice       

I 
Izid iz premoženjskih zavarovanj razen zdravstevnih zavarovanj (A 
IX) 

122.679 132.482 93 

II Izid iz življenskih zavarovanj (B XIII) 2.403.882 2.058.020 117 

III Izid iz zdravstvenih zavarovanj (C XIII) 38.626 -120.418 -32 

IV Prihodki od naložb 162.377 164.789 99 

  2. 
Prihodki drugih naložb ( v postavkah 2.1.,2.2 in 2.3 zavarovalnica 
ločeno izkazuje prihodke naložb v pridruženih družbah in v 
družbah v skupini) 

137.668 164.766 84 

    2.2. Prihodki od obresti 137.662 164.766 84 

           - v ostalih družbah 137.662 164.766 84 

    2.3. Drugi prihodki naložb 5 0 - 

          2.3.2. Drugi finančni prihodki 5 0 - 

           - v ostalih družbah  5 0 - 

  5. Dobički pri odtujitvah naložb 24.709 23 107.430 

V 
Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenskih 
zavarovanj (B XII) 

398.179 -1.444.061 -28 

VI 
Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida zdravstvenih 
zavarovanj (C X) 

0 0 - 

VII Odhodki naložb 3.974 754 527 

  2. 
Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi 
finančni odhodki 

4 0 - 

  4. Izgube pri odtujitvah naložb 3.970 754 527 

VIII 
Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz premoženjskih 
zav., razen zdravstvenih zav. (A II) 

19.413 21.850 89 

IX Drugi prihodki iz zavarovanj 25.180 0 - 

  1. 
Drugi prihodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstevnih 
zavarovanj 

3.303 0 - 

  2. Drugi prihodki iz življenjskih zavarovanj 21.877 0 - 

X Drugi odhodki iz zavarovanj 199.180 0 - 

  1. 
Drugi odhodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstevnih 
zavarovanj 

395 0 - 

  2. Drugi odhodki iz življenjskih zavarovanj 151.643 0 - 

  3. Drugi odhodki iz zdravstvenih zavarovanj 47.143 0 - 

XI Drugi prihodki 133.576 159.115 84 

  1. 
Drugi prihodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstevnih 
zavarovanj 

1.656 5.079 33 

  2. Drugi prihodki iz življenjskih zavarovanj 131.181 153.985 85 

  3. Drugi prihodki iz zdravstvenih zavarovanj 740 51 1.451 

XII Drugi odhodki 501.658 457.617 110 

  1. 
Drugi odhodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstevnih 
zavarovanj 

360 8.643 4 

  2. Drugi odhodki iz življenjskih zavarovanj 501.159 447.685 112 

  3. Drugi odhodki iz zdravstvenih zavarovanj 139 1.289 11 
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XIII 
Poslovni izid obračunskega obodbja pred obdavčitvijo 
(I+II+III+IV+V+VI-VII-VIII+IX-X+XI-XII) 

2.560.273 469.706 545 

  1. 
Poslovni izid obračunskega obdobja iz premoženjskih zavarovanj, 
razen zdravstvenih zavarovanj 

265.872 271.103 98 

  2. Poslovni izid obračunskega obdobja iz življenskih zavarovanj 2.302.316 320.259 719 

  3. Poslovni izid obračunskega obdobja iz zdravstvenih zavarovanj -7.916 -121.656 7 

XIV Davek iz dobička 0   - 

XV Odloženi davki -2.616 57.969 -5 

XVI Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (XIII-XIV+XV) 2.562.889 527.675 486 

          

E  Izračun vseobsegajočega donosa       

I Čisti dobiček / izguba poslovnega leta po obdavčitvi 2.562.889 527.675 486 

II Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 1.054.609 38.403 2.746 

  4. 
Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, 
razpoložljivega za prodajo 

  1.231.778 39.062 3.153 

  4.1.  Dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja   1.436.773 39.062 3.678 

  4.2.  
Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni 
izid 

  -204.995 0 - 

  9. Davek od drugega vseobsegajočega donosa   -177.170 -659 26.885 

III VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (I+II) 3.617.498 566.078 639 
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    SREDSTVA 269.311.949 243.853.073 110 

A Neopredmetena dolgoročna sredstva 291.537 472.415 62 

  1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 158.293 304.169 52 

  3. Dolgoročno odloženi stroški priodbivanja zavarovanj 133.244 168.246 79 

B Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe 264.720.892 239.957.576 110 

II Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah  201.011 0 - 

  2. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim družbam v skupini 201.011 0 - 

III Druge finančne naložbe 26.289.543 19.692.552 133 

  1. Dolgoročne finančne naložbe 25.640.557 17.457.067 147 

  
1.2. Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim 
donosom  

21.375.818 14.963.314 143 

  1.6. Depoziti pri bankah 4.264.739 2.493.753 171 

  2. Kratkoročne finančne naložbe 648.986 2.235.485 29 

  2.1. Delnice in deleži kupljeni za prodajo 205.137 620.935 33 

  
2.2. Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oz. s preostalo dospelostjo do 
enega leta 

180.306 164.887 109 

  2.3. Dana kratkoročna posojila 150.758 0 - 

  2.4. Kratkoročni depoziti pri bankah 112.785 1.449.663 8 

IV 
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb 
pri cedentih 

0 0 - 

V Sredstva iz finančnih pogodb 237.782.319 220.001.692 108 

VI Znesek ZTR prenesenih na pozavarovalnice in v sozavarovanje 448.019 263.332 170 

  c) iz škodnih rezervacij 448.019 263.332 170 

C Naložbe v korist življen.zavarovancev, ki prevzemajo nal. tveganje 1.458.080 1.043.151 140 

D 
Terjatve (ter. do pridruženih družb in do družb v skupini je treba 
ločeno izkazati kot podpostavke postavk I,II in III) 

1.393.614 1.348.358 103 

I Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 104.078 117.878 88 

  1. Terjatve do zavarovalcev 104.078 117.878 88 

II Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 77.269 157.909 49 

  4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah 31.727 58.852 54 

  5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 45.542 99.057 46 

III Druge terjatve in odložene terjatve za davek 1.212.267 1.072.571 113 

  3. Kratkoročne terjatve iz financiranja 24.634 21.119 117 

  4. Druge kratkoročne terjatve 680.690 543.288 125 

  -  v družbah v skupini 505.318 498.225 101 

  -  v ostalih družbah 175.372 45.063 389 

  7. Odložene terjatve za davek 506.942 508.164 100 

IV Nevplačani vpoklicani kapital 0 0 - 

E Razna sredstva 1.367.784 937.355 146 

I Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb 122.752 128.304 96 

  2. Druga opredmetena osnovna sredstva 122.752 128.304 96 

II Denarna sredstva 1.245.032 809.051 154 

III Zaloge in druga sredstva 0 0 - 

F Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 80.042 94.218 85 

 1. Predhodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin 0 0 - 

  2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj 66.622 84.123 79 

  3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve 13.419 10.095 133 

G Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 0 0 - 

H Zunajbilančna evidenca 0 0 - 
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OBVEZNOSTI 269.311.948 243.853.073 110 

A Kapital 15.837.143 13.118.116 121 

I Vpoklicani kapital 9.600.000 9.600.000 100 

  1. Osnovni kapital 9.600.000 9.600.000 100 

  2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 - 

II Kapitalske rezerve 600.000 600.000 100 

III Rezerve iz dobička 3.636.981 2.476.742 147 

  2. Zakonske in statutarne rezerve 360.001 360.000 100 

  7. Druge rezerve iz dobička 3.276.980 2.116.742 155 

IV Presežek iz prevrednotenja  828.314 -60.233 -1.375 

  
2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi 
naložbami 

828.314 -60.233 -1.375 

VI Preneseni čisti poslovni izid 11.609 60.963 19 

VII Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.160.239 440.644 263 

B Podrejene obveznosti 0 0 - 

C 
Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije in odloženi prihodki od 
premij 

11.852.545 8.038.440 147 

I Kosmate prenosne premije 74.691 67.906 110 

II Kosmate matematične rezervacije 10.855.376 7.563.637 144 

III Kosmate škodne rezervacije 921.395 406.897 226 

IV Kosmate rezervacije za bonuse in popuste 1.084 0 - 

V Druge kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije 0 0 - 

D 
Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenskih 
zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 

1.377.020 1.024.736 134 

E Rezervacije za druge nevarnosti in stroške 110.014 88.578 124 

  1. Rezervacije za pokojnine 48.160 29.394 164 

  2. Druge rezervacije 61.854 59.184 105 

F 
Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova 
pozavarovalnih pogodb pri cedentih 

0 0 - 

G 
Druge obveznosti (obv. do pridruženih družb in do družb v skupini je 
treba ločeno izkazati kot podpostavke postavk I in II) 

238.672.238 220.740.748 108 

I Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 643.782 266.715 241 

  1. Obveznosti do zavarovalcev 1.401 86 1.629 

  2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov 241.549 241.577 100 

  3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 400.832 25.052 1.600 

II Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 148.396 175.784 84 

  2. Obveznosti za pozavarovalne premije 148.396 175.784 84 

III 
Posojila, zavarovana z vp s stalnim donosom, zavar. posebej izkazuje 
zamenljiv aposojila, zavarovana z vp s stalnim donosom) 

0 0 - 

IV Obveznosti do bank 0 0 - 

V Obveznosti iz finančnih pogodb 237.435.509 220.001.692 108 

VI Ostale obveznosti 444.551 296.557 150 

  a) Ostale dolgoročne obveznosti 150.576 14.123 1.066 

  1. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema 7.290 14.123 52 

  3. Odložene obveznosti za davek 143.286   - 

  b) Ostale kratkoročne obveznosti 293.975 282.434 104 

  1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 127.319 122.043 104 

  2. Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov 0 0 - 

  5. Druge kratkoročne obveznosti 166.656 160.391 104 

  -  v ostalih družbah 166.656 160.391 104 

H Pasivne časovne razmejitve 1.462.989 842.455 174 

  1. Vnaprej vračunani stroški in odhodki 319.601 114.578 279 

  2. Druge pasivne časovne razmejitve 1.143.387 727.877 157 

I 
Nekratkoročne obveznosti vezane na nekratkoročna sredstva v posesti 
za prodajo in ustavljeno poslovanje 

0 0 - 

J Zunajbilančna evidenca 0 0 - 
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    SREDSTVA 3.768.497 3.358.368 112 

A Neopredmetena dolgoročna sredstva 2.277 0 - 

  1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 2.277 0 - 

  3. Dolgoročno odloženi stroški priodbivanja zavarovanj 0 0 - 

B Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe 3.872.467 3.403.316 114 

III Druge finančne naložbe 3.762.651 3.314.800 114 

  1. Dolgoročne finančne naložbe 3.672.470 2.739.456 134 

  1.2. Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom  3.072.769 2.623.346 117 

  1.6. Depoziti pri bankah 599.701 116.110 516 

  2. Kratkoročne finančne naložbe 90.181 575.344 16 

  2.1. Delnice in deleži kupljeni za prodajo 90.181 0 - 

  
2.2. Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oz. s preostalo dospelostjo do 
enega leta 

0 0 - 

  2.4. Kratkoročni depoziti pri bankah 0 575.344 0 

IV 
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri 
cedentih 

0 0 - 

V Sredstva iz finančnih pogodb 0 0 - 

VI Znesek ZTR prenesenih na pozavarovalnice in v sozavarovanje 109.816 88.516 124 

  c) iz škodnih rezervacij 109.816 88.516 124 

C Naložbe v korist življen.zavarovancev, ki prevzemajo nal. tveganje 0 0 - 

D 
Terjatve (ter. do pridruženih družb in do družb v skupini je treba ločeno 
izkazati kot podpostavke postavk I,II in III) 

-198.585 -101.753 195 

I Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 41.892 30.855 136 

  1. Terjatve do zavarovalcev 41.892 30.855 136 

II Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 45.746 10.260 446 

  4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah 0 50 0 

  5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 45.746 10.210 448 

III Druge terjatve in odložene terjatve za davek -286.223 -142.868 200 

  3. Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 2.319 0 

  4. Druge kratkoročne terjatve -144.757 0 - 

  -  v družbah v skupini -144.757 0 - 

  -  v ostalih družbah 0 0 - 

  7. Odložene terjatve za davek -141.466 -145.187 97 

IV Nevplačani vpoklicani kapital 0 0 - 

E Razna sredstva 92.338 56.805 163 

I Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb 19.720 0 - 

  2. Druga opredmetena osnovna sredstva 19.720 0 - 

II Denarna sredstva 72.618 56.805 128 

III Zaloge in druga sredstva 0 0 - 

F Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 - 

 1. Predhodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin 0 0 - 

  2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj 0 0 - 

  3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 - 

G Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 0 0 - 

H Zunajbilančna evidenca 0 0 - 
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OBVEZNOSTI 3.768.497 3.358.368 112 

A Kapital 2.953.645 2.675.171 110 

I Vpoklicani kapital 2.500.000 2.500.000 100 

  1. Osnovni kapital 2.500.000 2.500.000 100 

  2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 - 

II Kapitalske rezerve 30.000 30.000 100 

III Rezerve iz dobička 192.101 6.823 2.815 

  2. Zakonske in statutarne rezerve 132.496 4.352 3.044 

  7. Druge rezerve iz dobička 59.604 2.471 2.412 

IV Presežek iz prevrednotenja  165.864 -198 
-

83.770 

  2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami 165.864 -198 
-

83.770 

VI Preneseni čisti poslovni izid 8.547 55.867 15 

VII Čisti poslovni izid poslovnega leta 57.134 82.679 69 

B Podrejene obveznosti 0 0 - 

C 
Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije in odloženi prihodki od 
premij 

489.302 429.250 114 

I Kosmate prenosne premije 86.873 85.688 101 

II Kosmate matematične rezervacije 12.008 8.920 135 

III Kosmate škodne rezervacije 390.421 334.642 117 

IV Kosmate rezervacije za bonuse in popuste 0 0 - 

V Druge kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije 0 0 - 

D 
Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenskih 
zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 

0 0 - 

E Rezervacije za druge nevarnosti in stroške 0 0 - 

  1. Rezervacije za pokojnine 0 0 - 

  2. Druge rezervacije 0 0 - 

F 
Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova 
pozavarovalnih pogodb pri cedentih 

0 0 - 

G 
Druge obveznosti (obv. do pridruženih družb in do družb v skupini je 
treba ločeno izkazati kot podpostavke postavk I in II) 

211.617 184.349 115 

I Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 8.204 8.557 96 

  1. Obveznosti do zavarovalcev 0 0 - 

  2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov 0 0 - 

  3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 8.204 8.557 96 

II Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 39.441 16.470 239 

  2. Obveznosti za pozavarovalne premije 39.441 16.470 239 

III 
Posojila, zavarovana z vp s stalnim donosom, zavar. posebej izkazuje 
zamenljiv aposojila, zavarovana z vp s stalnim donosom) 

0 0 - 

IV Obveznosti do bank 0 0 - 

V Obveznosti iz finančnih pogodb 0 0 - 

VI Ostale obveznosti 163.972 159.322 103 

  a) Ostale dolgoročne obveznosti 33.972 0 - 

  3. Odložene obveznosti za davek 33.972 0 - 

  b) Ostale kratkoročne obveznosti 130.000 159.322 82 

  1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 0 0 - 

  5. Druge kratkoročne obveznosti 130.000 159.322 82 

  -  v ostalih družbah 130.000 159.322 82 

H Pasivne časovne razmejitve 113.933 69.598 164 

  1. Vnaprej vračunani stroški in odhodki -12.023 0 - 

  2. Druge pasivne časovne razmejitve 125.956 69.598 181 

I 
Nekratkoročne obveznosti vezane na nekratkoročna sredstva v posesti 
za prodajo in ustavljeno poslovanje 

0 0 - 

J Zunajbilančna evidenca 0 0 - 
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BILANCA STANJA - SKUPAJ 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 indeks 

    SREDSTVA 273.080.446 247.052.122 111 

A Neopredmetena dolgoročna sredstva 293.815 472.415 62 

  1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 160.570 304.169 53 

  3. Dolgoročno odloženi stroški priodbivanja zavarovanj 133.244 168.246 79 

B Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe 268.593.359 243.360.892 110 

II Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah  201.011 0 - 

  2. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim družbam v skupini 201.011 0 - 

III Druge finančne naložbe 30.052.195 23.007.352 131 

  1. Dolgoročne finančne naložbe 29.313.028 20.196.523 145 

  
1.2. Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim 
donosom  

24.448.587 17.586.660 139 

  1.6. Depoziti pri bankah 4.864.441 2.609.863 186 

  2. Kratkoročne finančne naložbe 739.167 2.810.829 26 

  2.1. Delnice in deleži kupljeni za prodajo 295.318 620.935 48 

  
2.2. Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oz. s preostalo dospelostjo do 
enega leta 

180.306 164.887 109 

  2.3. Dana kratkoročna posojila 150.758   - 

  2.4. Kratkoročni depoziti pri bankah 112.785 2.025.007 6 

IV 
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri 
cedentih 

0 0 - 

V Sredstva iz finančnih pogodb 237.782.319 220.001.692 108 

VI Znesek ZTR prenesenih na pozavarovalnice in v sozavarovanje 557.834 351.848 159 

  c) iz škodnih rezervacij 557.834 351.848 159 

C Naložbe v korist življen.zavarovancev, ki prevzemajo nal. tveganje 1.458.080 1.043.151 140 

D 
Terjatve (ter. do pridruženih družb in do družb v skupini je treba ločeno 
izkazati kot podpostavke postavk I,II in III) 

1.195.029 1.087.286 110 

I Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 145.970 148.733 98 

  1. Terjatve do zavarovalcev 145.970 148.733 98 

II Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 123.015 168.169 73 

  4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah 31.727 58.902 54 

  5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 91.289 109.267 84 

III Druge terjatve in odložene terjatve za davek 926.043 770.384 120 

  3. Kratkoročne terjatve iz financiranja 24.634 23.439 105 

  4. Druge kratkoročne terjatve 535.933 383.967 140 

  -  v družbah v skupini 360.561 338.904 106 

  -  v ostalih družbah 175.372 45.063 389 

  7. Odložene terjatve za davek 365.476 362.978 101 

IV Nevplačani vpoklicani kapital 0 0 - 

E Razna sredstva 1.460.122 994.160 147 

I Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb 142.472 128.304 111 

  2. Druga opredmetena osnovna sredstva 142.472 128.304 111 

II Denarna sredstva 1.317.650 865.856 152 

III Zaloge in druga sredstva 0 0 - 

F Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 80.042 94.218 85 

 1. Predhodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin 0 0 - 

  2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj 66.622 84.123 79 

  3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve 13.419 10.095 133 

G Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 0 0 - 

H Zunajbilančna evidenca 0 0 - 
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v EUR 31.12.2014 31.12.2013 indeks 

OBVEZNOSTI 273.080.446 247.052.122 111 

A Kapital 18.790.788 15.793.287 119 

I Vpoklicani kapital 12.100.000 12.100.000 100 

  1. Osnovni kapital 12.100.000 12.100.000 100 

  2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 - 

II Kapitalske rezerve 630.000 630.000 100 

III Rezerve iz dobička 3.829.082 2.483.565 154 

  2. Zakonske in statutarne rezerve 492.497 364.352 135 

  7. Druge rezerve iz dobička 3.336.585 2.119.213 157 

IV Presežek iz prevrednotenja  994.178 -60.431 -1.645 

  2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami 994.178 -60.431 -1.645 

VI Preneseni čisti poslovni izid 20.156 116.830 17 

VII Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.217.372 523.323 233 

B Podrejene obveznosti 0 0 - 

C 
Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije in odloženi prihodki od 
premij 

12.341.847 8.467.690 146 

I Kosmate prenosne premije 161.563 153.594 105 

II Kosmate matematične rezervacije 10.867.384 7.572.557 144 

III Kosmate škodne rezervacije 1.311.816 741.539 177 

IV Kosmate rezervacije za bonuse in popuste 1.084 0 - 

V Druge kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije 0 0 - 

D 
Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenskih 
zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 

1.377.020 1.024.736 134 

E Rezervacije za druge nevarnosti in stroške 110.014 88.578 124 

  1. Rezervacije za pokojnine 48.160 29.394 164 

  2. Druge rezervacije 61.854 59.184 105 

F 
Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova 
pozavarovalnih pogodb pri cedentih 

0 0 - 

G 
Druge obveznosti (obv. do pridruženih družb in do družb v skupini je 
treba ločeno izkazati kot podpostavke postavk I in II) 

238.883.855 220.765.777 108 

I Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 651.986 275.272 237 

  1. Obveznosti do zavarovalcev 1.401 86 1.629 

  2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov 241.549 241.578 100 

  3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 409.036 33.608 1.217 

II Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 187.837 192.254 98 

  2. Obveznosti za pozavarovalne premije 187.837 192.254 98 

III 
Posojila, zavarovana z vp s stalnim donosom, zavar. posebej izkazuje 
zamenljiv aposojila, zavarovana z vp s stalnim donosom) 

0 0 - 

IV Obveznosti do bank 0 0 - 

V Obveznosti iz finančnih pogodb 237.435.509 220.001.692 108 

VI Ostale obveznosti 608.523 296.559 205 

  a) Ostale dolgoročne obveznosti 184.548 14.123 1.307 

  1. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema 7.290 14.123 52 

  3. Odložene obveznosti za davek 177.258   - 

  b) Ostale kratkoročne obveznosti 423.975 282.436 150 

  1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 127.319 122.044 104 

  2. Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov 0 0 - 

  5. Druge kratkoročne obveznosti 296.656 160.392 185 

  -  v ostalih družbah 296.656 160.392 185 

H Pasivne časovne razmejitve 1.576.922 912.054 173 

  1. Vnaprej vračunani stroški in odhodki 307.578 114.578 268 

  2. Druge pasivne časovne razmejitve 1.269.344 797.476 159 

I 
Nekratkoročne obveznosti vezane na nekratkoročna sredstva v posesti 
za prodajo in ustavljeno poslovanje 

0 0 - 

J Zunajbilančna evidenca 0 0 - 
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PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA KS 1 

 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D+E+F) 28.736.186 28.593.724 100 

A.  Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah 1.594.981 1.711.938 93 

  1.  Naložbene nepremičnine 1.594.981 1.711.938 93 

  2.  Druge stvarne pravice na nepremičninah 0 0 - 

B.  Finančne naložbe 26.708.375 26.491.680 101 

  1.  v posojila in depozite 6.969.396 4.735.614 147 

  2.  v posesti do zapadlosti, od tega: 0 0 - 

     - dolžniški vrednostni papirji 0 0 - 

     - lastniški vrednostni papirji 0 0 - 

  3.  razpoložljive za prodajo, od tega: 0 0 - 

     - dolžniški vrednostni papirji 0 0 - 

     - lastniški vrednostni papirji 0 0 - 

  4.  vrednotene po pošteni vrednosti, od tega 19.738.979 21.756.066 91 

     - dolžniški vrednostni papirji 18.632.142 20.541.767 91 

     - lastniški vrednostni papirji 1.106.837 1.214.299 91 

 C. Terjatve 131.894 100.425 131 

  1.  Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa 0 0 - 

  2.  Druge terjatve 131.894 100.425 131 

D.  Denarna sredstva in denarni ustrezniki 300.937 289.680 104 

E.  Druga sredstva 0 0 - 

  1.  Prehodno nezaračunani prihodki 0 0 - 

  2.  Kratkoročno odloženi stroški (odhodki) 0 0 - 

F.  Zunajbilančna sredstva 0 0 - 

  1.  Iz naslova izvedenih  finančnih inštrumentov 0 0 - 

  2.  Druga zunajbilančna sredstva 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 28.736.186 28.593.724 100 

A. Presežek iz prevrednotenja 0  0 - 

B. Zavarovalno-tehnične rezervacije  28.706.261 28.564.129 100 

  1.  Matematične rezervacije za vplačane čiste premije 25.922.968 26.000.706 100 

  2.  Matematične rezervacije za pripisan donos kritnega sklada 2.783.293 2.563.423 109 

  
3.  Rezervacije za zavarovanja, kjer je premoženje kritnega sklada 
razdeljeno na enote (VEP) 

0 0 - 

C.  Finančne obveznosti 0 0 - 

D.  Poslovne obveznosti 29.924 29.595 101 

  
1.  Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih 
instrumentov 

0 0 - 

  2.  Obveznosti do upravljavca kritnega sklada 27.092 27.119 100 

  3.  Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti do članov kritnega sklada 1.401 0 - 

  4.  Druge poslovne obveznosti 1.431 2.476 58 

E. Druge obveznosti 0 0 - 

  1.  Vnaprej vračunani stroški  in odhodki 0 0 - 

  2.  Kratkoročno odloženi prihodki 0 0 - 

F.   Zunajbilančne obveznosti 0 0 - 
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PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA KS 2 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D+E+F) 53.485.075 48.018.946 111 

A.  Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah 3.671.420 4.078.672 90 

  1.  Naložbene nepremičnine 3.671.420 4.078.672 90 

  2.  Druge stvarne pravice na nepremičninah 0 0 - 

B.  Finančne naložbe 49.259.712 43.608.035 113 

  1.  v posojila in depozite 6.249.723 5.226.847 120 

  2.  v posesti do zapadlosti, od tega: 0 36.163.216 0 

     - dolžniški vrednostni papirji 0 36.163.216 0 

     - lastniški vrednostni papirji 0 0 - 

  3.  razpoložljive za prodajo, od tega: 0 0 - 

     - dolžniški vrednostni papirji 0 0 - 

     - lastniški vrednostni papirji 0 0 - 

  4.  vrednotene po pošteni vrednosti, od tega 43.009.989 2.217.972 1.939 

     - dolžniški vrednostni papirji 41.831.153 958.166 4.366 

     - lastniški vrednostni papirji 1.178.835 1.259.806 94 

 C. Terjatve 113.975 132.615 86 

  1.  Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa 0 0 - 

  2.  Druge terjatve 113.975 132.615 86 

D.  Denarna sredstva in denarni ustrezniki 439.968 199.624 220 

E.  Druga sredstva 0 0 - 

  1.  Prehodno nezaračunani prihodki 0 0 - 

  2.  Kratkoročno odloženi stroški (odhodki) 0 0 - 

F.  Zunajbilančna sredstva  0 0 - 

  1.  Iz naslova izvedenih  finančnih inštrumentov 0 0 - 

  2.  Druga zunajbilančna sredstva 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 53.485.075 48.018.946 111 

A. Presežek iz prevrednotenja 0 0 - 

B. Zavarovalno-tehnične rezervacije  53.420.602 47.960.333 111 

  1.  Matematične rezervacije za vplačane čiste premije 47.322.128 45.971.645 103 

  2.  Matematične rezervacije za pripisan donos kritnega sklada 6.098.473 1.988.688 307 

  
3.  Rezervacije za zavarovanja, kjer je premoženje kritnega sklada 
razdeljeno na enote (VEP) 

0 0 - 

C.  Finančne obveznosti 0 0 - 

D.  Poslovne obveznosti 64.473 58.613 110 

  
1.  Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih 
instrumentov 

0 0 - 

  2.  Obveznosti do upravljavca kritnega sklada 61.948 55.973 111 

  3.  Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti do članov kritnega sklada 0 0 - 

  4.  Druge poslovne obveznosti 2.525 2.640 96 

E. Druge obveznosti 0 0 - 

  1.  Vnaprej vračunani stroški  in odhodki 0 0 - 

  2.  Kratkoročno odloženi prihodki 0 0 - 

F.   Zunajbilančne obveznosti 0 0 - 
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PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA KS 3 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D+E+F) 89.928.072 83.178.852 108 

A.  Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah 7.116.551 7.418.501 96 

  1.  Naložbene nepremičnine 7.116.551 7.418.501 96 

  2.  Druge stvarne pravice na nepremičninah 0 0 - 

B.  Finančne naložbe 81.974.902 74.985.225 109 

  1.  v posojila in depozite 10.407.631 9.655.140 108 

  2.  v posesti do zapadlosti, od tega: 0 61.950.704 0 

     - dolžniški vrednostni papirji 0 61.950.704 0 

     - lastniški vrednostni papirji 0 0 - 

  3.  razpoložljive za prodajo, od tega: 0 0 - 

     - dolžniški vrednostni papirji 0 0 - 

     - lastniški vrednostni papirji 0 0 - 

  4.  vrednotene po pošteni vrednosti, od tega 71.567.271 3.379.381 2.118 

     - dolžniški vrednostni papirji 69.437.316 1.138.299 6.100 

     - lastniški vrednostni papirji 2.129.955 2.241.082 95 

 C. Terjatve 251.895 288.232 87 

  1.  Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa 0 0 - 

  2.  Druge terjatve 251.895 288.232 87 

D.  Denarna sredstva in denarni ustrezniki 584.724 486.894 120 

E.  Druga sredstva 0 0 - 

  1.  Prehodno nezaračunani prihodki 0 0 - 

  2.  Kratkoročno odloženi stroški (odhodki) 0 0 - 

F.  Zunajbilančna sredstva   0 - 

  1.  Iz naslova izvedenih  finančnih inštrumentov 0 0 - 

  2.  Druga zunajbilančna sredstva 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 89.928.072 83.178.852 108 

A. Presežek iz prevrednotenja 0 0 - 

B. Zavarovalno-tehnične rezervacije  89.792.253 83.049.371 108 

  1.  Matematične rezervacije za vplačane čiste premije 77.002.018 76.907.851 100 

  2.  Matematične rezervacije za pripisan donos kritnega sklada 12.790.235 6.141.520 208 

  
3.  Rezervacije za zavarovanja, kjer je premoženje kritnega sklada 
razdeljeno na enote (VEP) 

0 0 - 

C.  Finančne obveznosti 0 0 - 

D.  Poslovne obveznosti 135.819 129.481 105 

  
1.  Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih 
instrumentov 

0 0 - 

  2.  Obveznosti do upravljavca kritnega sklada 130.402 122.086 107 

  3.  Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti do članov kritnega sklada 0 0 - 

  4.  Druge poslovne obveznosti 5.417 7.395 73 

E. Druge obveznosti 0 0 - 

  1.  Vnaprej vračunani stroški  in odhodki 0 0 - 

  2.  Kratkoročno odloženi prihodki 0 0 - 

F.   Zunajbilančne obveznosti 0 0 - 
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PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA KS 4 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D+E+F) 65.632.987 60.210.170 109 

A.  Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah 5.148.844 5.401.651 95 

  1.  Naložbene nepremičnine 5.148.844 5.401.651 95 

  2.  Druge stvarne pravice na nepremičninah 0 0 - 

B.  Finančne naložbe 59.650.951 54.224.428 110 

  1.  v posojila in depozite 7.711.807 8.041.941 96 

  2.  v posesti do zapadlosti, od tega: 0 43.688.262 0 

     - dolžniški vrednostni papirji 0 43.688.262 0 

     - lastniški vrednostni papirji 0 0 - 

  3.  razpoložljive za prodajo, od tega: 0 0 - 

     - dolžniški vrednostni papirji 0 0 - 

     - lastniški vrednostni papirji 0 0 - 

  4.  vrednotene po pošteni vrednosti, od tega 51.939.144 2.494.225 2.082 

     - dolžniški vrednostni papirji 50.403.314 849.426 5.934 

     - lastniški vrednostni papirji 1.535.830 1.644.799 93 

 C. Terjatve 173.628 190.899 91 

  1.  Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa 0 0 - 

  2.  Druge terjatve 173.628 190.899 91 

D.  Denarna sredstva in denarni ustrezniki 659.565 393.192 168 

E.  Druga sredstva 0 0 - 

  1.  Prehodno nezaračunani prihodki 0 0 - 

  2.  Kratkoročno odloženi stroški (odhodki) 0 0 - 

F.  Zunajbilančna sredstva   0 - 

  1.  Iz naslova izvedenih  finančnih inštrumentov 0 0 - 

  2.  Druga zunajbilančna sredstva 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 65.632.987 60.210.170 109 

A. Presežek iz prevrednotenja 0 0 - 

B. Zavarovalno-tehnične rezervacije  65.516.393 60.117.163 109 

  1.  Matematične rezervacije za vplačane čiste premije 55.778.968 55.489.745 101 

  2.  Matematične rezervacije za pripisan donos kritnega sklada 9.737.425 4.627.418 210 

  
3.  Rezervacije za zavarovanja, kjer je premoženje kritnega sklada 
razdeljeno na enote (VEP) 

0 0 - 

C.  Finančne obveznosti 0 0 - 

D.  Poslovne obveznosti 116.594 93.007 125 

  
1.  Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih 
instrumentov 

0 0 - 

  2.  Obveznosti do upravljavca kritnega sklada 94.750 88.959 107 

  3.  Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti do članov kritnega sklada 0 0 - 

  4.  Druge poslovne obveznosti 21.844 4.048 540 

E. Druge obveznosti 0 0 - 

  1.  Vnaprej vračunani stroški  in odhodki 0 0 - 

  2.  Kratkoročno odloženi prihodki 0 0 - 

F.   Zunajbilančne obveznosti 0 0 - 
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PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA KS 19 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D) 2.442.350 1.706.837 143 

A. Naložbe v nepremičnine ter finančne naložbe (I.+II.+III.+IV.) 1.586.720 1.369.271 116 

  I. Naložbene nepremičnine 0 0 - 

  II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah (1+2) 0 0 - 

  III. Druge finančne naložbe (1+2+3+4+5+6+7) 1.138.701 1.105.939 103 

    2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom 1.108.701 947.021 117 

    6. Depoziti pri bankah 30.000 158.918 19 

  
IV. Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem: 
(1+2+3+4+5) 

448.019 263.332 170 

    3. iz škodnih rezervacij 448.019 263.332 170 

B. Terjatve (I.+II.+III.) 796.924 280.471 284 

  I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 104.079 107.342 97 

    1. Terjatve do zavarovalcev 104.079 107.342 97 

  II. Terjatve iz pozavarovanja 77.269 157.909 49 

  III. Druge terjatve 615.575 15.220 4.045 

C. Razna sredstva (I.+II.) 58.706 57.095 103 

  I. Denarna sredstva 58.706 57.095 103 

  II. Druga sredstva 0 0 - 

D. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (1+2+3) 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 2.442.350 1.706.837 143 

A. Presežek iz prevrednotenja 45.279 859 5.271 

B. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (I.+II.+III.+IV.) 1.359.560 667.729 204 

  I. Kosmate prenosne premije  74.691 67.906 110 

  II. Kosmate matematične rezervacije 363.475 192.926 188 

  III. Kosmate škodne rezervacije 921.395 406.897 226 

  IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste 0 0 - 

C. Kosmate ZTR v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzema naložbeno 
tveganje 

0 0 - 

D. Obveznosti za finančne naložbe pozavar. iz naslova pozavar. pogodb pri 
cedentih 

0 0 - 

E. Druge obveznosti (I.+II.+III.) 658.078 733.089 90 

  I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 30.921 24.248 128 

    1. Obveznosti do zavarovalcev 0 86 0 

    3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 30.921 24.162 128 

  II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 148.396 175.784 84 

  III. Druge obveznosti 478.761 533.057 90 

F. Pasivne časovne razmejitve 379.432 305.160 124 
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PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA RENTA PDPZ 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D) 11.756.880 7.850.295 150 

A. Naložbe v nepremičnine ter finančne naložbe (I.+II.+III.+IV.) 11.499.245 7.652.758 150 

  I. Naložbene nepremičnine 0 0 - 

  II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah (1+2) 0 0 - 

  III. Druge finančne naložbe (1+2+3+4+5+6+7) 11.499.245 7.652.758 150 

    2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom 9.345.051 5.882.485 159 

    5. Druga dana posojila 150.758 0 - 

    6. Depoziti pri bankah 2.003.436 1.770.273 113 

  
IV. Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem: (1 + 2 
+ 3 + 4 + 5) 

0 0 - 

B. Terjatve (I.+II.+III.) 9.252 3.485 265 

  I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) -1 0 - 

    1. Terjatve do zavarovalcev -1 0 - 

  II. Terjatve iz pozavarovanja 0 0 - 

  III. Druge terjatve 9.253 3.485 265 

C. Razna sredstva (I.+II.) 248.383 194.052 128 

  I. Denarna sredstva 248.383 194.052 128 

  II. Druga sredstva 0 0 - 

D. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (1+2+3) 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 11.756.880 7.850.295 150 

A. Presežek iz prevrednotenja 128.743 14.146 910 

B. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (I.+II.+III.+IV.) 10.488.347 7.370.104 142 

  I. Kosmate prenosne premije  0 0 - 

  II. Kosmate matematične rezervacije 10.488.347 7.370.104 142 

  III. Kosmate škodne rezervacije 0 0 - 

  IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste 0 0 - 

C. Kosmate ZTR v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzema naložbeno 
tveganje 

0 0 - 

D. Obveznosti za finančne naložbe pozavar. iz naslova pozavar. pogodb pri 
cedentih 

0 0 - 

E. Druge obveznosti (I.+II.+III.) 429.062 99.662 431 

  I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 954 0 - 

    3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 954 0 - 

  II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 0 0 - 

  III. Druge obveznosti 428.109 99.662 430 

F. Pasivne časovne razmejitve 710.728 366.383 194 
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PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA PRVA DELNIŠKI 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D) 1.105.393 844.004 131 

A. Naložbe v nepremičnine ter finančne naložbe (I.+II.+III.+IV.) 1.098.176 838.289 131 

  I. Naložbene nepremičnine 0 0 - 

  II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah (1+2) 0 0 - 

  III. Druge finančne naložbe (1+2+3+4+5+6+7) 1.098.176 838.289 131 

    3. Deleži v investicijskih skladih 1.098.176 838.289 131 

  
IV. Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem: (1 + 
2 + 3 + 4 + 5) 

0 0 - 

B. Terjatve (I.+II.+III.) 1.626 23 7.070 

  I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 0 0 - 

  II. Terjatve iz pozavarovanja 0 0 - 

  III. Druge terjatve 1.626 23 7.070 

C. Razna sredstva (I.+II.) 5.591 5.692 98 

  I. Denarna sredstva 5.591 5.692 98 

  II. Druga sredstva 0 0 - 

D. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (1+2+3) 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 1.105.393 844.004 131 

A. Presežek iz prevrednotenja 0 0 - 

B. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (I.+II.+III.+IV.) 879 0 - 

  I. Kosmate prenosne premije  0 0 - 

  II. Kosmate matematične rezervacije 0 0 - 

  III. Kosmate škodne rezervacije 0 0 - 

  IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste 879 0 - 

C. Kosmate ZTR v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzema naložbeno 
tveganje 

1.093.769 814.433 134 

D. Obveznosti za finančne naložbe pozavar. iz naslova pozavar. pogodb pri 
cedentih 

0 0 - 

E. Druge obveznosti (I.+II.+III.) 10.745 29.571 36 

  I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 0 0 - 

  II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 0 0 - 

  III. Druge obveznosti 10.745 29.571 36 

F. Pasivne časovne razmejitve 0 0 - 
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PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA PRVA OBVEZNIŠKI 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D) 351.192 287.341 122 

A. Naložbe v nepremičnine ter finančne naložbe (I.+II.+III.+IV.) 265.560 204.861 130 

  I. Naložbene nepremičnine 0 0 - 

  II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah (1+2) 0 0 - 

  III. Druge finančne naložbe (1+2+3+4+5+6+7) 265.560 204.861 130 

    2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom 114.347 96.722 118 

    3. Deleži v investicijskih skladih 151.213 98.116 154 

    6. Depoziti pri bankah 0 10.023 0 

  
IV. Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem: (1 + 2 
+ 3 + 4 + 5) 

0 0 - 

B. Terjatve (I.+II.+III.) 10.395 11.264 92 

  I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 8.366 10.536 79 

    1. Terjatve do zavarovalcev 8.366 10.536 79 

  II. Terjatve iz pozavarovanja 0 0 - 

  III. Druge terjatve 2.029 728 279 

C. Razna sredstva (I.+II.) 75.237 71.216 106 

  I. Denarna sredstva 75.237 71.216 106 

  II. Druga sredstva 0 0 - 

D. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (1+2+3) 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 351.192 287.341 122 

A. Presežek iz prevrednotenja 0 0 - 

B. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (I.+II.+III.+IV.) 205 0 - 

  I. Kosmate prenosne premije  0 0 - 

  II. Kosmate matematične rezervacije 0 0 - 

  III. Kosmate škodne rezervacije 0 0 - 

  IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste 205 0 - 

C. Kosmate ZTR v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzema naložbeno 
tveganje 

282.511 210.303 134 

D. Obveznosti za finančne naložbe pozavar. iz naslova pozavar. pogodb pri 
cedentih 

0 0 - 

E. Druge obveznosti (I.+II.+III.) 15.639 20.705 76 

  I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 1.413 890 159 

    3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 1.413 890 159 

  II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 0 0 - 

  III. Druge obveznosti 14.226 19.815 72 

F. Pasivne časovne razmejitve 52.838 56.333 94 
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PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA PRVA VARNI 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D) 1.495 0 - 

A. Naložbe v nepremičnine ter finančne naložbe (I.+II.+III.+IV.) 0 0 - 

  I. Naložbene nepremičnine 0 0 - 

  II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah (1+2) 0 0 - 

  III. Druge finančne naložbe (1+2+3+4+5+6+7) 0 0 - 

  
IV. Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem: (1 + 2 + 
3 + 4 + 5) 

0 0 - 

B. Terjatve (I.+II.+III.) 496 0 - 

  I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 5 0 - 

    1. Terjatve do zavarovalcev 5 0 - 

  II. Terjatve iz pozavarovanja 0 0 - 

  III. Druge terjatve 491 0 - 

C. Razna sredstva (I.+II.) 999 0 - 

  I. Denarna sredstva 999 0 - 

  II. Druga sredstva 0 0 - 

D. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (1+2+3) 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 1.495 0 - 

A. Presežek iz prevrednotenja 0 0 - 

B. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (I.+II.+III.+IV.) 0 0 - 

  I. Kosmate prenosne premije  0 0 - 

  II. Kosmate matematične rezervacije 0 0 - 

  III. Kosmate škodne rezervacije 0 0 - 

  IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste 0 0 - 

C. Kosmate ZTR v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzema naložbeno 
tveganje 

740 0 - 

D. Obveznosti za finančne naložbe pozavar. iz naslova pozavar. pogodb pri 
cedentih 

0 0 - 

E. Druge obveznosti (I.+II.+III.) 755 0 - 

  I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 0 0 - 

  II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 0 0 - 

  III. Druge obveznosti 755 0 - 

F. Pasivne časovne razmejitve 0 0 - 
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PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA ZDRAVSTVO 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D) 718.647 171.339 419 

A. Naložbe v nepremičnine ter finančne naložbe (I.+II.+III.+IV.) 552.334 110.571 500 

  I. Naložbene nepremičnine 0 0 - 

  II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah (1+2) 0 0 - 

  III. Druge finančne naložbe (1+2+3+4+5+6+7) 483.559 110.571 437 

    2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom 483.559 110.571 437 

  
IV. Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem: (1 + 2 + 
3 + 4 + 5) 

68.775 0 - 

    3. iz škodnih rezervacij 68.775 0 - 

B. Terjatve (I.+II.+III.) 161.706 52.353 309 

  I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 26.104 14.067 186 

    1. Terjatve do zavarovalcev 26.104 14.067 186 

  II. Terjatve iz pozavarovanja 36.778 0 - 

  III. Druge terjatve 98.823 38.286 258 

C. Razna sredstva (I.+II.) 4.607 8.415 55 

  I. Denarna sredstva 4.607 8.415 55 

  II. Druga sredstva 0 0 - 

D. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (1+2+3) 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 718.647 171.339 419 

A. Presežek iz prevrednotenja 14.841 -1.578 -941 

B. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (I.+II.+III.+IV.) 199.302 81.714 244 

  I. Kosmate prenosne premije  13.152 6.307 209 

  II. Kosmate matematične rezervacije 12.008 8.920 135 

  III. Kosmate škodne rezervacije 174.142 66.487 262 

  IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste 0 0 - 

C. Kosmate ZTR v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzema naložbeno 
tveganje 

0 0 - 

D. Obveznosti za finančne naložbe pozavar. iz naslova pozavar. pogodb pri 
cedentih 

0 0 - 

E. Druge obveznosti (I.+II.+III.) 393.508 42.391 928 

  I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 882 575 153 

    3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 882 575 153 

  II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 29.238 0 - 

  III. Druge obveznosti 363.388 41.816 869 

F. Pasivne časovne razmejitve 110.996 48.812 227 

 
 

  



 

 

 LETNO POROČILO 2014 103 

PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA INVALIDSKA POKOJNINA 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

SREDSTVA (A+B+C+D) 10.528 1.938 543 

A. Naložbe v nepremičnine ter finančne naložbe (I.+II.+III.+IV.) 0 0 - 

  I. Naložbene nepremičnine 0 0 - 

  II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah (1+2) 0 0 - 

  III. Druge finančne naložbe (1+2+3+4+5+6+7) 0 0 - 

  
IV. Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem: (1 + 2 
+ 3 + 4 + 5) 

0 0 - 

B. Terjatve (I.+II.+III.) 831 622 134 

  I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 0 0 - 

  II. Terjatve iz pozavarovanja 0 0 - 

  III. Druge terjatve 831 622 134 

C. Razna sredstva (I.+II.) 9.697 1.316 737 

  I. Denarna sredstva 9.697 1.316 737 

  II. Druga sredstva 0 0 - 

D. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (1+2+3) 0 0 - 

OBVEZNOSTI (A+B+C+D+E+F) 10.528 1.938 543 

A. Presežek iz prevrednotenja 0 0 - 

B. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (I.+II.+III.+IV.) 3.554 607 585 

  I. Kosmate prenosne premije  0 0 - 

  II. Kosmate matematične rezervacije 3.554 607 585 

  III. Kosmate škodne rezervacije 0 0 - 

  IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste 0 0 - 

C. Kosmate ZTR v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzema naložbeno 
tveganje 

0 0 - 

D. Obveznosti za finančne naložbe pozava. iz naslova pozavar. pogodb pri 
cedentih 

0 0 - 

E. Druge obveznosti (I.+II.+III.) 6.974 1.331 524 

  I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov (1+2+3) 0 0 - 

  II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 0 0 - 

  III. Druge obveznosti 6.974 1.331 524 

F. Pasivne časovne razmejitve 0 0 - 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA KS 1 

 

v EUR       

    leto 2014 leto 2013 Indeks 

I.   Vplačila oziroma premije 2.959.430 2.637.389 112 

II.  Finančni prihodki 6.973.014 6.410.352 109 

 1.  Prihodki od dividend in deležev 47.471 56.483 84 

 2.  Prihodki od obresti 1.298.844 1.180.263 110 

 3.  Dobički pri odtujitvi finančnih naložb 17.569 235.681 7 

 
4.  Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
finančnih naložb preko poslovnega izida 5.608.542 4.937.925 114 

 5.  Drugi finančni prihodki 587 0 - 

III.  Prihodki od naložbenih nepremičnin 99.577 97.585 102 

 1.  Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem 99.577 97.585 102 

IV.  Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa 0 0 - 

V.   Odhodki iz naslova izplačil odkupnih vrednosti 3.791.701 5.352.329 71 

 1.  Redno prenehanje 972.382 661.611 147 

 2.  Izredno prenehanje 2.819.320 4.690.718 60 

       -  z izstopom iz zavarovanja 2.788.646 4.665.319 60 

       -  z odpovedjo pogodbe o zavarovanju 0 0 - 

       -  s smrtjo zavarovanca 30.674 25.399 121 

VI.   Prenos sredstev od oziroma na drugega izvajalca (+/-) 229.235 2.847.280 8 

 1.  Prenos sredstev od drugega izvajalca 296.850 3.062.272 10 

 2.  Prenos sredstev na drugega izvajalca 67.615 214.992 31 

VII.  Sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) 702.818 -13.386 -5.251 

 
1.  Sprememba matematičnih rezervacij brez upoštevanja pripisa dobička iz 
tekočega obračunskega obdobja (+/-) 702.818 -13.386 -5.251 

VIII.  Obračunani stroški upravljavca 355.031 386.646 92 

 1.  Obračunani vstopni stroški 36.079 33.648 107 

 2.  Izstopni stroški 32.019 49.427 65 

 3.  Provizija za upravljanje 286.933 303.570 95 

IX.  Odhodki v zvezi z banko skrbnico 10.043 9.512 106 

X.   Drugi  odhodki, ki v skladu s pravili upravljanja neposredno bremenijo kritni 
sklad      9.046 5.525 164 

XI.  Finančni odhodki 5.815.978 5.928.988 98 

 2.  Izgube pri odtujitvi finančnih naložb 593.619 106.747 556 

 
3.  Prevrednotovalni finančni odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
finančnih naložb preko izkaza poslovnega izida 5.222.359 5.822.241 90 

XII. Odhodki naložbenih nepremičnin 137.325 0 - 

 
2.  Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
naložbenih nepremičnin preko izkaza poslovnega izida 137.325 0 - 

XIII. Čisti dobiček obračunskega obdobja +/- 844.950 296.219 285 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA KS 2 

 

v EUR       

    leto 2014 leto 2013 Indeks 

I.   Vplačila oziroma premije 5.973.154 5.918.605 101 

II.  Finančni prihodki 11.960.672 4.813.335 248 

 1.  Prihodki od dividend in deležev 41.275 53.485 77 

 2.  Prihodki od obresti 1.955.717 2.071.680 94 

 3.  Dobički pri odtujitvi finančnih naložb 143.689 100.092 144 

 
4.  Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
finančnih naložb preko poslovnega izida 9.808.484 2.580.280 380 

 5.  Drugi finančni prihodki 11.507 7.798 148 

III.  Prihodki od naložbenih nepremičnin 228.748 224.067 102 

 1.  Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem 228.748 224.067 102 

 2.  Dobički pri odtujitvi naložbenih nepremičnin 0 0 - 

 
3.  Prevrednotovalni poslovni prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti  
naložbenih nepremičnin preko poslovnega izida 0 0 - 

IV.  Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa 0 0 - 

V.   Odhodki iz naslova izplačil odkupnih vrednosti 5.374.831 4.253.856 126 

 1.  Redno prenehanje 1.460.849 749.575 195 

 2.  Izredno prenehanje 3.913.983 3.504.281 112 

       -  z izstopom iz zavarovanja 3.854.492 3.438.729 112 

       -  z odpovedjo pogodbe o zavarovanju 0 0 - 

       -  s smrtjo zavarovanca 59.490 65.552 91 

VI.   Prenos sredstev od oziroma na drugega izvajalca (+/-) 10.402 323.288 3 

 1.  Prenos sredstev od drugega izvajalca 888.672 959.378 93 

 2.  Prenos sredstev na drugega izvajalca 878.270 636.090 138 

VII.  Sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) -468.724 -1.855.648 25 

 
1.  Sprememba matematičnih rezervacij brez upoštevanja pripisa dobička iz 
tekočega obračunskega obdobja (+/-) -468.724 -1.855.648 25 

 2.  Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) 0 0 - 

 
3.  Sprememba rezervacij za zavarovanja, kjer je premoženje kritnega sklada 
razdeljeno na enote (VEP) 0 0 - 

VIII.  Obračunani stroški upravljavca 742.166 705.236 105 

 1.  Obračunani vstopni stroški 95.782 98.764 97 

 2.  Izstopni stroški 44.218 33.624 132 

 3.  Provizija za upravljanje 602.165 572.848 105 

IX.  Odhodki v zvezi z banko skrbnico 17.564 16.709 105 

X.   Drugi  odhodki, ki v skladu s pravili upravljanja neposredno bremenijo kritni 
sklad      9.302 7.798 119 

XI.  Finančni odhodki 6.144.029 5.077.522 121 

 1.  Odhodki za obresti 0 0 - 

 2.  Izgube pri odtujitvi finančnih naložb 519.956 40.911 1.271 

 
3.  Prevrednotovalni finančni odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
finančnih naložb preko izkaza poslovnega izida 5.624.073 5.036.611 112 

XII. Odhodki naložbenih nepremičnin 424.814 0 - 

 1.  Odhodki od upravljanja in oddajanja naložbenih nepremičnin 0 0 - 

 
2.  Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
naložbenih nepremičnin preko izkaza poslovnega izida 424.814 0 - 

XIII. Čisti dobiček obračunskega obdobja +/- 4.991.544 -637.475 -783 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA KS 3 

 

v EUR       

    31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

I.   Vplačila oziroma premije 7.543.490 8.179.918 92 

II.  Finančni prihodki 16.645.073 9.597.660 173 

 1.  Prihodki od dividend in deležev 76.573 97.887 78 

 2.  Prihodki od obresti 3.738.355 3.763.749 99 

 3.  Dobički pri odtujitvi finančnih naložb 104.615 353.946 30 

 
4.  Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
finančnih naložb preko poslovnega izida 12.720.792 5.382.078 236 

 5.  Drugi finančni prihodki 4.737 0 - 

III.  Prihodki od naložbenih nepremičnin 464.739 461.095 101 

 1.  Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem 464.739 461.095 101 

IV.  Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa 0 0 - 

V.   Odhodki iz naslova izplačil odkupnih vrednosti 8.323.416 8.795.634 95 

 1.  Redno prenehanje 3.227.583 1.971.391 164 

 2.  Izredno prenehanje 5.095.833 6.824.243 75 

       -  z izstopom iz zavarovanja 4.964.637 6.714.384 74 

       -  s smrtjo zavarovanca 131.196 109.859 119 

VI.   Prenos sredstev od oziroma na drugega izvajalca (+/-) -87.544 1.866.231 -5 

 1.  Prenos sredstev od drugega izvajalca 496.877 2.742.338 18 

 2.  Prenos sredstev na drugega izvajalca 584.421 876.107 67 

VII.  Sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) 1.104.288 -983.447 -112 

 
1.  Sprememba matematičnih rezervacij brez upoštevanja pripisa dobička iz 
tekočega obračunskega obdobja (+/-) 1.104.288 -983.447 -112 

VIII.  Obračunani stroški upravljavca 1.505.005 1.531.337 98 

 1.  Obračunani vstopni stroški 174.096 193.497 90 

 2.  Izstopni stroški 62.722 73.571 85 

 3.  Provizija za upravljanje 1.268.187 1.264.269 100 

IX.  Odhodki v zvezi z banko skrbnico 29.592 29.501 100 

X.   Drugi  odhodki, ki v skladu s pravili upravljanja neposredno bremenijo 
kritni sklad      23.028 14.155 163 

XI.  Finančni odhodki 7.462.978 10.123.330 74 

 1.  Odhodki za obresti 0 0 - 

 2.  Izgube pri odtujitvi finančnih naložb 1.069.235 149.532 715 

 
3.  Prevrednotovalni finančni odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
finančnih naložb preko izkaza poslovnega izida 6.393.743 9.973.798 64 

XII. Odhodki naložbenih nepremičnin 478.857 0 - 

 1.  Odhodki od upravljanja in oddajanja naložbenih nepremičnin 0 0 - 

 
2.  Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
naložbenih nepremičnin preko izkaza poslovnega izida 478.857 0 - 

XIII. Čisti dobiček obračunskega obdobja +/- 7.847.170 -1.372.500 -572 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA KS 4 

 

v EUR       

    31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

I.   Vplačila oziroma premije 5.005.149 5.830.459 86 

II.  Finančni prihodki 10.664.093 7.186.627 148 

 1.  Prihodki od dividend in deležev 56.562 71.883 79 

 2.  Prihodki od obresti 2.570.395 2.637.745 97 

 3.  Dobički pri odtujitvi finančnih naložb 713.713 165.537 431 

 
4.  Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
finančnih naložb preko poslovnega izida 7.320.777 4.311.462 170 

 5.  Drugi finančni prihodki 2.646 0 - 

III.  Prihodki od naložbenih nepremičnin 338.895 336.954 101 

 1.  Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem 338.895 336.954 101 

IV.  Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa 0 0 - 

V.   Odhodki iz naslova izplačil odkupnih vrednosti 5.540.452 5.230.189 106 

 1.  Redno prenehanje 2.369.568 1.379.823 172 

 2.  Izredno prenehanje 3.170.885 3.850.366 82 

       -  z izstopom iz zavarovanja 3.111.199 3.797.390 82 

       -  s smrtjo zavarovanca 59.686 52.976 113 

VI.   Prenos sredstev od oziroma na drugega izvajalca (+/-) 302.563 -349.220 -87 

 1.  Prenos sredstev od drugega izvajalca 527.062 241.126 219 

 2.  Prenos sredstev na drugega izvajalca 224.498 590.346 38 

VII.  Sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) 379.177 -78.982 -480 

 
1.  Sprememba matematičnih rezervacij brez upoštevanja pripisa dobička iz 
tekočega obračunskega obdobja (+/-) 379.177 -78.982 -480 

VIII.  Obračunani stroški upravljavca 1.066.707 1.080.522 99 

 1.  Obračunani vstopni stroški 109.068 128.672 85 

 2.  Izstopni stroški 37.369 43.396 86 

 3.  Provizija za upravljanje 920.271 908.454 101 

IX.  Odhodki v zvezi z banko skrbnico 21.474 21.198 101 

X.   Drugi  odhodki, ki v skladu s pravili upravljanja neposredno bremenijo 
kritni sklad      16.516 10.274 161 

XI.  Finančni odhodki 3.887.298 7.342.868 53 

 2.  Izgube pri odtujitvi finančnih naložb 782.237 255.697 306 

 
3.  Prevrednotovalni finančni odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
finančnih naložb preko izkaza poslovnega izida 3.105.061 7.087.171 44 

XII. Odhodki naložbenih nepremičnin 379.023 0 - 

 
2.  Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti 
naložbenih nepremičnin preko izkaza poslovnega izida 379.023 0 - 

XIII. Čisti dobiček obračunskega obdobja +/- 5.778.407 -759.213 -761 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA KS 19 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

I. Prihodki od zavarovalnih premij (1+2) 3.657.213 2.661.613 137 

  1. Obračunane zavarovalne premije 3.663.997 2.671.182 137 

  2. Sprememba prenosnih premij -6.785 -9.569 71 

II. Prihodki naložb (1+2+3+4) 
42.106 31.677 133 

  2. Prihodki drugih naložb (2.1+2.2 +2.3) 40.864 31.677 129 

    2.2. Prihodki od obresti 40.862 31.677 129 

    2.3. Drugi prihodki naložb (2.3.1+2.3.2) 2 0 - 

      2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 2 0 - 

  4. Dobički pri odtujitvah naložb 1.242 0 - 

III. Drugi prihodki od zavarovanja 10.854 52.551 21 

IV. Odhodki za škode (1+2) 496.076 258.948 192 

  1. Obračunani zneski škod 166.266 281.780 59 

  2. Sprememba škodnih rezervacij 329.810 -22.832 -1.445 

V. Sprememba ostalih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) (1+2) -170.549 -115.483 148 

  1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-) (1.1+1.2) -170.549 -115.483 148 

    
1.1. Sprememba matematičnih rezervacij brez upoštevanja udeležbe na 
dobičku (+/-) -170.549 -115.483 148 

VI. Odhodki za bonuse in popuste 0 0 - 

VII. Stroški vračunani po policah (1+2+3) 2.698.918 2.127.340 127 

  1. Začetni stroški 1.802.424 1.443.803 125 

  2. Inkaso, upravni, režijski stroški 896.494 683.537 131 

VII. a. Čisti obratovalni stroški (1 + 2 + 3 + 4) 2.728.910 2.329.511 117 

  1. Stroški pridobivanja zavarovanj 1.611.457 1.531.697 105 

  3. Drugi obratovalni stroški (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) 1.117.453 901.612 124 

    3.1.Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje 96.497 73.365 132 

    3.2. Stroški dela (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3) 529.569 484.294 109 

      3.2.1. Plače zaposlenih 401.131 365.349 110 

      3.2.2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 78.712 74.540 106 

      3.2.3. Drugi stroški dela 49.726 44.405 112 

    

3.3. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po 
pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi 
razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 11.353 1.679 676 

    3.4. Ostali obratovalni stroški 480.034 342.274 140 

  
4. Prihodki od pozavar. provizij in iz deležev v pozitiv. teh. izidu iz pozavar. 
pogodb (-) 0 -103.798 0 

VIII. Odhodki naložb (1+2+3+4) 35.003 1.167 2.999 

  2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki 26.672 0 - 

  4. Izgube pri odtujitvah naložb 8.331 1.167 714 

IX. Drugi čisti zavarovalni odhodki 151.641 141.483 107 

X. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+ II + III - IV + V – VI - VII – VIII – IX) 157.986 101.420 156 

X. a. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+ II + III - IV + V – VI - VII.a – VIII – IX) 127.994 -100.751 -127 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA RENTA PDPZ 

 

v EUR 
31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

I. Prenos denarnih sredstev iz pokojninskega načrta dodatnega pokojninskega 
zavarovanja 

6.023.973 4.984.487 121 

  1. te pravne osebe 6.023.973 4.984.487 121 

II. Prihodki od naložb (1+2+3+4) 664.237 261.794 254 

  2. Prihodki drugih naložb (2.1+2.2 +2.3) 342.540 259.791 132 

    2.2. Prihodki od obresti 342.537 259.791 132 

    2.3. Drugi prihodki naložb (2.3.1+2.3.2) 3 0 - 

      2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 3 0 - 

  4. Dobički pri odtujitvah naložb 321.697 2.003 16.061 

III. Odhodki za škode (1+2) 2.710.054 1.767.874 153 

  1. Obračunani zneski škod 2.710.054 1.767.874 153 

IV. Sprememba ostalih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) (1+2) -3.118.242 -3.029.760 103 

  1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-) -3.118.242 -3.029.760 103 

V. Stroški vračunani po policah (1+2+3) 442.285 349.178 127 

  1. Začetni stroški 238.425 195.372 122 

  2. Inkaso, upravni, režijski stroški 203.860 153.806 133 

V.a. Čisti obratovalni stroški (1 + 2 + 3 + 4) 169.990 128.035 133 

  1. Stroški pridobivanja zavarovanj 11.087 1.118 992 

  3. Drugi obratovalni stroški (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) 158.904 126.917 125 

    3.1.Amortizacija vrednosti sredstev potrebnih za obratovanje 21.030 14.594 144 

    3.2. Stroški dela (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3) 72.079 62.560 115 

      3.2.1. Plače zaposlenih 54.598 47.195 116 

      3.2.2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 10.714 9.629 111 

      3.2.3. Drugi stroški dela 6.768 5.736 118 

    

3.3. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po 
pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem honorarju in v zvezi z drugimi 
pravnimi razmerji) skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 

1.545 217 712 

    3.4. Ostali obratovalni stroški 64.249 49.546 130 

VI. Odhodki naložb (1+2+3+4) 18.243 3.605 506 

  2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki 

9.840 0 - 

  4. Izgube pri odtujitvah naložb 8.403 3.605 233 

VII. Izid kritnega sklada (I+II-III+IV-V-VI) 399.386 95.864 417 

VII.a. Izid kritnega sklada (I+II-III+IV-V.a.-VI) 671.680 317.007 212 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA PRVA DELNIŠKI 

 

v EUR 
31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

I. Obračunane kosmate zavarovalne premije 
433.807 444.554 98 

II. Prihodki od naložb (1+2+3+4) 
1.137.785 910.740 125 

  1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah (1.1+1.2+1.3) 23.589 14.002 168 

    1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah 23.589 14.002 168 

  2. Prihodki drugih naložb (2.1+2.2 +2.3) 1.113.998 896.738 124 

    2.2. Prihodki od obresti 481 1.097 44 

    2.3. Drugi prihodki naložb (2.3.1+2.3.2) 1.113.518 895.641 124 

      2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 1.113.407 895.729 124 

      2.3.2. Drugi finančni prihodki 111 -88 -126 

  4. Dobički pri odtujitvah naložb 198 0 - 
III. Odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma odkupne vrednosti 
(1+2) 

125.842 87.440 144 

  2. Izredno prenehanje (1.1+1.2+1.3) 125.842 87.440 144 

    1.1. z izstopom iz zavarovanja 125.842 87.021 145 

    1.3. s smrtjo zavarovanca 0 419 0 

IV. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) (1+2) 
-280.216 -215.802 130 

  1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-) -280.216 -215.802 130 

V. Obračunani stroški in provizije (1+2+3) 
150.905 173.685 87 

  1. Obračunani vstopni stroški 99.181 126.098 79 

  2. Izstopni stroški 1.271 879 145 

  3. Provizija za upravljanje 50.452 46.708 108 

VI. Odhodki naložb (1+2+3+4) 
1.014.629 878.367 116 

  
2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni 
odhodki 3.233 2.212 146 

  3. Prevrednotovalni finančni odhodki 1.007.573 876.155 115 

  4. Izgube pri odtujitvah naložb 3.823 0 - 

VII. Izid kritnega sklada (I+II-III+IV-V-VI) 
0 0 - 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA PRVA OBVEZNIŠKI 

 

v EUR 
31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

I. Obračunane kosmate zavarovalne premije 146.802 145.839 101 

II. Prihodki od naložb (1+2+3+4) 38.071 34.075 112 

  1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah (1.1+1.2+1.3) 52 0 - 

    1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah 52 0 - 

  2. Prihodki drugih naložb (2.1+2.2 +2.3) 38.005 34.074 112 

    2.2. Prihodki od obresti 4.806 4.605 104 

    2.3. Drugi prihodki naložb (2.3.1+2.3.2) 33.200 29.469 113 

      2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 31.302 27.155 115 

      2.3.2. Drugi finančni prihodki 1.898 2.314 82 

  4. Dobički pri odtujitvah naložb 13 1 1.330 

III. Odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma odkupne vrednosti 
(1+2) 

30.441 22.853 133 

  2. Izredno prenehanje (1.1+1.2+1.3) 30.441 22.853 133 

    1.1. z izstopom iz zavarovanja 30.441 22.771 134 

    1.3. s smrtjo zavarovanca 0 82 0 

IV. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) (1+2) -72.412 -60.742 119 

  1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-) -72.412 -60.742 119 

  2. Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) 0 0 - 

V. Obračunani stroški in provizije (1+2+3) 55.909 65.167 86 

  1. Obračunani vstopni stroški 36.734 45.673 80 

  2. Izstopni stroški 307 230 134 

  3. Provizija za upravljanje 18.868 19.264 98 

VI. Odhodki naložb (1+2+3+4) 26.110 31.152 84 

  2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki 2.930 3.557 82 

  3. Prevrednotovalni finančni odhodki 23.074 27.576 84 

  4. Izgube pri odtujitvah naložb 106 19 559 

VII. Izid kritnega sklada (I+II-III+IV-V-VI) 0 0 - 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA PRVA VARNI 

 

v EUR 
31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

I. Obračunane kosmate zavarovalne premije 800 0 - 

II. Prihodki od naložb (1+2+3+4) 
129 0 - 

  2. Prihodki drugih naložb (2.1+2.2 +2.3) 129 0 - 

    2.3. Drugi prihodki naložb (2.3.1+2.3.2) 128 0 - 

      2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 5 0 - 

      2.3.2. Drugi finančni prihodki 123 0 - 
III. Odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma odkupne vrednosti 
(1+2) 

0 0 - 

IV. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) (1+2) -740 0 - 

  1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-) -740 0 - 

V. Obračunani stroški in provizije (1+2+3) 65 0 - 

  1. Obračunani vstopni stroški 58 0 - 

  3. Provizija za upravljanje 7 0 - 

VI. Odhodki naložb (1+2+3+4) 124 0 - 

  2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki 124 0 - 

VII. Izid kritnega sklada (I+II-III+IV-V-VI) 0 0 - 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA ZDRAVSTVO 

 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 864.135 90.079 959 

  1. Obračunane kosmate zavarovalne premije 963.399 96.182 1.002 

  2. Obračunane pozavarovalne premije (-) -92.419 0 - 

  3. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-) -6.845 -6103 112,1596 

II. Prihodki od naložb 12.533 1.931 649 

  2. Prihodki drugih naložb  12.533 1.931 649 

    2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 0 0 - 

    2.2. Prihodki od obresti 12.531 1.931 649 

    2.3. Drugi prihodki naložb 2 0 - 

       2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 2 0 - 

III. Drugi čisti prihodki od zavarovanj 746.905 106 704.627 

IV. Čisti odhodki za škode 72.965 50.896 143 

  1. Obračunani kosmati zneski škod 34.085 500 6817 

  4. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-) 107.655 50.396 100 

  5. Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-) -68.775 0 - 

V. Sprememba ostalih čistih zavarovalno tehničnih rezervacij (+/-) -3.088 561 -550 

  1. Sprememba matematičnih rezervacij -3.088 561 -550 

    1.1. Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij -3.088 561 -550 

VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste 0 0 - 

VII. Čisti obratovalni stroški 760.919 162.199 469 

  1. Stroški pridobivanja zavarovanj 701.695 146.262 480 

  3. Drugi obratovalni stroški 96.002 15.937 602 

    3.1. Amortizacija vrednosti sr., potrebnih za obratovanje 9.868 9.551 103 

    3.2. Stroški dela 47.705 4.260 1.120 

           - plače zaposlenih 36.218 3.162 1.145 

           - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 7.134 674 1.059 

           - drugi stroški dela 4.353 424 1.027 

    

3.3. Str. Storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po 
pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi 
razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 

31 0 - 

    3.4. Ostali obratovalni stroški 38.398 2.126 1.806 

  4. 
Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem 
izidu iz pozavarovalnih pogodb (-) 

-36.778 0 - 

VIII. Odhodki naložb 1.441 0 - 

  1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje 2 0 - 

  2. 
Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni 
odhodki 

1.439 0 - 

  3. Predvrednotovalni finančni odhodki 746.535 0 - 

  4. Izgube pri odtujitvah naložb 746.535 0 - 

IX. Drugi čisti zavarovalni odhodki 0 0 - 

X. Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz red. del. (-)  0 0 - 

XI. Izid iz zdravstvenih zavarovanj (I+II+III+-IV-V+-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII) 38.626 -120.418 -32 
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IZKAZ IZIDA KRITNEGA SKLADA INVALIDSKA POKOJNINA 

 

v EUR 
31.12.2014 31.12.2013 Indeks 

I. Prihodki od zavarovalnih premij (1+2) 9.955 1.987 501 

  1. Obračunane zavarovalne premije 9.955 1.987 501 

II. Prihodki naložb (1+2+3+4) 30 0 - 

  2. Prihodki drugih naložb (2.1+2.2 +2.3) 30 0 - 

    2.2. Prihodki od obresti 30 0 - 

III. Drugi prihodki od zavarovanja 0 0 - 

IV. Odhodki za škode (1+2) 0 0 - 

V. Sprememba ostalih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) (1+2) -2.947 -607 486 

  1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-) (1.1+1.2) -2.947 -607 486 

    
1.1. Sprememba matematičnih rezervacij brez upoštevanja udeležbe na 
dobičku (+/-) 

-2.947 -607 486 

VI. Odhodki za bonuse in popuste 0 0 - 

VII. Stroški vračunani po policah (1+2+3) 0 0 - 

VII. a. Čisti obratovalni stroški (1 + 2 + 3 + 4) 65 49 132 

  3. Drugi obratovalni stroški (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) 65 49 132 

    3.4. Ostali obratovalni stroški 65 49 132 

VIII. Odhodki naložb (1+2+3+4) 0 0 - 

IX. Drugi čisti zavarovalni odhodki 0 0 - 

X. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+ II + III - IV + V – VI - VII – VIII – IX) 7.039 1.380 510 

X. a. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+ II + III - IV + V – VI - VII.a – VIII – IX) 6.974 1.331 524 

 

  



 

 

 LETNO POROČILO 2014 115 

23 PRILOGA 1 – SEGMENTNO POROČANJE PO SKLEPU AZN 

Skladno Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic-SKL 2009 so v dodatku 

prikazani računovodski izkazi izdelani po predpisanih shemah iz Priloge 2 navedenega sklepa in niso v skladu z 

mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.  

SEGMENTNO POROČANJE POSTAVK BILANCE STANJA V SKLADU Z DOLOČILI SKLEPA O LETNEM POROČILU ZAVAROVALNIC 

(SKL-2009) 

 

v EUR 

  Življenje Premoženje   Skupaj   

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

SREDSTVA     269.311.949 243.853.073 3.768.497 3.358.368 273.080.446 247.052.122 

A. 
Neopredmetena 
sredstva 

  291.537 472.415 2.277 0 293.815 472.415 

B.  
Opredmetena osnovna 
sredstva 

  122.752 128.304 19.720 0 142.472 128.304 

C.  
Nekratkoročna sredstva 
namenjena za prodajo 

0 0 0   0 0 

D.  
Odložene terjatve za 
davek 

  506.942 508.164 -141.466 -145.187 365.476 362.978 

E. 
Naložbene 
nepremičnine 

  0 0 0 0 0 0 

F.  
Finančne naložbe v 
družbah v skupini in v 
pridruženih družbah 

0 0 0 0 0 0 

G.  Finančne naložbe:   26.490.554 19.692.552 3.762.651 3.314.800 30.253.205 23.007.352 

  - v posojila in depozite   4.729.294 3.943.416 599.701 691.454 5.328.995 4.634.870 

  - v posesti do zapadlosti     11.373.106 0 2.142.594 0 13.515.700 

  
- razpoložljiva za 
prodajo 

  21.761.260 4.376.030 3.162.950 480.752 24.924.210 4.856.782 

  
- vrednotena po pošteni 
vrednosti 

  0 0 0 0 0 0 

H.  
Sredstva zavarovancev ki 
prevzemajo naložbeno 
tveganje 

1.458.080 1.043.151 0 0 1.458.080 1.043.151 

I.  
Znesek ZTR prenesen 
pozavarovateljem 

448.019 263.332 109.816 88.516 557.834 351.848 

J.  
Sredstva iz finančnih 
pogodb 

  237.782.319 220.001.692 0 0 237.782.319 220.001.692 

K.  Terjatve     886.672 840.194 -57.119 43.434 829.553 724.308 

  1.  

Terjatve iz 
neposrednih 
zavarovalnih 
poslov 

104.078 117.878 41.892 30.855 145.970 148.733 

  2.  
Terjatve iz 
pozavarovanja in 
sozavarovanja 

77.269 157.909 45.746 10.260 123.015 168.169 

  3.  
Terjatve za 
odmerjeni 
davek 

  0 0 0 0 0 0 

  4.  Druge terjatve   705.325 564.407 -144.757 2.319 560.568 407.406 

L. Druga sredstva   80.042 94.218 0 0 80.042 94.218 

M.  
Denar in denarni 
ustrezniki 

  1.245.032 809.051 72.618 56.805 1.317.650 865.856 
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v EUR 

  Življenje Premoženje   Skupaj   

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI   269.311.948 243.853.073 3.768.497 3.358.368 273.080.446 247.052.122 

A.  Kapital     15.837.143 13.118.116 2.953.645 2.675.171 18.790.788 15.793.287 

  1.  Osnovni kapital   9.600.000 9.600.000 2.500.000 2.500.000 12.100.000 12.100.000 

  2.  
Kapitalske 
rezerve 

  600.000 600.000 30.000 30.000 630.000 630.000 

  3.  
Rezerve iz 
dobička 

  3.636.981 2.476.742 192.101 6.823 3.829.082 2.483.565 

  4.  
Presežek iz 
prevrednotenja 

  828.314 -60.233 165.864 -198 994.178 -60.431 

  5.  
Zadržani čisti 
poslovni izid 

  11.609 60.963 8.547 55.867 20.156 116.830 

  6.  
Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

1.160.239 440.644 57.134 82.679 1.217.372 523.323 

B.  Podrejene obveznosti   0 0 0 0 0 0 

C.  
Zavarovalno-tehnične 
rezervacije 

  11.852.545 8.038.440 489.302 429.250 12.341.847 8.467.690 

  1.  
Prenosne 
premije 

  74.691 67.906 86.873 85.688 161.563 153.594 

  2.  
Matematične 
rezervacije 

  10.855.376 7.563.637 12.008 8.920 10.867.384 7.572.557 

  3. 
Škodne 
rezervacije 

  921.395 406.897 390.421 334.642 1.311.816 741.539 

  4.  

Druge 
zavarovalno-
tehnične 
rezervacije 

1.084 0 0 0 1.084 0 

D.  

ZTR v korist življenjskih 
zavarovancev, ki 
prevzemajo naložbeno 
tveganje 

1.377.020 1.024.736 0 0 1.377.020 1.024.736 

E.  Druge rezervacije   110.014 88.578 0 0 110.014 88.578 

F.  
Obveznosti vezane na 
nekratkoročna sredstva v 
posesti za prodajo 

0 0 0 0 0 0 

G.  
Odložene obveznosti za 
davek 

  0 0 0 0 0 0 

H. 
 Obveznosti iz 
finančnih pogodb 

  237.435.509 220.001.692 0 0 237.435.509 220.001.692 

I. 
 Druge finančne 
obveznosti 

  7.290 14.123 0 0 7.290 14.123 

J.  
Obveznosti iz 
poslovanja 

  935.464 442.499 81.617 25.027 1.017.081 467.526 

  1.  
Obveznosti iz 
neposrednih 
zavar. poslov 

643.782 266.715 8.204 8.557 651.986 275.272 

  2.  
Obveznosti iz 
pozavar. in 
sozavarovanja 

148.396 175.784 39.441 16.470 187.837 192.254 

  3.  
Obveznosti za 
odmerjeni 
davek 

  143.286 0 33.972 0 177.258 0 

K.  Ostale obveznosti   1.756.964 1.124.889 243.933 228.920 2.000.897 1.194.490 
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SEGMENTNO POROČANJE POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU Z DOLOČILI SKLEPA O LETNEM POROČILU 

ZAVAROVALNIC (SKL-2009) 

 

v EUR 
  Življenje Premoženje Skupaj 

  2014 2013 2014 2013 2014 2013 

I.  
Čisti prihodki od 
zavarovalnih premij 

  10.272.549 8.238.478 1.095.455 330.219 11.368.005 8.568.697 

  
- Obračunane kosmate zavar. 
premije 

  10.731.813 8.708.894 1.231.376 388.205 11.963.190 9.097.099 

  
- Obračunana premija oddana v 
pozav. in sozav. 

-452.479 -460.847 -134.737 -47.971 -587.216 -508.818 

  - Sprememba prenosnih premij   -6.785 -9.569 -1.185 -10.015 -7.969 -19.584 

II. 
 Prihodki od naložb v povezane 
družbe od tega 

0 0 0 0 0 0 

  

 - Dobiček iz naložb v kapital 
pridruženih in skupaj obvladovanih 
družb obračunan z uporabo 
kapitalske metode 

0 0 0 0 0 0 

III.  Prihodki od naložb   2.450.934 1.947.597 174.910 166.720 2.625.843 2.114.317 

IV.  
Drugi zavarovalni prihodki od 
tega 

  7.021.400 3.704.426 750.456 106 7.771.856 3.704.532 

  - Prihodki od provizij   3.715.173 3.704.427 0 0 3.715.173 3.704.427 

V.  Drugi prihodki   131.181 153.985 2.396 5.130 133.576 159.115 

VI.  Čisti odhodki za škode   3.363.709 2.138.865 77.470 15.946 3.441.179 2.154.811 

  
- Obračunani kosmati zneski 
škod 

  3.165.934 2.481.579 43.030 50.117 3.208.964 2.531.696 

  
- Obračunani deleži pozavar. in 
sozavarovateljev 

-132.035 -319.882 -40 -12.537 -132.075 -332.419 

  
- Sprememba škodnih 
rezervacij 

  514.497 37.586 55.780 7.860 570.277 45.446 

  
- Spremembe škodnih rezervacij za 
pozavarovalni in sozavarovalni del 

-184.687 -60.418 -21.300 -29.494 -205.986 -89.912 

VII.  Sprememba ZTR -3.291.739 
-

3.087.768 
-3.088 561 -3.294.826 

-
3.388.329 

VIII.  
Sprememba ZTR zavarovancev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganja 

-353.368 -334.065 0 0 -353.368 -334.065 

IX.  
Spremembe obveznosti iz 
fin. pogodb 

  0 0 0 0 0 0 

X.  
Odhodki za bonuse in 
popuste 

  0 0 0 0 0 0 

XI.  Obratovalni stroški od tega   5.338.583 4.648.951 884.716 326.657 6.223.299 4.975.608 

  
- Stroški pridobivanja 
zavarovanj 

  1.951.596 1.893.561 707.276 154.986 2.658.872 2.048.547 

XII.  
Odhodki od naložb v povezane 
družbe od tega 

0 0 0 0 0 0 

  

- Izguba iz naložb v kapital 
pridruženih in skupaj obvladovanih 
družb obračunana z uporabo 
kapitalske metode 

0 0 0 0 0 0 

XIII.  Odhodki naložb od tega   1.223.669 3.065.134 5.415 754 1.229.084 3.065.888 

  
- Oslabitve finančnih sredstev, ki niso 
merjene skozi poslovni izid 

50.945 2.154.095 0 0 50.945 2.154.095 

XIV.  Drugi zavarovalni odhodki   3.501.521 1.199 794.072 0 4.295.593 1.199 

XV.  Drugi odhodki   501.159 447.685 499 9.932 501.658 457.617 

XVI.  
Poslovni izid pred 
obdavčitvijo 

  2.302.316 320.259 257.956 149.447 2.560.273 469.706 

XVII.  Davek od dohodka   -18.161 -120.385 15.545 62.416 -2.616 -57.969 

XVIII.  
Čisti poslovni izid obračunskega 
obdobja 

2.320.478 440.644 242.411 87.031 2.562.889 527.675 
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SEGMENTNO POROČANJE POSTAVK IZKAZA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA V SKLADU Z DOLOČILI SKLEPA O 

LETNEM POROČILU ZAVAROVALNIC (SKL-2009) 

 

    Življenje Premoženje Skupaj 

    2014 2013 2014 2013 2014 2013 

E  Izračun vseobsegajočega donosa             

I 
Čisti dobiček / izguba poslovnega 
leta po obdavčitvi 

2.320.478 440.644 242.411 87.031 2.562.889 527.675 

II 

Drugi vseobsegajoči donos po 
obdavčitvi, ki se bo v prihodnosti 
razporedil v izkaz poslovnega izida 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

888.547 40.811 166.062 -2.409 1.054.609 38.403 

4. 
Čisti dobički/izgube iz ponovne 
izmere finančnega sredstva, 
razpoložljivega za prodajo 

1.031.773 41.505 200.005 -2.444 1.231.778 39.062 

4.1. 
Dobički/izgube pripoznani v 
presežku od prevrednotenja 

1.217.446 41.505 219.327 -2.444 1.436.773 39.062 

4.2. 
Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz 
prevrednotenja v poslovni izid 

-185.673 0 -19.322 0 -204.995 0 

9. 
Davek od drugega vseobsegajočega 
donosa 

-143.226 -694 -33.943 35 -177.170 -659 

III Celotni vseobsegajoči donos (I+II) 3.209.025 481.455 408.473 84.622 3.617.498 566.078 

 

 
 


