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Povzetek

Povzetek
Leto 2016 je bilo za Prvo osebno zavarovalnico, d.d. (v nadaljevanju Zavarovalnica) še eno uspešno leto, z dobičkom
3,29 milijona € in več kot 34 milijonov € zbrane kosmate premije. Nadaljuje se uspešen trend rasti poslovanja na
vseh področjih Zavarovalnice in kljub okolju zgodovinsko nizkih obrestnih mer na mednarodnih finančnih trgih, imamo
za seboj tudi uspešno naložbeno leto.
Z letom 2016 je Zavarovalnica uspešno implementirala sklade življenjskega cikla na področju prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja, s čimer smo zavarovancem omogočili, da se naložbena politika pokojninskega
varčevanja prilagodi starosti zavarovanca. S tem zasledujemo optimizacijo donosov naših zavarovancev glede na
njihovo nagnjenost k tveganjem in posledično višjo dodatno pokojnino iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Uspešnost se kaže v dejstvu, da se 75 % tekoče premije vplačuje v sklade z bolj dinamično naložbeno politiko, da je
v skladu Prva in Prva+ Dinamični ter Prva in Prva+ Uravnoteženi (torej prvih dveh skladih življenjskega cikla) že 10 %
zbranih sredstev in da so zavarovanci z bolj dinamično naložbeno politiko zadovoljni. Slednje je tudi odraz visokih
donosnosti skladov v letu 2016, saj je Prva in Prva+ Dinamični dosegel preko 15% donosnost, Prva in Prva+
Uravnoteženi preko 11% ter Prva+ Zajamčeni preko 5% donosnost.
Na področju življenjskih zavarovanj ostaja naš najpomembnejši produkt PRVA Varnost, ki ponuja najboljšo
kombinacijo osebne zaščite tako na področju zavarovanja za primer smrti, kot tudi na področju nezgode ter kritičnih
bolezni. Izbrana kombinacija zavarovalnih kritij predvsem na področju kritičnih bolezni, nas še vedno loči od
konkurence na slovenskem trgu in zavarovalnic celinske Evrope. V Evropi primerljiva kritja zavarovancem ponujajo
še vedno le zavarovalnice v Veliki Britaniji. Te prednosti se pri Zavarovalnici kažejo tudi v večji zbrani premiji in
večjem številu zavarovancev, kot v preteklem letu.
Zavarovalnica je v letu 2016 prvič, v skladu z direktivo o Solventnosti II, izračunala kapitalske zahteve. Zavarovalnica
je visokim zahtevam Solventnosti II zadostila, kar daje dodatna zagotovila, da je Zavarovalnica kapitalsko močna,
varna in sposobna izpolnjevati vse svoje obveznosti.
Spremembe v letu 2016 (produkti življenjskega cikla, ZZavar-1, Solventnost II) so s seboj prinesle tudi nekaj
sprememb sistema upravljanja, kar se je najbolj odrazilo predvsem v posodobitvi večjega števila politik oz.
pravilnikov v podjetju in imenovanju nosilcev ključnih funkcij po ZZavar-1. Sistem Solventnosti II je Zavarovalnica
uspešno vpeljala v vse svoje aspekte poslovanja.
V letu 2017 Zavarovalnico načrtuje poleg implementacije številnih regulatornih sprememb (tako na področju
varovanja osebnih podatkov, POK smernic, PRIPSa) tudi razvoj nekaterih novih ter prenovljenih produktov. Že v
začetku leta smo zavarovancem predstavili nov, stroškovno učinkovit naložbeni produkt Prva Premium Naložba. V
drugem delu leta pa se bomo osredotočili na posodobitev življenjskih zavarovanj in zavarovancem predstavili nova
kritja ter zavarovanja, ki bodo krepila zaščito posameznika na eni strani ter vodila k nadaljnji rasti na področju
življenjskih zavarovanj.
To poročilo o solventnosti in finančnem položaju je bilo pregledano s strani revizijske družbe Ernst &
Young d.o.o. in njihovo poročilo o zagotovilu je bilo skladno s Sklepom o dodatnem revizijskem
pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevim poročilu in ZZavar-1 s strani zavarovalnice poročano
Agenciji za zavarovalni nadzor.

V Ljubljani, 19. 05. 2017
Janez Kranjc

mag. Damir Verdev

Izvršni direktor

Izvršni direktor
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A. Poslovanje in rezultati

A. Poslovanje in rezultati
A.1 Poslovanje
Tabela 1: Osnovni podatki Zavarovalnice
Ime
Sedež
Pravnoorganizacijska oblika
Dodatna oblika
Vrsta organa nadzora
Telefon
Faks
Matična številka
SRG (sodni register)
E-pošta

Prva osebna zavarovalnica, d.d.
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Delniška družba d.d.
Zavarovalna družba
Upravni odbor
+386 1 234 58 00
+386 1 436 12 15
2295431000
Okrožno sodišče v Ljubljani, št. Vl. 46967
info@prva.net

Zavarovalnico vodi Upravni odbor. Izvršna direktorja zastopata in predstavljata Zavarovalnico, Upravni odbor pa vodi
in nadzira poslovanje Zavarovalnice.
Osnovni kapital Zavarovalnice znaša 12.100.000 € in je razdeljen na 12.100 navadnih delnic. Celotni vplačani kapital
Zavarovalnice znaša 12.730.000 €.
Skupščino Zavarovalnice sestavlja ena pravna oseba, in sicer Skupina Prva, d.d. (v nadaljevanju: PG), ki ima v lasti
100 % delnic Zavarovalnice. Večji lastniki PG na dan 31. 12. 2016 so naslednji: Dej d.o.o., Ljubljana (50,20 %), EBRD
London (20,00 %) in Kymah Limited (12,22 %). Ostali manjši delničarji PG imajo v lasti 17,57 % kapitala. Večinski
lastnik podjetja Dej d.o.o. je podjetje A-Z Finance, d.o.o., ki ima v lasti 62,5 % delež v podjetju Dej d.o.o. Večinska
lastnica družbe A-Z Finance je Alenka Žnidaršič Kranjc.
Nadzor nad poslovanjem Zavarovalnice opravlja AZN po Zakonu o zavarovalništvu (v nadaljevanju: ZZavar-1).
Dejavnost Zavarovalnice, za opravljanje katerih ima izdano dovoljenje s strani Agencije za zavarovalni nadzor (v
nadaljevanju AZN), so naslednja zavarovanja:
 nezgodna zavarovanja (1. točka drugega odstavka 7. člena ZZavar-1),
 zdravstvena zavarovanja (2. točka drugega odstavka 7. člena ZZavar-1),
 življenjska zavarovanja (19. točka drugega odstavka 7. člena ZZavar-1),
 življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem (21. točka drugega odstavka 7. člena ZZavar-1) ter
 zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (23. točka drugega odstavka 7. člena ZZavar-1).
Tabela 2: Osnovni podatki regulatorja
Ime
Sedež
Pravnoorganizacijska oblika
Sektorska pripadnost (SKIS)
Matična številka
E-pošta

Agencija za zavarovalni nadzor
Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Javna agencija
S.12601 (Javni izvajalci pomožnih fin. dej.)
1332856000
agencija@a-zn.si

Za revizorja Zavarovalnice v letu 2016 je bila imenovana družba Ernst & Young d.o.o.
Tabela 3: Osnovni podatki zunanjega revizorja
Ime
Sedež
Pravnoorganizacijska oblika
Matična številka
E-pošta

Ernst & Young d.o.o.
Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
5716888000
info@si.ey.com

Povezane osebe in lastniška struktura Zavarovalnice na dan 31. 12. 2016:
 A-Z Finance d.o.o., Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
 Deos d.d., Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
 Makrofin d.o.o., Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
 Moj pogrebni načrt d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
 Prva Group d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
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Fondi Slloveno-Kosovar I pensioneve Sh.a., Rr. UÇK, nr. 50/2, 10000 Priština, Kosovo
Garant penzijsko društvo a.d., Maršala Birjuzova 3-5, Beograd, Srbija
KB Prvo penzisko društvo a.d., Bul. Ilinden br.1, 1000 Skopje, Makedonija
Prva zavarovalniško zastopniška družba d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

Slika 1: Lastniška struktura PG

Prva Group d.d.

100,0 %

51,0 %

60,0 %

67,0 %

100,0 %

Prva osebna
zavarovalnica d.d.,
Slovenia

KB Prvo penzisko
društvo a.d.

Garant penzijsko
društvo a.d.

Fondi SllovenoKosovar I
pensioneve Sh.a.

Prva zavarovalniško
zastopniška drižba
d.o.o.

Transakcije in posli med povezanimi osebami v letu 2016 so dosegali predvsem posle iz naslova poslovnih stroškov
posojil in izplačanih dividend.

A.2 Rezultati pri sklepanju zavarovanj
Zavarovalni rezultat se izračunava ločeno za NSLT nezgodna zavarovanja, SLT zdravstvena zavarovanja, zavarovanja
z naložbeno komponento (UL in pokojninska zavarovanja) in preostala življenjska zavarovanja (življenjska in rentna
zavarovanja). Rezultati za preteklo poslovno leto so predstavljeni v nadaljevanju (Tabela 4).
Zavarovalnica je v tekočem letu obračunala 32,7 mio € zavarovalne premije, od tega je šlo v pozavarovanje 0,7 mio €
premije. Glavnina obračunane premije v višini 21,2 mio € je iz naslova UL zavarovanj, saj se mednje uvrščajo tudi
pokojninska zavarovanja, ki predstavljajo glavnino portfelja zavarovalnice. Škode, nastale v tekočem letu, znašajo
24,6 mio €, od tega odkupi 19,6 mio €, 0,32 mio € vseh škod pa krije pozavarovanje. Skupna višina vseh stroškov,
nastalih v preteklem letu, znaša 6,8 mio €. Od tega največji, 55 %, delež predstavljajo stroški pridobivanja, največji
delež jih odpade na ne-varčevalni del življenjskih zavarovanj in SLT zdravstvena zavarovanja. Sledijo jim režijski
stroški, ki sestavljajo 33 % celotnih stroškov.
Tabela 4: Zavarovalni rezultat po zavarovalnih vrstah na dan 31. 12. 2016 (v tisoč €)
Neživlje
njska
zav.

Življenjska zavarovanja

Obveznosti
Zdravstve
no zav.

Zavarovanje vezano na indeks ali
enoto premoženja
UL

Obračunane premije
Prihodki od premije
Odhodki za škode
Spremembe drugih ZTR
Odhodki
Odhodki splošnih služb
Stroški upravljanja naložb
Stroški obravn. odšk. zaht.
Stroški pridobitev
Splošni stroški
Skupni znesek odkupov

Druga življenjska zavarovanja
Term

Renta

Skupaj

Zav.
izpada
dohodka

Skupaj

PDPZ

Skupaj

2.135
2.130
414
0

915
915
119

20.314
20.314
19.430

21.229
21.229
19.549
0

3.445
3.436
624

3.603
3.603
3.627

7.048
7.039
4.251

30.413
30.399
24.213

2.299
2.302
390

32.712
32.701
24.603

860
33
7
17
696
108

319
6
8
0
256
49

2.138
129
302
0
274
1433

2.457
136
310
0
530
1.482

3.224
120
70
49
2.431
554

158
10
30
0
29
90

3.383
129
100
49
2.460
644

6.700
298
416
66
3.686
2.233

140
27
6
6
60
41

6.839
324
423
73
3.746
2.274

0

119

19.430

19.549

0

19.549

0

19.549
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Tabela 5: Zavarovalni rezultat po zavarovalnih vrstah na dan 31. 12. 2015 (v tisoč €)
Neživlje
njska
zav.

Življenjska zavarovanja

Obveznosti
Zdravstve
no zav.

Zavarovanje vezano na indeks ali
enoto premoženja
UL

Druga življenjska zavarovanja
Renta

Zav.
izpada
dohodka

PDPZ

Skupaj

Obračunane premije
Prihodki od premije
Odhodki za škode
Spremembe drugih ZTR

1.807
1.803
94
0

623
623
195

19.679
19.679
22.105

0

3.004
2.998
579
0

5.458
5.458
3.579
0

8.463
8.456
8.456
0

30.572
30.561
8.551
0

1.564
1.563
40
0

32.136
32.124
8.591

0

20.302
20.302
1
0

Odhodki
Odhodki splošnih služb
Stroški upravljanja naložb
Stroški obravn. odšk. zaht.
Stroški pridobitev
Splošni stroški

1.054
40
6
18
888
103

334
8
3
0
286
37

1.865
156
181
0
170
1.357

2.199
164
185
0
456
1.395

2.788
146
19
52
2.222
349

116
12
10
0
9
84

2.904
158
29
52
2.231
433

6.157
361
220
70
3.575
1.930

114
34
1
7
38
35

6.271
395
221
77
3.612
1.965

0

195

22.105

22.300

0

22.300

0

22.300

Skupni znesek odkupov

Term

Skupaj

Skupaj

Skupaj

Celotna obračunana premija, prihodki od premije in škode izvirajo iz poslovanja na območju Republike Slovenije.

A.3 Naložbeni rezultati
Tabela 6: Sestava naložb Zavarovalnice v letu 2016 (v tisoč €)
Drugo (depoziti, denar ipd)
34.330
Nepremičnine
16.448
Delnice in del. skladi
29.968

Obveznice in obv. skladi
214.849

V območju evra, so se v preteklem letu nadaljevala razmeroma ugodna gospodarska gibanja, ECB pa je konec leta
2016 ohranila obrestne mere nespremenjene in hkrati podaljšala izvajanje programa nakupa vrednostnih papirjev z
namenom zagotavljanja cenovne stabilnosti. Večina donosnosti na globalnih delniških trgih je bila ustvarjena v
zadnjem kvartalu. Opisano dogajanje na mednarodnih finančnih trgih, se je neposredno odrazilo v donosnosti sklada,
Zavarovalnica pa je tekom leta skrbela za ustrezno alokacijo med naložbenimi razredi, upoštevaje obveznosti
kritnega sklada in razmere na finančnih trgih, skladno z naložbenimi omejitvami.
Tabela 7: Informacije o prihodkih in odhodkih iz naložb po razredih sredstev v letu 2016 (v tisoč €)
Kategorija sredstev
Državne obveznice
Podjetniške obveznice
Lastniški kapital
Kolektivni naložbeni podjemi
Denar in depoziti
Hipoteke in krediti
Nepremičnine

Dividende

Obresti

Najemnina

3.162
3.266

Čisti dobički in
izgube
1.863
-207
184
109

310
567

Nerealizirani
dobički in
izgube
1.028
4.143
-34
1.482

877
37
1.102
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Tabela 8: Informacije o prihodkih in odhodkih iz naložb po razredih sredstev v letu 2015 (v tisoč €)
Kategorija sredstev

Dividende

Državne obveznice
Podjetniške obveznice
Lastniški kapital
Kolektivni naložbeni podjemi
Denar in depoziti
Hipoteke in krediti
Nepremičnine

Obresti

Najemnina

Čisti dobički in
izgube

3.169
5.167

257
403

260
145

16

Nerealizirani
dobički in
izgube
580
-3.326
-118
-692

1.238
94
1.121

Zavarovalnica se v prikazanem obdobju ni ukvarjala z listninjenjem.

A.4 Rezultati pri drugih dejavnostih
Področje drugih (ne zavarovalnih) prihodkov in drugih odhodkov ne predstavlja pomembnega dela v poslovanju
Zavarovalnice. Drugi prihodki so v letu 2016 znašali 85.792 €, drugi odhodki pa 91.646 €. Večina obeh kategorij se
nanaša na prejete stroške v povezavi z nepremičninami, ki jih Zavarovalnica zaračunava naprej ostalim najemnikom.

A.5 Druge informacije
Zavarovalnica je vse pomembne informacije razkrila znotraj A poglavja.

B. Sistem upravljanja
B.1 Splošne informacije o sistemu upravljanja
Zavarovalnica je članica skupine Prva Group, plc (v nadaljevanju PG) in deluje skladno s Politiko korporativnega
upravljanja skupine PG. Politika korporativnega upravljanja določa poglavitne usmeritve korporativnega upravljanja
odvisnih družb, ob upoštevanju dolgoročnih ciljev družbe in zakonodaje, ki velja za posamezno državo odvisne
družbe. Usmeritve upravljanja so v skladu z vizijo, poslanstvom, vrednotami in strategijami, ki jih opredeljujejo
poslovni načrti in drugi dokumenti skupine PG, in njenih odvisnih družb.
Sistem upravljanja Zavarovalnice sledi kontekstu organizacije (Slika 2: Kontekst organizacije), ki opredeljuje
področja, ki jih je treba obvladovati za uspešno delovanje Zavarovalnice z vidika interesov različnih notranjih in
zunanjih deležnikov, njihovih značilnosti in predpisov, v skladu s katerimi mora delovati Zavarovalnica.
Slika 2: Kontekst organizacije

Predpisi in kodeksi ravnanj
Nadzorni organi, mediji, konkurenca
Lastniki, zaposleni, stranke in dobavitelji
Poslanstvo, vrednote, kultura, znanje,
infrastruktura in procesi
Zavarovalnica deluje v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), ZZavar-1, ki
zavarovalnicam nalaga vzpostavitev in uresničitev trdnega in zanesljivega sistema upravljanja ter s tem vzpostavitev
in vzdrževanje ustreznega sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj in Zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2). Podzakonske predpise v zvezi z notranjimi kontrolami in upravljanjem tveganj
izdaja tudi AZN kot nadzorni organ zavarovalnic.
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Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj je Zavarovalnica vzpostavila na način, ki omogoča optimalno
upravljanje Zavarovalnice ter zagotavlja poslovanje v skladu z zakonodajo ter obsega:
 pregledno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi, preglednimi in vzpostavljenimi notranjimi
razmerji glede pristojnosti in odgovornosti;
 strategijo, pisna pravila, procese in postopke upravljanja tveganj, ki določajo način ugotavljanja,
ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je Zavarovalnica ali bi jim lahko bila
izpostavljena pri svojem poslovanje;
 učinkovito in v organizacijsko strukturo ter procese odločanja Zavarovalnice integrirane ključne funkcije
upravljanja;
 vzpostavljene odgovornosti glede obveščanja in poročanja;
 sistem notranjih računovodskih kontrol, ki vključujejo določene računovodske postopke in imajo
neposreden vpliv na točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter računovodskih izkazov.
Notranje kontrole v okviru računovodskega poročanja vsebujejo politike in postopke, ki zagotavljajo, da so
računovodski izkazi Zavarovalnice pošteno predstavljeni v skladu z uporabljenim okvirjem in
računovodskimi standardi ter da so računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarjenja;
 načrt neprekinjenega poslovanja Zavarovalnice za obvladovanje pomembnih tveganj oziroma incidentov,
ki lahko vplivajo na redno poslovanje Zavarovalnice.
B.1.1 Predstavitev upravljanja, sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj
Upravljanje Zavarovalnice poteka po enotirnem sistemu. Organi upravljanja, skupščina Zavarovalnice, Upravni odbor
in izvršna direktorja, pokojninska odbora in drugi organi delujejo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, s Statutom
Zavarovalnice ter svojimi poslovniki. Notranji nadzor Zavarovalnice je zagotovljen z delovanjem Upravnega odbora,
revizijske komisije, izvršnima direktorjema, upravo v razširjeni sestavi, nosilci ključnih funkcij, notranjo in zunanjo
revizijo.
B.1.2 Skupščina delničarjev
Skupščina Zavarovalnice je hierarhično gledano najvišji organ Zavarovalnice, v katerem delničarji neposredno
uresničujejo svoje pravice v zadevah Zavarovalnice. Skupščina odloča o temeljnih vprašanjih, ki se nanašajo na
razvojna vprašanja ter na določena organizacijsko-statusna vprašanja, ki se nanašajo na strukturo in delovanje
Zavarovalnice. Glede na navedeno se pristojnosti skupščine Zavarovalnice delijo v naslednje sklope:
 Kadrovske odločitve
(imenovanje in odpoklic članov upravnega odbora in višina njihovega nadomestila, odločanje o razrešnici članov upravnega
odbora in izvršnih direktorjev, imenovanje zunanjega revizorja)



Poslovne odločitve
(odločanje o uporabi in delitvi dobička oziroma pokrivanju izgube Zavarovalnice, odločanje o soglasju za opravljanje
določenih vrst poslov, če upravni odbor zavrne soglasje)



Temeljne odločitve v Zavarovalnici
(sprejem in sprememba statuta, odločanje o zvišanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala Zavarovalnice, prenehanju
Zavarovalnice).

Skupščina Zavarovalnice je sklicana najmanj enkrat letno najpozneje do konca avgusta. Letno skupščino praviloma
sklicujeta izvršna direktorja Zavarovalnice. Skupščina je lahko sklicana tudi v drugih, za zakonom ali statutom,
določenih primerih, ter kadar je to v interesu Zavarovalnice.
Poleg pravic, ki jih delničarji Zavarovalnice lahko uresničujejo na skupščini Zavarovalnice, pa lahko določene pravice
uresničujejo tudi zunaj nje, kot na primer: pravica do obveščenosti, pravica do dajanja predlogov in nasprotnih
predlogov in pobud, pravica zahtevati sklic skupščine in predlagati točke dnevnega reda skupščine. Nadzorno funkcijo
delničarji izvajajo predvsem skozi pravico do obveščenosti, možnostjo imenovanja in odpoklica članov upravnega
odbora ter odločanjem o razrešnici.
B.1.3 Upravni odbor Zavarovalnice
Značilnost enotirnega sistema je delovanje poslovodnega in nadzornega dela upravljanja v enem samem organu
Zavarovalnice, v Upravnem odboru Zavarovalnice. Upravni odbor Zavarovalnice je na dan sestave tega dokumenta
sestavljen iz šestih članov, od katerih sta dva tudi izvršna direktorja Zavarovalnice. Vsaj štiri člane Upravnega odbora
v štiriletni mandat imenuje skupščina Zavarovalnice, enega člana, ki je predstavnik delavcev, pa imajo pravico izvoliti
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delavci Zavarovalnice. Člani Upravnega odbora nato izmed sebe izvolijo izvršna direktorja Zavarovalnice. Predsednik
Upravnega odbora, ki ga člani prav tako izvolijo izmed sebe, ne more biti hkrati tudi izvršni direktor Zavarovalnice.
Tabela 9: Osnovni podatki organa nadzora
Organ nadzora
Predsednik upravnega odbora
Namestnica predsednika upravnega odbora
Neizvršna direktorica
Neizvršni direktor
Izvršni direktor
Izvršni direktor

Upravni odbor
Enzo Smrekar
Petra Mlakar
Alenka Žnidaršič Kranjc
Boštjan Škufca Zaveršek
Damir Verdev
Janez Kranjc

Datum imenovanja na funkcijo
01. 09. 2015
01. 09. 2015
21. 12. 2015
23. 06. 2016
01. 09. 2015
21. 12. 2015

Pristojnosti in odločanje Upravnega odbora, način in organizacijo dela ter druga vprašanja, pomembna za njegovo
delovanje, urejajo veljavna zakonodaja, Statut Zavarovalnice in v skladu z ZGD-1 tudi poslovnik, ki ureja način in
potek dela Upravnega odbora, sestavo, odločanje, imenovanje in odpoklic izvršnih direktorjev ter podrobneje ureja
druge naloge, določene z ZGD-1 in Statutom Zavarovalnice. Poleg pristojnosti, določenih v ZGD-1 in v ZZavar-1, je
Upravni odbor pristojen tudi za podajo soglasja za vrsto poslov, določenih s sklepom Upravnega odbora. Upravni
odbor mora biti skladno z zakonom in določili Statuta in poslovnika, ki ureja delo Upravnega odbora sklican najmanj
enkrat v četrtletju, po potrebi pa tudi pogosteje.
B.1.4 Revizijska komisija
Upravni odbor Zavarovalnice ima imenovano tudi revizijsko komisijo, ki v okviru svojih pristojnosti (predvsem
spremljanje in nadziranje računovodskega poročanja, notranje kontrole in obvladovanja tveganj v Zavarovalnici),
prijavlja predloge sklepov za Upravni odbor. Revizijska komisija je podrejena Upravnemu odboru, ki jo tudi imenuje.
Revizijska komisija je odgovorna za celovit nadzor Zavarovalnice in o svojem delu Upravnemu odboru tudi poroča.
Kljub temu da revizijska komisija samostojno ne sprejema nobenih odločitev, pa je pomemben posvetovalni organ
Upravnega odbora, ki s svojo strokovnostjo in neodvisnostjo pripomore k kvalitetnejšem delu in sprejemanju
odločitev Upravnega odbora.
B.1.5 Izvršna direktorja
Za izvršnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z ZZavar-1 in ZGD-1. Izvršna
direktorja vodita in upravljata Zavarovalnico na lastno odgovornost. V pravnem prometu Zavarovalnico vedno
zastopata izvršna direktorja skupaj.
Zavarovalnica ima v skladu s Statutom najmanj dva izvršna direktorja, pri čemer točno število izvršnih direktorjev
določi Upravni odbor s svojim sklepom. Delovno področje, pristojnosti posameznega izvršnega direktorja in druga
vprašanja opredeli Upravni odbor v poslovniku, ki ureja delo izvršnih direktorjev. Pri organiziranju dela sta izvršna
direktorja dolžna sodelovati med seboj, se obveščati o spremembah ter skupaj odgovarjata za uspešnost in zakonitost
poslovanja. Odločitve sprejemata soglasno, v primeru nesoglasja med njima odloči Upravni odbor.
B.1.6 Ključne funkcije po ZZavar-1
V okviru sistema notranjih kontrol ima Zavarovalnica integrirane tudi ključne funkcije upravljanja, ki so organizirane
kot samostojne organizacijske enote, ki svoje naloge in odgovornosti izvajajo neodvisno druga od druge in od drugih
organizacijskih enot Zavarovalnice. Ključne funkcije upravljanja v Zavarovalnici so:
 funkcija upravljanja tveganj,
 funkcija spremljanja skladnosti poslovanja,
 aktuarska funkcija in
 funkcija notranje revizije,
ki v okviru svojih pristojnosti in nalog skrbijo za stalen in celovit nadzor nad poslovanjem Zavarovalnice z namenom
preverjanja in ocenjevanja, ali so procesi upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja Zavarovalnice
ustrezni. Njihove naloge, pristojnosti, odgovornosti in pooblastila ureja ZZavar-1 ter sprejeti pravilniki, politike in
načrti dela v Zavarovalnici.
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B.1.7 Pokojninska odbora skupin kritnih skladov
Na podlagi ZPIZ-2 v Zavarovalnici delujeta tudi pokojninska odbora skupine kritnih skladov, katerih pristojnosti določa
navedeni zakon in podrobneje urejata interna akta Zavarovalnice. Odbora sta strokovna organa, ki spremljata
poslovanje skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA in skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA+.
B.1.8 Politika oblikovanja plač in nagrajevanje
Zavarovalnica nima določene posebne politike plač in nagrajevanja, vendar zagotavlja, da so celotni prejemki v
ustreznem sorazmerju z nalogami članov organov upravljanja in nadzora in finančnim stanjem Zavarovalnice in da
so pri določitvi prejemkov upoštevana načela, ki jih določa ZGD-1. Člani Upravnega odbora za opravljanje svoje
funkcije prejmejo sejnine. V skladu s Statutom Zavarovalnice o višini sejnine odloči skupščina Zavarovalnice.
Prejemki izvršnih direktorjev se določijo v individualnih pogodbah, katere v imenu Upravnega odbora sklene
predsednik Upravnega odbora in so sestavljeni iz fiksnega dela ter letne nagrade. Višina vsakoletne letne nagrade
izvršnih direktorjev se določi ob upoštevanju načel ZGD-1 v zvezi s politiko prejemkov uprave in izvršnih direktorjev.
Izvršni direktorji so v skladu s svojo pogodbo o zaposlitvi upravičeni tudi do vplačil premij dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
B.1.9 Zagotavljanje neodvisnosti ključnih organov
Ključni organi zagotavljajo, da njihovo delovanje ne vpliva na nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno in
celovito osebno presojo pri izvajanju nalog ali pri odločanju v okviru funkcije, ki jo opravljajo. Vsi člani ključnih
organov so neodvisni, morebitna nasprotja interesov kot jih opredeljuje ZGD-1, pa ustrezno obvladovana.

B.2 Zahteve glede sposobnosti in primernosti
B.2.1 Sposobnost in primernost
Zavarovalnica ima skladno z ZZavar-1 oblikovano politiko na področju ocenjevanja sposobnosti in primernosti oseb,
ki vodijo Zavarovalnico ter ima vzpostavljene postopke in kriterije, preko katerih Zavarovalnica sama prevzema
odgovornost za preudarno upravljanje in nadzor nad njenim upravljanjem. Zavarovalnica sledi načelu "fit and
proper", s tem pa k imenovanju neodvisnih oseb, ki pošteno, odgovorno in strokovno vodijo in nadzirajo poslovanje
Zavarovalnice in pri tem ustrezno sodelujejo.
Ocenjevanje sposobnosti in primernosti oseb se v Zavarovalnici izvaja v različnih fazah in na različnih nivojih; in sicer
pred nastopom funkcije, z redno letno preveritvijo in izredno preveritvijo oseb na določeni funkciji. Zavarovalnica
ima vzpostavljene postopke in odgovornosti glede obveščanja AZN v zvezi z imenovanji članov organov upravljanja
in nadzora ter nosilcev ključnih funkcij Zavarovalnice. Zavarovalnica ima sprejeta pravila, ki se nanašajo na člane
upravnega odbora, upravo, nosilce ključnih funkcij ter drugih pomembnejših funkcij Zavarovalnice. Imenovane osebe
se redno in vsaj letno ocenjujejo glede na merila sposobnosti in primernosti v skladu s predpisanimi postopki. V
kolikor se v okviru rednega letnega ali izrednega letnega preverjanja sposobnosti in primernosti oseb na ključnih
funkcijah ugotovi dvom glede njihove primernosti, se dejstvih, ki lahko vplivajo na pomanjkljivo delovanje
posamezne osebe, obravnava in ukrepa.
B.2.2 Ugotavljanje nasprotja interesov
Zavarovalnica si prizadeva ustrezno obvladovati in obravnavati nasprotja interesov organov vodenja in nadzora ter
nosilcev ključnih funkcij. Ukrepi in mehanizmi za izogibanje situacijam, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov
kot jih opredeljuje ZGD-1 in drugih situacij, v zvezi s katerimi bi lahko obstajalo nasprotje interesov, so podrobneje
opredeljeni v internih aktih, ki urejajo delovanje posamezne ključne funkcije.

B.3 Sistem upravljanja tveganj, vključno z lastno oceno tveganja in solventnosti
B.3.1 Funkcija upravljanja tveganj
Funkcija obvladovanja tveganj je organizirana kot samostojna organizacijska enota v obliki oddelka upravljanja
tveganj in je funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih delov Zavarovalnice. Oddelek opravlja
funkcijo koordinacije upravljanja tveganj v Zavarovalnici ter skrbi za učinkovit proces identifikacije in merjenja
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tveganj ter nato poda predloge izvršnima direktorjema v zvezi z obvladovanjem teh tveganj. Oddelek deluje
neodvisno od drugih oddelkov in služb v Zavarovalnici in vse ugotovitve ter informacije poroča izvršnima direktorjema
ter Upravnemu odboru.
Za nosilca funkcije upravljanja tveganj po ZZavar-1 je bil s 1. 1. 2016 imenovan Peter Furlan.
Poročanje ustreznih informacij o tveganjih v notranje in zunanje okolje poteka preko Oddelka za upravljanje tveganj.
Notranje okolje vključuje izvršna direktorja, upravni odbor, organizacijske enote ter zaposlene, zunanje okolje pa
zajema delničarje, zavarovalce ter druge, katerim mora Zavarovalnica poročati v skladu z zakonom. Poročanje
omogoča ne samo, da se vodstvo podjetja oziroma uprava seznani z aktualnim profilom tveganja Zavarovalnice, v
primeru morebitnih izgub ali povišanih izpostavljenosti ustrezno ukrepa, pač pa tudi, da posamezne organizacijske
enote in posameznike v Zavarovalnici ustrezno informira, saj tako lahko posledično boljše razumejo posamezna
tveganja in jih aktivnejše spremljajo ter po potrebi tudi učinkovitejše izvajajo zadane ukrepe.
Poleg tega Oddelek upravljanja tveganj preverja ustreznost in učinkovitost sistema obvladovanja tveganj ob vsaki
pomembni spremembi profila tveganj oziroma vsaj enkrat letno. Za skladnost poslovanja s sistemom upravljanja
tveganj so odgovorni vsi oddelki in osebe, neodvisno pa to preverja tudi služba notranje revizije.
Za zagotavljanje možnosti sledenja in preverjanja postopkov upravljanja tveganj je potrebno dokumentirati v
elektronski obliki:
 vsa ugotovljena tveganja;
 vsa izmerjena tveganja vključno s podatki in izračuni, ki so služili izračunu ali oceni;
 vse ukrepe za obvladovanje tveganj;
 vsa poročila za notranje in zunanje uporabnike.
B.3.2 Sistem obvladovanja tveganj in integracija v organizacijsko strukturo
Zavarovalnica ima za vsa področja tveganj pripravljeno strategijo prevzemanja in upravljanja z njimi ter v zvezi z
izvajanjem te strategije politike, ki podrobneje določajo upravljanje s tveganji po posameznih področjih.
Zavarovalnica stremi k optimalnemu razmerju med prevzetimi tveganji in ustvarjenim donosom, zato v strategiji
opredeljuje apetit do tveganja ter vključuje cilje in splošne usmeritve za prevzemanje in upravljanje s tveganji, ob
tem pa tudi opredeljuje glavna tveganja s katerimi se srečuje Zavarovalnica.
Zavarovalnica ima oblikovane sledeče politike in pisna pravila, ki so podrejene strategiji upravljanja tveganj:
 Politika upravljanja z zavarovalnim tveganjem,
 Politika upravljanja z naložbenim tveganjem,
 Politika upravljanja z likvidnostnim tveganjem,
 Politika upravljanja z operativnim tveganjem,
 Politika lastne ocene tveganj in solventnosti in upravljanja kapitala,
 Načrt ukrepov upravljanja tveganj
 s prilogo Register tveganj.
Politike opredeljujejo način merjenja identificiranih tveganj, postopke in limite za njihovo obvladovanje ter
opisujejo najustreznejši način delovanja v primeru nesprejemljivih tveganj. Politike so podrobneje opisane v
nadaljnjih poglavjih.
Proces upravljanja tveganj
Proces upravljanja tveganj je v Zavarovalnici vzpostavljen tako, da vključuje strategijo, politike, posamezne procese
in postopke poročanja, ki so potrebni za identifikacijo, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje
tveganj na vseh ravneh, kjer jim je Zavarovalnica izpostavljena.
Zaradi upoštevanja vseh ravni odločanja Zavarovalnice in osredotočenosti na čim učinkovitejše izvajanje procesa
upravljanja tveganj, mora biti ta proces integriran v organizacijsko strukturo Zavarovalnice. Prav v ta namen je v
Zavarovalnici ustanovljen samostojen in neodvisen Oddelek za upravljanje tveganj.
Proces upravljanja tveganj je sestavljen iz:
 identifikacije tveganj,
 merjenja tveganj,
 obvladovanja tveganj in
 spremljanja tveganj.
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Sistemi upravljanja tveganj
Zavarovalnica zagotavlja uspešno upravljanje tveganj s pomočjo treh sistemov, ki se razlikujejo po identifikaciji,
merjenju, obvladovanju in/ali spremljanju tveganj. Razlikujejo se tudi v nekaterih kontrolah in postopkih. Ti sistemi
so:
 izračun solventnega kapitala skladno z zakonodajo,
 lastna ocena tveganj in solventnosti ("Own Risk Solvency Assessment", v nadaljevanju: ORSA) in
 ključni kazalniki tveganja ("Key Risk Indicators", v nadaljevanju KRI).

B.4 Sistem notranjega nadzora
Sistem notranjega nadzora (kontrol) in upravljanja tveganj je Zavarovalnica vzpostavila na način, ki omogoča
optimalno upravljanje Zavarovalnice ter zagotavlja poslovanje v skladu s predpisi. Sistem notranjega nadzora
Zavarovalnice je namenjen ugotavljanju, merjenju, spremljanju in obvladovanju tveganj na vseh ravneh poslovanja
in obsega:
 ciljno delovanje vodstva Zavarovalnice do vzpostavljanja in delovanja notranjih kontrol ter do vrednot, ki
se odražajo na ravnanju zaposlenih;
 določitev možnih tveganj, njihovo ocenjevanje in vzpostavljene postopke njihovega upravljanja in
zmanjševanje na sprejemljivo raven;
 v okviru obvladovanja tveganj s strani organov vodenja in nadzora sprejete ukrepe;
 vzpostavljene postopke za prenos informacij v obliki sestankov in poročanj;
 notranje računovodske kontrole in računovodsko poročanje;
 nadziranje s stalnim ocenjevanjem ustreznosti in učinkovitosti sistema notranjih kontrol (notranja
revizija);
 ocenjevanje, spremljanje in poročanje o uspešnosti delovanja notranje kontrole.
B.4.1 Obrambne linije nadzora
Za vzpostavitev in izvajanje nadzora so v Zavarovalnici odgovorne tri obrambne linije nadzora (Slika 3: Tri obrambne
linije nadzora), ki so podrobneje predstavljene v tem poročilu.
Slika 3: Tri obrambne linije nadzora

Prva obrambna linija
Upravljavske funkcije

Poslovne funkcije

Druga obrambna linija
Funkcija upravljanja s tveganji
Funkcija skladnosti poslovanja

Tretja obrambna linija
Funkcija notranje revizije

Aktuarska funkcija

B.4.2 Funkcija spremljanja skladnosti
Za nosilko funkcije skladnosti poslovanja po ZZavar-1 je bila s 1. 1. 2016 imenovana Alja Hvalec, s 6. 12. 2016 dalje
je nosilka funkcije skladnosti poslovanja Damjana Bogataj Demšar.
Položaj, naloge in dolžnosti ter področja delovanja nosilca funkcije skladnosti v Zavarovalnici so opredeljene v
posebni politiki, ki jo je v 2016 sprejel Upravni odbor Zavarovalnice. Le-ta opredeljuje način informiranja in
komuniciranja med nosilci ključnih funkcij, razmejitev med nalogami funkcije skladnosti in nalogami notranjih
organizacijskih enot Zavarovalnice in odgovornosti za skladnost poslovanja na ravni Zavarovalnice z vidika
zagotavljanja ustrezne kontrole ter pogojev za delovanje funkcije skladnosti v razmerju do organov vodenja in
nadzora Zavarovalnice. Funkcija spremljanja skladnosti poslovanja zajema pregled procesov, kontrol in tehničnih
pripomočkov ter sistemov z namenom zagotavljanja njihove skladnosti s pravnimi zahtevami.
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B.4.3. Druge nadzorne funkcije
Zavarovalnica v skladu s predpisi izvaja tudi predpisane kontrole in postopke na področju odkrivanja in preprečevanja
pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavarovalnica ima za
področje odkrivanja in preprečevanja pranja denarja imenovanega pooblaščenca in namestnika, odgovornega člana
uprave za področje preprečevanja pranja denarja in nadrejeno odgovorno osebo, ki zaseda položaj višjega vodstva.
Zavarovalnica pregledov strank pri sklepanju poslovnih razmerij v letu 2016 ni prepustila tretjim osebam.

B.5 Funkcija notranje revizije
Funkcija notranje revizije, je ena izmed štirih ključnih funkcij in je organizirana na način, da je neposredno
podrejena izvršnima direktorjema ter funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih delov Zavarovalnice.
Za nosilko funkcije notranje revizije po ZZavar-1 je bila s 1. 1. 2016 imenovana Iris Dežman.
B.5.1 Pravilnik in neodvisnost notranje revizije
Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in izvajanja svetovalnih storitev,
namenjeno je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja Zavarovalnice.
Notranji revizor pripravi pravilnik, ki ureja položaj in organizacijo funkcije notranje revizije v Zavarovalnici,
odgovornost in pooblastila notranjega revizorja, področje in potek notranjega revidiranja ter načrtovanje in
poročanje notranje revizije. Pravilnik sprejme Upravni odbor, na osnovi predhodnega mnenja revizijske komisije.
Notranji revizor je neodvisen od notranje revidiranih organizacijskih delov (oddelkov) Zavarovalnice, prav tako je
neodvisen pri oblikovanju ugotovitev, ocen in priporočil od revidiranih enot in organov upravljanja v Zavarovalnici.
Notranji revizor ne opravlja nobenih operativnih nalog, ki bi omejevale ali onemogočale neodvisnost notranje revizije
in nepristranskost pri poročanju.
Neodvisnost notranje revizije se zagotavlja na način, da upravni odbor zavarovalnice:
 podaja soglasje na imenovanje in razrešitev notranjega revizorja, višino prejemkov notranjega revizorja,
Pravilnik o delu notranjega revizorja, letni in strateški plan notranje revizije;
 pooblasti in vzame pooblastilo nosilca notranje revizije;
 obravnava polletno poročilo o delu notranjega revizorja, letno poročilo in rezultat zunanje presoje o
kakovosti dela notranje revizije.
Notranji revizor spremlja in poroča upravnemu odboru o doseženi neodvisnosti in nasprotju interesov v polletnem
poročilu in v izjavi o preveritvi organizacijske neodvisnosti in v izjavi o preveritvi navzkrižja interesov v letnem
poročilu notranje revizije.

B.6 Aktuarska funkcija
Aktuarska funkcija je dejavnost z namenom zagotavljanja, da je izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (v
nadaljevanju: ZTR) za namene izračuna kapitalskih zahtev ustrezen in skladen s predpisi, da zavarovalne premije in
drugi razpoložljivi viri Zavarovalnice zadoščajo za pokrivanje vseh obveznosti iz zavarovalnih pogodb in da ima
Zavarovalnica ustrezno pozavarovalno zaščito. S pomočjo aktuarske funkcije se zagotavlja dolgoročno finančno
vzdržnost poslovanja Zavarovalnice in omejuje zavarovalna tveganja.
Nalogo nosilca aktuarske funkcije opravlja aktuar, ki ga je Upravni odbor, skladno s sprejetimi pravili o aktuarski
funkciji, pooblastil za izvajanje nalog nosilca aktuarske funkcije. Nosilec aktuarske funkcije je neposredno podrejen
le izvršnima direktorjema in je neodvisen od drugih organizacijskih delov Zavarovalnice, prav tako je neodvisen in
objektiven pri oblikovanju ugotovitev in mnenj.
Za nosilko aktuarske funkcije je bila s 1. 1. 2016 imenovana Tanja Pajor.
Pri svojem delu aktuarska funkcija in nosilec aktuarske funkcije upoštevajo vso zakonodajo, predpise, podzakonske
akte ter vse notranje akte, pravilnike, procese in navodila za delo, sklepe skupščine, Upravnega odbora, revizijske
komisije in uprave, ki urejajo poslovanje Zavarovalnice z vidika aktuarske funkcije. Izvajalci aktuarske funkcije in
nosilec aktuarske funkcije svoje delo opravljajo strokovno in s potrebno poklicno skrbnostjo in vestnostjo. Pri svojem
delu imajo dostop do vseh informacij in dokumentov Zavarovalnice, ki so potrebni za opravljanje teh nalog.
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Naloge aktuarske funkcije so, da:
 koordinira izračun ZTR za namene izračuna kapitalske ustreznosti (Solventnost II ZTR);
 zagotavlja, da se za izračun Solventnost II ZTR uporabljajo ustrezne metode in modeli ter predpostavke;
 ocenjuje ustreznost, zadostnost in kakovost podatkov, potrebnih za izračun ZTR;
 primerja znesek Solventnost II ZTR z izkustvi;
 obvešča organe vodenja in nadzora Zavarovalnice o zanesljivosti in ustreznosti metod, modelov ter
predpostavk, uporabljenih v izračunu ZTR, ter o ustreznosti izračuna Solventnost II ZTR;
 nadzira izračun Solventnost II ZTR, ko se za izračun uporabljajo približki;
 preverja ustreznost splošne politike prevzemanja zavarovalnih tveganj in ustreznost višine zavarovalne
premije za posamezne produkte s stališča, ali premija za posamezne produkte zadošča za pokrivanje vseh
obveznosti iz teh zavarovalnih pogodb;
 preverja ustreznost pozavarovanja oziroma prenosa tveganj na namensko družbo;
 sodeluje pri implementaciji in izvajanju sistema upravljanja tveganj, zlasti pri razvoju, uporabi in
spremljanju ustreznosti modelov za izračun kapitalskih zahtev in izvedbi ORSA.
Druga področja dela aktuarske funkcije obsegajo:
 sodelovanje pri razvoju in priprava zavarovalno-tehnične dokumentacije ob uvedbi zavarovalnih
produktov;
 analiziranje zunanjih statističnih in drugih aktuarskih podatkov, sestave portfelja in poslovanja;
 spremljanje, poznavanje in implementacija zakonodaje s svojega področja dela;
 razvoj aktuarskih modelov in projekcij;
 izračunavanje zavarovalno-tehničnih postavk računovodske bilance;
 sodelovanje pri razvoju in implementaciji IT sistemov za podporo zavarovanjem;
 usklajevanje pozavarovalnih pogodb in sodelovanje pri načrtovanju pozavarovalne zaščite;
 izvajanje svetovalnih storitev s svojega področja dela;
 izvajanje drugih nalog, ki izhajajo iz zahtev AZN ter zahtev drugih nadzornih institucij.
Nosilec aktuarske funkcije enkrat letno pripravi pisno poročilo za preteklo poslovno leto in po stanju na zadnji dan
preteklega poslovnega leta. Poročilo obsega predvsem ugotovitve glede:
 zanesljivosti in ustreznosti uporabljenih metod, modelov ter predpostavk, uporabljenih v izračunu ZTR (po
Solventnost II), in o tem, ali so oblikovane ZTR (po Solventnost II) primerne za pokrivanje vseh obveznosti
iz prevzetih zavarovanj;
 politike prevzemanja zavarovalnih tveganj, vključno z ugotovitvami glede višine zavarovalnih premij za
posamezne produkte z vidika, ali je premija posameznih produktov zadostna za pokrivanje vseh obveznosti
iz teh produktov;
 ustreznosti pozavarovanja oziroma prenosa tveganj na namensko družbo.

B.7 Zunanje izvajanje
Zavarovalnica ima v zvezi s prenosom funkcij oziroma aktivnosti kot izločenimi posli sprejeto posebno politiko
oddajanja funkcij v zunanje izvajanje, ki določa odgovornosti, postopke in obveznost poročanja v zvezi z izvedenimi
posli. Zavarovalnica v letu 2016 ključnih funkcij ali pomembnih operativnih funkcij ni oddala v zunanje izvajanje.

B.8 Druge informacije
B.8.1 Upravljanje neprekinjenega poslovanja
Zavarovalnica zagotavlja sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja za zagotovitev svoje sposobnosti
neprekinjenega delovanja in omejitve izgube v primeru resne motnje poslovanja. Zavarovalnica ima sprejet načrt
neprekinjenega poslovanja oz. krizni načrt z namenom, da čim prej oziroma v sprejemljivih časovnih okvirih vzpostavi
običajno poslovanje v primeru nastopa kriznih dogodkov oziroma incidentov.
B.8.2 Sistem upravljanja
Sistem upravljanja Zavarovalnice je sorazmeren glede na naravo, kompleksnost in velikost družbe. Zavarovalnica
sistem ocenjuje kot primeren in ji omogoča normalno poslovanje in obvladovanje tveganj.
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Slika 4: Zahtevani solventnostni kapital na dan 31. 12. 2016 (v tisoč €)
Operativno tveganje
856
Tveganje neplačila naspr. stranke
2.677

Razpršenost
-10.071

Tveganje zdr. zavarovanja
3.935

Tveganje iz pogodb
življ. zavarovanja
18.398

Abs. kap.
-1.694

Tržno tveganje
14.278

Na sliki Zahtevani solventnostni kapital na dan 31. 12. 2016 (Slika 4) je prikazan končni izračun zahtevanega
solventnostnega kapitala za Zavarovalnico s prikazanim učinkom razpršenosti, pri čemer ni učinkov razpršenosti med
omejenimi skladi samimi in preostalim delom Zavarovalnice.

C.1 Zavarovalno tveganje
Zavarovalno tveganje se nanaša na tveganje, ki ga zavarovatelj prevzame od imetnika police in izhaja iz obvez
življenjskega zavarovanja, v zvezi s kritimi nevarnostmi in postopki, uporabljenimi pri opravljanju poslov. Glede na
naravo zavarovalnih pogodb so zavarovalna tveganja naključna in nepredvidljiva. Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe
gre za negotovost, ali se bo pojavil zavarovalni dogodek, kdaj se bo pojavil in koliko bo moral zavarovatelj plačati v
primeru, da se zavarovalni dogodek pojavi.
Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovatelj prevzame tveganje, da bo zavarovalnemu upravičencu poravnal
pogodbeno obveznost v primeru nastanka zavarovalnega dogodka oziroma ob izteku pogodbe, pri čemer je čas
nastanka zavarovalnega dogodka negotov.
Po direktivi Solventnost II in iz nje izpeljanih zavezujočih aktov se za tveganja življenjskega zavarovanja in
zdravstvenega zavarovanja, ki se izvaja na podobni osnovi kot življenjsko zavarovanje, upošteva tveganje, ki izhaja
iz pogodb zavarovanja, v zvezi s kritimi nevarnostmi in postopki, uporabljenimi pri opravljanju poslov:
 tveganje umrljivosti,
 tveganje dolgoživosti,
 tveganje invalidnosti in obolevnosti,
 tveganje stroškov upravljanja pogodb zavarovanja,
 tveganje revizije,
 tveganje predčasne prekinitve zavarovanja,
 tveganje katastrofe.
Po direktivi Solventnost II in iz nje izpeljanih zavezujočih aktov se za tveganja neživljenjskega zavarovanja in
zdravstvenega zavarovanja, ki se ne izvaja na podobnih osnovah kot življenjsko zavarovanje, upošteva tveganje, ki
izhaja iz pogodb za zavarovanja, v zvezi s kritimi nevarnostmi in postopki, uporabljenimi pri opravljanju poslov:
 tveganja premij in rezervacij neživljenjskega zavarovanja,
 tveganja predčasnih prekinitev,
 tveganja katastrof neživljenjskega zavarovanja.
Aktuarski oddelek in oddelek upravljanja s tveganji z izvedbo različnih analiz spremljata preostala zavarovalna
tveganja ter po potrebi sprejmeta ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje. Analize med drugim vključujejo število
predčasnih prekinitev zavarovanj, škodni rezultat posameznih kritij in tveganj ter njegovo gibanje, stroške
upravljanja pogodb zavarovanja in ustreznost oblikovanih po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (v
nadaljevanju: MSRP) oblikovanih ZTR.
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C.2 Tržno tveganje
Načelo obvladovanja finančnih tveganj je eno od najpomembnejših načel poslovanja v Zavarovalnici, saj je
prevzemanje tveganj neločljivo povezano z opravljanjem finančnih storitev, pomanjkljivo zavedanje in upravljanje
tveganj pa lahko vodi v izgubo. Zavarovalnica je izpostavljena finančnim tveganjem preko finančnih sredstev in
obveznosti, pozavarovalnih terjatev in zavarovalnih obveznosti. Finančno tveganje delimo na tržno tveganje,
tveganje neplačila nasprotne stranke in likvidnostno tveganje.
Zavarovalnica upošteva vsa načela preudarne osebe pri vlaganju sredstev. Znotraj opisanih mehanizmov upošteva in
spremlja vsa zaznana tveganja tako v postopku odločevanja glede nakupa naložbe kot tudi čez celotno obdobje, ko
ima Zavarovalnica naložbo v svojem portfelju čez celotno obdobje, ko ima Zavarovalnica naložbo v svojem portfelju.
Upošteva se tudi širša medsebojna povezanost posameznih naložb in naložbenih razredov in s tem skupna
izpostavljenost Zavarovalnice do vseh tveganj.
C.2.1 Tržno tveganje in upravljanje sredstev in obveznosti
Tržne spremenljivke, kot so obrestne mere, devizni tečaji, cene lastniških finančnih instrumentov, spremembe
kreditne sposobnosti izdajatelja ter neto pozicije med sredstvi in obveznostmi povzročajo, da je Zavarovalnica
izpostavljena tržnemu tveganju.
Tržno tveganje je zaradi tega potrebno nadzirati oziroma upravljati s številnimi tehnikami, med katere pa med
drugim uvrščamo optimalno strateško alokacijo sredstev glede na naravo obveznosti, upoštevanje zunanjega vpliva
ekonomskega okolja ter spremljanje pokritosti obveznosti z razpoložljivimi sredstvi. Pri življenjskih zavarovanjih pa
tržna tveganja nastanejo predvsem v povezavi s ponovnim investiranjem zapadlih naložb, z investiranjem bodoče
premije iz obstoječih pogodb ter z neusklajenostjo naložb in obveznosti glede na ročnost, naravo in valuto.
Življenjska zavarovanja vključujejo v svojem portfelju tudi naložbena zavarovanja, pri katerih pa večji del
finančnega tveganja nosijo zavarovanci sami, zato smo v tem primeru izpostavljeni tveganju ugleda, glede na naravo
in razmišljanje zavarovancev v teh zavarovanjih.
V sklopu tržnih tveganj Zavarovalnica spremlja vsaj:
 tveganje obrestne mere (v nadaljevanju: obrestno tveganje),
 tveganje lastniških vrednostnih papirjev,
 tveganje spremembe cene nepremičnin,
 tveganje razpona (tveganje spremembe kreditnih pribitkov),
 tveganje tržne koncentracije in
 devizno tveganje (valutno tveganje).

C.3 Kreditno tveganje
C.3.1 Kreditno tveganje in tveganje neplačila nasprotne stranke
V kolikor obstaja verjetnost, da so v pogodbi, ki ureja finančni instrument, mogoča razhajanja med dejanskimi in
pogodbeno določenimi izpolnitvami obveznosti pomeni, da je Zavarovalnica izpostavljena tveganju neplačila
nasprotne stranke. Nezmožnost pogodbene stranke, da v celoti plača svoje obveznosti oziroma zapadle zneske, tako
opredeljujemo kot tveganje neplačila nasprotne stranke.
Zavarovalnica poskuša, z namenom zmanjševanja kreditnega tveganja, dosegati čim bolj optimalno razpršenost
naložb, nadalje, pa so za obvladovanje izpostavljenosti posameznih vrednostnih papirjev vzpostavljeni tudi dodatni
limiti. V obvladovanje kreditnega tveganja sodi tudi redno analiziranje in preverjanje bonitetnih ocen izdajateljev
vrednostnih papirjev ter ocenjevanje finančnih indikatorjev izdajatelja. Kreditno tveganje Zavarovalnica obvladuje
tudi z naložbami v nizko tvegane, državne vrednostne papirje ter s sklepanjem pozavarovalnih pogodb. Kreditno
tveganje mora Zavarovalnica spremljati redno.
S pozavarovanjem, Zavarovalnica na drugo osebo prenese del lastnega zavarovalnega tveganja v zameno za plačilo
ustrezne pozavarovalne premije. V tem primeru obstaja tudi potencialno tveganje, da pozavarovalnica v določenem
trenutku ne bo sposobna izpolnjevati svojih obveznosti, zato mora, temu v izogib, spremljati najmanj enkrat letno,
ob preveritvi pozavarovalnega programa, tudi boniteto pozavarovatelja.
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C.4 Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, ko Zavarovalnica ni sposobna poravnati vseh dospelih obveznosti
oziroma ko je Zavarovalnica zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti ob
dospelosti, prisiljena zagotavljati potrebna sredstva s pomembno višjimi stroški od običajnih. Likvidnost je
sposobnost Zavarovalnice, da vzdrži izplačila zavarovalnin, odkupov, poravnave stroškov in poravna zapadle
obveznosti. Likvidnostno tveganje je tesno povezano z drugimi tveganji v Zavarovalnici (npr. z naložbenim
tveganjem, obrestnim tveganjem, zavarovalnimi tveganji).
Likvidnostno tveganje izhaja iz neusklajenosti prilivov in odlivov in se odraža v možnosti, da bi Zavarovalnica kljub
zadostnemu obsegu finančnih sredstev, morala zaradi izpolnitve pogodbenih obveznosti v danem trenutku naložbe
unovčevati pod slabšimi pogoji (nižja cena, višji stroški transakcij), kar bi se odražalo v nižji donosnosti naložb.
Zavarovalnica je likvidna, kadar lahko v razumnem času in po razumni ceni pridobi potrebne vire sredstev (bodisi s
povečanjem obveznosti bodisi s prodajo sredstev).
Spremljanje in upravljanje likvidnostnega tveganja v Zavarovalnici se izvaja skladno z ustreznimi politikami in
strategijami, ki definirajo pravila in sistem odgovornosti. Upravljanje likvidnosti se izvaja v povezavi med oddelkom
Naložb in oddelkom Finance in Računovodstvo.
C.4.1 Pričakovani dobički
Pričakovani dobiček (260. člen Delegirane uredbe), vključen v prihodnje premije (v nadaljevanju EPIFP), se izračuna
kot razlika med SII ZTR brez dodatka za tveganje, izračunanimi v skladu s 77. členom Solventnost II Direktive, in ZTR
brez dodatka za tveganje pod predpostavko, da premije v zvezi z obstoječimi zavarovalnimi in pozavarovalnimi
pogodbami, za katere se pričakuje, da bodo prejete v prihodnosti, niso prejete zaradi različnih razlogov ne glede na
pravne ali pogodbene pravice imetnika police, da prekine polico, med katerimi pa ni tega, da se je zgodil zavarovani
dogodek.
Pričakovani dobiček, vključen v prihodnje premije, se izračuna ločeno za homogene skupine tveganja, ki se
uporabljajo pri izračunu ZTR, če so zavarovalne in pozavarovalne obveznosti prav tako homogene glede na
pričakovani dobiček, vključen v prihodnje premije. Pri tem se pri zavarovanjih za primer smrti in SLT zdravstvenih
zavarovanjih upošteva pogodbeno pravico prekinitve zavarovanja, pri pokojninskih in naložbenih življenjskih
zavarovanjih pa pogodbeno pravico kapitalizacije (prenehanja plačevanja premije) zavarovanja.
Tabela 10: Pričakovani dobički na dan 31. 12. 2016 (v tisoč €)
Pričakovani dobički
Pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP) – življenjska zavarovanja
Pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP) – neživljenjska zavarovanja

Skupni pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP)

37.440

37.440

C.5 Operativno tveganje
Operativno tveganje je v splošni opredelitvi tveganje izgube Zavarovalnice zaradi naslednjih okoliščin: neprimernosti
in neuspešnosti izvajanja notranjih procesov, drugih nepravilnih ravnanj zaposlenih, ki spadajo v notranjo poslovno
sfero Zavarovalnice, neprimernosti ali neuspešnosti delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno sfero
Zavarovalnice in zunanjih dogodkov oziroma dejanj.
Operativno tveganje vključuje tudi informacijsko tveganje, ki predstavlja tveganje izgube kot posledice neustrezne
informacijske tehnologije in procesiranja predvsem z vidika obvladljivosti, dostopov, integralnosti, nadzora in
neprekinjenosti. V okvir operativnega tveganja Zavarovalnica vključuje tudi pravno tveganje, ki je tveganje nastanka
izgube zaradi kršenja ali nepravilnega upoštevanja zakonov, podzakonskih aktov, navodil, priporočil, sklenjenih
pogodb, dobre zavarovalniške prakse ali etičnih norm.
Zavarovalnica deli operativna tveganja v spodaj navedene kategorije škodnih dogodkov (I. nivo delitve):
 notranja goljufija,
 zunanja goljufija,
 tveganja v zvezi z zaposlitveno prakso in varnostjo na delovnem mestu,
 tveganja v zvezi s strankami, produkti in poslovno prakso,
 izvršitev in proces vodenja,
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motnje v tehnični podpori poslovanju in sistemske napake,
škoda na opredmetenih sredstvih, ki pomeni izgube povezane z opredmetenimi sredstvi.

Oddelek za upravljanje s tveganji poroča o operativnem tveganju notranjemu revizorju, izvršnima direktorjema,
revizijski komisiji in Upravnemu odboru Zavarovalnice četrtletno.

C.6 Druga pomembna tveganja
C.6.1 Strateško tveganje
Strateško tveganje opredelimo kot tveganje nastanka izgube, zaradi nepravilnih poslovnih odločitev, neustreznega
izvajanja sprejetih odločitev ter premajhne odzivnosti na spremembe poslovnega okolja. Strateško tveganje se
predvsem obvladuje s pomočjo stres testov ter analiz scenarijev v okviru strateškega planiranja.
C.6.2 Tveganje upravljanja kapitala
Kapitalsko neustreznost, neprimerno sestavo ter neustrezno višino kapitala glede na obseg poslovanja Zavarovalnice
ter tveganja, ki so povezana s pridobivanjem svežega kapitala ob nenadni potrebi po povečanju le tega (zaradi hitre
rasti poslovanja, neugodnih pogojev poslovanja oziroma negativnih poslovnih rezultatov), opredeljujemo kot
kapitalsko tveganje Zavarovalnice. Zavarovalnica mora z namenom zavarovanja sredstev svojih vlagateljev in
investitorjev razpolagati z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrsto poslov, ki jih opravlja, ter glede na povezana
tveganja, saj s tem oblikuje varnostno rezervo, ki služi kot zavarovanje pred različnimi vrstami tveganj, ki jim je
Zavarovalnica izpostavljena pri svojem poslovanju.
Proces upravljanja s kapitalskim tveganjem zajema:
 izračuni kapitalske ustreznosti po zakonskih predpisih,
 lastno oceno tveganj in solventnosti (ORSA) ter
 pripravo, spremljanje in uresničevanje srednjeročnega načrta upravljanja s kapitalom.
C.6.3 Tveganje ugleda
Tveganje ugleda je tveganje nastanka izgube zaradi poslabšanja ugleda ali stanja Zavarovalnice zaradi negativnega
dojemanja Zavarovalnice in njene podobe v javnosti s strani zavarovalcev, drugih strank in zunanjih partnerjev,
delničarjev in/ali zakonodajalcev in nadzornikov.
C.6.4 Tveganje spremembe zakonodaje
Tveganje spremembe zakonodaje je tveganje nastanka izgube zaradi spremembe v zakonodajnem okolju
Zavarovalnice. Sprememba zakonodaje lahko vpliva na poslovanje različnih področij Zavarovalnice. Zavarovalnica
spremlja izpostavljenost temu tveganju v korelaciji z drugimi materialnimi tveganji.

C.7 Druge informacije
C.7.1 Analiza občutljivosti
Zavarovalnica znotraj procesa ORSA za namene ugotovitve vpliva sprememb različnih parametrov na izračun zaznanih
tveganj izvaja scenarije ob različnih predpostavkah. Večkrat letno se izvaja tudi ad-hoc scenarije s spremembo
specifične predpostavke za namene odločanja.
Ločeno oddelek aktuarstva pripravi analizo občutljivosti izračuna ZTR ob spremembi posameznih parametrov.
C.7.2 Koncentracija tveganj
Znotraj v tem poglavju opisanih tveganj Zavarovalnica smatra, da nima pomembne koncentracije do posamezne
nasprotne stranke oz. njenega končnega lastnika.
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D. Vrednotenje za namene solventnosti
Računovodski izkazi Zavarovalnice 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.
V skladu z Direktivo Solventnost II so uporabljene za namene solventnosti in namene finančnih izkazov enake
usmeritve in sicer MSRP z določenimi odstopanji.

D.1 Sredstva
Na podlagi s strani EIOPA izdane smernice 29 – Informacije o vrednotenju sredstev, je Zavarovalnica ocenila, da so
pomembne vrste sredstev naslednja:
 D.1.1 Odloženi stroški pridobivanja zavarovanj
 D.1.3 Finančne naložbe
 D.1.4 Terjatve iz naslova odloženega davka
 D.1.5 Finančne pogodbe
 D.1.6 Naložbe zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
 D.1.7 Poslovne terjatve
 D.1.8 Znesek ZTR prenesenih na pozavarovalnice
Tabela 11: Primerjava sredstev na 31. 12. 2016 (v tisoč €)
Vrednost v skladu z
obveznimi
računovodskimi
izkazi

Vrednost po
Solventnosti II

Sredstva
Neopredmetena sredstva
Odložene terjatve za davek
Opredmetena osnovna sredstva v posesti za lastno uporabo
Naložbe (razen sredstev v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja)
Obveznice
Državne obveznice
Podjetniške obveznice
Kolektivni naložbeni podjemi
Izvedeni finančni instrumenti
Depoziti, ki niso denarni ustrezniki

Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja
Krediti in hipoteke
Izterljivi zneski iz pozavarovanj iz naslova:
neživljenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim
neživljenjskih zavarovanj brez zdravstvenih zavarovanj
zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim
življenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim, razen
zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja
zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim
življenjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali
enoto premoženja

Terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikov
Terjatve iz naslova pozavarovanj
Terjatve (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)
Lastne delnice (v posesti neposredno)
Denar in denarni ustrezniki
Vsa druga sredstva, ki niso prikazana drugje
Sredstva skupaj

0
33
116
37.530

437
82
116
37.457

26.117
13.959
12.158
8.197
0
3.216

26.117
14.744
11.373
8.197
0
3.144

256.896
652
-4.119

257.817
652
1.148

19
0
19

334
45
289

-4.138

814

-1.867

0

-2.271

814

180
297
594
0
768
379
293.326

180
297
594
0
833
379
300.054

D.1.1 Odloženi stroški pridobivanja zavarovanj
V skladu z možnostjo MSRP 4 Zavarovalnica razmejuje odložene stroške pridobivanj naložbenih zavarovanj. 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.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju

17

D. Vrednotenje za namene solventnosti

Za namene Solventnosti II Zavarovalnica upošteva stroške pridobivanja zavarovanj v izračunu ZTR, kot nastajajo.
D.1.2 Neopredmetena sredstva
V skladu z MSRP Zavarovalnica pripozna neopredmetena sredstva po nabavni vrednosti, povečani za direktne stroške.
Med neopredmetenimi sredstvi Zavarovalnica vodi ustanovitvene stroške, računalniške programe in stroške razvijanja
zavarovalnih produktov. Uporabna vrednost posameznega neopredmetenega sredstva je omejena. Ko se obračunava
amortizacija neopredmetenega sredstva se pripozna v izkazu poslovnega izida.
Za namene Solventnosti II Zavarovalnica se lahko sredstva vrednotijo po pošteni vrednosti (model prevrednotenja) in
ne po nabavni vrednosti. Dobro ime je vedno vrednoteno 0. Sredstva so lahko ovrednotena po pošteni vrednosti le
kadar obstaja trg za ta sredstva in jih lahko Zavarovalnica proda. V primeru bilance za Solventnost II je vrednost
neopredmetenih osnovnih sredstev enaka 0, ker ne zadostujejo kriteriju obstoja trga oz. jih ni možno prodati.
D.1.3 Finančne naložbe
Zavarovalnica razporedi naložbe v skladu z MSRP v naslednje kategorije:
 naložbe po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida,
 naložbe razpoložljive za prodajo,
 naložbe do zapadlosti
 posojila in terjatve.
Za namene Solventnosti II, ki zahteva vrednotenje finančnih naložb po pošteni vrednosti, je Zavarovalnica upoštevala
vse naložbe po pošteni vrednosti. Zavarovalnica je vse naložbe, vrednotene v kategoriji naložbe do zapadlosti,
prikazala po pošteni vrednosti. Materialne naložbe so vrednotene po pošteni vrednosti (primarno po tržnih cenah).
Vrednotenje naložbenih nepremičnin se preverja redno in periodično z zunanjim cenilcem.
D.1.4 Terjatve iz naslova odloženega davka
Zavarovalnica pripoznava in vrednoti terjatve in obveznosti iz odloženih davkov v skladu z zahtevami MSRP. 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.
V skladu z direktivo Solventnost II se odloženi davki priznavajo po istem principu kot za MSRP. Za namene Solventnosti
II je Zavarovalnica upoštevala vse spremembe v vrednotenju sredstev in obveznosti, ki vplivajo na prihodnje dobičke
in ocenila odložene davke v bilanci Solventnost II (uporabljena je bila 19% davčna stopnja).
D.1.5 Finančne pogodbe
Zavarovalne pogodbe s pomembnim zavarovalnim tveganjem se knjigovodsko obravnavajo v skladu z MSRP 4 oz.
MSRP 39, če ne prinašajo pomembnega zavarovalnega tveganja, kot je opredeljeno v klasifikaciji zavarovalnih
pogodb. Ta postavka predstavlja premoženje pokojninskih skladov, ki zagotavljajo izpolnitev obveznosti do
zavarovancev. Naložbe na skladih so razdeljene na:
 naložbe po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida,
 naložbe do zapadlosti
 posojila in terjatve ter
 naložbene nepremičnine.
V skladu z direktivo Solventnosti II, ki zahteva vrednotenje finančnih naložb po pošteni vrednosti, je Zavarovalnica
upoštevala vse naložbe po pošteni vrednosti. Zavarovalnica je vse naložbe, vrednotene v kategoriji naložbe do
zapadlosti prikazala po pošteni vrednosti.
D.1.6 Naložbe zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
Med premoženje pod to postavko sodijo naložbe ter denarna sredstva. Naložbe zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje na skladih, so razdeljene na:
 naložbe po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
 posojila in terjatve.
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V skladu z direktivo Solventnosti II, ki zahteva vrednotenje finančnih naložb po pošteni vrednosti, je Zavarovalnica
upoštevala vse naložbe po pošteni vrednosti.
D.1.7 Poslovne terjatve
Poslovne terjatve so pripoznane v vrednosti izdanih računov, zmanjšane za morebitne popravke vrednosti. Ocena
popravkov vrednosti je zasnovana na podlagi razumnega pričakovanja Zavarovalnice, da poplačilo ni več verjetno v
celoti oziroma delu.
V skladu z direktivo Solventnosti II, ki zahteva vrednotenje finančnih naložb (katerih del so tudi terjatve) po pošteni
vrednosti, je Zavarovalnica upoštevala vse terjatve po izvirnih vrednostih (minus potrebni popravki terjatev), ki
posledično odražajo pošteno vrednost.
D.1.8 Znesek ZTR prenesenih na pozavarovalnice
S pozavarovanjem Zavarovalnica del tveganja prenese na pozavarovalnico, kot nadomestilo pa ji plača pozavarovalno
premijo. Zavarovalnica naredi pozavarovalni obračun na podlagi izračuna aktuarske službe. Pozavarovalno premijo
pripozna kot obveznost do pozavarovalnic za pozavarovalne premije. Pozavarovalne škode pripozna kot terjatve do
pozavarovalnic. Spremembo prenosne premije za pozavarovalni del ter spremembo škodne rezervacije za
pozavarovalni del Zavarovalnica ugotavlja na koncu vsakega tromesečja na dan izračuna prenosne premije oziroma
škodne rezervacije. V bilanci stanja se pozavarovalni del ZTR izkazuje med sredstvi Zavarovalnice.
Za namene Solventnosti II se najboljša ocena izračuna kot bruto znesek brez odštevanja izterljivih zneskov iz
pozavarovalnih pogodb. Izterljivi zneski iz pozavarovalnih pogodb so izračunani ločeno in po enakih načelih in
metodologijah kot za izračun ZTR. Izterljive zneske iz pozavarovalnih pogodb Zavarovalnica prilagodi za upoštevanje
pričakovanih izgub zaradi neplačila nasprotne stranke.

D.2 Zavarovalno-tehnične rezervacije
Tržna vrednost ZTR je za zavarovalne produkte izračunana po sledeči formuli:
𝑍𝑇𝑅 = 𝐵𝐸 + 𝑅𝑀 + 𝑇𝑉(𝑃𝑅𝑂𝐷),
kjer je
 BE - najboljša ocena,
 RM – marža za tveganje in
 TV(PROD) – tržna vrednost obveznosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali
naložbenega življenjskega zavarovanja.
Najboljša ocena za obveznosti iz vseh podvrst življenjskih zavarovanj se izračuna na podlagi projekcije denarnih
tokov praviloma za vsako polico posebej. Projekcija denarnih tokov upošteva vse pomembne denarne prilive in
odlive, ki so potrebni za poravnavo obveznosti do imetnikov zavarovalnih polic in upravičencev iz zavarovalnih polic.
Zavarovalnica pri izračunu ZTR upošteva tudi vrednost finančnih garancij in drugih upravičenj na podlagi zavarovalnih
pogodb. Najboljša ocena je enaka sedanji vrednosti denarnih tokov. Najboljša ocena za obveznosti iz NSLT nezgodnih
zavarovanj se izračuna ločeno za premijske in škodne rezervacije.
Marža za tveganje je izračunana na celotnem portfelju zavarovalnih obveznosti in razporejena na vrste poslovanja
iz člena 80 Direktive Solventnost II. Razporeditev odraža ustrezne prispevke vrst poslovanja k zahtevanemu
solventnostnemu kapitalu v obdobju celotnega trajanja zavarovalnih obveznosti. Za izračun marže za tveganje je
bila uporabljena metoda 3 iz člena 1.113 Smernic o vrednotenju ZTR.
Kjer je mogoče prihodnje denarne tokove, povezane z zavarovalnimi obveznostmi, zanesljivo ponoviti z uporabo
finančnih instrumentov, s katerimi opazujemo tržna vrednost obveznosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja ali naložbenega življenjskega zavarovanja, je potrebno vrednost ZTR, ki so povezane s temi prihodnjimi
denarnimi tokovi, določiti na podlagi tržne vrednosti teh finančnih instrumentov. Najboljšo oceno predstavlja tržna
vrednost premoženja.
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D.2.1 Homogene skupine tveganja
Za potrebe izračuna ZTR so posamezne zavarovalne pogodbe, ne glede na zakonodajno in računovodsko razvrstitev,
razbite na posamezne podpogodbe glede na vsebino glavnih tveganj, ki jih vključujejo. Zavarovalnica deli naslednje
zavarovalne vrste:
 nezgodna in zdravstvena zavarovanja, za katera se ne uporabljajo metode življenjskih zavarovanj (NSLT
nezgodna zavarovanja),
 zdravstvena zavarovanja, za katera se uporabljajo metode življenjskih zavarovanj (SLT zdravstvena
zavarovanja),
 življenjska zavarovanja brez naložbene komponente (življenjska zavarovanja),
 rentna zavarovanja,
 življenjska zavarovanja, vezana na enote notranjih skladov (UL zavarovanja),
 pokojninska zavarovanja.
D.2.2 Izterljivi zneski iz pozavarovalnih pogodb
Najboljša ocena ZTR se izračuna kot bruto znesek brez upoštevanja pozavarovanja. Izterljivi zneski iz pozavarovalnih
pogodb so izračunani ločeno, na podlagi višine najboljše ocene obveznosti za pozavarovani del, ki se izračuna na
način, da se upoštevajo prihodki in odhodki z vidika pozavarovalnice. Izračun se izvede po enakih načelih in
metodologijah kot za izračun najboljše ocene ZTR.
D.2.3 Prilagoditev za nestanovitnost
Zavarovalnica v izračunih najboljše ocene ne upošteva prilagoditve za nestanovitnost.
D.2.4 Uskladitvena prilagoditev ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere
Zavarovalnica v izračunih najboljše ocene ne upošteva uskladitvene prilagoditve.
D.2.5 Prehodna prilagoditev strukture netveganih obrestnih mer
Zavarovalnica v izračunih najboljše ocene ne upošteva prehodnega ukrepa glede prilagoditve netveganih obrestnih
mer.
D.2.6 Prehodni odbitek pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah
Zavarovalnica v izračunih najboljše ocene ne upošteva prehodnega odbitka pri ZTR.
D.2.7 Stopnja negotovosti
Zavarovalnica z namenom odpravljanja negotovosti redno spremlja parametre in po potrebi posodablja statistične
analize, na podlagi katerih so določeni. Zavarovalnica redno presoja tudi glede ustreznosti uporabljene metodologije
izračuna ZTR in jo smiselno prilagaja.
Zavarovalnica enkrat letno izvede tudi analizo občutljivosti višine ZTR na ključne parametre. Zadnja analiza je bila
izvedena v začetku 2017 in je pokazala, da je višina ZTR najbolj občutljiva na spremembo netvegane obrestne mere,
na stopnjo umrljivosti in obolevnosti, na višino stroškov in stroškovne inflacije ter na stopnje prekinitev in
kapitalizacij zavarovanj. Zavarovalnica enkrat letno izvede tudi primerjavo dejanskih denarnih tokov z denarnimi
tokovi, ki jih je predvidela v projekciji pri izračunu ZTR.
D.2.8 NSLT nezgodna zavarovanja
Najboljša ocena za premijske rezervacije je izračunana na podlagi poenostavitve iz člena 1.129 Smernic o
vrednotenju ZTR. Najboljša ocena za škodne rezervacije za nastale in prijavljene škode se določijo z ocenjevanjem
vsakega primera posebej, kar kot eno izmed možnosti navaja člen 1.125 Smernic o vrednotenju ZTR. Najboljša ocena
za škodne rezervacije za naknadno prijavljene škode (IBNR) je določena z metodo končnega škodnega količnika za
vsako leto trajanja. Cenilni stroški so bili izračunani na podlagi poenostavitve, določene v členu 1.127 Smernic o
vrednotenju ZTR.
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D.2.9 Življenjska zavarovanja
V skupino življenjskih zavarovanj se uvrščajo življenjska zavarovanja, kjer upravičenja niso vezana na gibanje naložb
in ki vsebinsko ne sodijo pod zdravstvena zavarovanja, vključno z rentnimi zavarovanji. Najboljša ocena za obveznosti
iz življenjskih zavarovanj je izračunana na podlagi projekcije denarnih tokov in sicer za vsako polico posebej. Višina
bodočih dobičkov, ki pri rentnih zavarovanjih z začetkom od 1. 1. 2016 naprej tudi predstavlja obveznost
Zavarovalnice, se izračunava ločeno.
D.2.10 SLT zdravstvena zavarovanja
V skupino SLT zdravstvenih zavarovanj se uvrščajo zdravstvena zavarovanja, ki se izvajajo na podobni tehnični osnovi
kot življenjska zavarovanja. Najboljša ocena za obveznosti iz SLT zdravstvenih zavarovanj je izračunana na podlagi
projekcije denarnih tokov za vsako polico posebej.
D.2.11 Naložbena življenjska zavarovanja
V skupino naložbenih življenjskih zavarovanj se uvrščajo življenjska zavarovanja, pri katerih so upravičenja vezana
na gibanje naložb, vključno s pokojninskimi zavarovanji. Osnovni sestavni del ZTR pokojninskih in naložbenih
življenjskih zavarovanj je tržna vrednost premoženja. Za vrednotenje ostalih obveznosti iz naslova stroškov je
izračunana najboljša ocena, prav tako pa tudi za vrednost finančnih garancij. Najboljša ocena obveznosti iz naslova
stroškov je izračunana na podlagi projekcije denarnih tokov, in sicer za vsako polico posebej. Vrednost garancije
pokojninskih zavarovanj predstavlja pomemben del obveznosti.
D.2.12 Višina zavarovalno-tehničnih rezervacij
Tabela 12: Primerjava višine zavarovalno-tehničnih rezervacij na 31. 12. 2016 (v tisoč €)
Vrednost po
Solventnosti II

Obveznosti
Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja
Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj)
Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje
Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim)
Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zavarovanj, vezanih na indeks
ali enoto premoženja)
Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim)
Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje
Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in
zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)
Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja
Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje

Vrednost v skladu z
obveznimi
računovodskimi
izkazi

1.052

1.054

0
0
0
0
1.052
0
65
987

290
0
0
0
764
0
0
0

4.525

15.503

-3.389
0
-6.008
2.618

0
0
0
0

7.915

15.503

0
4.042
3.873

0
0
0

237.563

257.817

257.124
-31.179
11.617

0
0
0

D.3 Druge obveznosti
Računovodski izkazi Zavarovalnice so sestavljeni v skladu z MSRP. Na podlagi smernice 31 – Informacije o vrednotenju
drugih obveznosti, Zavarovalnica kot pomembne postavke obveznosti definirana naslednja:
 1. Rezervacije (razen ZTR)
 2. Obveznosti iz naslova odloženega davka
 3. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
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4. Poslovne obveznosti
5. Pasivne časovne razmejitve

Tabela 13: Primerjava višine drugih obveznosti na 31. 12. 2016 (v tisoč €)
Vrednost po
Solventnosti II

Obveznosti
Pogojne obveznosti
Rezervacije, razen zavarovalno-tehničnih rezervacij
Obveznosti iz naslova pokojninskih shem
Depoziti pozavarovateljev
Odložene obveznosti za davek
Izvedeni finančni instrumenti
Zneski, dolgovani kreditnim institucijam
Finančne obveznosti, razen zneskov, dolgovanih kreditnim institucijam
Obveznosti iz naslova zavarovanja in obveznosti do posrednikov
Obveznosti iz naslova pozavarovanja
Obveznosti (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)
Podrejene obveznosti

0
19
57
0
1.285
0
0
0
239
181
755
0

0
19
57
0
120
0
0
0
239
181
755
0

0
0

0
0

1.124

1.124

Podrejene obveznosti, ki niso del osnovnih lastnih sredstev
Podrejene obveznosti, ki so del osnovnih lastnih sredstev

Vse druge obveznosti, ki niso prikazane drugje

Vrednost v skladu z
obveznimi
računovodskimi
izkazi

D.3.1 Rezervacije (razen ZTR)
Glavni del predstavljajo zaslužki zaposlencev, kjer Zavarovalnica pripoznava tudi morebitne bodoče stroške na
podlagi kolektivne pogodbe v zvezi z zaposlenimi v skladu z MRS 19. Omenjeni stroški so preračunani na podlagi
aktuarske metode in so pripoznani čez celotno obdobje posameznih zaposlenih, na katere se nanaša kolektivna
pogodba.
V skladu s Solventnostjo II poleg priznanih obveznosti za zaslužke zaposlencev (v skladu z MRS 19) Zavarovalnica
pripoznava tudi rezervacije za nastale škode (RBNS) ter rezervacije za nastale škode, ki še niso bile prijavljene (IBNR).
Razlog je v tem, da izračunani ZTR v skladu z Solventnostjo II upoštevajo rezervacije, ki še niso nastale.
D.3.2 Obveznosti iz naslova odloženega davka
Zavarovalnica pripoznava in vrednoti terjatve in obveznosti iz obveznosti davkov v skladu z zahtevami MSRP
(uporabljena je bila 19% davčna stopnja). Odložene terjatve in obveznosti za davek iz dobička se obračunavajo po
metodi obveznosti v bilanci stanja.
V skladu z direktivo Solventnost II se odloženi davki priznavajo po istem principu kot za MSRP. Potrebno pa je
upoštevati spremembe v začasnih razlikah, ki nastanejo ob preračunu bilance v finančnih izkazih in bilance v primeru
Solventnost II.
D.3.3 Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov in poslovne obveznosti
Obveznosti se v računovodskih izkazih izkažejo po izvirni vrednosti, ki je enaka pošteni vrednosti na dan nastanka
(cena, ki bi se plačala za prenos obveznosti v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja).
V skladu z direktivo Solventnosti II, ki zahteva vrednotenje obveznosti po pošteni vrednosti, je Zavarovalnica
upoštevala vse obveznosti po izvirnih vrednostih, ki posledično odražajo pošteno vrednost. Zavarovalnica zaradi
kratke ročnosti ne reklasificira nezapadlih terjatev in obveznosti iz zavarovalnih poslov z namenom vključitve v
najboljšo oceno.

D.4 Alternativne metode vrednotenja
Zavarovalnica uporablja alternativne metode vrednotenja pri naložbah in pri poslovnih terjatvah. 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
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s trenutno pošteno vrednostjo drugega instrumenta, ki ima podobne bistvene značilnosti, proučitev diskontiranih
denarnih tokov in modele za določanje cen opcij.

D.5 Druge informacije
D.5.1 Omejeni skladi ("ring-fenced funds", RFF)
Kapitalsko ustreznost po direktivi Solventnost II je Zavarovalnica izračunala ob predpostavki, da ima dva pokojninska
omejena sklada in en omejeni sklad, ki ga sestavljajo pokojninske rente s predpisano delitvijo dobička.

E. Upravljanje kapitala
E.1 Lastna sredstva
E.1.1 Struktura, znesek in kakovost lastnih sredstev
Primerna lastna sredstva Zavarovalnice po Solventnosti II na 31. 12. 2016 znašajo 45.024 tisoč € in so sestavljena iz:
 Osnovnih lastnih sredstev v višini 45.024 tisoč € ter
 Pomožnih lastnih sredstev v višini 0 €.
Osnovna lastna sredstva v celoti predstavljajo presežek sredstev nad obveznostmi Zavarovalnice ter se v celoti
uvrščajo v prvi razred.
Struktura primernih lastnih sredstev Zavarovalnica na dan 31. 12. 2016 podrobneje prikazuje Tabela 15.
Zavarovalnica je imela v prikazanem obdobju vsa lastna sredstva samo najkakovostnejše stopnje 1 (lastna sredstva
stopnje 2 in stopnje 3 so enaka 0). S tem ima Zavarovalnica razpoložljiva lastna sredstva za pokrivanje SCR tudi enaka
tistim za pokrivanje minimalnega zahtevanega kapitala (v nadaljevanju: MCR).
Tabela 14: Presežek sredstev nad obveznosti in uskladitvena rezerva na 31. 12. 2016 (v tisoč €)

Vrednost po Solventnosti II
Vrednost v skladu z obveznimi računovodskimi izkazi
Razlike v vrednotenju (Solventnosti II - računovodskimi izkazi)
Predvidljive dividende, razdelitve in dajatve
Druge postavke osnovnih lastnih sredstev

Presežek sredstev
nad obveznosti
46.524
23.183
23.341
-1.500
-12.730

Uskladitvene rezerve

Sredstva skupaj

Obveznosti skupaj

293.326
300.054
-6.728

246.802
276.871
-30.069

32.294

Tabela 15: Lastna sredstva (v tisoč €)

Lastna sredstva - Stopnja 1 (neomejene postavke)

31. 12. 2016

Osnovna lastna sredstva pred odbitkom za udeležbe v drugih subjektih finančnega
sektorja, kot je predvideno v členu 68 Delegirane uredbe (EU) 2015/35
Navadne delnice (skupaj z lastnimi delnicami)
Vplačani presežek kapitala v zvezi z navadnimi delnicami
Sredstva na podrejenih računih članov družbe za vzajemno zavarovanje
Uskladitvene rezerve

12.100
630
0
32.294

Odbitki
Skupna osnovna lastna sredstva po odbitkih
Skupaj pomožna lastna sredstva

45.024
0

Razpoložljiva in primerna lastna sredstva
Skupna razpoložljiva lastna sredstva za izpolnjevanje SCR
Skupna razpoložljiva lastna sredstva za izpolnjevanje MCR
Skupna primerna lastna sredstva za izpolnjevanje SCR
Skupna primerna lastna sredstva za izpolnjevanje MCR
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Navadne delnice se v vrednotenju ne razlikujejo med MSRP vrednotenjem in vrednotenjem za potrebe izračuna
lastnih sredstev po Solvency II direktivi. Uskladitvene rezerve v večji meri predstavljajo prihodnje dobičke
Zavarovalnice in druge uskladitve v primerjavi med MSRP in Solvency 2 bilanco stanja.
Zavarovalnica upravlja lastna sredstva preko politik in postopkov opisanih v sklopih B. in C. Profil tega poročila. S
tem v vsakem trenutku vzdržuje zadostne ravni primernih lastnih sredstev za pokrivanje tako MCR kot SCR v
primernem obsegu znotraj zadanega apetita po tveganju. Ključni orodji za doseganje tega cilja sta ORSA in KRI. V
obdobju poročanja in v zadanem poslovnem načrtu za prihodnja leta, potrjenim in preverjenim v ORSA procesu,
Zavarovalnica ne načrtuje večji sprememb. Zavarovalnica nima pomožnih lastnih sredstev in nima omejitev, ki bi
vplivale na razpoložljivost prikazanih lastnih sredstev.

E.2 Zahtevani solventnostni kapital in zahtevani minimalni kapital
Skupni zahtevani solventnostni kapital Zavarovalnice konec obdobja poročanja znaša 28,4 milijona €, zahtevani
minimalni kapital pa 7,1 milijona €.
Tabela 16: Zahtevani solventnostni kapital (v tisoč €, razmerje v decimalnem zapisu)

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala (SCR)
Tržno tveganje
Tveganje neplačila nasprotne stranke
Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja
Tveganje zdravstvenega zavarovanja
Razpršenost
Osnovni zahtevani solventnostni kapital
Operativno tveganje
Absorpcijske kapacitete odloženih davkov in zavarovalno-tehničnih rezervacij

Zahtevani solventnostni kapital
Razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in SCR

Bruto zahtevani
solventnostni
kapital
14.278
2.677
18.398
3.935
-10.071
29.217
856
-1.694

28.379
1,59

Zavarovalnica pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala uporablja standardno formulo. Zavarovalnica pri
izračunu uporablja tudi eno od dovoljenih poenostavitev in sicer poenostavljen izračun učinka dogovorov o
proporcionalnem pozavarovanju na zmanjševanje tveganj v sklopu modula tveganja neplačila nasprotne stranke
definiran v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/35, Člen 108. Zavarovalnica pri izračunu zahtevanega
solventnostnega kapitala za tržno tveganje uporablja določbe členov 636. in 637. ZZavar-1.
Tabela 17: Zahtevani minimalni kapitala (v tisoč €, razmerje v decimalnem zapisu)

Izračun skupnega minimalnega zahtevanega kapitala (MCR)
Linearni MCR
SCR
Zgornja meja MCR
Spodnja meja MCR
Kombinirani MCR
Absolutna spodnja meja (absolutni prag) MCR

Zahtevani minimalni kapital
Razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in MCR

2.264
28.379
12.771
7.095
7.095
6.200

7.095
6,35

Kvaliteta vhodnih podatkov uporabljenih za izračun SCR je visoka, saj so podatki pridobljeni direktno iz preverjenih
sistemov oz. baz podatkov, ki jih Zavarovalnica uporablja pri rednem poslovanju in za pripravo poslovnih izkazov.

E.3 Uporaba podmodula tveganja lastniških vrednostnih papirjev, temelječega na
trajanju, pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala
Zavarovalnica pri izračunu ne uporablja podmodula tveganja lastniških vrednostnih papirjev temelječega na trajanju.
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E.4 Razlika med standardno formulo in kakršnim koli uporabljenim notranjim
modelom
Zavarovalnica pri vseh svojih izračunih regulatornega zahtevanega solventnostnega in minimalnega kapitala ter
primernih lastnih sredstev uporablja standardno formulo. Zavarovalnica ne uporablja notranjega modela.

E.5 Neskladnost z zahtevanim minimalnim kapitalom in neskladnost z zahtevanim
solventnostnim kapitalom
Zavarovalnica je popolnoma skladna z zahtevanim minimalnim in zahtevanim solventnostnim kapitalom in je v
celotnem obdobju poročanja izkazovala presežek primernih lastnih sredstev za pokrivanje teh zahtev. Preko ORSA
procesa Zavarovalnica zagotavlja kapitalsko ustreznost tudi v prihodnje ob upoštevanju potencialnih tveganj in
poslovnega načrta oz. strategije.

E.6 Druge informacije
Zavarovalnica je vse pomembne informacije razkrila znotraj E poglavja.
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S.17.01.02 - Zavarovalno-tehnične rezervacije za neživljenjska zavarovanja

Priloge
Priloga I: Predloge za kvantitativno poročanje (QRT)
Priloga v nadaljevanju vsebuje predloge za kvantitativno poročanje Zavarovalnice na dan 31. 12. 2016. Vsi zneski so
navedeni v tisoč € z izjemo deležev, ki so navedeni v decimalnem zapisu, in se ujemajo s tistimi, ki jih je
Zavarovalnica poročala AZN.
Priloga vsebuje sledeče predloge:
 S.01.02.01 - Osnovne informacije – Splošno
 S.02.01.02 - Bilanca stanja
 S.05.01.02 - Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja
 S.12.01.02 - Zavarovalno-tehnične rezervacije za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja
 S.17.01.02 - Zavarovalno-tehnične rezervacije za neživljenjska zavarovanja
 S.19.01.21 - Zavarovalni zahtevki iz neživljenjskih zavarovanj
 S.23.01.01 - Lastna sredstva
 S.25.01.21 - Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo
 S.28.02.01 - Zahtevani minimalni kapital – Tako življenjska kot neživljenjska zavarovanja
Priloga ne vsebuje predloge S.05.02.01 (Premije, zahtevki in odhodki po državah), saj so vse premije, zahtevki in
odhodki bili ustvarjeni v matični državi.
S.01.02.01 - Osnovne informacije – Splošno
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0070
R0090
R0110
R0120
R0130
R0170
R0180
R0190
R0200

Ime podjetja
Identifikacijska koda podjetja
Vrsta kode podjetja
Vrsta podjetja
Država dovoljenja
Jezik poročanja
Referenčni datum poročanja
Valuta, ki se uporablja za poročanje
Računovodski standardi
Metoda izračuna SCR
Uskladitvena prilagoditev
Prilagoditev za nestanovitnost
Prehodni ukrep glede netvegane obrestne mere
Prehodni ukrep glede ZTR

Prva osebna zavarovalnica
315700BBRQHDWX6SHZ00
LEI
Podjetja, ki izvajajo dejavnosti tako življenjskega kot neživljenjskega zavarovanja
SI
en
2016-12-31
EUR
Podjetje uporablja Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)
Standardna formula
Za podjetje specifični parametri se ne uporabljajo
Prilagoditev za nestanovitnost se ne uporablja
Prehodni ukrep glede netvegane obrestne mere se ne uporablja
Prehodni ukrep glede zavarovalno-tehničnih rezervacij se ne uporablja
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S.02.01.02 - Bilanca stanja

S.02.01.02 - Bilanca stanja
Vrednost po
Solventnosti II
Sredstva
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0270
R0280
R0290
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0500

C0010

Neopredmetena sredstva
Odložene terjatve za davek
Presežek iz naslova pokojninskih shem
Opredmetena osnovna sredstva v posesti za lastno uporabo
Naložbe (razen sredstev v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja)
Nepremičnine (razen za lastno uporabo)
Deleži v povezanih podjetjih, vključno z udeležbami
Lastniški vrednostni papirji
Lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi
Lastniški vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi
Obveznice
Državne obveznice
Podjetniške obveznice
Strukturirani vrednostni papirji
Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem
Kolektivni naložbeni podjemi
Izvedeni finančni instrumenti
Depoziti, ki niso denarni ustrezniki
Druge naložbe
Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja
Krediti in hipoteke
Posojila, vezana na police
Krediti in hipoteke posameznikom
Drugi krediti in hipoteke
Izterljivi zneski iz pozavarovanj iz naslova:
neživljenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim
neživljenjskih zavarovanj brez zdravstvenih zavarovanj
zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim
življenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim, razen
zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja
zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim
življenjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali
enoto premoženja
življenjskih zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja
Depoziti pri cedentih
Terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikov
Terjatve iz naslova pozavarovanj
Terjatve (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)
Lastne delnice (v posesti neposredno)
Zneski, dolgovani podjetju v zvezi s postavkami lastnih sredstev ali ustanovnim kapitalom, ki je bil vpoklican in še
ni vplačan
Denar in denarni ustrezniki
Vsa druga sredstva, ki niso prikazana drugje

Sredstva skupaj

0
33
0
116
37.530
0
0
0
0
0
26.117
13.959
12.158
0
0
8.197
0
3.216
0
256.896
652
0
0
652
-4.119
19
0
19
-4.138
-1.867
-2.271
0
0
180
297
594
0
0
768
379

293.326
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S.02.01.02 - Bilanca stanja

Vrednost po
Solventnosti II
Obveznosti
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0670
R0680
R0690
R0700
R0710
R0720
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
R0810
R0820
R0830
R0840
R0850
R0860
R0870
R0880
R0900
R1000

C0010

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja
Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj)
Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje
Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim)
Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje
Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto
premoženja)
Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim)
Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje
Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in
zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)
Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje
Zavarovalno-tehnične rezervacije – zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja
Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje
Pogojne obveznosti
Rezervacije, razen zavarovalno-tehničnih rezervacij
Obveznosti iz naslova pokojninskih shem
Depoziti pozavarovateljev
Odložene obveznosti za davek
Izvedeni finančni instrumenti
Zneski, dolgovani kreditnim institucijam
Finančne obveznosti, razen zneskov, dolgovanih kreditnim institucijam
Obveznosti iz naslova zavarovanja in obveznosti do posrednikov
Obveznosti iz naslova pozavarovanja
Obveznosti (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)
Podrejene obveznosti
Podrejene obveznosti, ki niso del osnovnih lastnih sredstev
Podrejene obveznosti, ki so del osnovnih lastnih sredstev
Vse druge obveznosti, ki niso prikazane drugje

Obveznosti skupaj

1.052
0
0
0
0
1.052
0
65
987
4.525
-3.389
0
-6.008
2.618
7.915
0
4.042
3.873
237.563
257.124
-31.179
11.617
0
19
57
0
1.285
0
0
0
239
181
755
0
0
0
1.124

246.802

Presežek sredstev nad obveznostmi
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S.05.01.02 - Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja

S.05.01.02 - Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja
Vrsta poslovanja za: zavarovalne in pozavarovalne obveznosti iz neživljenjskega zavarovanja (neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje)
Pomorsko,
Zav. za
Nezgodno
Zav.
Požarno in
Različne
Zav. izpada
Druga zav.
letalsko in
Splošno zav. Kreditno in Zav. stroškov
stroške
zav.
avtomobilske
drugo škodno
Zav. pomoči
finančne
dohodka
motornih vozil transportno
odgovornosti kavcijsko zav. postopka
zdravljenja
zaposlenih odgovornosti
zav.
izgube
zav.
C0010

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500

Obračunane premije
Bruto – neposredni posli
Bruto – sprejeto prop. pozav.
Bruto – sprejeto neprop. pozav.
Delež pozavarovateljev
Neto
Prihodki od premije
Bruto – neposredni posli
Bruto – sprejeto prop. pozav.
Bruto – sprejeto neprop. pozav.
Delež pozavarovateljev
Neto
Odhodki za škode
Bruto – neposredni posli
Bruto – sprejeto prop. pozav.
Bruto – sprejeto neprop. pozav.
Delež pozavarovateljev
Neto
Spremembe drugih ZTR
Bruto – neposredni posli
Bruto – sprejeto prop. pozav.
Bruto – sprejeto neprop. pozav.
Delež pozavarovateljev
Neto

R0550
R1200
R1300

Odhodki
Drugi odhodki
Odhodki skupaj

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

2.299

127
2.171
2.302
139
2.162
390

39
351

140

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju

29

S.05.01.02 - Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja

Vrsta poslovanja za: sprejeto neproporcionalno
pozavarovanje
Pomorsko,
Pozav.
Zdravstveno
letalsko in Premoženjsko
odgovornosti
transportno
C0130

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500

Obračunane premije
Bruto – neposredni posli
Bruto – sprejeto prop. pozav.
Bruto – sprejeto neprop. pozav.
Delež pozavarovateljev
Neto
Prihodki od premije
Bruto – neposredni posli
Bruto – sprejeto prop. pozav.
Bruto – sprejeto neprop. pozav.
Delež pozavarovateljev
Neto
Odhodki za škode
Bruto – neposredni posli
Bruto – sprejeto prop. pozav.
Bruto – sprejeto neprop. pozav.
Delež pozavarovateljev
Neto
Spremembe drugih ZTR
Bruto – neposredni posli
Bruto – sprejeto prop. pozav.
Bruto – sprejeto neprop. pozav.
Delež pozavarovateljev
Neto

R0550
R1200
R1300

Odhodki
Drugi odhodki
Odhodki skupaj

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

C0140

C0150

C0160

Skupaj
C0200

2.299
0
0
127
2.171
2.302
0
0
139
2.162
390
0
0
39
351
0
0
0
0
0
140
0
140
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S.05.01.02 - Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja

Vrsta poslovanja za: obveznosti iz življenjskih zavarovanj

R1710
R1720
R1800

Obračunane premije
Bruto
Delež pozavarovateljev
Neto
Prihodki od premije
Bruto
Delež pozavarovateljev
Neto
Odhodki za škode
Bruto
Delež pozavarovateljev
Neto
Spremembe drugih ZTR
Bruto
Delež pozavarovateljev
Neto

R1900
R2500
R2600

Odhodki
Drugi odhodki
Odhodki skupaj

R1410
R1420
R1500
R1510
R1520
R1600
R1610
R1620
R1700

Zdravstveno zav.

Zav. z udeležbo pri
dobičku

Zav., vezano na
indeks ali enoto
premoženja

Druga življenjska
zavarovanja

C0210

C0220

C0230

C0240

Obveznosti iz življenjskih pozavarovanj
Rente, ki izhajajo iz
Rente, ki izhajajo iz
pogodb o neživlj.
pogodb o neživlj.
zav. in se nanašajo
zav. in se nanašajo
Zdravstveno pozav. Življenjsko pozav.
na zav. obveznosti,
na obveznosti iz
ki niso obveznosti iz
zdravstvenih zav.
zdravstvenih zav.
C0250

C0260

C0270

C0280

Skupaj

C0300

2.135
240
1.895

21.229
0
21.229

7.048
286
6.762

30.413
527
29.886

2.130
261
1.869

21.229
21.229

7.039
311
6.728

30.399
573
29.827

414
99
315

19.549
0
19.549

4.251
180
4.071

24.213
278
23.935
0
0

860

2.457

3.383
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S.12.01.02 - Zavarovalno-tehnične rezervacije za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja

S.12.01.02 - Zavarovalno-tehnične rezervacije za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja
Zavarovanje, vezano na indeks ali enoto premoženja
Zavarovanje z
udeležbo pri
dobičku

C0020
R0010
R0020

ZTR, izračunane kot celota
Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih
družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za
pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke
pri ZTR, izračunanih kot celoti

Druga življenjska zavarovanja

Rente, ki izhajajo
iz pogodb o
neživlj. zav. in se
Pogodbe brez opcij Pogodbe z opcijami nanašajo na zav.
in jamstev
ali jamstvi
obveznosti, ki
niso obveznosti iz
zdravstvenih zav.

Pogodbe brez opcij Pogodbe z opcijami
in jamstev
ali jamstvi

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

257.124

ZTR, izračunane kot vsota najboljše ocene in marže za tveganje
R0030
R0080

R0090

Najboljša ocena
Bruto najboljša ocena

-31.179

Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih
družb ter končnega pozav. po prilagoditvi za
pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke
Najboljša ocena, zmanjšana za izterljive zneske iz
pozav./namenskih družb ter končnega
pozavarovanja, skupaj

R0100

Marža za tveganje

R0110
R0120
R0130

Znesek prehodnega odbitka pri ZTR
ZTR, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje

R0200

Zavarovalno-tehnične rezervacije skupaj

4.042
-2.271

-31.179

0

6.313

11.617

3.873

237.563

7.915
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S.12.01.02 - Zavarovalno-tehnične rezervacije za SLT življenjska in zdravs tvena zavarovanja

R0010
R0020

Sprejeto
pozavarovanje

Skupaj (življ. zav.
razen zdravst.,
vključno z na
enoto
premoženja
vezanimi zav.)

C0100

C0150

ZTR, izračunane kot celota
Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih
družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za
pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke
pri ZTR, izračunanih kot celoti

Zdravstveno zavarovanje (neposredni posli)

Rente, ki izhajajo
iz pogodb o
neživlj. zav. in se
Pogodbe brez opcij Pogodbe z opcijami
nanašajo na
in jamstev
ali jamstvi
obveznosti iz
zdravstvenih zav.

C0160

C0170

C0180

C0190

Zdravstveno
pozavarovanje
(sprejeto
pozavarovanje)

Skupaj
(zdravstvena
zavarovanja,
podobna
življenjskim)

C0200

C0210

257.124

0

0

0

ZTR, izračunane kot vsota najboljše ocene in marže za tveganje
R0030
R0080

R0090

Najboljša ocena
Bruto najboljša ocena
Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih
družb ter končnega pozav. po prilagoditvi za
pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke
Najboljša ocena, zmanjšana za izterljive zneske iz
pozav./namenskih družb ter končnega
pozavarovanja, skupaj

R0100

Marža za tveganje

R0110
R0120
R0130

Znesek prehodnega odbitka pri ZTR
ZTR, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje

R0200

Zavarovalno-tehnične rezervacije skupaj

-27.137

-6.008

-6.008

-2.271

-1.867

-1.867

-24.866

-4.141

15.490

2.618

0
0
0
245.477

0

-4.141
2.618
0
0
0

-3.389
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S.17.01.02 - Zavarovalno-tehnične rezervacije za neživljenjska zavarovanja

S.17.01.02 - Zavarovalno-tehnične rezervacije za neživljenjska zavarovanja

R0010
R0050

ZTR, izračunane kot celota
Skupaj izterljivi zneski iz pozav./namenskih družb ter
končnega pozav. po prilagoditvi za pričakovane izgube
zaradi neplačila nasprotne stranke pri ZTR,
izračunanih kot celoti

Zav. za stroške
zdravljenja

Zav. izpada
dohodka

C0020

C0030

Neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje
Zav.
Druga
Pomorsko,
Nezgodno zav.
avtomobilske
zavarovanja
letalsko in
zaposlenih
odgovornosti
motornih vozil
transp. zav.
C0040

-1.148

Neto najboljša ocena ZTR za prenosne premije

-1.096

R0250

Škodne rezervacije
Bruto
Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih
družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za
pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke
Neto najboljša ocena škodnih rezervacij

R0260
R0270

Najboljša ocena skupaj – bruto
Najboljša ocena skupaj – neto

R0280

Marža za tveganje

R0290
R0300
R0310

Znesek prehodnega odbitka pri ZTR
ZTR, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje

R0160
R0240

R0320
R0330

R0340

ZTR skupaj
Izterljivi zneski iz pozav./namenskih družb ter
končnega pozav. po prilagoditvi za pričakovane izgube
zaradi neplačila nasprotne stranke, skupaj
ZTR, zmanjšane za izterljive zneske iz
pozav./namenskih družb ter končnega pozav.,
skupaj

C0060

C0070

Splošno zav.
odgovornosti

C0080

C0090

0

ZTR, izračunane kot vsota najboljše ocene in marže za tveganje
Najboljša ocena
ZTR za prenosne premije
R0060
Bruto
Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih
R0140
družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za
pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke
R0150

C0050

Požarno in
drugo škodno
zav.

-52

1.213
71
1.142
65
46
987

1.052
19
1.033
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S.17.01.02 - Zavarovalno-tehnične rezervacije za neživljenjska zavarovanja
Neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0010
R0050

ZTR, izračunane kot celota
Skupaj izterljivi zneski iz pozav./namenskih družb ter
končnega pozav. po prilagoditvi za pričakovane izgube
zaradi neplačila nasprotne stranke pri ZTR,
izračunanih kot celoti

Kreditno in
kavcijsko zav.

Zav. stroškov
postopka

Zav. pomoči

Različne
finančne izgube

C0100

C0110

C0120

C0130

Sprejeto neproporcionalno pozavarovanje
Neprop.
Neprop.
Neprop.
Neprop. pozav.
pomorsko,
zdravstveno
premoženjsko
odgovornosti
letalsko in
pozav.
pozav.
transp. pozav.
C0140

C0150

C0160

C0170

Obveznosti iz
neživljenjskih
zav. skupaj
C0180

0
0

ZTR, izračunane kot vsota najboljše ocene in marže za tveganje
Najboljša ocena
ZTR za prenosne premije
R0060
Bruto
Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih
R0140
družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za
pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke

-1.148

Neto najboljša ocena ZTR za prenosne premije

-1.096

R0150

R0250

Škodne rezervacije
Bruto
Skupaj izterljivi zneski iz pozavarovanj/namenskih
družb ter končnega pozavarovanja po prilagoditvi za
pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke
Neto najboljša ocena škodnih rezervacij

R0260
R0270

Najboljša ocena skupaj – bruto
Najboljša ocena skupaj – neto

R0280

Marža za tveganje

R0290
R0300
R0310

Znesek prehodnega odbitka pri ZTR
ZTR, izračunane kot celota
Najboljša ocena
Marža za tveganje

R0160
R0240

R0320
R0330

R0340

-52

1.213
71
1.142
65
46
987
0
0
0

ZTR skupaj
Izterljivi zneski iz pozav./namenskih družb ter
končnega pozav. po prilagoditvi za pričakovane izgube
zaradi neplačila nasprotne stranke, skupaj
ZTR, zmanjšane za izterljive zneske iz
pozav./namenskih družb ter končnega pozav.,
skupaj

1.052
19
1.033
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S.19.01.21 - Zavarovalni zahtevki iz neživljenjskih zavarovanj

S.19.01.21 - Zavarovalni zahtevki iz neživljenjskih zavarovanj
Z0010

Leto nezgode/pogodbeno leto

Leto nezgode

Obračunani bruto zneski škod (nekumulativno)
(absolutni znesek)
C0010

Leto
Predhodno
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

Razvojno leto
0

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

C0020

0
0
0
1
41
14
43
56
54
127

1
0
0
0
21
16
89
53
47
73

2

3

0
0
0
2
14
19
41
22

4
0
0
0
4
6
1
3

5
0
0
0
1
0
0

6
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0

8
0
0
0

9
0
0

10&+
0

C0170

C0180

V tekočem
letu

Vsota
posameznih let
(kumulativno)

0
0
0
0
0
0
0
3
22
73
127

0

Skupaj

225

0
0
0
0
29
77
123
139
124
127
127
748

Bruto nediskontirana najboljša ocena škodnih rezervacij
(absolutni znesek)
C0200

Leto
R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

Predhodno
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0360

Konec leta
(diskontirani
podatki)

Razvojno leto
0

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
877

0
0
0
0
0
0
0
0
171

2
0
0
0
0
0
0
0
21

3

4
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0

8
0
0
0

9
0
0

10&+
0
0

Skupaj
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S.23.01.01 - Lastna sredstva

S.23.01.01 - Lastna sredstva
Osnovna lastna sredstva pred odbitkom za udeležbe v drugih subjektih
finančnega sektorja, kot je predvideno v členu 68 Delegirane uredbe
(EU) 2015/35
R0010
R0030
R0040
R0050
R0070
R0090
R0110
R0130
R0140
R0160
R0180
R0220
R0230
R0290

Navadne delnice (skupaj z lastnimi delnicami)
Vplačani presežek kapitala v zvezi z navadnimi delnicami
Ustanovni kapital, prispevki članov ali enakovredna postavka osnovnih
lastnih sredstev družb za vzajemno zavarovanje ali družb, ki delujejo po
načelu vzajemnosti
Sredstva na podrejenih računih članov družbe za vzajemno zavarovanje
Presežek sredstev
Prednostne delnice
Vplačani presežek kapitala v zvezi s prednostnimi delnicami
Uskladitvene rezerve
Podrejene obveznosti
Znesek neto odloženih terjatev za davek
Druge postavke lastnih sredstev, ki jih je nadzorni organ odobril kot osnovna
lastna sredstva in ki niso navedene zgoraj
Lastna sredstva iz računovodskih izkazov, ki ne bi smela biti
predstavljena v okviru uskladitvenih rezerv in ne izpolnjujejo meril za
razvrstitev kot lastna sredstva v skladu s Solventnostjo II
Odbitki za udeležbe v finančnih in kreditnih institucijah
Skupna osnovna lastna sredstva po odbitkih

R0390
R0400

Pomožna lastna sredstva
Nevplačane in nevpoklicane navadne delnice, ki se jih lahko vpokliče na
zahtevo
Nevplačan in nevpoklican ustanovni kapital, prispevki članov ali
enakovredna postavka osnovnih lastnih sredstev družb za vzajemno
zavarovanje ali družb, ki delujejo po načelu vzajemnosti, ki se jih lahko
vpokliče na zahtevo
Nevplačane in nevpoklicane prednostne delnice, ki se jih lahko vpokliče na
zahtevo
Pravno zavezujoča zaveza vpisa in plačila podrejenih obveznosti na zahtevo
Akreditivi in jamstva v skladu s členom 96(2) Direktive 2009/138/ES
Akreditivi in jamstva, razen tistih v skladu s členom 96(2) Direktive
2009/138/ES
Pozivi članom za dodatne prispevke v skladu s prvim pododstavkom
člena 96(3) Direktive 2009/138/ES
Pozivi članom za dodatne prispevke, razen tistih v skladu s prvim
pododstavkom člena 96(3) Direktive 2009/138/ES
Druga pomožna lastna sredstva
Skupaj pomožna lastna sredstva

R0500
R0510
R0540
R0550

Razpoložljiva in primerna lastna sredstva
Skupna razpoložljiva lastna sredstva za izpolnjevanje SCR
Skupna razpoložljiva lastna sredstva za izpolnjevanje MCR
Skupna primerna lastna sredstva za izpolnjevanje SCR
Skupna primerna lastna sredstva za izpolnjevanje MCR

R0580
R0600
R0620
R0640

SCR
MCR
Razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in SCR
Razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in MCR

R0300

R0310

R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370

R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0760

R0770
R0780
R0790

Uskladitvene rezerve
Presežek sredstev nad obveznostmi
Lastne delnice (v posesti neposredno in posredno)
Predvidljive dividende, razdelitve in dajatve
Druge postavke osnovnih lastnih sredstev
Prilagoditev za omejene postavke lastnih sredstev v zvezi s portfelji
uskladitvenih prilagoditev in omejenimi skladi
Uskladitvene rezerve
Pričakovani dobički
Pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP) – življenjska
zavarovanja
Pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP) – neživljenjska
zavarovanja
Skupni pričakovani dobički, vključeni v prihodnje premije (EPIFP)

Skupaj

Stopnja 1 –
neomejene
postavke

Stopnja 1 –
omejene
postavke

Stopnja 2

C0010

C0020

C0030

C0040

Stopnja 3
C0050

12.100
630

12.100
630

0
0

0

0

0

0
0
0
0
32.294
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
45.024

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
32.294

0
0
0
45.024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.024
45.024
45.024
45.024

45.024
45.024
45.024
45.024

0
0
0
0

0

28.379
7.095
1,59
6,35
C0060

46.524
0
1.500
12.730
0
32.294
37.440

37.440
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R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Tržno tveganje
Tveganje neplačila nasprotne stranke
Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja
Tveganje zdravstvenega zavarovanja
Tveganje iz pogodb neživljenjskega zavarovanja
Razpršenost

R0070

Tveganje neopredmetenih sredstev

R0100

Osnovni zahtevani solventnostni kapital

R0130
R0140
R0150
R0160
R0200
R0210
R0220

Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala
Operativno tveganje
Absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij
Absorpcijske kapacitete odloženih davkov
Kapitalske zahteve za posle, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive 2003/41/ES
Zahtevani solventnostni kapital brez kapitalskega pribitka
Že določen kapitalski pribitek
Zahtevani solventnostni kapital

R0400
R0410
R0420
R0430
R0440

Bruto zahtevani
solventnostni
kapital

Za podjetje
specifični
parametri

Poenostavitve

C0110

C0080

C0090

14.278
2.677
18.398
3.935
0
-10.071
0
29.217

Druge informacije o SCR
Kapitalske zahteve za podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev, ki temelji na trajanju
Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za preostali del
Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za omejene sklade
Skupni znesek teoretičnega zahtevanega solventnostnega kapitala za portfelje uskladitvenih
prilagoditev
Učinki razpršenosti zaradi združevanja teoretičnega SCR omejenih skladov za potrebe člena 304
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856
-1
-1.693
28.379
28.379

7.219
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R0010

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170

Dejavnosti
neživljenjskih
zavarovanj
Rezultat MCR(NL,NL)

Dejavnosti
življenjskih
zavarovanj
Rezultat MCR(NL,L)

C0010

C0020

Komponenta linearne formule za
obveznosti iz neživljenjskih
zavarovanj in pozavarovanj

190

Komponenta linearne formule za
obveznosti iz življenjskih zavarovanj
in pozavarovanj

Neto (brez
pozav./namens
kih družb)
najboljša ocena
in ZTR,
izračunane kot
celota

Neto (brez
pozav.)
obračunane
premije v
zadnjih 12
mesecih

Neto (brez
pozav./namens
kih družb)
najboljša ocena
in ZTR,
izračunane kot
celota

Neto (brez
pozav.)
obračunane
premije v
zadnjih 12
mesecih

C0030

C0040

C0050

C0060

46

2.160

C0080

0

2.074
Neto (brez
pozav./namens Neto (brez
kih družb)
pozav./namens
najboljša ocena kih družb)
in ZTR,
skupni rizični
izračunane kot
kapital
celota
C0090

R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

Dejavnosti življenjskih
zavarovanj

0

Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje za stroške
zdravljenja
Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje izpada dohodka
Nezgodno zavarovanje in nezgodno proporcionalno pozavarovanje zaposlenih
Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje avtomobilske
odgovornosti
Drugo zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje motornih
vozil
Pomorsko, letalsko in transportno zavarovanje ter proporcionalno pozavarovanje
Požarno zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje ter zavarovanje in
proporcionalno pozavarovanje druge škode na premoženju
Splošno zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje
odgovornosti
Kreditno in kavcijsko zavarovanje in proporcionalno
pozavarovanje
Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje stroškov
postopka
Zavarovanje in proporcionalno
pozavarovanje pomoči
Zavarovanje in proporcionalno pozavarovanje različnih
finančnih izgub
Neproporcionalno zdravstveno
pozavarovanje
Neproporcionalno pozavarovanje
odgovornosti
Neproporcionalno pomorsko, letalsko in transportno
pozavarovanje
Neproporcionalno premoženjsko
pozavarovanje
MCR(L,NL) Result
MCR(L,L) Result
C0070

R0200

Dejavnosti neživljenjskih
zavarovanj

Zavarovalne obveznosti z udeležbo pri dobičku – zajamčena
upravičenja
Zavarovalne obveznosti z udeležbo pri dobičku – prihodnja diskrecijska upravičenja
Obveznosti iz zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto
premoženja
Druge obveznosti iz življenjskih in zdravstvenih
(po)zavarovanj
Skupni rizični kapital za vse obveznosti iz življenjskega
(po)zavarovanja
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C0100

Neto (brez
pozav./namens Neto (brez
kih družb)
pozav./namens
najboljša ocena kih družb)
in ZTR,
skupni rizični
izračunane kot
kapital
celota
C0110

C0120

225.945

703.749
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Dejavnosti
neživljenjskih
zavarovanj
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0400

R0500
R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560

Izračun skupnega minimalnega
zahtevanega kapitala (MCR)
Linearni MCR
SCR
Zgornja meja MCR
Spodnja meja MCR
Kombinirani MCR
Absolutna spodnja meja (absolutni
prag) MCR

Teoretični MCR

Dejavnosti neživljenjskih
zavarovanj

Dejavnosti življenjskih
zavarovanj

C0130

2.264
28.379
12.771
7.095
7.095
6.200

Zahtevani minimalni kapital
Izračun teoretičnega MCR za
neživljenjska in življenjska
zavarovanja
Teoretični linearni MCR
Teoretični SCR brez pribitka (letni ali
zadnji izračun)
Zgornja meja teoretičnega MCR
Spodnja meja teoretičnega MCR
Teoretični kombinirani MCR
Absolutna spodnja meja (prag)
teoretičnega MCR

Dejavnosti
življenjskih
zavarovanj

7.095
C0140

C0150

190

2.074

2.377

26.002

1.070
594
594

11.701
6.501
6.501

2.500

3.700

2.500

6.501
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