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2.1. BILANCA STANJA 

A. SREDSTVA
A. Neopredmetena dolgoročna sredstva,  

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 

2. Dobro ime

3. Dolgoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

4. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

B. Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložb

I. Zemljišča in zgradbe 

  a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

1. Zemljišča za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

2. Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

3. Druga zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

  b) Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti

1. Zemljišča

2. Zgradbe

II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah

1. Delnice in deleži v družbah v skupini

2. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim družbam v skupini

3. Delnice in deleži v pridruženih družbah

4. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana pridruženim družbam

5. Druge finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah

III. Druge finančne naložbe

1. Dolgoročne finančne naložbe

1.1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih

1.2. Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

1.3. Deleži v investicijskih skladih

1.4. Hipotekarna posojilaHipotekarna posojila

1.5. Druga dana posojilaDruga dana posojila

1.6. Depoziti pri bankahDepoziti pri bankah

1.7. Ostale finančne naložbeOstale finančne naložbe

2. Kratkoročne finančne naložbe

2.1. Delnice in deleži kupljeni za prodajo

2.2. Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oziroma s preostalo dospelostjo do enega leta

2.3. Dana kratkoročna posojila

2.4. Kratkoročni depoziti pri bankah

2.5. Ostale kratkoročne finančne naložbe

IV. Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih

V. Sredstva iz finančnih pogodb

VI.

a) iz prenosnih premij

b) iz matematičnih rezervacij

c) iz škodnih rezervacij

d) iz rezervacij za bonuse in popuste

e) iz drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

f)

C. Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

D.

I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

1. Terjatve do zavarovalcev 

2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

II. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

1. Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja

2. Terjatve za premijo iz sprejetega pozavarovanja

3. Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah

4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah

5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

III. Druge terjatve in odložene terjatve za davek

1. Terjatve za predujmi za neopredmetena sredstva

2. Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov

3. Kratkoročne terjatve iz financiranja

4. Druge kratkoročne terjatve

5. Dolgoročne terjatve

6. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

7. Odložene terjatve za davek

IV. Nevplačani vpoklicani kapital

E.  Razna sredstva

I. Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb

1. Oprema

2. Druga opredmetena osnovna sredstva

II. Denarna sredstva

III. Zaloge in druga sredstva

1. Zaloge

2. Druga sredstva

F. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

G. Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje

H. Zunajbilančna evidenca

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesenih na pozavarovalnice in v sozavarovanje (če zavarovalnica sklepa tudi

posle sozavarovanj, posebej prikaže znesek oddan v sozavarovanje kot pod točko v okviru točk od a) do f))

iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

Terjatve (terjatve do pridruženih družb in do družb v skupini se prikažejo ločeno kot podpostavke postavk I, II, III) 



B. OBVEZNOSTI 
A. Kapital 

I. Vpoklicani kapital

1. Osnovni kapital

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. Kapitalske rezerve

III. Rezerve iz dobička

1. Varnostna rezerva

2. Zakonske in statutarne rezerve

3. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

4. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)

5. Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj

6. Rezerve za izravnavo katastrofalnih škod

7. Druge rezerve iz dobička

IV. Presežek iz prevrednotenja

1. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi

2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami

3. Presežek iz prevrednotenja v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami

4. Drugi presežki iz prevrednotenja

V. Zadržani čisti poslovni izid

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Podrejene obveznosti

C. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije in odloženi prihodki od premij

I. Kosmate prenosne premije

II. Kosmate matematične rezervacije

III. Kosmate škodne rezervacije

IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

V. Druge kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije

D. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

E. Rezervacije za druge nevarnosti in stroške

1.  Rezervacije za pokojnine

2.  Druge rezervacije

F. Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih

G.

I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

1. Obveznosti do zavarovalcev

2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

1. Obveznosti za sozavarovalne premije

2. Obveznosti za pozavarovalne premije

3. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja

4. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja

5. Druge obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

III.

IV. Obveznosti do bank

V. Obveznosti iz finančnih pogodb

VI. Ostale obveznosti

  a) Ostale dolgoročne obveznosti

1. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema

2. Druge dolgoročne obveznosti

3. Odložene obveznosti za davek

  b) Ostale kratkoročne obveznosti

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

2. Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

5. Druge kratkoročne obveznosti

H. Pasivne časovne razmejitve

1. Vnaprej vračunani stroški in odhodki

2. Druge pasivne časovne razmejitve

I. Nekratkoročne obveznosti vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 

J. Zunajbilančna evidenca

Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom (zavarovalnica posebej izkazuje zamenljiva posojila,

zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom

Druge obveznosti (obveznosti do pridruženih družb in do družb v skupini se prikažejo ločeno kot podpostavke postavk

I in II)



2.2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

A. Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij

1. Obračunane kosmate zavarovalne premije

2. Obračunana premija sprejetega sozavarovanja (+)

3. Obračunana premija oddanega sozavarovanja (-)

4. Obračunane pozavarovalne premije (-)

5. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

6. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)

II. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza čistega izida zavarovalnice (D.VIII)

III. Drugi čisti zavarovalni prihodki

IV. Čisti odhodki za škode

1. Obračunani kosmati zneski škod

2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

3. Obračunani deleži sozavarovateljev (+/-)

4. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

5. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

6. Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)

V. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste

VII. Čisti obratovalni stroški 

 1. Stroški pridobivanja zavarovanj

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

 3. Drugi obratovalni stroški

3.1. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje 

3.2. Stroški dela

3.2.1. Plače zaposlenih

3.2.2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

3.2.3. Drugi stroški dela

3.3.

3.4.  Ostali obratovalni stroški 

4. 

VIII. Drugi čisti zavarovalni odhodki 

1. Odhodki za preventivno dejavnost

2. Prispevki za kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih

3. Ostali čisti zavarovalni odhodki

 IX. Izid iz premoženjskih zavarovanj,razen zdravstvenih zavarovanj (I + II + III - IV + V - VI - VII - VIII) 

B. Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj
 I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij

1. Obračunane kosmate zavarovalne premije

2. Obračunana premija sprejetega sozavarovanja (+)

3. Obračunana premija oddanega sozavarovanja (-)

4. Obračunane pozavarovalne premije

5. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

6. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-)

II. Prihodki naložb

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah

1.1. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v skupini

 1.2. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah

1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah družbah

2.

2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb Prihodki od zemljišč in zgradb 

2.2. Prihodki od obresti Prihodki od obresti 

2.3. Drugi prihodki naložb Drugi prihodki naložb 

2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 

2.3.2. Drugi finančni prihodki 

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

4. Dobički pri odtujitvah naložb 

 III. Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 

 IV. Drugi čisti prihodki od zavarovanja

 V. Čisti odhodki za škode

1. Obračunani kosmati zneski škod

2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

3. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

4. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

5. Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-)

VI. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

 1. Sprememba matematičnih rezervacij 

 1.1. Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij

1.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o

avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje

Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb 

Prihodki drugih naložb (v postavkah 2.1., 2.2. in 2.3. zavarovalnica ločeno izkazuje prihodke naložb v

pridruženih družbah in v družbah v skupini) 



2.1. Sprememba kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

2.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

 VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste

 VIII. Čisti obratovalni stroški

 1. Stroški pridobivanja zavarovanj

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

 3. Drugi obratovalni stroški

3.1. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

3.2. Stroški dela

3.2.1. Plače zaposlenih

3.2.2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

3.2.3. Drugi stroški dela

3.3. 

3.4. Ostali obratovalni stroški

4. 

IX.  Odhodki naložb

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

4. Izgube pri odtujitvah naložb

X. Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno  tveganje 

XI. Drugi čisti zavarovalni odhodki

 1. Odhodki za preventivno dejavnost

2. Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki

XII. Razporejen donos naložb, prenesen v izračun čistega izida zavarovalnice (-)

XIII. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+ II + III + IV – V + VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII)

C. Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij

1. Obračunane kosmate zavarovalne premije

2. Obračunane pozavarovalne premije

3. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

4. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-)

II. Prihodki naložb

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah

1.1. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v skupini

 1.2. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah

1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah družbah

2.

2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb

2.2. Prihodki od obresti

 2.3. Drugi prihodki naložb

2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki

2.3.2. Drugi finančni prihodki

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

4. Dobički pri odtujitvah naložb

III. Drugi čisti prihodki od zavarovanja

IV. Čisti odhodki za škode

1. Obračunani kosmati zneski škod

2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

3. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

4. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

5. Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-)

6. Prihodki iz izravnalne sheme (-)

7. Odhodki iz izravnalne sheme (+)

V. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)

1.1. Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij(+/-)

1.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

2.1. Sprememba kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

2.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste

VII. Čisti obratovalni stroški

1. Stroški pridobivanja zavarovanj

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

3. Drugi obratovalni stroški

3.1. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

3.2. Stroški dela

3.2.1. Plače zaposlenih

3.2.2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

3.2.3. Drugi stroški dela

3.3. 

 

Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb 

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o

avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje

Prihodki drugih naložb (v postavkah 2.1., 2.2. in 2.3. zavarovalnica ločeno izkazuje prihodke naložb v

pridruženih družbah in v družbah v skupini)

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o

avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje



3.4. Ostali obratovalni stroški

 4.

VIII. Odhodki naložb

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

4. Izgube pri odtujitvah naložb

IX. Drugi čisti zavarovalni odhodki

1. Odhodki za preventivno dejavnost

2. Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki

X. Razporejen donos naložb, prenesen v izračun čistega izida zavarovalnice (-)

XI.

XII. (črtana)

XIII. (črtana)

Ca. Izkaz izida iz dopolnilnih zavarovanj
Razčlenitev kot pri C 

D. Izračun čistega izida zavarovalnice
I. Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (A.IX)

II. Izid iz življenjskih zavarovanj (B.XIII)

III. Izid iz zdravstvenih zavarovanj (C.XIII)

IV. Prihodki naložb

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah

1.1. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku  v družbah v skupini

 1.2. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku  v pridruženih družbah

1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku  v drugih družbah družbah

2.

2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb

2.2. Prihodki od obresti

2.3. Drugi prihodki naložb

2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki

2.3.2. Drugi finančni prihodki

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

4. Dobički pri odtujitvah naložb

V. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj (B.XII)

VI. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj (C.X)

VII. Odhodki naložb

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

4. Izgube pri odtujitvah naložb

VIII.

IX. Drugi prihodki iz zavarovanj 

1. Drugi prihodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

2. Drugi prihodki iz življenjskih zavarovanj

3. Drugi prihodki iz zdravstvenih zavarovanj

X. Drugi odhodki iz zavarovanj

1. Drugi odhodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

2. Drugi odhodki iz življenjskih zavarovanj

3. Drugi odhodki iz zdravstvenih zavarovanj

XI. Drugi prihodki

1. Drugi prihodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

2. Drugi prihodki iz življenjskih zavarovanj

3. Drugi prihodki iz zdravstvenih zavarovanj

XII. Drugi odhodki

1. Drugi odhodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

2. Drugi odhodki iz življenjskih zavarovanj

3. Drugi odhodki iz zdravstvenih zavarovanj

XIII.  Poslovni izid obračunskega obdobja pred obdavčitvijo (I + II + III + IV + V + VI - VII - VIII + IX - X + XI - XII)

1. Poslovni izid obračunskega obdobja iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

2. Poslovni izid obračunskega obdobja iz življenjskih zavarovanj

3. Poslovni izid obračunskega obdobja iz zdravstvenih zavarovanj

XIV. Davek iz dobička

XV. Odloženi davki

XVI. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (XIII - XIV + XV)

E. Izračun vseobsegajočega donosa

I. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

II. DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (a + b)
a)

1. Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev

2. Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev

Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb 

Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih

zavarovanj (A.II) 

Izid iz zdravstvenih zavarovanj (I+ II + III - IV + V - VI – VII – VIII – IX –X) 

Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (1+2+3+4+5+6)

Prihodki drugih naložb (v postavkah 2.1., 2.2. in 2.3. zavarovalnica ločeno izkazuje prihodke naložb v

pridruženih družbah in v družbah v skupini)



3. Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe

4.

5. Druge postavke, ki se v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrstile v poslovni izid

6. Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

b)

1. Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

2. Čisti dobički/izgube, ki izvirajo iz varovanja denarnih tokov pred tveganjem (uspešni del varovanja)

3.

4. Druge postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

5. Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

III.

Pripadajoči čisti dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 

obračunanih po kapitalski metodi

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (I + II)

Pripadajoči čisti dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 

obračunanih po kapitalski metodi

Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvršečene v poslvoni izd (1+2+3+4+5)



2.3. PRIKAZ SREDSTEV IN OBVEZNOSTI KRITNEGA SKLADA

SREDSTVA 

 A. Naložbe v nepremičnine ter finančne naložbe

I. Naložbene nepremičnine

II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah

1. Naložbe v družbah v skupini

2. Naložbe v pridruženih družbah

III. Druge finančne naložbe

1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih

2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom

3. Deleži v investicijskih skladih

4. Dana posojila z zastavno pravico

5. Druga dana posojila

6. Depoziti pri bankah

7. Ostale finančne naložbe

IV. Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem:

- iz prenosnih premij

- iz  matematičnih rezervacij

- iz škodnih rezervacij

- iz rezervacij za bonuse in popuste

- iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

 B. Terjatve

I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

1. Terjatve do zavarovalcev

2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

II. Terjatve iz pozavarovanja

III. Druge terjatve

C. Razna sredstva

I. Denarna sredstva

II. Druga sredstva

D. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

  

OBVEZNOSTI 

A. Presežek iz prevrednotenja

B. Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije

I. Kosmate prenosne premije

II. Kosmate matematične rezervacije

III. Kosmate škodne rezervacije

IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

 C.

D. Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih

E. Druge obveznosti

I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

1. Obveznosti do zavarovalcev

2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

III. Druge obveznosti

F. Pasivne časovne razmejitve

Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo

naložbeno tveganje 



2.4.  IZKAZI IZIDA KRITNIH SKLADOV

a) 

I. Prihodki od zavarovalnih premij

1.  Obračunane zavarovalne premije

2. Sprememba prenosnih premij

II. Prihodki naložb 

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah

1.1. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v skupini

1.2. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah

1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah družbah

2. Prihodki drugih naložb 

2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 

2.2. Prihodki od obresti 

2.3. Drugi prihodki naložb 

2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 

2.3.2. Drugi finančni prihodki 

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

4. Dobički pri odtujitvah naložb 

III. Drugi prihodki od zavarovanja

IV. Odhodki za škode

1. Obračunani zneski škod

2.  Sprememba škodnih rezervacij 

V. Sprememba ostalih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)

1.1. Sprememba matematičnih rezervacij brez upoštevanja udeležbe na dobičku (+/-)

1.2. Sprememba matematičnih rezervacij iz naslova udeležbe na dobičku (+/-)

2. Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

VI. Odhodki za bonuse in popuste

VII. Stroški vračunani po policah

1. Začetni stroški

2. Inkaso, upravni, režijski stroški 

3. Zaključni stroški oziroma stroški izplačil

VII.a. Čisti obratovalni stroški

1. Stroški pridobivanja zavarovanj

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

3. Drugi obratovalni stroški

3.1. Amortizacija vrednosti sredstev potrebnih za obratovanje

3.2. Stroški dela

3.2.1. Plače zaposlenih

3.2.2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

3.2.3. Drugi stroški dela

3.3.

3.4. Ostali obratovalni stroški

4.

VIII. Odhodki naložb

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

4. Izgube pri odtujitvah naložb

IX. Drugi čisti zavarovalni odhodki

X. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+ II + III - IV + V - VI - VII - VIII - IX)

X.a. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+ II + III - IV + V - VI - VII.a - VIII - IX)

b)

c)

I. Obračunane kosmate zavarovalne premije

II. Prihodki od naložb 

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah

1.1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah v skupini

1.2. Prihodki iz dividend in deležev v pridruženih družbah

1.3. Prihodki iz dividend in deležev v drugih družbah

2. Prihodki drugih naložb 

2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 

2.2. Prihodki od obresti 

2.3. Drugi prihodki naložb 

2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 

2.3.2. Drugi finančni prihodki 

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

4. Dobički pri odtujitvah naložb 

III. Odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma odkupne vrednosti

1. Redno prenehanje

2.  Izredno prenehanje

1.1. z izstopom iz zavarovanja

1.2. z odpovedjo pogodbe o zavarovanju

1.3. s smrtjo zavarovanca

IV. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

 1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)

 2. Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

Izkaz izida kritnega sklada za zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, za zavarovanja iz zavarovalne vrste

tontine, za zavarovanje iz zavarovalne vrste izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni in za zavarovanja, pri katerih je zavarovanec

upravičen do dobička iz naslova poslovanja kritnega sklada, se sestavi po naslednji shemi: 

Izkaz izida kritnega sklada za življenjska zavarovanja iz 1. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar in za druge vrste zavarovanj, za katere

je potrebno oblikovati matematične rezervacije, iz 7. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar, zavarovalnica izdela po naslednji shemi: 

Izkaz izida kritnega sklada za zdravstvena zavarovanja iz 6. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar se uporabi računovodska shema C.

Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj, iz Izkaza celotnega vseobsegajočega donosa.

Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb (-)

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z

drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 



V. Obračunani stroški in provizije

1. Obračunani vstopni stroški

2. Izstopni stroški

3.  Provizija za upravljanje

VI.     Odhodki naložb

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki  

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

4. Izgube pri odtujitvah naložb

VIII. Izid kritnega sklada (I+II-III+IV-V-VI)

d)

I. Prenos denarnih sredstev iz pokojninskega načrta dodatnega pokojninskega zavarovanja

1. te pravne osebe

2. druge zavarovalnice

3. druge pokojninske družbe

4. vzajemnega pokojninskega sklada

II. Prihodki od naložb

1. Prihodki od dividend in deležev v podjetjih

1.1. Prihodki od dividend in deležev v družbah v skupini

1.2. Prihodki iz dividend in deležev v pridruženih družbah

1.3. Prihodki iz dividend in deležev v drugih družbah

2. Prihodki drugih naložb 

2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 

2.2. Prihodki od obresti 

2.3. Drugi prihodki naložb 

2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 

2.3.2. Drugi finančni prihodki 

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

4. Dobički pri odtujitvah naložb 

III. Odhodki za škode

1. Obračunani zneski škod

2.  Sprememba škodnih rezervacij 

IV. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

 1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)

 2. Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

V. Stroški vračunani po policah

1. Začetni stroški

2. Inkaso, upravni, režijski stroški 

3. Zaključni stroški oziroma stroški izplačil

V.a. Čisti obratovalni stroški

1. Stroški pridobivanja zavarovanj

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

3. Drugi obratovalni stroški

3.1. Amortizacija vrednosti sredstev potrebnih za obratovanje

3.2. Stroški dela

3.2.1. Plače zaposlenih

3.2.2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

3.2.3. Drugi stroški dela

3.3.

3.4. Ostali obratovalni stroški

4.

VI.     Odhodki naložb

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki  

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

4. Izgube pri odtujitvah naložb

VII. Izid kritnega sklada (I+II-III+IV-V-VI)

VII.a. Izid kritnega sklada (I+II-III+IV-V.a-VI)

Izkaz izida kritnega sklada za dodatno pokojninsko zavarovanje v času izplačevanja rent (dodatna in predčasna dodatna starostna pokojnina)

zavarovalnica izdela po naslednji shemi:

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem honorarju in v

zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 

Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb (-)


