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Poslovanje Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav

 � Na zavarovalniških trgih Skupine Triglav so se nadaljevale zahtevne 
konkurenčne razmere.

 � Rast premije smo dosegli na vseh zavarovalnih trgih.

 � Vodilni položaj smo ohranili v Sloveniji, Črni gori in Makedoniji,  
izboljšali smo položaj v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini in ohranili 
dosedanje mesto na Hrvaškem.

 � Izjemno nizke ravni obrestnih mer ne omogočajo več visokih donosov  
od naložb.

7

7.1 Splošno gospodarsko 
okolje v svetu in  
v Sloveniji 

Svetovno gospodarstvo je okrevalo počasi in 
negotovo, s stopnjo rasti v višini dobrih 3 odstot-
kov. Za razvita gospodarstva je bilo ob relativno 
nizki stopnji rasti značilno naraščanje politične 
polariziranosti in protekcionistično naravna-
nih politik, medtem ko smo bili na razvijajočih 
trgih priča postopnemu umirjanju gospodarske 
rasti, marsikje pod vplivom mednarodnih tokov 
in gibanja cen surovin. Gospodarstvo evrskega 
območja je s slabima 2 odstotkoma doživelo 
zmerno rast, ki jo je zaradi izboljšanih razmer na 
trgu dela poganjala predvsem zasebna potrošnja, 
medtem ko je investicijska potrošnja okrevala le 
skromno.

Slovenija je kljub številnim negotovostim v med-
narodnem okolju že tretje leto zapored izkazala 
močno gospodarsko rast. Po jesenski napovedi 
Urada za makroekonomske analize in razvoj 
(v nadaljevanju UMAR) je v letu 2016 dosegla 
2,3odstotno rast realnega BDP, le-ta je bila 
enaka kot preteklo leto in hkrati opazno moč-
nejša kot v območju evra. Okrevanje je večinoma 
poganjala živahna mednarodna menjava, katere 
prispevek se sicer skozi leta znižuje. Izboljševa-
nje razmer na trgu dela in visoka raven zaupanja 
potrošnikov so okrepili potrošnjo gospodinjstev, 

hitreje pa je rasla tudi državna potrošnja. Investi-
cije so močneje upadle zaradi manjših državnih 
investicij ob manjšem črpanju sredstev EU, 
zasebne investicije pa so, navkljub ugodnejšim 
razmeram na finančnih trgih, le počasi okrevale. 

Ugodni trendi so se nadaljevali tudi na trgu dela. 
Opazneje se je povečalo zaposlovanje, brezpo-
selnost pa je upadla. Število nezaposlenih se je 
po UMAR-jevih napovedih znižalo na 103,4 tisoč, 
stopnja registrirane brezposelnosti pa na 11,2 
odstotka. Kupna moč prebivalstva se je okrepila, 
saj so se opazneje povišale predvsem plače v 
javnem sektorju, medtem ko so plače v zaseb-
nem sektorju temu sledile počasneje. Nižje cene 
energentov so tudi tokrat pomembno vplivale 
na gibanje inflacije, ki je bila na povprečni ravni 
ponovno rahlo negativna. Država je tudi uradno 
izstopila iz postopka Evropske komisije o prese-
žnem primanjkljaju. Po njeni jesenski napovedi 
je leto 2016 ponovno končala z relativno nizkim, 
2,4-odstotnim proračunskim primanjkljajem in 
dosegla zmanjšanje bruto državnega dolga na 
80,2 odstotka BDP. 

Kapitalske trge je, poleg negotovega izida brexita 
in ameriških predsedniških volitev vse leto zazna-
movalo predvsem nadaljevanje ekspanzivnosti 
največjih centralnih bank. Evropska centralna 
banka je v začetku leta povečala obseg nakupov 
obveznic, ameriška centralna banka pa je svojo 
ključno obrestno mero zvišala le enkrat, in sicer 

Slovenija je dosegla 
2,3-odstotno rast  

realnega BDP.
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ob koncu leta. Tudi zato se je vrednost dolarja 
proti evru okrepila za dobre 3 odstotke. Ob soča-
sno povečani negotovosti je donosnost državnih 
obveznic ponovno dosegla zgodovinsko nizke, 
tudi negativne vrednosti. Sredi leta so se moč-
neje znižali pribitki slovenskih državnih obveznic, 
k čemur so največ pripomogle boljše ocene 
državnega tveganja največjih bonitetnih agen-
cij. Donosnost desetletne nemške obveznice je 
ob koncu leta znašala le 0,21 odstotka, slovenske 
pa le 0,85 odstotka. Njuna donosnost je na letni 
ravni tako ponovno upadla, in sicer za 0,42 oz. 
0,82 odstotne točke. Svetovne delniške indekse 
je proti koncu leta zajelo pozitivno vzdušje, zato 
so izkazali relativno visoko letno rast.

Napovedi svetovnih gospodarskih gibanj za leto 
2017 so nekoliko ugodnejše kot preteklo leto. K 
več kot 3-odstotni rasti bodo ponovno največ 
prispevali razvijajoči trgi, medtem ko bodo raz-
vita gospodarstva relativno uspešno okrevala. 
Napovedi spremlja visoka raven negotovosti, 
predvsem zaradi krepitve protekcionizma. 
Obeti za slovensko gospodarstvo so še nekoliko 
ugodnejši, saj napovedujejo 2,9-odstotno rast. 
Ugodne razmere na trgu dela bodo opazneje 
okrepile potrošnjo gospodinjstev. Nadaljevala 
se bo živahna mednarodna menjava, ki je sicer 
največji dejavnik negotovosti za slovensko 
gospodarstvo v naslednjem letu.

Zaradi naraščanja pozitivnega vzdušja bi priča-
kovali, da bo leto 2017 za delniške trge vnovič 
uspešno, medtem ko bo za obvezniške trge 
verjetno neugodno. Ameriška centralna banka 
bo zaradi inflacijskih pritiskov še naprej poviše-
vala ključne obrestne mere, evropska centralna 
banka pa bo konec leta ob normalizaciji razmer 
v evrskem območju najavila pojenjanje njenega 
kvantitativnega sproščanja. Ob izboljšanju infla-
cijskih pričakovanj in napovedi gospodarske rasti 
je pričakovati, da se bo začela opazneje poveče-
vati donosnost državnih obveznic.

7.2 Vpliv okolja 
na poslovanje 
Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav13   

Kljub gospodarskemu okrevanju držav in rasti 
zavarovalne premije na trgih, kjer posluje Sku-
pina Triglav, so razmere na zavarovalnih trgih 
ostale zahtevne. Nadaljuje se namreč agresivna 
cenovna konkurenca med zavarovalnicami, 

ki vpliva na obseg obračunane zavarovalne 
premije. Pritiski zavarovancev na višino zava-
rovalne premije so veliki in zavarovanci so vse 
bolj dovzetni za najcenejšo ponudbo. Zavaroval-
nica Triglav in njene odvisne družbe zaostrenim 
tržnim razmeram prilagajajo trženjsko in pro-
dajno politiko, oblikujejo nove in prenavljajo 
obstoječe produkte ter ukrepajo za izboljšanje 
zavarovalno-tehničnega rezultata premoženj-
skih zavarovanj. Podrobneje o tem poročamo v 
[→ točki 11. Razvojne in prodajne aktivnosti].

Na poslovni rezultat Skupine Triglav so vplivale 
spremenjene razmere na kapitalskih trgih, ki 
predvsem zaradi izjemno nizkih ravni obre-
stnih mer ne omogočajo več visokih donosov od 
naložb. 

Leto 2016 je bilo glede množičnih škodnih 
dogodkov manj ugodno kot leto prej. Na poslovni 
rezultat Skupine Triglav so namreč vplivali mno-
žični škodni dogodki v skupni vrednosti 19,0 
milijonov evrov. V Sloveniji so pozeba in manjše 
lokalne poplave konec aprila povzročili za 5,8 
milijona evrov škod, večinoma na posevkih. Pole-
tna neurja s točo (4 množični škodni dogodki) so 
večinoma v vzhodnem delu Slovenije povzročila 
za 9,9 milijona evrov škod. Zaradi zmrzali, prav 
tako konec aprila, je bilo na Hrvaškem za 1,9 
milijona evrov škod na posevkih. Majska toča je 
v Makedoniji povzročila za 617 tisoč evrov škod 
na posevkih, poplave v avgustu pa za 127 tisoč 
evrov. Neurja s točo so konec junija povzročila za 
365 tisoč evrov škod na Hrvaškem, za 207 tisoč 
evrov v Srbiji in za 118 tisoč evrov v Črni gori 
(škode na posevkih, avtomobilih in premoženj-
skih objektih).

7.3 Zavarovalniški trg  
v letu 201614 

Po zadnjih uradnih podatkih pozavarovalnice 
Swiss RE je svetovni zavarovalni trg v letu 2015 
dosegel 4-odstotno rast (približno enako kot 
leto prej). Na vodilnem mestu je prišlo do spre-
membe, saj je Amerika (Severna in Južna Amerika 
skupaj) povečala delež za 1,5 odstotne točke na 
34,9 odstotka celotne svetovne zavarovalne 
premije. V preteklih letih vodilna Evropa je svoj 
delež oslabila in zbrala 32,3 odstotka svetovne 
zavarovalne premije ali 3,3 odstotne točke manj 
kot leto prej. Azija je med vsemi celinami dosegla 
najvišjo, 8-odstotno rast in ponovno okrepila svoj 
delež, tokrat na 29,7 odstotka (za 2,1 odstotne 

Leto 2016 je bilo glede 
množičnih škodnih 

dogodkov manj ugodno  
kot leto prej. 

13 GRI GS 201-2
14 GRI GS 102-4, GS 102-6
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točke več kot leto prej). Afrika je z 1,4 odstotka 
ohranila svoj delež na svetovnem zavarovalnem 
trgu, nasprotno pa ga je Oceanija z 1,8 odstotka 
(leto prej 2,1 odstotka) zmanjšala. 

Na svetovni zavarovalni lestvici za leto 2015 je 
slovenski zavarovalni trg dosegel 57. mesto, 
kar je 2 mesti slabše kot leto prej. Čeprav je 
146-krat manjši od britanskega, največjega 

evropskega zavarovalnega trga, in predstavlja 
le 0,05 odstotka celotnega svetovnega trga, je 
dobro razvit. Njegovo razvitost prikazujejo rela-
tivni kazalniki. Slovenija je v svetovnem merilu 
dosegla 31. mesto po premiji na prebivalca in 33. 
mesto glede na zavarovalno penetracijo (delež 
premije v BDP), oboje 2 mesti niže kot leto prej.

Premija na prebivalca in zavarovalna penetracija za Slovenijo ter nekaj drugih evropskih držav  
v letu 2015

  Premija na prebivalca  Zavarovalna penetracija

 (v USD) Svetovni rang (v % BDP) Svetovni rang

Slovenija* 1.063 31 5,1 % 33

Avstrija 2.261 23 5,2 % 29

Hrvaška 299 52 2,6 % 50

Češka 592 37 3,3 % 43

Velika Britanija 4.359 8 10,0 % 9

Švica 7.370 2 9,2 % 12

Turčija 141 62 1,6 % 71

Grčija 381 43 2,1 % 60

Srbija 105 67 2,1 % 61

Evropa 1.634  - 6,9 %  -

EU 2.412  - 7,6 %  -

Vir:  Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2016 
* Podatki o premiji za Slovenijo: Slovensko zavarovalno združenje

Delež zavarovalne premije v BDP je v letu 
2015 (zadnji objavljeni podatki SZZ) znašal 5,1 
odstotka, najmanj v zadnjih 10 letih. V primer-
javi s predhodnim letom se je nekoliko povečala 
povprečna premija na prebivalca, ki je z 958 
evri dosegla približno enako raven kot v letu 
2013 (najvišjo povprečno premijo na prebivalca 
smo v Sloveniji imeli leta 2010 s 1.023 evri na 
prebivalca).

Razvitost slovenskega zavarovalnega trga 

Premija na prebivalca (podatki za leto 2015) 958 evrov

Delež zavarovalne premije v BDP  
(podatki za leto 2015)

5,1 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2016 101,5

Vir: Slovensko zavarovalno združenje

Slovenski zavarovalni trg je v letu 2016 dosegel 
1,5-odstotno rast premije. Zavarovalnice, članice 
Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), so 
zbrale 2.033,4 milijona evrov zavarovalne pre-
mije. Po nekajletnem upadanju so ponovno 
rast dosegla premoženjska zavarovanja (brez 
zdravstvenih zavarovanj). Povečala se je tudi 
premija zdravstvenih zavarovanj, nasprotno pa 
so padec premije zaznala življenjska zavarovanja. 
Avtomobilska zavarovanja, za katera je značilna 
najvišja stopnja cenovne konkurenčnosti, so 
zrasla za 4 odstotke, in sicer tako pri zavarova-
nju avtomobilske odgovornosti (po nekajletnem 
upadanju premije) kot pri zavarovanju avtomo-
bilskega kaska (po padcu premije v letu 2015).  
K rasti premoženjskih zavarovanj so ob tem naj-
bolj prispevala ožja premoženjska zavarovanja, 
splošna zavarovanja odgovornosti in zavarova-
nja pomoči. Na zmanjšanje premije življenjskih 
zavarovanj je vplivalo zmanjšanje naložbenih in 
klasičnih življenjskih zavarovanj. Nasprotno so 
prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja 
dosegla 10-odstotno rast.
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Pregled rasti slovenskega zavarovalnega trga po segmentih zavarovanj v obdobju 2013–2016

Zavarovalna premija (v milijonih evrov) Nominalna sprememba rasti (v %)

Zavarovalna skupina 2016 2015 2014 2013 2016/2015 2015/2014 2014/2013

Premoženjska zavarovanja 967,8 926,4 930,5 942,6 4,5 % –0,4 % –1,3 %

Življenjska zavarovanja 576,0 594,2 535,4 553,0 –3,1 % 11,0 %* –3,2 %

Zdravstvena zavarovanja 489,6 483,0 471,7 482,0 1,4 % 2,4 % –2,1 %

Skupaj 2.033,4 2.003,6 1.937,6 1.977,5 1,5 % 3,4 % –2,0 %

* 11,0-odstotna rast življenjskih zavarovanj v letu 2015 je tudi zaradi dodane premije nove članice SZZ Skupne pokojninske družbe, brez nje je bila rast 5,7-odstotna.

Na slovenskem zavarovalnem trgu je delovalo 
14 zavarovalnic, 4 tuje podružnice in 2 pozava-
rovalni družbi, ki so članice SZZ. Nova članica je 
od maja 2016 Skupna pokojninska družba (čla-
nica Skupine Triglav). Od novembra deluje nova 
zavarovalnica Sava, ki je nastala z združitvijo 
Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia in dveh 
zavarovalnic Velebit (poslujeta na Hrvaškem). 

Med zavarovalnimi družbami je bilo 10 kom-
pozitnih in 8 specializiranih (življenjska, 
zdravstvena in premoženjska zavarovanja). 
Premoženjska zavarovanja, ki predstavljajo 72 
odstotkov premije, so dosegla 3,4-odstotno rast 
(premoženjska premija brez zdravstvenih zavaro-
vanj je bila višja za 4,5 odstotka), pri čemer se je 
obseg premije zdravstvenih zavarovanj povečal 
za 1,4 odstotka. Premija življenjskih zavarovanj 
je upadla za 3,1 odstotka, medtem ko je leto 
prej dosegala 5,7-odstotno rast (če upoštevamo 
premijo Skupne pokojninske družbe, je bila rast 
11,0-odstotna). Podatki ne vsebujejo zavaroval-
nih poslov, ki jih v Sloveniji neposredno opravljajo 
zavarovalnice iz drugih članic EU (FOS). Njihov 
delež narašča, vendar ocenjujemo, da je še zane-
marljiv. Zavarovalnica Triglav neposredno sklepa 
zavarovanja v vseh 28 članicah Evropske unije. 

Slovenski zavarovalni trg ostaja močno koncen-
triran, saj so 4 največje zavarovalnice obvladovale 
74,5 odstotka trga. Kljub nekoliko manjšemu 
tržnemu deležu je Zavarovalnica Triglav z 29,1 
odstotki (29,2 odstotka v letu 2015) ohranila 
vodilno mesto. Na drugem mestu je nova Zava-
rovalnica Sava, ki je 1,7-krat manjša. Skupina 
Triglav (matična družba, Triglav, Zdravstvena 
zavarovalnica in Skupna pokojninska družba) je 
dosegla 36,2-odstotni tržni delež na slovenskem 
zavarovalnem trgu in povečala tržni delež za 0,2 
odstotne točke v primerjavi s preteklim letom. 
Tržni deleži Skupine Triglav po segmentih so bili 
naslednji:

 � premoženjska zavarovanja: 43,6 odstotka 
(44,3 odstotka v letu 2015), 

 � življenjska zavarovanja: 34,6 odstotka (34,2 
odstotka v letu 2015) in 

 � zdravstvena zavarovanja: 23,5 odstotka (22,5 
odstotka v letu 2015).

Na trgu življenjskih zavarovanj je Zavarovalnica 
Triglav povečala tržni delež za 0,2 odstotne točke 
in dosegla 29,6-odstotni tržni delež, tržni delež 
premoženjskih zavarovanj pa je znašal 28,9 
odstotka (0,2 odstotne točke manj kot v letu 
2015). 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je povečala 
svoj delež za 0,9 odstotne točke in se s 23,4-odsto-
tnim tržnim deležem utrdila na drugem mestu 
med ponudniki zdravstvenih zavarovanj. Med 
tremi največjimi ponudniki zdravstvenih zavaro-
vanj (ki obvladujejo 99,4 odstotka tega trga) je 
dosegla najvišjo, 5,4-odstotno rast zavarovalne 
premije. 

Skupna pokojninska družba je vodilna po obsegu 
zbranih sredstev na trgu prostovoljnih dodatnih 
pokojninskih zavarovanj, kjer ima 18,9-odstotni 
tržni delež (podatki za obdobje 1-9 2016). 

Agresivna cenovna konkurenca se stopnjuje, zato 
ostaja ohranjanje vodilnega položaja zahtevno. 
Zaradi visoke tržne koncentracije je konkurenca 
usmerjena k obstoječim zavarovancem, ohranja-
nje tržnega položaja bo zato v veliki meri odvisno 
od hitrosti prilagajanja tržnim spremembam. 

Tržni delež zavarovalnic 
v Republiki Sloveniji v letu 2016  

Zavarovalnica Triglav

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

Skupna pokojninska družba

Zavarovalnica Sava

Adriatic Slovenica

Vzajemna

Ostale zavarovalnice

5 %

28 %

29,1 %

5,6 %

1,4 %8 %

8 % 17,0 %

18,4 %

13,6 %

14,9 %

Vir: Slovensko zavarovalno združenje



Letno poročilo  
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 

2016

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>59

Poslovanje Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav 

Poslovno  
poročilo           

7.4 Poslovanje Skupine 
Triglav na drugih trgih15  

7.4.1 Jugovzhodna Evropa

Skupina Triglav deluje na zavarovalnih trgih na 
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji 
in Makedoniji. V večini držav tržimo življenjska 
in premoženjska zavarovanja, v Makedoniji pa le 
premoženjska zavarovanja. 

Osnovni makroekonomski podatki po zavarovalnih trgih Skupine Triglav v letu 2016

 
Makroekonomski podatki

 
Slovenija

 
Hrvaška

Bosna in 
Hercegovina

 
Črna gora

 
Srbija 

 
Makedonija

Število prebivalstva  (v milijonih) 2,1 4,2 3,9 0,6 7,1 2,1

Rast BDP (ocena, v odstotkih) 2,3 1,9 3,0 5,1 2,5 2,2

BDP 2016  
(ocena, v milijardah ameriških dolarjev) 44,1 49,9 16,5 4,2 37,8 10,5

BDP 2016 per capita  
(ocena, v ameriških dolarjih) 21.370 11.858 4.289 6.809 5.294 5.060

Stopnja inflacije 2016 (ocena, v odstotkih) –0,3 –1,0 –0,7 0,5 1,3 0,1

Stopnja brezposelnosti  2016  
(ocena, v odstotkih) 8,2 16,4 25,4 16,9* 18,6 25,4

Vir: IMF, World Economic Outlook, oktober 2016, *Zavod za statistiku Crne Gore

Za države jugovzhodne Evrope je bila v letu 2016 
značilna zmerna gospodarska rast. Zavarovalni 
trgi ostajajo razmeroma nerazviti, zato imajo 
ocenjen velik razvojni potencial. V letu 2016 smo 
dosegli rast zavarovalne premije na vseh zavaro-
valnih trgih, na katerih delujemo. 

Sestava zavarovalne premije ohranja svoje 
značilnosti. Še vedno močno prevladujejo premo-
ženjska zavarovanja, v katerih imajo poglavitni 
delež avtomobilska zavarovanja. Trg življenjskih 
zavarovanj se še naprej postopoma povečuje.

Skupina Triglav je izboljšala svoj tržni delež v Slo-
veniji, na Hrvaškem, v Srbiji in na trgu Federacije 
BiH. Vodilni položaj smo ohranili na matičnem 

trgu, v Črni gori in Makedoniji. Izboljšali smo svoj 
položaj v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini in ohra-
nili dosedanje mesto na Hrvaškem.

Gibanje tržnih deležev in položaj na trgu zavarovalnic Skupine Triglav v letu 2016

Trg Tržni delež 2016 Gibanje tržnega deleža Mesto 2016 Mesto 2015

Hrvaška 4,2 %  +0,3-odstotne točke 9 9

Bosna in Hercegovina 7,8 %  +0,0-odstotne točke 4 5

- Federacija BiH 9,0 %  +0,1-odstotne točke 6 5

- Republika srbska** 5,2 % –0,3-odstotne točke 9 9

Črna gora 38,9 %  –0,6-odstotne točke 1 1

Srbija* 4,8 %  +0,6-odstotne točke 5 6

Makedonija (premoženjska zavarovanja) 17,9 %  –0,1-odstotne točke 1 1

* Podatki za obdobje 1–9 2016
** Pri podatkih Republike srbske sta upoštevana tržna deleža Triglav Osiguranja, Banja Luka in podružnice Triglav Osiguranja, Sarajevo.

Na trgih, kjer imamo visok tržni delež in vodilni 
položaj, smo uresničevali strategijo utrjevanja, 
na preostalih trgih, kjer svojo prisotnost še raz-
vijamo, smo bili naravnani v krepitev položaja. 
Na vseh si bomo prizadevali, da s prepoznavno 
blagovno znamko Triglav in konkurenčnimi 
prednostmi Skupine zagotovimo dolgoročno 

donosnost in povečano produktivnost, ob tem 
pa upoštevamo lokalno zakonodajo in tveganja. 

V nadaljevanju predstavljamo značilnosti posa-
meznih trgov in tržni položaj družb Skupine 
Triglav. 

15 GRI GS 102-4,  
GRI GS 102-6
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7.4.2 Hrvaška

Bistveno hitrejša gospodarska rast od pričako-
vane, rekordna turistična sezona in upad javnega 
dolga po mnogo letih kljub politični nestabilnosti 
v prvi polovici leta označujejo hrvaško gospodar-
stvo v letu 2016. BDP stalno rase in se je tokrat 
povečal za 2,9 odstotka (ocena IMF 1,9 odstotka) 
na največ po letu 2008. Osrednja dejavnika tega 
gibanja sta precejšnja rast zasebne potrošnje in 
rekordna turistična sezona, ki je močno vplivala 
na druge sektorje, kot so proizvodnja, gradbeni-
štvo in promet. 

K dinamični domači gospodarski dejavnosti je 
pripomoglo tudi ugodno mednarodno okolje 
z nizkimi obrestnimi merami. Nadaljevanje in 
znatna rast zasebne potrošnje odraža tudi zni-
žanje dohodnine v začetku leta 2015 in deflacijo.

V letu 2017 so pričakovani dodatni pozitivni 
učinki davčne reforme, ki je bila sprejeta v zad-
njem četrtletju leta 2016. Njen cilj so stabilen, 
enostaven in vzdržljiv davčni sistem ter razbre-
menjena podjetja in gospodinjstva. Zmanjšanje 
proračunskih prihodkov naj bi nadomestila večja 
poraba in naložbe. Resna težava je pospešeno 
izseljevanje delovno sposobnega prebivalstva – 
če se bo izseljevanje nadaljevalo, lahko prinese 
številne negativne posledice in zmanjša mož-
nosti za rast v srednje- do dolgoročnem obdobju.

Zavarovalni trg 

Razvitost hrvaškega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2015) 269 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2015) 2,6 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2016 100,4

Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2016, Hrvatski ured za osiguranje

Na hrvaškem zavarovalnem trgu je v letu 2016 
poslovalo 23 zavarovalnic (9 kompozitnih, 9 pre-
moženjskih in 5 življenjskih), ena manj kot leto 
prej, saj se je KD Life pripojil k Adriatic Slovenici. 
Zavarovalnice so zbrale za 8,8 milijarde hrvaških 
kun (1,2 milijarde evrov) zavarovalne premije ali 
skoraj enako kot leto prej (indeks 100,4). Premija 
premoženjskih zavarovanj je bila višja za 0,9 
odstotka, nasprotno pa se je premija življenjskih 
zavarovanj znižala za 0,5 odstotka. V strukturi 
zbrane premije imajo premoženjska zavarovanja 
67 odstotkov (leto prej 66 odstotkov), preostanek 
pa življenjska zavarovanja. 

Prvih pet zavarovalnic še vedno obvladuje skoraj 
62 odstotkov trga na zelo koncentriranem hrva-
škem zavarovalnem trgu. Največja med njimi je 
še naprej Croatia osiguranje, ki ima 25,9-odsto-
tni tržni delež (0,6 odstotne točke manj kot v 
predhodnem letu) in je vodilna na področju pre-
moženjskih zavarovanj. Na področju življenjskih 
zavarovanj je vodilno mesto ohranila zavaroval-
nica Allianz z 18,5-odstotnim tržnim deležem (0,2 
odstotne točke več kot leto prej). Zavarovalnica 
Triglav Osiguranje, Zagreb je tržni delež povečala 
za 0,3 odstotne točke in s 4,2-odstotnim tržnim 
deležem ohranila deveto mesto. Njena rast je bila 
za skoraj 7 odstotnih točk višja od rasti hrvaškega 
zavarovalnega trga. 

4,2 % tržni delež  
Triglav Osiguranja, Zagreb
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7.4.3 Bosna in Hercegovina

Ključni gospodarski izziv, s katerim se sooča 
Bosna in Hercegovina, je neravnovesje v gospo-
darskem modelu države. Javna politika in 
spodbude so usmerjene v javni sektor in ne v 
zasebnega, spodbujajo porabo namesto inve-
sticij in uvoz namesto izvoza. Država bi morala 
sprostiti potencial zasebnega sektorja in zmanj-
šati vpliv močnega in neučinkovitega javnega 
sektorja.

Zaradi visokega proračunskega primanjkljaja 
politično in gospodarsko stabilnost v državi vzdr-
žujejo tranše kredita v skupni višini 670 milijonov 
evrov, ki ga je v letu 2012 odobril IMF. Njegova 
podpora je tudi ključni gradnik nove pobude EU 
za Bosno in Hercegovino, ki je prižgala zeleno luč 
za oživitev Sporazuma o stabilizaciji in pridruži-
tvi. Pogoj so sprejete strukturne in ekonomske 
reforme s poudarkom na trgu dela, zdravstve-
nem in pokojninskem področju. Februarja 2016 
je Bosna in Hercegovina predala vlogo za članstvo 
v EU in decembra prejela vprašalnik, ki ga mora 
izpolniti v roku 6 mesecev. Na njegovi podlagi 
bo Evropska komisija odločila o statusu Bosne in 
Hercegovine.

Načrtovana gospodarska rast, ki naj bi v srednje-
ročnem obdobju dosegla 3 odstotke, temelji 
predvsem na večji porabi. Podpora državi se bo 
nadaljevala. Skupaj z nižjimi cenami nafte in 
napredovanjem potrebnih reform bo podpirala 
povečano potrošnjo, ki ostaja ključni temelj 
rasti. Naložbe v energetsko industrijo, grad-
beništvo in turizem bodo prispevale k večji 
gospodarski rasti in nastajanju novih delovnih 
mest v teh sektorjih. Navedene spremembe naj 
bi skupaj z nedavnim izboljšanjem zaposlovanja 
v kmetijstvu, trgovini in prehrambni industriji 
pripomogle k 40-odstotni stopnji zaposlenosti. 
Na podlagi teh gibanj je pričakovana postopna 
rast BDP v obdobju do 2020.

Zavarovalni trg

Razvitost bosanskega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2015) 85 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2015) 2,1 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2016 107,7

Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2016, Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS

Na bosanskem zavarovalnem trgu je delovalo 
27 zavarovalnic, 3 več kot leta 2015. 13 zava-
rovalnic je imelo sedež v Federaciji BiH in 14 v 
Republiki srbski. Za tako majhen trg je zavaro-
valnic veliko, zato vlada močna konkurenca. 
Zavarovalnice so na trgu Federacije BiH zbrale 
435,9 milijona konvertibilnih mark (222,9 mili-
jona evrov) obračunane zavarovalne premije in 
v Republiki srbski 198,1 milijona konvertibilnih 
mark (101,3 milijona evrov). Rast zavarovalne 
premije v Bosni in Hercegovini je bila v letu 2016 
7,7-odstotna, dosegli so jo tako v Federaciji BiH 
(za 7,4 odstotka) kot v Republiki srbski (za 8,4 
odstotka). V sestavi skupne zavarovalne premije 
z 79,6 odstotka še vedno močno prevladujejo 
premoženjska zavarovanja. 

V Federaciji BiH je ohranil vodilni položaj koncern 
Agram (Bosna Sunce Osiguranje in Euroherc) s 
skupno 21,7-odstotnim tržnim deležem. Zavaro-
valnica Triglav Osiguranje, Sarajevo je povečala 
tržni delež za 0,1 odstotne točke in z 9,0-odsto-
tnim tržnim deležem dosegla šesto mesto (peto 
mesto preteklo leto). 

V Republiki srbski je vodilna zavarovalnica 
Wiener osiguranje povečala tržni delež na 10,0 
odstotkov (leto prej 9,5 odstotka). Triglav Osi-
guranje, Banja Luka je ohranila deveto mesto in 
5,0-odstotni tržni delež, kar je 0,4 odstotne točke 
manj kot leto prej. V Republiki srbski deluje tudi 
podružnica Triglav Osiguranja, Sarajevo (trži le 
življenjska zavarovanja), ki je povečala tržni delež 
na 0,3 odstotke (0,1 odstotka v letu 2015). 

Obe zavarovalnici Skupine Triglav sta na celot-
nem trgu Bosne in Hercegovine skupaj dosegli 
četrto mesto med zavarovalnicami (mesto bolje 
kot leto prej) in ohranili 7,8-odstotni tržni delež.

9,0 % tržni delež
Triglav Osiguranja, Sarajevo

5,0 % tržni delež
Triglav Osiguranja,  

Banja Luka
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7.4.4 Črna gora

Rast BDP je bila v tretjem četrtletju 2,4–odsto-
tna. K njej so pozitivno prispevali vsi sektorji, 
predvsem pa gradbeništvo (gradnja avtoceste 
Bar–Boljare), turizem, industrija in potrošnja. 
Povprečna letna inflacija je bila negativna in je 
znašala –0,2 odstotka. Po podatkih Ministrstva 
za finance je bruto državni dolg konec septembra 
znašal 61,9 odstotka BDP, deficit pa je bil za 13 
odstotkov višji kot v letu 2015. Zadnji dve leti je 
zaznati naraščanje brezposelnosti, stopnja brez-
poselnosti je v letu 2016 dosegla 16,9 odstotka, 
medtem ko so se povprečne neto plače povečale 
za 4 odstotke.

Po ocenah Svetovne banke je pričakovana gospo-
darska rast za leto 2016 3,4-odstotna (ocena IMF 
5,1 odstotka). Pričakovano je njeno povečevanje 
v letu 2017, predvsem zaradi intenzivne gradnje 
avtoceste. Zaradi novih hotelskih zmogljivo-
sti pričakujejo ugodna gibanja tudi v turizmu. 
Razvoj države in gospodarska rast pa sta v veliki 
meri odvisna od fiskalne politike države, ki bi 
morala srednjeročno stremeti k javnemu dolgu, 
nižjemu od 60 odstotkov BDP.

Zavarovalni trg

Razvitost črnogorskega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2015) 124 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2015) 2,1 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2016 104,2

Vir: Agencija za nadzor osiguranja Črna gora

Na črnogorskem zavarovalnem trgu je 11 zavaro-
valnic (5 premoženjskih in 6 življenjskih) zbralo 
80,1 milijona evrov premije ali 4,2 odstotka več 
kot leto prej. Premija premoženjskih zavarovanj 
je bila za 3,8 odstotka višja kot leto prej, pre-
mija življenjskih zavarovanj pa za 5,8 odstotka. 
V sestavi zavarovalne premije še vedno močno 
prevladujejo premoženjska zavarovanja z 
82,9-odstotnim deležem.

Zavarovalnici Skupine Triglav, Lovćen Osigura-
nje in njegova odvisna družba Lovćen životna 
osiguranja, sta skupaj dosegli 38,9-odstotni 
tržni delež (0,6 odstotne točke manj kot pre-
teklo leto) in ohranili vodilni položaj. Lovćen 
osiguranju sledijo zavarovalnica Uniqa (v pre-
moženjskih in življenjskih zavarovanjih ima 
skupaj 15,4-odstotni tržni delež) in Sava Mon-
tenegro (14,5-odstotni tržni delež).

38,9 % tržni delež družb 
Lovćen osiguranje in  

Lovćen životna osiguranja 
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7.4.5 Srbija

Rast BDP je bila 2,7-odstotna, k njenemu izbolj-
šanju so prispevali kmetijstvo, industrija in 
storitvene dejavnosti. Nadaljuje se fiskalna kon-
solidacija, državni proračun je bil v prvi polovici 
leta uravnotežen. Izboljšano proračunsko stanje 
je predvsem posledica višjih prihodkov, javni dolg 
se je v prvi polovici 2016 znižal na 74,9 odstotka 
BDP. Zaradi nižjih cen hrane in manjšega pov-
praševanja je upadla tudi inflacija, ki je bila v 
povprečju 1-odstotna in precej pod pričakovanji 
Narodne banke Srbije.

Nadaljevalo se je upadanje brezposelnosti, ki se 
je zmanjšala s 17,7 odstotka v letu 2015 na 15,2 
odstotka. Neto plače so se povečale za 2 odstotka. 

V srednjeročnem obdobju se bo predvidena 
gospodarska rast povečala na okoli 3,5 odstotka. 
Njeno glavna gonilo ostajajo, tako kot v letu 
2016, povečane investicije, medtem ko bo vpliv 
večje porabe opazen šele v kasnejših obdobjih.

Zavarovalni trg

Razvitost srbskega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2015) 95 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2015) 2,1 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2016 
(obdobje 1–9) 110,0

Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 3/2016, Narodna banka Srbije

Na srbskem zavarovalnem trgu je delovalo 19 
zavarovalnic (6 kompozitnih, 8 premoženjskih 
in 5 življenjskih), ena manj kot leto prej, saj se 
je zavarovalnica AS osiguranje pridružila k Savi 
osiguranju. Večina zavarovalnic je v večinskem 
tujem lastništvu, največja zavarovalnica Dunav 
Osiguranje (26,6-odstotni delež) pa je v držav-
no-družbeni lastnini. Trg je močno koncentriran, 
saj prve tri zavarovalnice (Dunav, Delta Generali 
in DDOR) obvladujejo 61-odstotni delež.

Skupna zavarovalna premija je bila v prvih deve-
tih mesecih za 10,0 odstotkov večja in je znašala 
66,7 milijarde srbskih dinarjev (543,0 milijonov 
evrov). Življenjska zavarovanja so dosegla visoko, 
18,9-odstotno rast, premoženjska zavarovanja 
pa 7,6-odstotno. V sestavi zavarovalne premije 
še vedno izrazito prevladujejo premoženjska 
zavarovanja s 77-odstotnim deležem, četudi se 
povečuje delež premije življenjskih zavarovanj.

Zavarovalnica Triglav Osiguranje, Beograd je v 
prvih devetih mesecih leta 2016 povečala obseg 
zavarovalne premije za 24,1 odstotka v primer-
javi z istim obdobjem preteklega leta, kar je 
14,1 odstotne točke nad rastjo srbskega zavaro-
valnega trga. Njen tržni delež se je povečal na  
4,8 odstotka (leto prej 4,2 odstotka), s čimer je 
dosegla peto mesto med zavarovalnicami, mesto 
bolje kot leto prej. 

4,8 % tržni delež 
Triglav Osiguranja, Beograd
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7.4.6 Makedonija  

V Makedoniji se je nadaljevala rast BDP iz leta 
2015, ki je bila v tretjem četrtletju 2,3-odstotna. 
Podatki iz zadnjega četrtletja kažejo enako inten-
zivno rast. Najbolj sta k njej pripomogla izvoz in 
zasebna potrošnja, na drugi strani so upadle 
bruto investicije, medtem ko je javna potrošnja 
ostala na enaki ravni. Sektorska analiza je poka-
zala, da je k rasti največ pripomogel storitveni 
sektor, sledijo mu gradbeništvo ter informacije 
in komunikacije. 

Rast BDP v letu 2016 je bila sicer nižja od pri-
čakovane glede na napovedi Narodne banke 
Makedonije, glavni razlogi za to pa niso eko-
nomski, temveč politično dogajanje v državi, ki 
še naprej povečuje gospodarsko negotovost.  

Svetovna banka je napovedala, da pričakuje 
povečanje javnega dolga Makedonije, ki naj bi 
skupaj z višjimi državnimi jamstvi ter javnofi-
nančnim primanjkljajem dosegel 50 odstotkov 
BDP. Srednjeročno se bo še povečeval, predvsem 
zaradi obsežnih investicijskih aktivnosti države. 
V odgovor na ta gibanja je bonitetna agencija 
Fitch avgusta znižala oceno kreditne sposob-
nosti Makedonije z »BB+« na »BB« z negativno 
napovedjo.

Zavarovalni trg

Razvitost makedonskega zavarovalnega trga

Premija na prebivalca (podatki za leto 2015) 65 evrov

Delež premije v BDP (podatki za leto 2015) 1,5 odstotka

Indeks rasti zavarovalnega trga v letu 2016 105,3

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor Makedonije

Na makedonskem zavarovalnem trgu deluje 15 
zavarovalnic (11 premoženjskih in 4 življenjske). 
Zavarovalnica Makedonija Osiguruvanje ima tudi 
licenco za opravljanje pozavarovalnih poslov. 
Zavarovalnice so v letu 2016 obračunale 8,7 
milijarde makedonskih dinarjev premije (120,6 
milijona evrov), kar je 5,3 odstotka več kot leto 
prej. Premoženjska zavarovanja predstavljajo kar 
85,2 odstotka celotne premije na trgu. Življenj-
ska zavarovanja so dosegla visoko, 17,3-odstotno 
rast, premoženjska zavarovanja pa 3,5-odstotno. 

Na koncentriranem trgu je pet največjih zava-
rovalnic obračunalo 53 odstotkov zavarovalne 
premije. Koncentracija je posebej visoka pri 

življenjskih zavarovanjih, saj zavarovalnici Croa-
tia život in Grawe obvladujeta 79 odstotkov trga.

Triglav Osiguruvanje, Skopje ostaja s 15,2-odsto-
tnim tržnim deležem vodilna zavarovalnica na 
makedonskem zavarovalnem trgu. Zavarovalnica 
trži le premoženjska zavarovanja, kjer je dosegla 
17,9-odstotni tržni delež (18,0 odstotkov v letu 
2015). Sledita ji zavarovalnici Osiguruvanje 
Makedonija z 10,7-odstotnim tržnim deležem 
in Eurolink z 9,7-odstotnim. 

17,9 % 
tržni delež družbe  

Triglav osiguruvanje, Skopje 
(premoženjska zavarovanja)



Letno poročilo  
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 

2016

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>65

Poslovanje Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav 

Poslovno  
poročilo           

7.5 Obračunana kosmata 
zavarovalna in 
sozavarovalna premija

Skupina Triglav je za 2 odstotka povečala obseg 
kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije v 
primerjavi s preteklim letom. Zbrana zavarovalna 
premija je znašala 936,0 milijona evrov. S tem se 
je nadaljevalo pozitivno gibanje iz predhodnega 
leta, ko se je povečala za 3 odstotke. Rast so 
dosegla premoženjska in zdravstvena zavarova-
nja, medtem ko so življenjska zavarovanja ostala 
približno na ravni preteklega leta.

 � Premoženjska zavarovanja:  
609,3 milijona evrov, indeks 102,

 � zdravstvena zavarovanja: 
114,2 milijona evrov, indeks 105,

 � življenjska zavarovanja:  
212,6 milijona evrov, indeks 100. 

Sestava konsolidirane zavarovalne premije je 
podobna kot v preteklem letu:

 � premoženjska zavarovanja imajo 65,1-odsto-
tni delež (enako v letu 2015),

 � življenjska zavarovanja imajo 22,7-odstotni 
delež (v letu 2015: 23,1 odstotka) in

 � zdravstvena zavarovanja imajo 12,2-odstotni 
delež (v letu 2015: 11,8 odstotka).

Delež obračunane kosmate zavarovalne in soza-
varovalne premije se je nekoliko povečal na trgih 
zunaj Slovenije. Na slovenskem zavarovalnem 
trgu smo tako zbrali 82,7 odstotka konsolidirane 
kosmate zavarovalne premije ali 0,1 odstotne 
točke manj kot preteklo leto.

Sestava konsolidirane zavarovalne in 
sozavarovalne premije Skupine Triglav 

po segmentih

Premoženje

Življenje

Zdravstvo

5 %

28 %

65,1 %

8 %

8 %

12,2 %

22,7 %

Sestava konsolidirane 
zavarovalne in sozavarovalne premije 

Skupine Triglav po trgih  

Slovenski trg

Tuji trgi

5 % 82,7 %

8 %

8 %

17,3 %

Na vseh zavarovalnih trgih smo dosegli rast zava-
rovalne premije. Zavarovalnice Skupine Triglav 
(brez Pozavarovalnice Triglav Re) so obračunale 
898,9 milijona evrov nekonsolidirane kosmate 
zavarovalne in sozavarovalne premije, kar je za 
2 odstotka več kot predhodno leto. 

V Sloveniji je Zavarovalnica Triglav dosegla 
1-odstotno rast, Triglav, Zdravstvena zavaroval-
nica 6-odstotno in Skupna pokojninska družba 
3-odstotno rast. V Triglav Osiguranju, Beograd, so 
zabeležili kar 22-odstotno rast, v Lovćen životna 
osiguranja pa 12-odstotno. V Triglav Osiguranju, 
Sarajevo, so dosegli 10-odstotno rast premije, v 
Triglav Osiguranju, Zagreb, 8-odstotno ter v Tri-
glav Osiguruvanju, Skopje, in Lovćen Osiguranju, 
Podgorica, 2-odstotno. Zavarovalna premija Tri-
glav Osiguranja, Banja Luka, je ostala na podobni 
ravni kot preteklo leto (indeks 100).

+2 %
Rast konsolidirane  

obračunane zavarovalne  
in sozavarovalne premije  

Skupine Triglav
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Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija v letu 2016 po zavarovalnicah Skupine 
Triglav 

Obračunana kosmata zavarovalna premija Indeks** Struktura

Zavarovalnica Premoženje Življenje Skupaj Premoženje Življenje Skupaj 2016

Zavarovalnica Triglav* 422.851.923 170.270.342 593.122.265 103 97 101 66,0 %

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica 114.996.565  114.996.565 106 0 106 12,8 %

Skupna pokojninska družba  29.180.077 29.180.077 0 103 103 3,2 %

Triglav Osiguranje, Zagreb 41.047.544 7.889.734 48.937.278 110 102 108 5,4 %

Triglav Osiguranje, Sarajevo 15.429.688 5.059.860 20.489.548 106 125 110 2,3 %

Lovćen Osiguranje, Podgorica 29.915.556  29.915.556 102 0 102 3,3 %

Triglav Osiguranje, Beograd 32.247.323 2.161.929 34.409.252 117 332 122 3,8 %

Triglav Osiguranje, Banja Luka 5.027.712  5.027.712 100 0 100 0,6 %

Triglav Osiguruvanje, Skopje 21.555.079  21.555.079 102 0 102 2,4 %

Lovćen životna osiguranja, Podgorica  1.254.360 1.254.360 0 112 112 0,1 %

Skupaj 683.071.390 215.816.302 898.887.692 103 100 102 100,0 %

Pozavarovalnica Triglav Re 117.417.689  117.417.689 100 0 100  

Izločitev v konsolidaciji -77.047.589 -3.253.977 -80.301.566 102 81 101  

Skupaj konsolidirano 723.441.490 212.562.325 936.003.815 102 100 102  

* Podatki že vsebujejo predkonsolidacijske prilagoditve.
** Pri izračunu indeksov rasti je upoštevana premija češke zavarovalnice Triglav Pojišt'ovna od 1. 1. 2015 do dne prodaje zavarovalnice. 

0 % 80 %50 %20 % 70 %40 % 60 %30 %10 %

Sestava obračunane kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije
po zavarovalnicah Skupine Triglav v obdobju 2014–2016

Zavarovalnica Triglav

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

Triglav Osiguranje, Zagreb

Triglav Osiguranje, Beograd

Lovćen Osiguranje, Podgorica

Skupna pokojninska družba

Triglav Osiguruvanje, Skopje

Triglav Osiguranje, Sarajevo

Triglav Osiguranje, Banja Luka

Lovćen životna osiguranja, Podgorica

Triglav Pojišt'ovna, Brno
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7.5.1 Premoženjska zavarovanja

Zavarovalnice Skupine Triglav so v skupini premo-
ženjskih zavarovanj obračunale 3 odstotke več 
nekonsolidirane zavarovalne in sozavarovalne 
premije kot leto prej ali 683,1 milijona evrov.

Največja zavarovalna skupina so še naprej avto-
mobilska zavarovanja z 29,9-odstotnim deležem 
(30,3 odstotka v letu 2015) v celotni zbrani pre-
miji. Pri zavarovanju avtomobilskega kaska so 
zavarovalnice zbrale 3 odstotke več zavarovalne 
premije kot leto prej ali 116,5 milijona evrov. Vse 
zavarovalnice so dosegle rast premije, izjema je 
le Lovćen Osiguranje (izpad premije večjega zava-
rovanca). Najvišjo stopnjo rasti so dosegli Triglav 
Osiguranje, Zagreb (indeks 121), Triglav Osigura-
nje, Beograd (indeks 118) in Triglav Osiguruvanje, 
Skopje (indeks 114). Matična družba, ki ima v 
strukturi premije Skupine 84-odstotni delež, je 
obseg zbrane premije povečala za 4 odstotke. 

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti smo 
zbrali 151,7 milijona evrov zavarovalne premije 
ali 2 odstotka manj kot preteklo leto. Ta zava-
rovalna vrsta ima še vedno največjo vlogo na 
razvijajočih se trgih zunaj Slovenije, kjer pa so vse 
odvisne družbe beležile rast premije. Najbolj, za 
20 odstotkov, je zbrano premijo povečal Triglav 
Osiguranje, Zagreb, za 11 odstotkov pa Triglav 
Osiguranje, Beograd. Dobri rezultati odvisnih 
družb so posledica:

 � uspešnih prodajnih akcij,

 � večjega obsega zavarovanosti ter 

 � okrepljenih in povečanih aktivnosti prodajnih 
mrež. 

Glavni razlogi za 2-odstotni upad premije 
matične družbe, ki ima v premiji zavarovanj avto-
mobilske odgovornosti 58-odstotni delež, so: 

 � nadaljevanje agresivne cenovne konkurence 
med zavarovalnicami,

 � pritiski zavarovancev na višino zavarovalne 
premije in vse večja dovzetnost za najcenejšo 
ponudbo (komercialni in drugi popusti) ter s 
tem povezana pripravljenost za zamenjavo 
zavarovalnice,

 � akcije pospeševanja prodaje in nadaljnje 
vključevanje zavarovancev v bonitetni pro-
gram Triglav komplet.

Premija ožjih premoženjskih zavarovanj (zavaro-
vanje požara in elementarnih nesreč ter drugo 
škodno zavarovanje) se je povišala za 2 odstotka 
in znaša 158,3 milijona evrov. Pri zavarovanju 
požara in elementarnih nesreč smo dosegli 
1-odstotno rast in pri drugih škodnih zavaro-
vanjih 3-odstotno. Premija ožjih premoženjskih 
zavarovanj matične družbe ima v sestavi premije 
Skupine 80-odstotni delež in je bila za 3 odstotke 
višja kot predhodno leto. Rast premije je rezultat 
sklenitve večjega števila novih poslovnih partner-
stev z domačimi poslovnimi subjekti, postopnega 
oživljanja javnih in zasebnih infrastrukturnih 
investicij ter rasti mednarodnih zavarovanj. 
Visoko, 35-odstotno rast premije je dosegla 
zavarovalnica Triglav Osiguranje, Beograd s 
pridobitvijo novih zavarovancev, povečanjem 
obsega zavarovanosti obstoječih zavarovancev, 
večjo prodajo preko brokerjev in javnih razpisov. 
Premijo je povečala tudi zavarovalnica Triglav 
Osiguranje, Sarajevo (indeks 107), medtem ko 
so ostale zavarovalnice beležile njen upad. Naj-
večji upad premije sta beležili Triglav Osiguranje, 
Banja Luka (indeks 83) in Triglav Osiguranje, 
Zagreb (indeks 93). V Triglav Osiguranju, Banja 
Luka zavarovanja nekaterih večjih zavarovancev 
niso bila obnovljena, v Triglav Osiguranju, Zagreb 
pa je na izpad premije in neobnovo zavarovanj 
najbolj vplivala sprememba subvencij kmetijskih 
zavarovanj. 

V zavarovalni vrsti zdravstveno zavarovanje smo 
zbrali za 116,7 milijona evrov premije in dosegli 
7-odstotno rast. Večino, 115,0 milijona evrov, 
je zbrala Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, in 
dosegla 6-odstotno rast, predvsem z uspešnim 
trženjem dopolnilnega zdravstvenega zavaro-
vanja (predstavlja večino premije) in preostalih 
zavarovanj. Visoko rast so dosegli Triglav Osi-
guruvanje, Skopje, Lovćen Osiguranje, Podgorica 
in Triglav Osiguranje, Beograd. V letošnjem letu 
je začela tržiti zdravstvena zavarovanja (zava-
rovanje rehabilitacije po prometni nesreči) tudi 
matična družba in zbrala 442 tisoč evrov zava-
rovalne premije.

Nezgodna zavarovanja imajo z 41,7 milijona 
evrov 4,6-odstotni delež v sestavi celotne zbrane 
premije. Premija je bila za 1 odstotek nižja kot 
predhodno leto. Zmanjšanje je beležila večina 
zavarovalnic, rast pa sta dosegli Triglav Osigu-
ranje, Zagreb in Lovćen Osiguranje. Na nižjo 
premijo nezgodnih zavarovanj v Zavaroval-
nici Triglav (indeks 98) so vplivale razmere na 

+3 %
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zavarovalne premije 
premoženjskih zavarovanj 

Skupine Triglav

+7 %
Rast nekonsolidirane 

zavarovalne premije 
zdravstvenih zavarovanj 

Skupine Triglav



Letno poročilo  
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 

2016

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>68

Poslovanje Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav 

Poslovno  
poročilo           

trgu avtomobilskih zavarovanj. Skoraj polovico 
premije namreč predstavljata zavarovalni pod-
vrsti, ki se sklepata z avtomobilskimi policami 
(zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih 
poškodb AO−plus in nezgodna zavarovanja v 
vozilu). Zmanjševanje stroškov poslovanja pod-
jetij je glavni razlog za 2-odstotni upad premije 
kolektivnih nezgodnih zavarovanj v tej skupini 
največje zavarovalne podvrste matične družbe 
(40-odstotni delež). V Triglav Osiguranju, Beo-
grad, je na nižjo premijo (indeks 93) najbolj 
vplivala sprememba Zakona o zavarovalništvu, ki 
ne dovoljuje več sklepanja nezgodnih zavarovanj 
za riziko smrti zaradi bolezni. V Triglav Osiguruva-
nju, Skopje in Triglav Osiguranju, Sarajevo je bila 
premija nižja za 2 odstotka. V makedonski zava-
rovalnici je na izpad premije vplivala predvsem 
neobnova premije dveh večjih zavarovancev, v 
Triglav Osiguranju, Sarajevo pa izpad premije 
nekaterih večjih zavarovancev pri kolektivnem 
nezgodnem zavarovanju in zavarovanju avto-
mobilske nezgode. 

V zavarovalni vrsti splošno zavarovanje odgovor-
nosti smo dosegli 13-odstotno rast zavarovalne 
premije in obračunali 40,8 milijona evrov premije 
(4,5-odstotni strukturni delež). Zavarovalnica Tri-
glav ima v sestavi premije 81-odstotni delež in je 
zbrala za 14 odstotkov več premije kot preteklo 
leto. Visoka rast je predvsem rezultat 25-odsto-
tne rasti pri zavarovanju odgovornosti za izdelke 
in 9-odstotne rasti pri največji zavarovalni pod-
vrsti, zavarovanju splošne odgovornosti. Matična 
družba je dober rezultat dosegla s pridobitvijo 
novih zavarovancev in povečanjem obsega zava-
rovanosti pri nekaterih sedanjih zavarovancih. 
Visoko rast zavarovalne premije sta dosegli tudi 
zavarovalnici Triglav Osiguranje, Beograd (indeks 
149) in Triglav Osiguruvanje, Skopje (indeks 113), 
ravno tako s pridobitvijo novih zavarovancev in 
razširitvijo obsega zavarovanosti obstoječih 
zavarovancev. V hrvaški zavarovalnici se je zaradi 
članstva Hrvaške v EU povečala potreba po skle-
panju odgovornostnih zavarovanj.

Kreditna zavarovanja imajo s 24,8 milijona evrov 
2,8-odstotni delež v sestavi premije, ki je za 3 
odstotke višja kot preteklo leto. Zavarovalnica Tri-
glav predstavlja v sestavi premije 99,4 odstotka 
in je ravno tako zabeležila njeno 3-odstotno 
rast. Dobre rezultate je matična družba dosegla 
pri zavarovanju blagovnih terjatev (krije riziko 
nesolventnosti oziroma kupčevo neplačilo), 
zavarovanju za brezposelnost, invalidnost in smrt 

(banke ga tržijo kot dodaten produkt pri kredi-
tiranju potrošniških in stanovanjskih kreditov), 
zavarovanju terjatev plačilnih kartic in zavarova-
nju limitov na tekočih računih. Pri zavarovanju 
potrošniških kreditov, največji zavarovalni pod-
vrsti kreditnih zavarovanj (63-odstotni delež), je 
bila premija za 2 odstotka nižja kot preteklo leto. 
Premija teh zavarovanj je odvisna od obsega kre-
ditiranja fizičnih oseb v bankah. 

Za 6 odstotkov smo povečali premijo ostalih 
premoženjskih zavarovanj in obračunali 32,7 mili-
jona evrov (3,6-odstotni strukturni delež). Rast 
premije je dosegla večina zavarovalnic, najvišjo 
Triglav Osiguranje, Zagreb, Triglav Osiguranje, 
Sarajevo in Triglav Osiguranje, Banja Luka s prido-
bitvijo novih zavarovancev in razširitvijo obsega 
zavarovanosti pri sedanjih zavarovancih. Zavaro-
valnica Triglav ima v sestavi premije 74-odstotni 
delež in je zbrala za 7 odstotkov več premije 
kot leto prej. K njeni rasti so najbolj prispevale 
zavarovalne vrste zavarovanje obratovalnega 
zastoja zaradi požara in strojeloma (povečanje 
obsega zavarovanosti pri večjem zavarovancu), 
letalsko zavarovanje (rast zavarovalne premije 
na mednarodnem delu) in zavarovanje pomoči 
(rast premije avtomobilske asistence). Upad pre-
mije sta izkazala le Triglav Osiguruvanje, Skopje 
(nižja premija zavarovanja raznih finančnih izgub 
zaradi neobnove premije nekaterih večjih zava-
rovancev) in Lovćen Osiguranje, Podgorica (nižja 
premija letalskega zavarovanja zaradi zamude pri 
javnem razpisu večjega zavarovanca). 

7.5.2 Življenjska zavarovanja

Zavarovalnice Skupine Triglav so obračunale 
215,8 milijona evrov nekonsolidirane kosmate 
zavarovalne premije življenjskih zavarovanj, 
približno enako kot preteklo leto (indeks 100).  
V skupni obračunani kosmati zavarovalni premiji 
imajo 24,0-odstotni delež, ki je za 0,6-odstotne 
točke nižji kot leto prej. 

Življenjska zavarovanja (klasična življenjska, 
rentna, pokojninska rentna in prostovoljna 
pokojninska zavarovanja) so dosegla 96,9 mili-
jona evrov in 44,9-odstotni delež v premiji 
skupine življenjskih zavarovanj. Premija je bila 
za 1 odstotek nižja kot leto prej, kar je predvsem 
posledica manjših vplačil premije in manjše 
uspešnosti z naslova zadržanja sredstev iz doži-
vetih polic v matični družbi (indeks 96). Visoko 
rast sta dosegli zavarovalnici Triglav Osiguranje, 

215,8 mio EUR
Nekonsolidirane kosmate 

premije življenjskih 
zavarovanj
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Sarajevo (dobra prodaja preko agencije in banč-
nih prodajnih poti) in Triglav Osiguranje, Beograd 
(dobra prodaja preko interne prodajne mreže in 
bančne prodajne poti). Rast premije sta zabe-
ležila tudi Lovćen životna osiguranja in Triglav 
Osiguranje, Zagreb.

Zavarovalna premija naložbenih življenjskih 
zavarovanj (življenjsko zavarovanje, vezano na 
enote investicijskih skladov) je bila prav tako za 
1 odstotek nižja kot preteklo leto. S 103,9 mili-
jona evrov predstavljajo 48,1 odstotka celotne 
obračunane zavarovalne premije skupine 
življenjskih zavarovanj. Naložbena življenjska 
zavarovanja tržijo Zavarovalnica Triglav (indeks 

Nekonsolidirana obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija zavarovalnic  
Skupine Triglav (brez Pozavarovalnice Triglav Re) po zavarovalnih skupinah 

Obračunana kosmata zavarovalna premija Indeks Struktura

Zavarovalna skupina 2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 2016

Nezgodno zavarovanje 41.671.957 42.045.659 42.470.287 99 99 4,6 %

Zdravstveno zavarovanje 116.659.358 109.390.773 107.880.205 107 101 13,0 %

Zavarovanje avtomobilskega kaska 116.458.632 113.048.703 114.929.563 103 98 13,0 %

Ožja premoženjska zavarovanja 158.341.649 155.229.680 152.509.430 102 102 17,6 %

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti 151.681.723 154.163.463 161.182.482 98 96 16,9 %

Splošno zavarovanje odgovornosti 40.817.326 36.243.245 35.985.090 113 101 4,5 %

Kreditno zavarovanje 24.773.871 24.058.309 23.229.509 103 104 2,8 %

Ostala premoženjska zavarovanja 32.666.874 30.893.444 29.650.389 106 104 3,6 %

Premoženjska zavarovanja 683.071.390 665.073.276 667.836.955 103 100 76,0 %

Življenjsko zavarovanje 96.907.948 97.522.262 95.811.793 99 102 10,8 %

Življenjsko zav., vezano na enote inv. skladov 103.867.238 104.447.729 77.007.498 99 136 11,6 %

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 15.041.116 14.613.360 14.281.171 103 102 1,7 %

Življenjska zavarovanja 215.816.302 216.583.351 187.100.462 100 116 24,0 %

Skupaj 898.887.692 881.656.627 854.937.417 102 103 100,0 %

Opomba: Premija Skupne pokojninske družbe se po opredelitvi AZN upošteva v zavarovalni skupini življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov.

98), Triglav Osiguranje, Zagreb (indeks 98) in 
Skupna pokojninska družba (indeks 103). Upad 
premije matične družbe je predvsem posledica 
manjše uspešnosti z naslova zadržanja sredstev 
iz doživetih polic in manjših vplačil premije. Rast 
premije Skupne pokojninske družbe je predvsem 
rezultat večjega obsega vplačanih premij. 

S prostovoljnimi dodatnimi pokojninskimi zava-
rovanji (zavarovanje s kapitalizacijo izplačil) smo 
obračunali 15,0 milijona evrov ali 7,0 odstotka 
premije življenjskih zavarovanj. 3-odstotna rast 
je rezultat večjih vplačil redne premije in doda-
tnih vplačil. 

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija Zavarovalnice Triglav  
po zavarovalnih skupinah 

Obračunana kosmata zavarovalna premija Indeks Struktura

Zavarovalne skupine 2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 2016

Nezgodno zavarovanje 28.798.922 29.255.847 30.520.339 98 96 4,9 %

Zdravstveno zavarovanje 422.483 0 0 0 0 0,1 %

Zavarovanje avtomobilskega kaska 97.783.724 94.164.471 96.906.182 104 97 16,5 %

Ožja premoženjska zavarovanja 126.533.514 123.365.087 122.947.764 103 100 21,3 %

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti 87.328.336 88.847.814 94.244.935 98 94 14,7 %

Splošno zavarovanje odgovornosti 33.196.250 29.247.535 28.987.963 114 101 5,6 %

Kreditno zavarovanje 24.622.038 24.009.921 23.152.992 103 104 4,2 %

Ostala premoženjska zavarovanja 24.174.785 22.645.494 22.029.648 107 103 4,1 %

Premoženjska zavarovanja 422.860.052 411.536.168 418.789.823 103 98 71,3 %

Življenjsko zavarovanje 83.319.257 86.778.846 85.640.550 96 101 14,0 %

Življenjsko zav., vezano na enote inv. skladov 71.908.586 73.332.570 73.907.907 98 99 12,1 %

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 15.041.116 14.613.360 14.281.171 103 102 2,5 %

Življenjska zavarovanja 170.268.959 174.724.777 173.829.628 97 101 28,7 %

Skupaj 593.129.011 586.260.945 592.619.451 101 99 100,0 %



Letno poročilo  
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 

2016

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>70

Poslovanje Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav 

Poslovno  
poročilo           

7.5.3 Obračunana kosmata  
pozavarovalna premija  
Pozavarovalnice Triglav Re 

Pozavarovalnica Triglav Re je obračunala 117,4 
milijona evrov kosmate zavarovalne premije, 
kar je približno enako kot leto prej (indeks 100). 
Pozavarovalna premija je pri poslih izven Skupine 
Triglav dosegla 8-odstotno rast, pri poslih s Sku-
pino Triglav pa je bila za 4 odstotke nižja. Njeno 
največje povečanje je pozavarovalnica dosegla 
pri drugem škodnem zavarovanju in zavarovanju 
odgovornosti motornih vozil, predvsem zaradi 
porasta poslov s cedenti izven Skupine. Visoko 
rast je dosegla tudi pri zavarovanju odgovorno-
sti pri uporabi zrakoplovov, zavarovanju prevoza 
blaga in pri letalskem zavarovanju. Povečala je 
število aktivnih pogodb s cedenti predvsem na 
trgih jugovzhodne Azije, na Kitajskem, v Hong 
Kongu, na Češkem in v Nemčiji.  

7.6 Kosmati zneski škod 

Konsolidirani kosmati zneski škod Skupine Tri-
glav so bili za 2 odstotka višji kot predhodno 
leto (vključujejo cenilne stroške in prihodke od 
uveljavljenih regresnih terjatev). Dosegli so 606,0 
milijona evrov. Kosmati zneski škod premoženj-
skih zavarovanj so z višino 329,5 milijona evrov 
ostali približno na ravni preteklega leta (indeks 
100). Povečali so se v skupini življenjskih zavaro-
vanj, kjer so dosegli 182,2 milijona evrov (indeks 
102) in pri zdravstvenih zavarovanjih na 94,2 
milijona evrov (indeks 109). 

Tudi nekonsolidirani kosmati zneski škod zava-
rovalnic Skupine Triglav (brez Pozavarovalnice 
Triglav Re) so se povečali za 2 odstotka na 580,0 
milijona evrov. Visoka rast kosmatih zneskov 
škod je značilna za zavarovalnice: Triglav Osigu-
ranje, Banja Luka (indeks 137), Triglav Osiguranje, 
Beograd (indeks 125), Lovćen Osiguranje, Pod-
gorica (indeks 120) in Triglav Osiguranje, Zagreb 
(indeks 114). Največje znižanje kosmatih zneskov 
škod sta zabeležili Lovčen životna osiguranja, 
19-odstotno, in Triglav Osiguranje, Sarajevo, 
14-odstotno.

Obračunani kosmati zneski škod v letu 2016 po zavarovalnicah Skupine Triglav   

Obračunani kosmati zneski škod Indeks** Struktura

Zavarovalnica Premoženje Življenje Skupaj Premoženje Življenje Skupaj 2016

Zavarovalnica Triglav* 227.622.164 163.615.157 391.237.321 99 102 100 67,5 %

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica 94.247.696  94.247.696 109 0 109 16,3 %

Skupna pokojninska družba  13.787.686 13.787.686 0 99 99 2,4 %

Triglav Osiguranje, Zagreb 25.321.051 4.732.558 30.053.609 116 106 114 5,2 %

Triglav Osiguranje, Sarajevo 7.838.525 1.399.766 9.238.291 90 71 86 1,6 %

Lovćen Osiguranje, Podgorica 17.420.914  17.420.914 120 0 120 3,0 %

Triglav Osiguranje, Beograd 11.506.258 542.722 12.048.980 123 203 125 2,1 %

Triglav Osiguranje, Banja Luka 1.843.236  1.843.236 137 0 137 0,3 %

Triglav Osiguruvanje, Skopje 9.224.393  9.224.393 95 0 95 1,6 %

Lovćen životna osiguranja, Podgorica  871.866 871.866 0 81 81 0,2 %

Skupaj 395.024.237 184.949.755 579.973.992 102 102 102 100,0 %

Pozavarovalnica Triglav Re 54.273.094  54.273.094 95 0 95  

Izločitev v konsolidaciji -25.515.697 -2.711.820 -28.227.517 87 79 86  

Skupaj konsolidirano 423.781.634 182.237.935 606.019.569 102 102 102  

* Podatki že vsebujejo predkonsolidacijske prilagoditve.
** Pri izračunu indeksov rasti so upoštevani kosmati zneski škod češke zavarovalnice Triglav Pojišt'ovna od 1. 1. 2015 do dne prodaje zavarovalnice.

+2 % 
Rast konsolidiranih  

kosmatih zneskov škod 
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7.6.1 Premoženjska zavarovanja

2-odstotno povišanje so beležili tudi nekon-
solidirani kosmati zneski škod premoženjskih 
zavarovanj, ki jih je bilo za 395,0 milijona evrov. 
Primerjava gibanja škod in zavarovalne premije 
premoženjskih zavarovanj pokaže, da je bila rast 
zavarovalne premije za 1,1 indeksne točke višja 
od rasti škod. Na poslovni rezultat so vplivali tudi 
večji škodni dogodki, o čemer podrobneje poro-
čamo v [→ točki 7.2 Vplivi okolja]. 

V zavarovalni vrsti zdravstveno zavarovanje se 
je vrednost kosmatih zneskov škod povečala 
za 9 odstotkov in dosegla 94,7 milijona evrov 
(16,3-odstotni delež v sestavi kosmatih zneskov 
škod). Povečanje števila zavarovancev in njihova 
spremenjena starostna sestava, ki se približuje 
slovenskemu povprečju, prinaša višje povprečne 
izdatke za škode, ob tem pa je na povečanje 
vplivala tudi medicinska inflacija. Odhodki iz 
izravnalne sheme so se znižali za 7 odstotkov in 
dosegli 7,0 milijona evrov.  

V zavarovalni vrsti zavarovanje avtomobilskega 
kaska so bile škode za 2 odstotka višje kot pred-
hodno leto. Predstavljale so 14,7 odstotka vseh 
kosmatih zneskov škod, obračunanih v Skupini, 
ali 85,4 milijona evrov. Najvišjo rast kosmatih 
zneskov škod so dosegli v zavarovalnicah Triglav 
Osiguranje, Beograd (indeks 180) in Triglav Osigu-
ranje, Zagreb (indeks 131). V obeh zavarovalnicah 
je rast škod predvsem posledica povečanega 
portfelja in večjega števila prijavljenih škod (v 
hrvaški zavarovalnici so izplačali tudi 10 večjih 
posamičnih škod). V Zavarovalnici Triglav, ki ima v 
sestavi te zavarovalne skupine 84-odstotni delež, 
so bili za 2 odstotka višji. Upad je beležila le zava-
rovalnica Triglav Osiguranje, Sarajevo (indeks 88).

V zavarovalni vrsti zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti so kosmati zneski škod upadli za 
4 odstotke. Likvidirali smo 79,5 milijona evrov 
ali 13,7 odstotka vseh škod. Zmanjšanje je pred-
vsem posledica nižjih škod v matični družbi, ki 
ima 66-odstotni strukturni delež. Njeni kosmati 
zneski škod so bili za 5 odstotkov nižji kot pre-
teklo leto, predvsem zaradi manjšega števila 
prijavljenih škod. Ostale zavarovalnice so bele-
žile rast kosmatih zneskov škod predvsem zaradi 
večjega števila prijavljenih škod zaradi poveča-
nja portfelja. V Triglav Osiguranju, Zagreb in v 
Lovćen Osiguranju so poleg tega izplačali tudi 
nekaj večjih starejših škod, določenih v sodnih 
postopkih.

Obseg kosmatih zneskov škod ožjih premo-
ženjskih zavarovanj je bil za 2 odstotka nižji kot 
preteklo leto in je znašal 73,8 milijona evrov 
(12,7-odstotni delež v sestavi kosmatih zneskov 
škod). Znižali so se kosmati zneski škod zavaro-
vanj požara in elementarnih nesreč, in sicer za 15 
odstotkov, medtem ko so se pri drugih škodnih 
zavarovanjih povečali za 5 odstotkov. Visoko rast 
kosmatih zneskov škod sta beležili zavarovalnici 
Triglav Osiguranje, Banja Luka (izplačilo večje 
posamične škode zaradi požara) in Triglav Osi-
guranje, Beograd (izplačilo večje škode zaradi 
poplave in škod, ki jih je povzročilo neurje s točo 
na posevkih in objektih). Kosmati zneski škod so 
bili višji tudi v Triglav Osiguranju, Zagreb (škode 
na posevkih in plodovih zaradi spomladanske 
pozebe in neurij s točo ter izplačilo nekaterih 
večjih posamičnih škod) in v Lovćen Osiguranju, 
Podgorica (izplačilo večjih posamičnih škod). V 
Zavarovalnici Triglav, ki ima 79-odstotni delež v 
sestavi Skupine, je obseg kosmatih zneskov ostal 
na približno enaki ravni kot preteklo leto (indeks 
100), kljub visokim izplačilom škod na posev-
kih in plodovih zaradi spomladanske pozebe 
ter poletnih neurij s točo. Velik upad izplačanih 
škod je namreč beležila pri požarnem zavarova-
nju civilnih rizikov, kjer smo preteklo leto izplačali 
večjo posamično škodo.

Kosmati zneski škod nezgodnih zavarovanj so 
bili za 2 odstotka nižji in so dosegli 22,6 mili-
jona evrov (3,9-odstotni delež v sestavi škod). 
K znižanju škod so prispevali manjši kosmati 
zneski škod v matični družbi in Lovćen Osigura-
nju (manj prijavljenih škod z naslova nezgodnih 
zavarovanj upokojencev, poklicnih nezgodnih 
zavarovanj ter nezgodnih zavarovanj otrok, dija-
kov in študentov). Matična družba ima sicer v 
sestavi 58-odstotni delež. Doseženo 1-odstotno 
znižanje je predvsem posledica nižjih kosmatih 
zneskov škod pri zavarovanju voznika za škodo 
zaradi telesnih poškodb (AO–plus). Nasprotno 
so visoko rast kosmatih zneskov škod beležili v 
Triglav Osiguranju, Zagreb, Triglav Osiguranju, 
Beograd in Triglav Osiguranju, Banja Luka zaradi 
večjega števila prijavljenih škod in izplačila nekaj 
večjih posamičnih škod.  

V zavarovalni vrsti splošno zavarovanje odgo-
vornosti smo likvidirali 14,7 milijona evrov škod 
ali za 11 odstotkov manj kot leto prej. Največji, 
86-odstotni delež, imajo kosmati zneski škod 
matične družbe, ki so bili nižji za 9 odstotkov. 
Glavni razlog je zmanjšanje pri zavarovanju 

395,0 mio EUR
Nekonsolidirani kosmati 

zneski škod premoženjskih 
zavarovanj Skupine Triglav
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odgovornosti za izdelke, kjer sta bili lani izplačani 
dve večji škodi. Zaradi manjšega števila prijavlje-
nih škod so beležile velik upad tudi zavarovalnice: 
Triglav Osiguranje, Zagreb, Lovćen Osiguranje, 
Podgorica in Triglav Osiguranje, Sarajevo. 

Kosmati zneski škod kreditnega zavarovanja so 
ostali približno na ravni preteklega leta (indeks 
100) in so znašali 3,6 milijona evrov. Večino (99,4 
odstotka) predstavljajo kosmati zneski škod 
matične družbe, ki so se znižali za 1 odstotek. 
Zaradi večjih izplačil dvema zavarovancema je 
visoko rast dosegla zavarovalnica Triglav Osigu-
ranje, Sarajevo.

Obseg kosmatih zneskov škod ostalih premo-
ženjskih zavarovanj je bil višji za 18 odstotkov in 
je dosegel 20,7 milijona evrov. Za večino zavaro-
valnic je značilna visoka rast kosmatih zneskov 
škod, najvišja velja za Lovćen Osiguranje, Tri-
glav Osiguranje, Zagreb in Triglav Osiguruvanje, 
Skopje. V Lovćen Osiguranju je bila izplačana 
velika škoda pri letalskem zavarovanju, v Triglav 
Osiguranju, Zagreb se je povečalo število prija-
vljenih škod in izplačil nekaterih večjih škod pri 
zavarovanju raznih finančnih izgub, zavarovanju 
plovil ter pri kavcijskih zavarovanjih. Izplačilo 
večje škode iz zavarovanja odgovornosti pri upo-
rabi zrakoplovov pa je vplivalo na povečanje v 
Triglav Osiguruvanju, Skopje (škoda je nastala 
leta 2008). Matična družba (75-odstotni delež) 
je imela 2-odstotno rast predvsem zaradi izpla-
čanih škod iz zavarovanja prevoza blaga (izplačilo 
večje škode pri mednarodnem transportnem 
zavarovanju) in zavarovanja pomoči (avtomobil-
ska asistenca).

7.6.2 Življenjska zavarovanja

Nekonsolidirani kosmati zneski škod v skupini 
življenjskih zavarovanj so dosegli 184,9 milijona 
evrov. Kljub 2-odstotnemu povečanju je njihov 
delež v sestavi vseh obračunanih kosmatih zne-
skov škod ostal nespremenjen in znaša 31,9 
odstotka.

Glavnino škodnega zneska predstavljajo življenj-
ska zavarovanja (klasična življenjska, rentna, 
pokojninska rentna in prostovoljna pokojninska 
zavarovanja). Z vrednostjo 92,9 milijona evrov 
so bila za 2 odstotka nižja v primerjavi z letom 
prej. Večina zavarovalnic, ki trži življenjska zava-
rovanja, je beležila upad kosmatih zneskov škod. 
Največje znižanje sta imeli Triglav Osiguranje, 
Sarajevo (indeks 71) in Lovćen životna osigura-
nja (indeks 81) zaradi manjših izplačil iz naslova 
doživetij in odkupov zavarovanj. Tudi matična 
družba je dosegla upad, in sicer 2-odstoten, k 
čemur je prispevalo znižanje odkupov zavarovanj 
in manjša izplačila iz naslova doživetij. 

Pri življenjskih zavarovanjih, vezanih na enote 
investicijskih skladov, smo obračunali 83,9 mili-
jona evrov škod in imeli 8-odstotno rast. Večja 
izplačila z naslova doživetij so poglavitni razlog 
za povišanje v matični družbi (indeks 110) in Tri-
glav Osiguranju, Zagreb (indeks 146). Kosmati 
zneski škod Skupne pokojninske družbe so bili 
nižji za 1 odstotek.

Kosmati zneski škod prostovoljnih dodatnih 
pokojninskih zavarovanj so bili nižji za 11 odstot-
kov. V matični družbi, ki edina trži ta zavarovanja, 
so na znižanje vplivala predvsem manjša izplačila 
zaradi prenosov in izstopov iz zavarovanj.

Nekonsolidirani obračunani kosmati zneski škod zavarovalnic Skupine Triglav 
(brez Pozavarovalnice Triglav Re) po zavarovalnih skupinah 

 Obračunani kosmati zneski škod Indeks Struktura

Zavarovalna skupina 2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 2016

Nezgodno zavarovanje 22.639.484 23.064.153 23.237.163 98 99 3,9 %

Zdravstveno zavarovanje 94.651.607 86.682.236 80.637.406 109 107 16,3 %

Zavarovanje avtomobilskega kaska 85.351.958 83.274.316 86.380.096 102 96 14,7 %

Ožja premoženjska zavarovanja 73.796.966 75.167.036 101.320.873 98 74 12,7 %

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti 79.535.216 82.791.181 88.309.906 96 94 13,7 %

Splošno zavarovanje odgovornosti 14.712.114 16.560.500 16.289.316 89 102 2,5 %

Kreditno zavarovanje 3.646.000 3.632.285 4.094.322 100 89 0,6 %

Ostala premoženjska zavarovanja 20.690.894 17.535.492 17.332.517 118 101 3,6 %

Premoženjska zavarovanja 395.024.239 388.707.199 417.601.599 102 93 68,1 %

Življenjsko zavarovanje 92.946.327 95.215.388 96.417.739 98 99 16,0 %

Življenjsko zav., vezano na enote inv. skladov 83.944.181 77.621.450 69.749.831 108 111 14,5 %

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 8.059.245 9.050.793 10.243.569 89 88 1,4 %

Življenjska zavarovanja 184.949.753 181.887.631 176.411.139 102 103 31,9 %

Skupaj 579.973.992 570.594.830 594.012.738 102 96 100,0 %

Opomba: Obračunani kosmati zneski škod Skupne pokojninske družbe se po opredelitvi AZN upoštevajo v zavarovalni skupini življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov.

184,9 mio EUR
Nekonsolidirani kosmati 
zneski škod življenjskih 

zavarovanj Skupine Triglav
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Obračunani kosmati zneski škod Zavarovalnice Triglav po zavarovalnih skupinah 

 Obračunani kosmati zneski škod Indeks Struktura

Zavarovalne skupine 2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 2016

Nezgodno zavarovanje 13.065.160 13.221.459 14.040.118 99 94 3,3 %

Zdravstveno zavarovanje 1.679 0 0 0 0 0,0 %

Zavarovanje avtomobilskega kaska 71.787.832 70.653.044 72.370.300 102 98 18,3 %

Ožja premoženjska zavarovanja 58.346.493 58.171.331 77.776.342 100 75 14,9 %

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti 52.673.278 55.687.886 55.984.098 95 99 13,5 %

Splošno zavarovanje odgovornosti 12.714.091 13.984.074 14.116.832 91 99 3,2 %

Kreditno zavarovanje 3.623.689 3.666.758 3.909.616 99 94 0,9 %

Ostala premoženjska zavarovanja 15.408.940 15.088.156 14.419.871 102 105 3,9 %

Premoženjska zavarovanja 227.621.163 230.472.707 252.617.177 99 91 58,2 %

Življenjsko zavarovanje 86.948.253 88.473.479 89.900.409 98 98 22,2 %

Življenjsko zav., vezano na enote inv. skladov 68.607.658 62.570.579 68.360.419 110 92 17,5 %

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 8.059.245 9.050.793 10.243.569 89 88 2,1 %

Življenjska zavarovanja 163.615.157 160.094.850 168.504.398 102 95 41,8 %

Skupaj 391.236.320 390.567.557 421.121.575 100 93 100,0 %

7.6.3 Obračunani kosmati  
zneski škod Pozavarovalnice  
Triglav Re 

Pozavarovalnica Triglav Re je obračunala za 54,3 
milijona evrov ali za 5 odstotkov manj kosmatih 
zneskov škod kot leto prej. K temu je najbolj pri-
spevalo zmanjšanje pri poslih v Skupini Triglav 
(indeks 83) zaradi nižjih kosmatih zneskov škod 
v zavarovalni vrsti zavarovanje odgovornosti pri 
uporabi motornih vozil ter zavarovanje požara 
in elementarnih nesreč. Pri poslih izven Sku-
pine Triglav so bili kosmati zneski škod višji za 
9 odstotkov, kar je predvsem zaradi rasti škod v 
zavarovalnih vrstah zavarovanje odgovornosti 
pri uporabi motornih vozil (večje število škod pri 
zavarovancu na Češkem) in drugem škodnem 
zavarovanju (večja škoda zaradi eksplozije na 
Kitajskem).

7.7 Kosmati obratovalni 
stroški 

7.7.1 Skupina Triglav

Skupnih konsolidiranih kosmatih obratovalnih 
stroškov Skupine Triglav je bilo za 277,1 milijona 
evrov in so bili za 7 odstotkov nižji kot pred-
hodno leto. Stroški zavarovalne dejavnosti, ki so 
znašali 237,0 milijona evrov, so se povišali za 2 
odstotka. Stroški nezavarovalne dejavnosti so 
se, nasprotno, znižali za 39 odstotkov in dosegli 
40,0 milijona evrov. Glavni razlog za njihov upad 
je predvsem prodaja deležev v Skupini Avrigo in 
družbi Slovenijales Trgovina, d.o.o., zaradi česar 
njuni stroški niso več vključeni v konsolidacijo v 
Skupini Triglav.

Rast obratovalnih stroškov zavarovalne dejav-
nosti je bila za 0,5 indeksne točke višja od rasti 
obračunane kosmate zavarovalne premije. Delež 
obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v 
obračunani kosmati zavarovalni premiji je znašal 
25,3 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot 
predhodno leto. Obratovalni stroški so se v sku-
pini premoženjskih zavarovanj (190,3 milijona 
evrov) povišali za 2 odstotka, pri življenjskih 
zavarovanjih (35,6 milijona evrov) za 1 odstotek 
in pri zdravstvenih zavarovanjih (11,1 milijona 
evrov) za 11 odstotkov.   

Stroški pridobivanja zavarovanj (provizije) so bili 
5 odstotkov višji in dosegli 42,7 milijona evrov. 
K temu je največ prispevalo njihovo povečanje 
v matični družbi (podrobneje v [→ točki 7.7.2]) 
in v Triglav Osiguranju, Zagreb. Stroški nabavne 
vrednosti prodanega blaga so se znižali za 41 
odstotkov, na 10,3 milijona evrov, predvsem 
zaradi prodaje deleža v družbi Slovenijales Trgo-
vina. Na znižanje stroškov amortizacije za 18 
odstotkov, na 13,0 milijona evrov, je vplivala 
predvsem prodaja deleža v Skupini Avrigo. Stro-
ški dela so imeli še naprej najvišji, 47,9-odstotni 
delež v sestavi stroškov. Znižali so se za 2 odstotka 
in znašali 140,5 milijona evrov. Stroški storitev 
fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, so bili 
občutno nižji, in sicer za kar 52 odstotkov, in so 
dosegli 1,1 milijona evrov. Njihovo zmanjšanje je 
predvsem posledica nižjih stroškov storitev štu-
dentskega dela in stroškov po pogodbah o delu 
v matični družbi. Tudi ostali obratovalni stroški 
so se zmanjšali za 10 odstotkov, na 86,0 mili-
jona evrov. Med njimi so najbolj upadli stroški 
materiala in energije, storitev prometa in zvez, 
zavarovalnih premij ter ostali stroški storitev. 

-7 % 
Nižji konsolidirani  

kosmati stroški  
Skupine Triglav  

kot predhodno leto.
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V sestavi skupnih kosmatih obratovalnih stroškov, 
razporejenih po funkcionalnih skupinah, sta se 
povišala delež stroškov pridobivanja zavarovanj, 
ki znaša 59,5 odstotka (leto prej 58,8 odstotka), in 
delež drugih obratovalnih stroškov, ki znaša 28,5 
odstotka (v letu 2015 28,3 odstotka). Znižala sta 
se delež cenilnih stroškov, ki znaša 10,9 odstotka 
(v letu 2015 11,3 odstotka), in delež stroškov 
upravljanja sredstev, ki znaša 1,1 odstotka (pre-
teklo leto 1,5 odstotka). 

Kosmati obratovalni stroški Skupine Triglav po naravnih vrstah

Kosmati obratovalni stroški Indeks Struktura

Naravne vrste 2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 2016

Stroški pridobivanja zavarovanj (provizije) 42.724.005 40.864.484 39.525.723 105 103 14,5 %

Nabavna vrednost prodanega blaga 10.273.611 17.384.659 17.373.878 59 100 3,5 %

Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje 13.015.136 15.878.927 18.102.742 82 88 4,4 %

Stroški dela 140.524.957 142.787.896 141.877.561 98 101 47,9 %

 - plače zaposlenih 97.854.815 100.917.730 100.845.025 97 100 33,3 %

 - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 22.618.667 22.909.828 22.739.874 99 101 7,7 %

 -  drugi stroški dela 20.051.475 18.960.338 18.292.662 106 104 6,8 %

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj  
z dajatvami 1.141.593 2.399.810 2.540.639 48 94 0,4 %

Drugi obratovalni stroški 85.963.556 95.340.130 91.161.982 90 105 29,3 %

 - stroški reprezentance, reklame, sejmov 18.359.495 16.797.446 14.431.286 109 116 6,3 %

 - stroški materiala in energije 8.398.156 12.850.806 13.522.244 65 95 2,9 %

 - stroški storitev vzdrževanja 13.351.914 12.897.999 12.063.080 104 107 4,5 %

 -  povračila stroškov v zvezi z delom 5.397.007 5.587.929 5.276.433 97 106 1,8 %

 -  stroški intelektualnih in osebnih storitev 5.091.816 6.132.729 5.065.774 83 121 1,7 %

 - dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida razen zavarovanj 3.273.907 3.436.861 4.443.993 95 77 1,1 %

 - stroški storitev prometa in zvez 5.018.286 6.737.430 6.673.403 74 101 1,7 %

 -  stroški zavarovalnih premij 1.764.757 2.552.013 2.458.350 69 104 0,6 %

 -  stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 6.998.942 7.318.672 6.502.926 96 113 2,4 %

 -  najemnine in zakupnine 7.086.596 7.896.577 7.153.485 90 110 2,4 %

 - stroški storitev strokovnega izobraževanja 783.577 774.024 923.632 101 84 0,3 %

 - ostali stroški storitev 10.438.107 12.343.117 12.596.778 85 98 3,6 %

 - dolgoročne rezervacije za zaposlence 996 14.527 50.598 7 29 0,0 %

Skupaj 293.642.858 314.655.906 310.582.525 93 101 100,0 %

Izločitve v konsolidaciji -16.584.818 -17.041.530 -14.648.828 97 116  

Skupaj konsolidirano 277.058.040 297.614.376 295.933.697 93 101  

7.7.2 Zavarovalnica Triglav

Kosmati obratovalni stroški so bili za 2 odstotka 
višji kot leto prej in so dosegli 164,5 milijona 
evrov. Rast obratovalnih stroškov je bila za 1,1 
indeksne točke višja od rasti obračunane kosmate 
zavarovalne premije. Delež obratovalnih stroškov 
v obračunani kosmati zavarovalni premiji znaša 
27,7 odstotka in je za 0,2 odstotne točke višji kot 
preteklo leto. 

Stroški pridobivanja zavarovanj (provizije) so 
se povečali in so bili s 24,2 milijona evrov za 7 
odstotkov višji. Njihova rast je predvsem posle-
dica višjih stroškov sklepalnih provizij, provizij 
fronting poslov in višjih stroškov zavarovalnih 
posrednikov (brokerjev) zaradi večje prodaje 
preko teh prodajnih poti. Nanjo so vplivali tudi 
višji stroški pridobivanja zavarovanj pri posrednih 
poslih v tujini (družbe v Skupini) zaradi rasti 
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premije. Manjše povečanje, v višini 1 odstotka, 
je razvidno pri stroških amortizacije, ki so dosegli 
8,2 milijona evrov. Vzroki za povečanje so pred-
vsem aktiviranje računalniških programov in 
večja amortizacija zgradb zaradi pridobitve 
poslovne stavbe v Ljubljani. 

V sestavi vseh stroškov imajo stroški dela še 
naprej največji delež, in sicer 56,7-odstotni. 
Dosegli so 93,2 milijona evrov, kar je 5 odstotkov 
več kot preteklo leto, in je predvsem posledica 
načrtovanega višjega izplačila regresa v skladu 
z veljavno kolektivno pogodbo. Stroški storitev 
fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, so bili 
občutno nižji. Upadli so za 87 odstotkov, na 
201 tisoč evrov, zaradi nižjih stroškov storitev 
študentskega dela in stroškov po pogodbah o 
delu. Prav tako so se znižali drugi obratovalni 
stroški. Z višino 38,7 milijona evrov so bili za 3 
odstotke nižji kot preteklo leto. Najbolj so se 
zmanjšali stroški storitev reprezentance, reklame 
in sejmov, intelektualnih in osebnih storitev ter 
stroški zavarovalnih premij.

Kosmati obratovalni stroški premoženjskih 
zavarovanj so se povečali za 2 odstotka na 131,0 
milijona evrov. V obračunani kosmati zavarovalni 
premiji so imeli 31,0-odstotni delež (0,1 odstotke 
točke nižji kot leto prej). V skupini življenjskih 
zavarovanj so bili prav tako za 2 odstotka višji 
obratovalni stroški, dosegli so 33,5 milijona 
evrov. Njihov delež v kosmati zavarovalni premiji 
je bil 19,7-odstoten (leto prej 18,8-odstoten). 

V sestavi skupnih kosmatih obratovalnih stro-
škov, razporejenih po funkcionalnih skupinah, se 
je delež stroškov pridobivanja zavarovanj povečal 
za 0,5 odstotne točke na 62,3 odstotka. Povečal 
se je tudi delež drugih obratovalnih stroškov, 
in sicer s 23,8-odstotnega na 24,1-odstotnega. 
Zmanjšala sta se deleža cenilnih stroškov in 
stroškov upravljanja sredstev. Cenilni stroški 
imajo 12,3-odstotni delež (v letu 2015 so imeli 
12,5-odstotnega), stroški upravljanja sredstev pa 
1,3-odstotnega (preteklo leto 1,9-odstotnega).

Kosmati obratovalni stroški Zavarovalnice Triglav v letu 2016 po naravnih vrstah

Kosmati obratovalni stroški Indeks Struktura

Naravne vrste 2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 2016

Stroški pridobivanja zavarovanj (provizije) 24.173.928 22.549.933 21.781.324 107 104 14,7 %

Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje 8.212.728 8.147.107 9.848.554 101 83 5,0 %

Stroški dela 93.223.603 88.671.593 91.702.311 105 97 56,7 %

 - plače zaposlenih 66.756.303 64.844.070 67.330.797 103 96 40,6 %

 - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 11.289.521 10.746.275 10.995.938 105 98 6,9 %

 - drugi stroški dela 15.177.779 13.081.249 13.375.576 116 98 9,2 %

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj  
z dajatvami 201.268 1.597.139 1.756.810 13 91 0,1 %

Drugi obratovalni stroški 38.735.692 40.000.394 37.603.919 97 106 23,5 %

 - stroški reprezentance, reklame, sejmov 8.516.499 9.802.785 8.287.612 87 118 5,2 %

 - stroški materiala in energije 3.595.580 3.886.577 4.320.485 93 90 2,2 %

 - stroški storitev vzdrževanja 8.833.689 8.268.625 7.456.486 107 111 5,4 %

 - povračila stroškov v zvezi z delom 3.189.444 3.196.121 3.380.605 100 95 1,9 %

 - stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.928.839 2.480.439 1.927.551 78 129 1,2 %

 - dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida razen zavarovanj 1.599.091 1.759.763 1.655.259 91 106 1,0 %

 - stroški storitev prometa in zvez 2.869.566 3.000.063 2.839.107 96 106 1,7 %

 - stroški zavarovalnih premij 924.170 1.234.844 1.277.350 75 97 0,6 %

 - stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 1.751.264 1.734.967 1.796.461 101 97 1,1 %

 - najemnine in zakupnine 2.585.576 2.378.308 2.355.084 109 101 1,6 %

 - stroški storitev strokovnega izobraževanja 447.540 377.539 464.495 119 81 0,3 %

 - ostali stroški storitev 2.494.436 1.880.362 1.843.424 133 102 1,5 %

Skupaj 164.547.219 160.966.165 162.692.918 102 99 100,0 %

Največji delež  
v sestavi vseh stroškov  
Zavarovalnice Triglav  

imajo stroški dela,  
in sicer 56,7 %.
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Kosmati obratovalni stroški Zavarovalnice Triglav v letu 2016 po zavarovalnih skupinah

 Kosmati obratovalni stroški Indeks Struktura

Zavarovalne skupine 2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014 2016

Nezgodno zavarovanje 9.538.828 9.740.942 9.994.928 98 97 5,8 %

Zdravstveno zavarovanje 102.055 0 0 0 0 0,1 %

Zavarovanje avtomobilskega kaska 26.384.762 26.187.256 26.555.561 101 99 16,0 %

Ožja premoženjska zavarovanja 42.486.574 40.355.478 40.899.259 105 99 25,8 %

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti 26.224.681 26.663.654 27.556.030 98 97 15,9 %

Splošno zavarovanje odgovornosti 10.653.014 9.660.560 9.507.686 110 102 6,5 %

Kreditno zavarovanje 5.750.339 5.526.264 5.184.989 104 107 3,5 %

Ostala premoženjska zavarovanja 9.879.847 9.917.996 8.782.582 100 113 6,0 %

Premoženjska zavarovanja 131.020.099 128.052.148 128.481.037 102 100 79,6 %

Življenjsko zavarovanje 17.198.224 17.489.329 17.496.849 98 100 10,5 %

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote inv. 
skladov 14.335.541 13.414.318 14.752.209 107 91 8,7 %

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 1.993.355 2.010.371 1.962.824 99 102 1,2 %

Življenjska zavarovanja 33.527.120 32.914.018 34.211.881 102 96 20,4 %

Skupaj 164.547.219 160.966.165 162.692.918 102 99 100,0 %

7.8 Izravnavanje 
nevarnosti 

7.8.1 Skupina Triglav 

V Skupini Triglav smo 92-odstotno izravnavali 
nevarnosti v okviru lastnih izravnalnih zmogljivo-
sti. Nevarnosti, ki so presegale lastne izravnalne 
zmogljivosti, smo izravnali s pozavarovanjem 
in v manjši meri s sozavarovanjem. Škode smo 
z lastnimi izravnalnimi zmogljivostmi pokrivali 
iz tekočega letnega priliva tehnične premije po 
posameznih zavarovalnih vrstah in iz oblikovanih 
zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Zavarovalnotehnične rezervacije

Osnova za uravnoteženo poslovanje in zago-
tavljanje dolgoročne varnosti zavarovancev 
so kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije. 
Skupina Triglav jih je ob koncu leta oblikovala 
za 2.660,8 milijona evrov, njihov skupni obseg v 
primerjavi z letom prej je povečala za 2 odstotka. 
Obseg kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij 
se je povečal pri življenjskih zavarovanjih (indeks 
103) in pri zdravstvenih zavarovanjih (indeks 
108), pri premoženjskih zavarovanjih pa je ostal 
približno na ravni preteklega leta (indeks 100). 

Primerjava posameznih vrst rezervacij na 31. 12. 
2016 v primerjavi z zadnjim dnem predhodnega 
leta pokaže:

 � Kosmate prenosne premije so bile višje za 5 
odstotkov in oblikovane v višini 263,6 milijona 
evrov. Prenosna premija premoženjskih zava-
rovanj je znašala 260,9 milijona evrov (indeks 
104), življenjskih zavarovanj 450 tisoč evrov 
(indeks 102) in zdravstvenih zavarovanj 2,3 
milijona evrov (indeks 119).  

 � Kosmate škodne rezervacije so se zmanjšale za 
1 odstotek in so dosegle 635,2 milijona evrov. 
Višina škodnih rezervacij pri premoženjskih 
zavarovanjih je znašala 607,2 milijona evrov 
(indeks 99), pri življenjskih zavarovanjih 18,9 
milijona evrov (indeks 94) in pri zdravstvenih 
zavarovanjih 9,1 milijona evrov (indeks 97).

 � Matematične rezervacije so se povečale za 3 
odstotke in so dosegle 1.731,2 milijona evrov. 
Največji delež v višini 788,4 milijona evrov so 
predstavljale matematične rezervacije kritnega 
sklada življenjskih zavarovanj, sledile so mate-
matične rezervacije kritnega sklada naložbenih 
življenjskih zavarovanj v višini 457,7 milijona 
evrov in matematične rezervacije kritnih skla-
dov prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja v višini 449,7 milijona evrov. 
Matematičnih rezervacij kritnega sklada prosto-
voljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
v času plačevanja rent je bilo za 35,4 milijona 
evrov. Na rast matematičnih rezervacij je naj-
bolj vplivalo povečanje matematičnih rezervacij 
v matični družbi (več o tem v [→ točki 7.8.2]) in 
v Skupni pokojninski družbi.

 � Rezervacije za bonuse in popuste so dosegle 
19,1 milijona evrov in so bile višje za 10 
odstotkov.

 � Druge zavarovalnotehnične rezervacije so zna-
šale 11,6 milijona evrov in so ostale približno na 
enaki ravni kot ob koncu leta 2015 (indeks 100). 
V matični družbi so dosegle 30-odstotno rast 
(podrobneje v [→ točki 7.8.2]), nasprotno pa so 
v Triglav Osiguranju, Zagreb, beležili velik padec 
zaradi znižanja škodnega količnika pri nekaterih 
zavarovalnih vrstah in spremembe metodolo-
gije pri izračunu teh rezervacij.

Skupina Triglav  
je oblikovala za  

2.660,8 mio EUR 
zavarovalno-tehničnih 

rezervacij oz. za  
2 % več kot leto prej.
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Kosmate zavarovalnotehnične rezervacije Skupine Triglav na dan 31. 12. 2016

Kosmate zavarovalnotehnične rezervacije Indeks

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2014 2016/2015 2015/2014

Prenosne premije 263.639.620 252.057.956 245.995.733 105 102

Matematične rezervacije 1.731.221.698 1.676.784.638 1.412.972.099 103 119

Škodne rezervacije 635.240.895 642.687.051 648.827.459 99 99

Rezervacije za bonuse in popuste 19.105.924 17.382.035 15.845.556 110 110

Druge zavarovalno-tehnične rezervacije 11.580.177 11.530.442 10.014.327 100 115

Skupaj 2.660.788.314 2.600.442.122 2.333.655.174 102 111

Pozavarovanje

Skupina Triglav ima dostop do svetovnega poza-
varovalnega trga preko Pozavarovalnice Triglav 
Re. Pri vseh pozavarovalnih in sozavarovalnih 
pogodbah so bili tudi v letu 2016 doseženi opti-
malni pogoji kritja.

V zunanjo izravnavo smo odvedli 2 odstotka več 
pozavarovalne premije kot leto prej oziroma 77,3 
milijona evrov. Pozavarovalna premija predstavlja 
8,3 odstotka skupne obračunane kosmate zava-
rovalne premije. Sprememba prenosnih premij 
za pozavarovalni del je dosegla 1,5 milijona evrov 
(indeks 45). Iz pozavarovanja smo prejeli za 21,3 
milijona evrov obračunanih deležev pozavarova-
teljev v kosmatih škodah (indeks 88). Sprememba 
škodnih rezervacij za pozavarovalni del je znašala 
5,6 milijona evrov (–9,0 milijonov evrov v pre-
teklem letu). Iz pozavarovanja smo prejeli tudi 
139 tisoč evrov pozavarovalnih provizij, kar je 93 
odstotkov manj kot leto prej. Pozavarovalni rezul-
tat je bil negativen in je znašal –48,8 milijona 
evrov (leto prej –55,0 milijonov evrov).

7.8.2 Zavarovalnica Triglav 

Zavarovalnotehnične rezervacije 

Ob koncu leta je Zavarovalnica Triglav oblikovala 
za 2.076,3 milijona evrov kosmatih zavarovalno-
-tehničnih rezervacij, kar je 1 odstotek več kot 
predhodno leto. Njihov obseg je bil pri premoženj-
skih zavarovanjih nižji za 1 odstotek, pri življenjskih 
zavarovanjih pa se je povišal za 2 odstotka. 

Ob primerjavi posameznih vrst rezervacij na 
zadnji dan leta 2016 z enakim dnem predhod-
nega leta ugotovimo naslednja gibanja:

 � Kosmate prenosne premije so se povišale za 
4 odstotke, na 188,5 milijona evrov. Povišala 
se je prenosna premija premoženjskih zavaro-
vanj, ki je znašala 188,1 milijona evrov (indeks 
104), kot tudi življenjskih zavarovanj, ki je 
dosegla 420 tisoč evrov (indeks 101). 

 � Kosmate škodne rezervacije so bile za 3 
odstotke nižje in so znašale 471,2 milijona 
evrov. Pri premoženjskih zavarovanjih so bile 
prav tako za 3 odstotke nižje in so dosegle 
453,4 milijona evrov. Pri življenjskih zavaro-
vanjih so se znižale za 7 odstotkov, na 17,9 
milijona evrov. Poleg kosmatih škodnih rezer-
vacij, popisanih v višini 175,1 milijona evrov 
(indeks 106), in škodnih rezervacij iz sprejetega 
sozavarovanja v višini 1,3 milijona evrov, smo 
oblikovali še za 261,2 milijona evrov kosmatih 
škodnih rezervacij za nastale in neprijavljene 
škode. Rezervacije za nastale neprijavljene 
škode so aktuarski izračun, ki temelji na vzorcu 
likividranih škod v preteklih obdobjih. Znesek 
likvidiranih škod je že nekaj let v trendu upa-
danja, zato je prišlo tudi do zmanjšanja obsega 
teh rezervacij. Rezervacije za cenilne stroške so 
se povečale za 1 odstotek, dosegle so 43,9 mili-
jona evrov, rezervacije za pričakovane regrese 
pa so kosmate škodne rezervacije znižale za 
10,3 milijona evrov (indeks 98). 

 � Matematične rezervacije so bile višje za 2 
odstotka in so dosegle 1.390,4 milijona evrov. 
Od tega je bilo 731,8 milijona evrov matema-
tičnih rezervacij kritnega sklada življenjskih 
zavarovanj, 431,1 milijona evrov matema-
tičnih rezervacij kritnega sklada naložbenih 
življenjskih zavarovanj, 192,1 milijona evrov 
matematičnih rezervacij kritnih skladov 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in 35,4 milijona evrov matema-
tičnih rezervacij kritnih skladov prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v času 
plačevanja rent. Gibanje matematičnih rezer-
vacij je bilo skladno s tekočo dinamiko plačane 
zavarovalne premije in izplačanih zavaroval-
nin. Pri tem ni prišlo do bistvenih sprememb 
v primerjavi s preteklim letom. Pomembnejši 
spremembi sta le zvišanje presežka prevred-
notenja (senčno računovodstvo) za 6,2 milijona 
evrov in sočasno znižanje interno določene 
maksimalne obrestne mere, ki jo uporab-
ljamo za vrednotenje obveznosti življenjskih 
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zavarovanj. Zaradi znižanja interno določene 
maksimalne obrestne mere so se matematične 
rezervacije kritnega sklada življenjskih zavaro-
vanj povišale za 4,6 milijona evrov. 

 � Rezervacije za bonuse in popuste so bile višje 
za 10 odstotkov in so znašale 18,5 milijona 
evrov.

 � Druge zavarovalnotehnične rezervacije so 
bile za 30 odstotkov višje kot leto prej, dosegle 
so 7,7 milijona evrov. Razlog za njihovo rast 
je predvsem v povečanju rezervacij za kritne 
sklade prostovoljnih dodatnih pokojninskih 
zavarovanj v času izplačevanja rent na podlagi 
izračuna testa ustreznosti rezervacij (LAT - Lia-
bility Adequacy Test).

Kosmate zavarovalnotehnične rezervacije Zavarovalnice Triglav na dan 31. 12. 2016

Kosmate zavarovalnotehnične rezervacije Indeks

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2014 2016/2015 2015/2014

Prenosne premije 188.487.876 180.558.991 182.902.536 104 99

Matematične rezervacije 1.390.394.245 1.364.323.055 1.347.810.649 102 101

Škodne rezervacije 471.240.774 486.247.722 508.999.132 97 96

Rezervacije za bonuse in popuste 18.495.379 16.817.528 15.380.257 110 109

Druge zavarovalno-tehnične rezervacije 7.684.844 5.916.991 4.950.270 130 120

Skupaj 2.076.303.118 2.053.864.286 2.060.042.844 101 100

Pozavarovanje

Zavarovalnica Triglav je v zunanjo izravnavo 
odvedla 78,5 milijona evrov pozavarovalne in 
sozavarovalne premije, kar je za 8 odstotkov več v 
primerjavi s predhodnim letom. Delež pozavaro-
valne in sozavarovalne premije v sestavi skupne 
obračunane kosmate zavarovalne premije pred-
stavlja 13,2 odstotka in je višji za 0,9 odstotne 
točke. Iz naslova pozavarovanja in sozavarovanja 
smo prejeli za 20,9 milijona evrov obračunanih 
deležev pozavarovateljev v kosmatih škodah ali 
18 odstotkov manj. Iz pozavarovanja smo prejeli 
tudi 15,1 milijona evrov pozavarovalnih provizij, 
kar je 19 odstotkov več kot preteklo leto.
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7.9 Struktura finančnih 
naložb 

7.9.1 Skupina Triglav 

Finančna sredstva, naložbe v pridružene družbe 
in naložbene nepremičnine Skupine Triglav so 
dosegli 4-odstotno rast v primerjavi z letom prej 
in so znašali 3.077,0 milijona evrov. V strukturi 
vseh sredstev se je njihov delež povečal za 1,3 
odstotne točke na 86,1 odstotka.

Finančne naložbe Skupine Triglav na zadnji dan leta 2016

Finančne naložbe Indeks Struktura

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016

Naložbene nepremičnine 95.842.720 79.475.283 121 3,1 %

Naložbe v pridruženih družbah 6.826.400 6.939.700 98 0,2 %

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom 238.449.950 189.095.441 126 7,7 %

Dolžniški in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom 2.134.902.600 2.039.989.397 105 69,4 %

Dana posojila 29.824.585 26.760.736 111 1,0 %

Depoziti pri bankah 81.237.845 122.963.931 66 2,6 %

Ostale finančne naložbe 24.733.673 25.966.525 95 0,8 %

Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih 
pogodb pri cedentih

5.171.806 3.926.832 132 0,2 %

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje

459.982.822 464.733.923 99 14,9 %

Skupaj 3.076.972.401 2.959.851.766 104 100,0 %
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V letu 2016 je Skupina Triglav nadaljevala prila-
gajanje posameznih deležev naložbenih razredov 
finančnih sredstev ter tako dosledno izvajala 
strategijo ohranjanja visoke skupne bonitetne 
ocene svojih naložb. Največji, 69,4-odstotni delež 
v sestavi finančnih naložb Skupine so ohranili 
dolžniški in drugi vrednostni papirji s stalnim 
donosom (njihov delež se je povečal za 0,5 odsto-
tne točke). Ob koncu leta 2016 so dosegli višino 
2.134,9 milijona evrov, 5 odstotkov več kot ob 
koncu leta 2015.

Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganje, so bile nižje za 
1 odstotek. Ob koncu leta so znašale 460,0 mili-
jonov evrov, v strukturi finančnih naložb pa so 
imele 14,9-odstotni delež. 

Skladno z naložbeno politiko so se naložbe v del-
nice in druge vrednostne papirje s spremenljivim 
donosom povečale za 26 odstotkov in dosegle 
238,4 milijona evrov. V sestavi finančnih naložb 
se je njihov delež povečal za 1,4 odstotne točke, 
na 7,7 odstotka.

Naložbene nepremičnine v vrednosti 95,8 mili-
jona evrov so bile za 21 odstotkov višje kot ob 
koncu leta 2015 predvsem zaradi preknjižbe 
nepremičnin iz osnovnih sredstev. V strukturi 
finančnih naložb so imele 3,1-odstotni delež. 

Depoziti pri bankah so bili za 34 odstotkov nižji 
in so dosegli 81,2 milijona evrov oz. 2,6-odsto-
tni delež v sestavi finančnih naložb. Zmanjšanje 
je posledica izredno nizkih pasivnih bančnih 

obrestnih mer in s tem drugačnega načina urav-
navanja likvidnosti.

Dana posojila so zaradi dodatnih posojil zunaj 
Skupine Triglav dosegla 11-odstotno povišanje. Z 
29,8 milijona evrov so predstavljala 1,0-odstotni 
delež finančnih naložb. Ostale finančne naložbe 
predstavljajo 0,8-odstotni delež v strukturi 
finančnih naložb in vrednost 24,7 milijona evrov.

Finančne naložbe v pridružene družbe so bile za 2 
odstotka nižje kot ob koncu leta 2015 (0,2-odsto-
tni delež) in so dosegle 6,8 milijona evrov. Finančne 
naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih 
pogodb pri cedentih so se povečale za 32 odstot-
kov in so znašale 5,2 milijona evrov. V strukturi 
finančnih naložb so imele le 0,2-odstotni delež.

Po sektorju izdajatelja so državne obveznice 
ohranile največji, 50,1-odstotni delež. Njihov 
obseg se je v primerjavi s koncem leta 2015 
znižal za 8 odstotkov, delež pa je bil manjši za 
7,1 odstotne točke. Večina znižanja je posledica 
nove metodologije po Solventnosti II in njenih 
zahtev glede razvrščanja vrednostnih papirjev po 
sektorju in analitski obravnavi državnih garancij 
(prerazporeditev iz državnih v finančne in pod-
jetniške dolžniške vrednostne papirje). Zaradi 
omenjene spremembe metodologije sta se v 
strukturi dolžniških vrednostnih papirjev pove-
čala deleža podjetniških (23,6-odstotni delež) in 
finančnih obveznic (25,5-odstotni delež). Manjši 
(za 0,3 odstotne točke) je bil delež strukturiranih 
obveznic in njihova vrednost (indeks 73). 

Pregled dolžniških vrednostnih papirjev Skupine Triglav po sektorju izdajatelja  
v letih 2016 in 2015 

Dolžniški vrednostni papirji Indeks Struktura

Sektor izdajatelja 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Podjetniške 504.467.444 470.577.303 107 23,6 % 23,1 %

Finančne 543.495.982 377.058.528 144 25,5 % 18,5 %

Državne 1.068.719.391 1.167.256.349 92 50,1 % 57,2 %

Strukturirane 18.219.783 25.097.218 73 0,9 % 1,2 %

Skupaj 2.134.902.600 2.039.989.397 105 100,0 % 100,0 %

Opomba: Podatki ne vključujejo naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.

V strukturi dolžniških vrednostnih papirjev glede 
na bonitetno oceno izdajatelja se je ponovno 
nadaljevalo zmanjšanje izpostavljenosti do 
obveznic najvišje bonitetne ocene, predvsem 
zaradi znižanja bonitetne ocene Finske v razred 
AA. Ob dvigu bonitetne ocene Slovenije v 

tretjem četrtletju iz razreda BBB v A je prišlo do 
spremembe v strukturi dolžniških vrednostnih 
papirjev bonitetnega razreda A (indeks 221). 
Večji delež obveznic v bonitetnih razredih, ki so 
nižje od BBB (predstavljajo 18,4-odstotni delež), 
je predvsem posledica novih nakupov obveznic.
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Pregled dolžniških vrednostnih papirjev Skupine Triglav glede na bonitetno oceno izdajatelja  
v letih 2016 in 2015

Dolžniški vrednostni papirji Indeks Struktura

Bonitetna ocena 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

AAA 211.893.186 270.712.813 78 9,9 % 13,3 %

AA 126.423.500 79.607.769 159 5,9 % 3,9 %

A 576.015.797 260.515.926 221 27,0 % 12,8 %

BBB 741.012.325 997.078.824 74 34,7 % 48,9 %

Nižje od BBB 392.749.250 338.017.756 116 18,4 % 16,6 %

Brez ocene 86.808.541 94.056.308 92 4,1 % 4,6 %

Skupaj 2.134.902.600 2.039.989.397 105 100,0 % 100,0 %

Opomba: Podatki ne vključujejo naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.

Izpostavljenost dolžniških vrednostnih papir-
jev do posameznih držav se je spremenila 
zaradi cenovnih nihanj in aktivnega trgovanja. 
V letu 2016 smo bili najbolj nakupno aktivni 
pri vlaganjih v naložbe francoskih, španskih in 
nizozemskih izdajateljev. Manjša izpostavljenost 
do Slovenije pa je predvsem posledica zapad-
losti dolžniških vrednostnih papirjev v zadnjem 
četrtletju.

Pregled dolžniških vrednostnih papirjev Skupine Triglav po državi izdajatelja v letih 2016 in 2015  

Dolžniški vrednostni papirji Indeks Struktura

Država izdajatelja 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Slovenija 443.032.245 515.076.149 86 20,8 % 25,2 %

Nemčija 160.146.983 164.673.003 97 7,5 % 8,1 %

Nizozemska 171.442.648 158.994.228 108 8,0 % 7,8 %

Španija 165.634.669 151.086.175 110 7,8 % 7,4 %

Italija 121.225.847 137.039.034 88 5,7 % 6,7 %

Francija 136.772.348 105.750.984 129 6,4 % 5,2 %

Drugo 936.647.861 807.369.824 116 43,9 % 39,6 %

Skupaj 2.134.902.600 2.039.989.397 105 100,0 % 100,0 %

Opomba: Podatki ne vključujejo naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. 

Obseg delniških naložb (delnice in drugi vredno-
stni papirji s spremenljivim donosom in naložbe 
v pridružene družbe) se je povečal za 25 odstot-
kov, predvsem zaradi nakupov enot ali delnic 
obvezniških in denarnih skladov na razvitih trgih. 
Naložbe v sklade predstavljajo 72 odstotkov vseh 
delniških naložb. Znotraj skladov pa je približno 
polovica sredstev investiranih v obvezniške in 
denarne sklade. 
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Struktura delniških naložb Skupine Triglav v letih 2016 in 2015

 Delniške naložbe Indeks Struktura

 Vrsta delniške naložbe 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Delnice 68.892.275 70.164.963 98 28,1 % 35,8 %

Delniški skladi 89.046.478 107.757.536 83 36,3 % 55,0 %

Obvezniški skladi 39.428.528 5.014.388 786 16,1 % 2,6 %

Denarni skladi 42.053.747 2.251.873 1.868 17,1 % 1,1 %

Ostali skladi 5.855.322 10.846.381 54 2,4 % 5,5 %

Skupaj 245.276.350 196.035.141 125 100,0 % 100,0 %

Delniške naložbe Skupine Triglav po geografskih regijah v letih 2016 in 2015

Delniške naložbe Indeks Struktura

Geografska regija 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Slovenija 59.816.111 67.747.852 88 24,4 % 34,6 %

Razviti trgi 160.652.378 99.929.844 161 65,5 % 51,0 %

Razvijajoči se trgi 15.428.349 19.508.920 79 6,3 % 10,0 %

Balkan 9.379.512 8.848.525 106 3,8 % 4,5 %

Skupaj 245.276.350 196.035.141 125 100,0 % 100,0 %
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7.9.2 Zavarovalnica Triglav

Na zadnji dan leta 2016 so bili finančna sredstva, 
naložbe v odvisne in pridružene družbe ter nalož-
bene nepremičnine Zavarovalnice Triglav izkazani 
v višini 2.436,3 milijona evrov, kar je 2 odstotka 
več kot leto prej. Njihov delež se je v strukturi 
vseh sredstev zmanjšal za 0,1 odstotne točke in 
predstavlja 88,9 odstotka. 

Finančne naložbe Zavarovalnice Triglav na zadnji dan leta 2016 in 2015

Finančne naložbe Indeks Struktura

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016

Naložbene nepremičnine 49.611.417 52.870.808 94 2,0 %

Naložbe v odvisnih in pridruženih družbah 140.135.485 141.948.911 99 5,8 %

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom 139.671.350 110.176.657 127 5,7 %

Dolžniški in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom 1.589.007.928 1.525.459.475 104 65,2 %

Dana posojila 43.651.675 40.038.012 109 1,8 %

Depoziti pri bankah 37.045.982 66.846.988 55 1,5 %

Ostale finančne naložbe 1.700.237 2.620.871 65 0,1 %

Izvedeni finančni instrumenti 1.423.429 2.708.914 53 0,1 %

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbena tveganja 434.043.269 446.589.561 97 17,8 %

Skupaj 2.436.290.771 2.389.260.196 102 100,0 %
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Skladno z naložbeno politiko se je struktura 
naložbenega portfelja zavarovalnice v letu 
2016 spremenila. Največji, 65,2-odstotni delež v 
sestavi finančnih naložb zavarovalnice so ohra-
nili dolžniški in drugi vrednostni papirji s stalnim 
donosom. Dosegli so višino 1.589,0 milijona 
evrov ali 4 odstotke več kot ob koncu leta 2015. 

Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganje, so se znižale za 
3 odstotke in so ob koncu leta znašale 434,0 mili-
jonov evrov. V strukturi finančnih naložb so imele 
17,8-odstotni delež. 

Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe 
so znašale 140,1 milijona evrov in bile za 1 odsto-
tek nižje kot ob koncu leta 2015. V strukturi 
finančnih naložb so imele 5,8-odstotni delež. 
Na njihovo zmanjšanje so vplivale spremembe 
v Skupini Triglav (podrobneje v [→ točki 9.2.2]).

Skladno z naložbeno politiko so se za 27 odstotkov 
povečale naložbe v delnice in druge vrednostne 
papirje s spremenljivim donosom. Dosegle so 
139,7 milijona evrov, njihov delež v sestavi finanč-
nih naložb pa se je povečal za 1,1 odstotne točke, 
na 5,7 odstotka.

Naložbene nepremičnine v višini 49,6 milijona 
evrov so bile zaradi uspešno izvedenih prodaj 
določenih nepremičnin v letu 2016, skladno s 
politiko upravljanja nepremičnin, za 6 odstotkov 

nižje. V strukturi finančnih naložb so imele 
2,0-odstotni delež. 

Dana posojila so se povečala za 9 odstotkov 
zaradi dodatnih posojil znotraj in zunaj Skupine 
Triglav. S 43,7 milijona evrov so predstavljala 
1,8-odstotni delež finančnih naložb. 

Depoziti pri bankah so bili nižji za 45 odstotkov in 
so dosegli vrednost 37,0 milijonov evrov. V struk-
turi finančnih naložb imajo 1,5-odstotni delež 
(2,8-odstotnega ob koncu leta 2015). Zmanjša-
nje je posledica izredno nizkih pasivnih bančnih 
obrestnih mer in s tem drugačnega načina urav-
navanja likvidnosti.

Ostale finančne naložbe v višini 1,7 milijona 
evrov (indeks 65) in izvedeni finančni instrumenti 
v vrednosti 1,4 milijona evrov (indeks 53) imajo 
v strukturi finančnih naložb le po 0,1-odstotni 
delež.

Po sektorju izdajatelja so državne obveznice 
ohranile največji, 45,5-odstotni delež v sestavi 
dolžniških vrednostnih papirjev. Njihov obseg je 
bil manjši za 15 odstotkov, delež pa za 10,1 odsto-
tnih točk. Večina zmanjšanja je posledica že prej 
omenjene spremembe metodologije razvrščanja 
vrednostnih papirjev. Zaradi tega sta se v strukturi 
dolžniških vrednostnih papirjev povečala deleža 
podjetniških obveznic (23,4-odstotni delež) in 
finančnih obveznic (29,9-odstotni delež).

Pregled dolžniških vrednostnih papirjev Zavarovalnice Triglav po sektorju izdajatelja  
v letih 2016 in 2015 

Dolžniški vrednostni papirji Indeks Struktura

Sektor izdajatelja 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Podjetniške 372.586.888 330.059.084 113 23,4 % 21,6 %

Finančne 474.830.118 322.557.140 147 29,9 % 21,1 %

Državne 723.371.452 847.746.971 85 45,5 % 55,6 %

Strukturirane 18.219.471 25.096.280 73 1,1 % 1,6 %

Skupaj 1.589.007.928 1.525.459.475 104 100,0 % 100,0 %

Opomba: Podatki ne vključujejo naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.

V strukturi dolžniških vrednostnih papirjev glede 
na bonitetno oceno izdajatelja se je nadaljevalo 
zmanjšanje izpostavljenosti do obveznic naj-
višje bonitetne ocene AAA, iz istega razloga kot 
pri Skupini – znižanje bonitetne ocene Finske 
v razred AA. Omenjeno pojasnjuje več kot dve 
tretjini sprememb znotraj bonitetnih razredov 
AAA in AA. Z dvigom bonitetne ocene Slovenije 
v tretjem četrtletju iz razreda BBB v A je prišlo 

do spremembe v strukturi dolžniških vredno-
stnih papirjev bonitetnega razreda A (indeks 
201). Povečanje izpostavljenosti so dosegle tudi 
obveznice bonitetnega razreda, ki je nižji od BBB 
(indeks 118), kar je predvsem posledica novih 
nakupov teh obveznic.
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Pregled dolžniških vrednostnih papirjev Zavarovalnice Triglav po državi izdajatelja  
v letih 2016 in 2015   

Dolžniški vrednostni papirji Indeks Struktura

Država izdajatelja 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Slovenija 322.697.290 356.141.605 91 20,3 % 23,3 %

Španija 155.739.338 142.750.925 109 9,8 % 9,4 %

Nemčija 133.583.592 137.581.785 97 8,4 % 9,0 %

Nizozemska 129.887.704 114.412.956 114 8,2 % 7,5 %

Francija 125.139.685 90.931.009 138 7,9 % 6,0 %

Italija 100.416.716 121.425.167 83 6,3 % 8,0 %

Drugo 621.543.604 562.216.028 111 39,1 % 36,9 %

Skupaj 1.589.007.928 1.525.459.475 104 100,0 % 100,0 %

Opomba: Podatki ne vključujejo naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. 

Pregled dolžniških vrednostnih papirjev Zavarovalnice Triglav glede na bonitetno oceno izdajatelja 
v letih 2016 in 2015

Dolžniški vrednostni papirji Indeks Struktura

Bonitetna ocena 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

AAA 174.284.679 228.870.548 76 11,0 % 15,0 %

AA 116.689.806 74.863.752 156 7,3 % 4,9 %

A 465.072.571 231.117.017 201 29,3 % 15,2 %

BBB 636.408.897 810.101.227 79 40,1 % 53,1 %

Nižje od BBB 149.074.194 126.109.677 118 9,4 % 8,3 %

Brez ocene 47.477.781 54.397.254 87 3,0 % 3,6 %

Skupaj 1.589.007.928 1.525.459.475 104 100,0 % 100,0 %

Opomba: Podatki ne vključujejo naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.

Spremembe v izpostavljenosti dolžniških vredno-
stnih papirjev do posameznih držav so posledica 
cenovnih nihanj in aktivnega trgovanja. Nakupno 
smo bili v tem letu najbolj aktivni pri vlaganjih 
v naložbe francoskih, nizozemskih in španskih 
izdajateljev. Manjša izpostavljenost do Slovenije 
je predvsem posledica zapadlosti dolžniških vre-
dnostnih papirjev v zadnjem četrtletju.

Delež delniških naložb (delnice in drugi vredno-
stni papirji s spremenljivim donosom ter naložbe 
v odvisne in pridružene družbe) se je v skupni 
strukturi finančnih naložb povečal za 11 odstot-
kov, zaradi nakupov enot ali delnic obvezniških 
in denarnih skladov na razvitih trgih.
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Struktura delniških naložb Zavarovalnice Triglav v letih 2016 in 2015

 Delniške naložbe Indeks Struktura

 Vrsta delniške naložbe 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Delnice 193.754.358 197.672.215 98 69,2 % 78,4 %

Delniški skladi 34.575.704 40.955.264 84 12,4 % 16,2 %

Obvezniški skladi 20.789.750 4.036.591 515 7,4 % 1,6 %

Denarni skladi 25.161.900 0 0 9,0 % 0,0 %

Ostali skladi 5.525.121 9.461.497 58 2,0 % 3,8 %

Skupaj 279.806.834 252.125.568 111 100,0 % 100,0 %

Delniške naložbe Zavarovalnice Triglav po geografskih regijah v letih 2016 in 2015

Delniške naložbe Indeks Struktura

Geografska regija 31. 12. 2016 31. 12. 2015 2016/2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Slovenija 189.182.661 197.430.305 96 67,6 % 78,3 %

Razviti trgi 77.573.080 42.075.285 184 27,7 % 16,7 %

Razvijajoči se trgi 8.970.832 9.106.584 99 3,2 % 3,6 %

Balkan 4.080.262 3.513.394 116 1,5 % 1,4 %

Skupaj 279.806.834 252.125.568 111 100,0 % 100,0 %
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Finančni rezultat  
Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav

 � Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 
11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. 

 � Čisti poslovni izid Zavarovalnice Triglav je za 29 odstotkov presegel rezultat 
predhodnega leta in znaša 75,3 milijona evrov, dobičkonosnost kapitala je 
13,8-odstotna. 

 � Kombinirani količnik je izboljšala večina zavarovalnih družb Skupine zunaj 
matičnega trga. 

 � Nižji donosi od finančnih naložb Skupine so predvsem posledica nižjih neto 
obrestnih prihodkov in nižjih neto dobičkov iz naslova prodaj finančnih 
sredstev.

8

8.1 Skupina Triglav

Dobro poslovanje, značilno za leto 2016, je 
Skupina Triglav zaključila s čistim dobičkom  
v višini 82,3 milijona evrov. Čisti poslovni 
izid lastnikov obvladujoče družbe je znašal 
81,9 milijona evrov (indeks 92), čisti poslovni 
izid manjšinskih lastnikov pa 396 tisoč evrov 
(predhodno leto 36 tisoč evrov). Poslovni 
izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo je pre-
segel pričakovanja in dosegel 95,1 milijona 
evrov. Čista dobičkonosnost kapitala je bila 
11,4-odstotna. 

Kombinirani količnik ostaja ugoden in znaša 
92,9 odstotka (v letu 2015 92,8 odstotka). 
Kazalnik izkazuje dobičkonosnost poslovanja 
premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj. 
Njegova vrednost pod 100 odraža pozitivno 
poslovanje premoženjskih in zdravstvenih 
zavarovanj iz osnovne dejavnosti, brez dono-
sov iz naložb. 

82,3 mio EUR 
Čisti dobiček 

Skupine Triglav
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Pregled kombiniranih količnikov premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj v Skupini Triglav in  
po posameznih zavarovalnicah v letu 2016 ter primerjava z letom 2015

Zavarovalnica 2016 2015 Sprememba

Zavarovalnica Triglav 87,9 % 86,2 % 1,7 o. t.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica 99,5 % 98,9 % 0,7 o. t.

Pozavarovalnica Triglav Re 96,7 % 93,6 % 3,1 o. t.

Triglav Osiguranje, Zagreb 107,4 % 119,4 % –12,0 o. t.

Triglav Osiguranje, Sarajevo 99,8 % 99,8 % 0,0 o. t.

Lovćen Osiguranje, Podgorica 92,3 % 111,8 % –19,5 o. t.

Triglav Osiguranje, Beograd 102,2 % 107,3 % –5,1 o. t.

Triglav Osiguranje, Banja Luka 100,7 % 102,3 % –1,6 o. t.

Triglav Osiguruvanje, Skopje 99,1 % 101,7 % –2,6 o. t.

Skupina Triglav 92,9 % 92,8 % 0,1 o. t.

8.1.1 Prihodki od zavarovalnih premij, 
odhodki za škode in obratovalni 
stroški

Čisti prihodki od zavarovalnih premij (izračunani 
iz obračunanih kosmatih zavarovalnih in sozava-
rovalnih premij, zmanjšani za pozavarovalni del 
in popravljeni za spremembo kosmate prenosne 
premije, ki je korigirana za delež pozavarovate-
ljev v prenosni premiji) so bili za 1 odstotek višji 
kot predhodno leto in so dosegli 849,6 milijona 
evrov. Čisti prihodki od zdravstvenih zavarovalnih 
premij so se povečali za 5 odstotkov, od premo-
ženjskih zavarovalnih premij za 1 odstotek, pri 
življenjskih zavarovalnih premijah pa so ostali 
približno na ravni preteklega leta (indeks 100). 
Obračunana zavarovalna premija, oddana v poza-
varovanje in sozavarovanje, je bila za 3 odstotke 
višja kot predhodno leto in je znašala 79,1 mili-
jona evrov. Sprememba čistih prenosnih premij 
je bila negativna, njena vrednost je znašala –7,3 
milijona evrov (leto prej –2,9 milijona evrov). 

Čisti odhodki za škode (kosmati zneski škod, 
povišani za cenilne stroške, zmanjšani za poza-
varovalni in sozavarovalni del in regresne terjatve 
ter popravljeni za spremembo kosmatih škodnih 
rezervacij, ki so korigirane za delež pozavarovate-
ljev in sozavarovateljev na teh rezervacijah) so se 
povečali za 1 odstotek, na 577,1 milijona evrov. 
Čisti odhodki za škode zdravstvenih zavarovanj 
so se povišali za 6 odstotkov zaradi rasti obra-
čunanih kosmatih zneskov škod (podrobneje v 
→ točki 7.6.1). Pri življenjskih zavarovanjih so 
bili višji za 1 odstotek, medtem ko so bili pri 
premoženjskih zavarovanjih nižji za 1 odstotek. 
Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavaro-
vateljev v kosmatih škodah so se zmanjšali za 8 
odstotkov, na 21,7 milijona evrov. Sprememba 
čistih škodnih rezervacij je znašala –14,2 milijona 

evrov, leto prej pa –8,4 milijona evrov. Odhodki iz 
izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zava-
rovanj so bili za 7 odstotkov nižji in so dosegli 7,0 
milijona evrov.

Obratovalni stroški (stroški pridobivanja zavaro-
vanj in drugi obratovalni stroški) so se povišali za 
3 odstotke in dosegli 208,7 milijona evrov. Stroški 
pridobivanja zavarovanj so bili višji za 4 odstotke 
in so znašali 141,0 milijonov evrov, drugi obra-
tovalni stroški pa so bili višji za 3 odstotke in so 
dosegli 67,7 milijona evrov.  

8.1.2 Prihodki in odhodki od finančnih 
sredstev

Prihodki od finančnih sredstev so bili nižji za 
51 odstotkov in so dosegli 146,0 milijona evrov. 
Prihodki od finančnih sredstev v povezanih druž-
bah so upadli za 43 odstotkov in so znašali 3,1 
milijona evrov. Prihodki od ostalih finančnih 
sredstev v višini 119,4 milijona evrov so se zni-
žali za 41 odstotkov. Tudi čisti neiztrženi dobički 
naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje, so bili manjši, in sicer za 75 
odstotkov. Dosegli so 23,5 milijona evrov. 

Finančni odhodki v vrednosti 42,5 milijona evrov 
so se znižali za 76 odstotkov. Od tega so odhodki 
od finančnih sredstev v povezanih družbah zna-
šali 3,2 milijona evrov (indeks 174), odhodki od 
ostalih finančnih sredstev pa 37,9 milijona evrov. 
Slednji so se znižali za 60 odstotkov. Čiste neiztr-
žene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganje, v vrednosti 1,5 
milijona evrov, so bile nižje za 98 odstotkov. Traj-
nih slabitev je bilo za 3,2 milijona evrov ali za 16 
odstotkov manj kot predhodno leto. 
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Donosi od finančnih naložb (brez donosov 
naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje) predstavljajo razliko med 
prihodki in odhodki od finančnih sredstev. Zni-
žali so se za 27 odstotkov in dosegli 81,5 milijona 
evrov. Razlog za nižji donos so predvsem nižji 
neto dobički z naslova prodaj finančnih sredstev, 
pozitiven vpliv pa je imelo prevrednotenje 
finančnih sredstev. V primerjavi s predhodnim 
letom so bili nižji tako neto obrestni prihodki 
kot skupen učinek spremembe poštene vrednosti 
prek poslovnega izida in neto dobičkov z naslova 
prodaj finančnih sredstev.

Donosi od finančnih naložb vplivajo tudi na 
višino zavarovalno-tehničnih rezervacij ter na 
poslovni izid Skupine. Vpliv donosov od naložb 
na poslovni izid pred obdavčitvijo je opredeljen 
v [→ točki 8.1.3.] (tabela Struktura poslovnega 
izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo).

8.1.3 Sprememba drugih zavarovalno- 
-tehničnih rezervacij ter ostali 
prihodki in odhodki

Sprememba drugih zavarovalnotehničnih rezer-
vacij je obsegala 47,2 milijona evrov, kar je 22 
odstotkov manj kot predhodno leto. Pri tem je 
sprememba matematičnih rezervacij znašala 
48,5 milijona evrov (indeks 80), sprememba 
drugih rezervacij pa –1,3 milijona evrov (–296 
tisoč evrov v letu 2015). Na znižanje matema-
tičnih rezervacij je vplivalo predvsem njihovo 
znižanje v matični družbi, o čemer podrobneje 
poročamo v [→ točki 8.2.3]. 

Sprememba zavarovalnotehničnih rezervacij 
zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tve-
ganje, je znašala 777 tisoč evrov (–1,9 milijona 
evrov v letu 2015) zaradi povišanja vrednosti 
naložb, na katere je vezano premoženje teh 
zavarovanj. Odhodki za bonuse in popuste so se 
povišali za 11 odstotkov v primerjavi s predho-
dnim letom in dosegli 11,3 milijona evrov.

Drugi zavarovalni prihodki so bili nižji za 27 
odstotkov in so dosegli 5,4 milijona evrov. Znižali 
so se tudi drugi prihodki, in sicer za 31 odstot-
kov, na 53,5 milijona evrov. Drugi zavarovalni 
odhodki so se znižali za 6 odstotkov (17,0 mili-
jona evrov), drugi odhodki pa za 34 odstotkov 
(54,7 milijona evrov).
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Izkaz poslovnega izida Skupine Triglav za poslovno leto 2016 – po MSRP

 2016 2015 Indeks

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 849.594.001 839.167.224 101

 - obračunane kosmate zavarovalne premije 936.003.815 919.116.265 102

 - obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje -79.080.949 -77.045.634 103

 - sprememba prenosnih premij -7.328.865 -2.903.407 252

Prihodki od finančnih sredstev 146.017.485 300.908.574 49

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah 3.116.574 5.454.600 57

 - dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 
obračunan z uporabo kapitalske metode

188.105 1.024.797 18

 - dobički od prodaje 2.928.469 4.429.803 66

Prihodki od drugih finančnih sredstev 119.446.634 202.577.180 59

 - obresti 68.835.574 71.242.548 97

 - dividende 3.356.769 3.218.520 104

 - spremembe poštene vrednosti 7.813.764 39.290.809 20

 - dobički od prodaje 33.979.089 77.477.505 44

 - drugi finančni prihodki 5.461.438 11.347.798 48

Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje

23.454.277 92.876.794 25

Drugi zavarovalni prihodki 5.392.172 7.430.958 73

 - prihodki od provizij 252.793 2.494.636 10

 - drugi prihodki od zavarovalnih poslov 5.139.379 4.936.322 104

Drugi prihodki 53.537.175 77.260.256 69

Čisti odhodki za škode 577.102.418 570.343.294 101

 - obračunani kosmati zneski škod 606.019.569 594.840.516 102

 - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev -21.692.020 -23.535.397 92

 - sprememba škodnih rezervacij -14.175.200 -8.430.995 168

 - odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj 6.950.069 7.469.170 93

Sprememba drugih zavarovalnotehničnih rezervacij (brez NT) 47.211.325 60.340.392 78

Sprememba zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje 

776.648 1.882.145  

Odhodki za bonuse in popuste 11.331.630 10.202.959 111

Obratovalni stroški 208.675.708 201.796.133 103

 - stroški pridobivanja zavarovanj 141.003.013 136.158.419 104

 - drugi obratovalni stroški 67.672.695 65.637.714 103

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti 42.533.879 180.367.256 24

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah 3.174.191 1.160.415 274

 - izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 
obračunana z uporabo kapitalske metode

247.812 295.258 84

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 2.926.379 865.153 338

 - trajne oslabitve 0 4 0

Odhodki od drugih finančnih sredstev in obveznosti 37.853.884 95.773.879 40

 - obresti 1.314.505 2.177.446 60

 - sprememba poštene vrednosti 6.888.471 49.537.301 14

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 19.451.022 21.803.897 89

 - trajne oslabitve 3.197.025 3.827.445 84

 - drugi finančni odhodki 7.002.861 18.427.790 38

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje

1.505.804 83.432.962 2

Drugi zavarovalni odhodki 17.038.345 18.212.146 94

Drugi odhodki 54.732.790 82.909.300 66

Poslovni izid pred obdavčitvijo 95.138.090 102.477.677 93

Odhodek za davek 12.806.316 13.616.483 94

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 82.331.774 88.861.194 93

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe 81.935.753 88.825.435 92

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev 396.021 35.759 1.107
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Kazalniki finančnega rezultata Skupine Triglav

Kazalniki finančnega rezultata 2016 2015 2014

Škodni količnik 62,0 % 62,5 % 66,2 %

Odhodkovni količnik 30,9 % 30,3 % 30,0 %

Kombinirani količnik 92,9 % 92,8 % 96,3 %

Delež kosmatih obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji 25,3 % 25,2 % 26,0 %

Obračunana kosmata zavarovalna premija na zaposlenega v zavarovalnici (v EUR) 211.478 209.796 199.516

*Upoštevani so samo zaposleni v zavarovalnicah in pozavarovalnici Skupine Triglav.

Struktura poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo*

2016 2015

 Premoženje Življenje Zdravstvo Skupaj Premoženje Življenje Zdravstvo Skupaj

Poslovni izid iz zavarovalno-tehničnega dela 38.843.797 13.286.716 2.427.265 54.557.778 32.997.840 13.165.312 3.575.415 49.738.567

Poslovni izid iz finančnih naložb 32.046.207 4.426.697 1.039.953 37.512.857 36.062.925 10.379.009 1.899.830 48.341.764

Poslovni izid zavarovalne dejavnosti  
pred obdavčitvijo 70.890.004 17.713.413 3.467.218 92.070.635 69.060.765 23.544.321 5.475.245 98.080.331

Poslovni izid nezavarovalne dejavnosti  3.067.454   4.397.347

Poslovni izid pred obdavčitvijo skupaj    95.138.090    102.477.677

* Dobiček iz donosa od finančnih naložb je znižan za donos, ki ga zavarovalnice Skupine zagotavljajo zavarovalcem življenjskih zavarovanj v obliki zagotovljenega donosa, določenega v zavarov-
alnih pogodbah. Dodatno je donos od finančnih naložb znižan tudi za višino povišanja matematičnih rezervacij zaradi znižanja interno določene maksimalne obrestne mere, ki se uporablja za 
vrednotenje obveznosti življenjskih zavarovanj.
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8.2 Zavarovalnica Triglav 

Tudi Zavarovalnica Triglav je v letu 2016 dobro 
poslovala in poslovno leto zaključila z dobičkom. 
Čisti poslovni izid je bil za 29 odstotkov višji kot 
predhodno leto in je dosegel 75,3 milijona evrov. 
Poslovni izid pred obdavčitvijo se je prav tako 
povišal, in sicer za 22 odstotkov, na 83,4 milijona 
evrov. Razlog za visoko rast čistega poslovnega 
izida in poslovnega izida pred obdavčitvijo je 
predvsem v visokih trajnih slabitvah finančnih 
sredstev povezanih družb v preteklem letu. Čista 
dobičkonosnost kapitala je znašala 13,8 odstotka 
in se je povišala za 2,9 odstotne točke. 

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj 
je dosegel 87,9 odstotka. Njegova vrednost je 
višja za 1,7 odstotne točke. 

8.2.1 Prihodki od zavarovalnih premij, 
odhodki za škode in  
obratovalni stroški

Čisti prihodki od zavarovalnih premij (izračunani 
iz obračunanih kosmatih zavarovalnih in sozava-
rovalnih premij, zmanjšanih za pozavarovalni del 
in popravljeni za spremembo kosmate prenosne 
premije, ki je korigirana za delež pozavarovateljev 
v prenosni premiji) so bili za 1 odstotek nižji kot 
predhodno leto in so dosegli 509,8 milijona evrov. 
Tudi čisti prihodki premoženjskih zavarovalnih 

premij so bili za 1 odstotek nižji, pri življenj-
skih zavarovanjih pa za 3 odstotke. Obračunana 
zavarovalna premija, oddana v pozavarovanje in 
sozavarovanje, je znašala 78,5 milijona evrov ali 
8 odstotkov več kot predhodno leto. Sprememba 
čistih prenosnih premij je znašala –4,9 milijona 
evrov (preteklo leto 3,2 milijona evrov). 

Čisti odhodki za škode (kosmati zneski škod, 
povečani za cenilne stroške, zmanjšani za poza-
varovalni in sozavarovalni del in regresne terjatve 
ter popravljeni za spremembo kosmatih škodnih 
rezervacij, ki so korigirane za delež pozavarova-
teljev in sozavarovateljev na teh rezervacijah) so 
ostali v višini 350,7 milijona evrov približno na 
ravni preteklega leta (indeks 100). Pri premoženj-
skih zavarovanjih so bili čisti odhodki za škode 
nižji za 1 odstotek, pri življenjskih zavarovanjih 
pa višji za 2 odstotka. Obračunani deleži pozava-
rovateljev in sozavarovateljev v kosmatih škodah 
so se znižali za 17 odstotkov in znašali 20,7 mili-
jona evrov. Sprememba čistih škodnih rezervacij 
je znašala –19,8 milijona evrov (indeks 123). 

Obratovalni stroški (stroški pridobivanja zavaro-
vanj in drugi obratovalni stroški) so se povišali 
za 3 odstotke na 142,2 milijona evrov. Stroški 
pridobivanja zavarovanj so pri tem dosegli 102,6 
milijona evrov (indeks 103), drugi obratovalni 
stroški pa 39,6 milijona evrov (indeks 104).  
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8.2.3 Sprememba drugih  
zavarovalno-tehničnih rezervacij 
ter ostali prihodki in odhodki

Sprememba drugih zavarovalnotehničnih 
rezervacij je obsegala 28,8 milijona evrov, kar 
je 27 odstotkov manj kot preteklo leto. Pri tem 
je sprememba matematičnih rezervacij znašala 
28,2 milijona evrov (indeks 71) in sprememba 
drugih rezervacij 550 tisoč evrov (predhodno leto 
je znašala –737 tisoč evrov). Razloga za znižanje 
matematičnih rezervacij sta nekoliko nižji pripis 
dobička zavarovancem in oblikovanje dodatnih 
rezervacij z naslova znižanja obrestne mere, ki se 
uporablja za vrednotenje obveznosti življenjskih 
zavarovanj, v manjšem obsegu kot v letu 2015. 

Sprememba zavarovalnotehničnih rezervacij 
zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tvega-
nje, je dosegla –7,5 milijona evrov (indeks 185) 
zaradi znižanja vrednosti naložb, na katere je 
vezano premoženje teh zavarovanj. Odhodkov za 
bonuse in popuste je bilo za 9,1 milijona evrov 
(indeks 110).

Drugi zavarovalni prihodki so bili višji za 8 odstot-
kov in so dosegli 19,2 milijona evrov. Pri tem so 
prihodki od provizij znašali 15,2 milijona evrov 
(indeks 117). Povišali so se tudi drugi prihodki v 
višini 12,6 milijona evrov, in sicer za 37 odstot-
kov. Drugih zavarovalnih odhodkov je bilo za 8,5 
milijona evrov (indeks 108) in drugih odhodkov 
za 12,1 milijona evrov (indeks 105).
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8.2.2 Prihodki in odhodki  
od finančnih sredstev

Prihodki od finančnih sredstev so se znižali za 
58 odstotkov in dosegli 116,0 milijona evrov. 
Prihodkov od finančnih sredstev v povezanih 
družbah je bilo za 9,8 milijona evrov ali 69 odstot-
kov manj kot predhodno leto, predvsem zaradi 
lani izplačanih visokih dividend dveh odvisnih 
družb. Prihodki od ostalih finančnih sredstev v 
vrednosti 83,1 milijona evrov pa so upadli za 45 
odstotkov, predvsem zaradi nižjih dobičkov od 
prodaje in nižje spremembe poštene vrednosti. 
Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zava-
rovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so 
dosegli 23,1 milijona evrov, kar je 75 odstotkov 
manj kot predhodno leto. 

Finančni odhodki, ki so znašali 30,2 milijona 
evrov, so se zmanjšali za 85 odstotkov. Odhodki 
od finančnih sredstev v povezanih družbah so 
dosegli 552 tisoč evrov, medtem ko so pred-
hodno leto znašali 47,3 milijona evrov predvsem 
zaradi trajnih slabitev nekaterih odvisnih družb. 
Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obve-
znosti so bili nižji za 59 odstotkov in so dosegli 
28,3 milijona evrov, čiste neiztržene izgube 
naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje, pa so znašale 1,4 milijona 
evrov, 98 odstotkov manj kot predhodno leto.

Donosi od naložb (brez donosov naložb življenj-
skih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno 
tveganje) so razlika med prihodki in odhodki od 
finančnih sredstev. Dosegli so 64,1 milijona evrov 
in so bili za 3 odstotke nižji. Razlog za nižji donos 
so predvsem nižji neto dobički z naslova prodaj 
finančnih sredstev. 



Letno poročilo  
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 

2016

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>94

Finančni rezultat Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav

Poslovno  
poročilo           

Izkaz poslovnega izida Zavarovalnice Triglav za poslovno leto 2016 – po MSRP

 2016 2015 Indeks

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 509.765.204 517.040.236 99

 - obračunane kosmate zavarovalne premije 593.129.011 586.260.945 101

 - obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje -78.508.398 -72.460.618 108

 - sprememba prenosnih premij -4.855.409 3.239.909 -150

Prihodki od finančnih sredstev 115.997.114 274.883.169 42

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah 9.836.781 31.688.139 31

 - obresti 857.579 1.985.141 43

 - dividende 62.153 29.318.186 0

 - dobički od prodaje 8.911.599 376.413 2.368

 - drugi finančni prihodki 5.450 8.399 65

Prihodki od ostalih finančnih sredstev 83.084.119 151.322.413 55

 - obresti 48.356.136 48.917.584 99

 - dividende 2.367.645 2.484.054 95

 - spremembe poštene vrednosti 1.708.114 26.253.436 7

 - dobički od prodaje 29.252.705 68.541.989 43

 - drugi finančni prihodki 1.399.519 5.125.350 27

Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje

23.076.214 91.872.617 25

Drugi zavarovalni prihodki 19.160.149 17.683.831 108

 - prihodki od provizij 15.201.866 12.996.626 117

 - drugi prihodki od zavarovalnih poslov 3.958.283 4.687.205 84

Drugi prihodki 12.645.615 9.258.952 137

Čisti odhodki za škode 350.739.765 349.598.310 100

 - obračunani kosmati zneski škod 391.236.320 390.567.557 100

 - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev -20.679.367 -24.918.956 83

 - spremembe škodnih rezervacij -19.817.188 -16.050.291 123

Sprememba drugih zavarovalnotehničnih rezervacij 28.758.525 39.257.225 73

Sprememba zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje

7.469.473 4.032.292 185

Odhodki za bonuse in popuste 9.108.703 8.265.040 110

Obratovalni stroški 142.229.598 137.861.969 103

 - stroški pridobivanja zavarovanj 102.587.533 99.608.988 103

 - drugi obratovalni stroški 39.642.065 38.252.981 104

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti 30.163.394 200.067.115 15

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah 551.754 47.292.586 1

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 544.414 882.000 62

 - trajne oslabitve 0 46.351.490 0

 - drugi finančni odhodki 7.340 59.096 12

Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti 28.252.856 69.341.567 41

 - obresti 1.383.064 1.900.242 73

 - spremembe poštene vrednosti 1.885.016 34.068.361 6

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 18.158.535 20.502.755 89

 - trajne oslabitve 3.097.058 231.310 1.339

 - drugi finančni odhodki 3.729.183 12.638.899 30

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno 
tveganje

1.358.784 83.432.962 2

Drugi zavarovalni odhodki 8.476.079 7.835.999 108

Drugi odhodki 12.143.689 11.579.325 105

Poslovni izid pred obdavčitvijo 83.417.802 68.433.497 122

Odhodek za davek 8.084.200 9.927.679 81

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 75.333.602 58.505.818 129

Kazalniki finančnega rezultata Zavarovalnice Triglav 

Kazalniki finančnega rezultata 2016 2015 2014

Dobičkonosnost kapitala 13,8 % 10,9 % 8,7 %

Škodni količnik 55,7 % 55,2 % 53,2 %

Odhodkovni količnik 32,3 % 31,0 % 28,3 %

Kombinirani količnik 87,9 % 86,2 % 81,4 %

Razmerje med kosmatimi obratovalnimi stroški in obračunano kosmato zavarovalno premijo 27,7 % 27,5 % 27,5 %
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Finančni položaj  
Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav

 � Na zadnji dan leta 2016 je bila bilančna vsota Skupine Triglav za 2 odstotka 
višja kot leto prej, celotna vrednost kapitala pa je bila višja za 6 odstotkov.

 � Finančna sredstva Skupine Triglav so se povečala za 4 odstotke.

9

9.1 Skupina Triglav

9.1.1 Kapital in obveznosti

Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav je ob 
koncu leta 2016 dosegla 744,3 milijona evrov 
in je bila za 6 odstotkov večja kot leto prej.  
V bilančni vsoti se je delež kapitala povečal za  
0,6 odstotne točke, z 20,2 na 20,8 odstotka. 
Kapital lastnikov obvladujoče družbe se je 
povečal za 6 odstotkov, na 734,0 milijona 
evrov, neobvladujoči delež kapitala pa je nižji 
za 7 odstotkov in znaša 10,4 milijona evrov. 
Osnovni delniški kapital v višini 73,7 milijona 
evrov je ostal nespremenjen in je razdeljen na 
22.735.148 navadnih delnic. 

Zaradi povečanja vrednosti finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo, se je presežek iz pre-
vrednotenja povečal za 13 odstotkov, na 87,7 
milijona evrov. Kapitalske rezerve so bile nižje 
za 3 odstotke in znašajo 53,5 milijona evrov. 

Rezerve iz dobička v vrednosti 305,5 milijona 
evrov so se povečale za 2 odstotka. Obsegajo 
zakonske in statutarne rezerve v višini 20,6 mili-
jona evrov, varnostno rezervo v višini 0,6 milijona 
evrov in druge rezerve iz dobička v vrednosti 
284,3 milijona evrov, ki so se povečale za 37,6 
milijona evrov. Rezerve za izravnavo kreditnih 
tveganj (izravnalne rezervacije) so bile v višini 
33,3 milijona evrov prenesene v zadržani čisti 
poslovni izid, o čemer podrobneje poročamo v 
[→ točki 9.2.1].

Bilančni dobiček je bil višji za 14 odstotkov in 
je dosegel 217,4 milijona evrov. Poleg čistega 
poslovnega izida poslovnega leta vključuje tudi 

173,2 milijona evrov zadržanega čistega poslov-
nega izida (indeks 166). Zadržani čisti poslovni 
izid se je v primerjavi s predhodnim letom pove-
čal za 33,3 milijona evrov zaradi prenosa rezerv 
za izravnavo kreditnih tveganj, za 85,8 milijona 
evrov zaradi prenosa čistega poslovnega izida iz 
predhodnega leta in za 5,2 milijona evrov zaradi 
razgradnje rezervacij za izravnavo kreditnih tve-
ganj ter zmanjšal zaradi izplačila dividend za 56,8 
milijona evrov. V bilanci stanja je čisti poslovni 
izid poslovnega leta izkazan v višini 44,2 milijona 
evrov (indeks 52) in je za 37,7 milijona evrov nižji 
od čistega poslovnega izida v izkazu poslovnega 
izida. Skupina je razporedila 37,7 milijona evrov 
čistega dobička v rezerve iz dobička (podrobneje 
v [→ točki 9.2.1]). 

Podrejene obveznosti so se znižale za 10 odstot-
kov zaradi večjega obsega medsebojnih povezav, 
ki so v konsolidaciji izločene. V bilančni vsoti so 
imele 0,5-odstotni delež in so znašale 16,9 mili-
jona evrov.

Kosmate zavarovalnotehnične rezervacije so 
se med viri povečale za 2 odstotka, na 2.660,8 
milijona evrov. Njihov delež v bilančni vsoti je v 
primerjavi z letom prej ostal nespremenjen in 
znaša 74,4 odstotka. Matematične rezervacije 
so dosegle 1.731,2 milijona evrov in so bile za 
3 odstotke večje. Škodne rezervacije so bile za  
1 odstotek manjše. Povečale so se rezervacije za 
kosmate prenosne premije, in sicer za 5 odstot-
kov, ter druge zavarovalno-tehnične rezervacije, 
te za 6 odstotkov. Podrobneje o zavarovalno-teh-
ničnih rezervacijah Skupine Triglav poročamo 
v [→ poglavju 7.8.1].

Druge finančne obveznosti v višini 5,3 mili-
jona evrov so dosegle visoko, 40-odstotno rast, 

+6 %
Rast celotne vrednosti

 kapitala Skupine Triglav

+14 %
Rast bilančnega dobička  
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predvsem zaradi najema kratkoročnega kredita 
odvisne družbe. Njihov delež v bilančni vsoti je 
le 0,1-odstoten.

Obveznosti iz poslovanja so bile za 13 odstotkov 
manjše kot leto prej in so znašale 42,0 milijonov 
evrov. V bilančni vsoti imajo 1,2-odstotni delež. 
Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 
so se zmanjšale za 4 odstotke, na 16,0 milijonov 
evrov, obveznosti iz pozavarovanja in sozavarova-
nja v vrednosti 23,1 milijona evrov pa so bile nižje 
za 18 odstotkov. Obveznosti za odmerjeni davek 
so znašale 2,9 milijona evrov, kar je 23 odstotkov 
manj kot leto prej.

Rezervacije za zaposlence v višini 13,6 milijona 
evrov so bile višje za 11 odstotkov, druge rezerva-
cije pa so znašale 4,0 milijone evrov (indeks 103). 
Odložene obveznosti za davek so dosegle 25,4 
milijona evrov in so se povečale za 10 odstotkov, 
predvsem zaradi večjih obveznosti zaradi poveča-
nja presežka iz prevrednotenja finančnih naložb 
in višje davčne stopnje (povečanje s 17 na 19 
odstotkov). 

Ostale obveznosti v višini 62,6 milijona evrov 
so bile za 6 odstotkov nižje in so imele v sestavi 
sredstev 1,8-odstotni delež. Obveznosti, vezane 
na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo, 
ob koncu leta 2016 niso bile oblikovane.

9.1.2 Sredstva

Finančna sredstva so predstavljala 83,2 odstotka 
vseh sredstev, znašala so 2.974,3 milijona evrov 
in so bila za 4 odstotke večja kot leto prej. 
Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo nalož-
beno tveganje, so dosegla 460,0 milijonov 
evrov, finančne naložbe pa 2.514,3 milijona 
evrov. Med finančnimi naložbami so največji del 
predstavljale naložbe, razpoložljive za prodajo, 
ki so dosegle 1.738,0 milijonov evrov. Naložbe 
v posesti do zapadlosti so obsegale 231,3 mili-
jona evrov, naložbe v depozite in posojila 148,7 
milijona evrov in naložbe, vrednotene po pošteni 
vrednosti preko poslovnega izida, 396,2 milijona 
evrov. Podrobneje o strukturi finančnih sredstev 
Skupine poročamo v [→ točki 7.9.1].

Finančne naložbe Skupine Triglav v pridružene 
družbe so bile nižje za 2 odstotka in so dosegle 
6,8 milijona evrov (0,2-odstotni delež v sestavi 
sredstev). Znižanje je posledica negativnega 
rezultata ene od pridruženih družb.

Naložbene nepremičnine so se povečale za 21 
odstotkov, znašale so 95,8 milijona evrov in so 
imele v sestavi vseh sredstev 2,7-odstotni delež. 
Podrobneje poročamo v [→ točki 7.9.1]. 

Terjatev je bilo za 152,9 milijona evrov ali 8 
odstotkov manj kot leto prej. V sestavi sredstev 
so imele 4,3-odstotni delež. Največji delež med 
njimi predstavljajo terjatve iz neposrednih zava-
rovalnih poslov, ki so znašale 84,1 milijona evrov 
(indeks 101). Terjatve iz pozavarovanja in soza-
varovanja so dosegle 35,1 milijona evrov (indeks 
82), druge terjatve 32,9 milijona evrov (indeks 
82) in terjatve za odmerjeni davek 890 tisoč evrov 
(indeks 296). 

Znesek zavarovalnotehničnih rezervacij, prene-
sen pozavarovateljem iz pozavarovalnih pogodb, 
je znašal 77,1 milijona evrov. V primerjavi z 
zadnjim dnem preteklega leta je bil višji za 12 
odstotkov. Med njimi so se sredstva iz pozavaro-
valnih pogodb iz škodnih rezervacij povečala za 
13 odstotkov, na 57,9 milijona evrov, sredstva iz 
prenosnih premij pa so se povečala za 8 odstot-
kov, na 19,2 milijona evrov.

Opredmetena osnovna sredstva so predstavljala 
3,0 odstotke vseh sredstev in so znašala 107,9 
milijona evrov (indeks 89). Neopredmetena 
sredstva so dosegla 73,8 milijona evrov (indeks 
105) in so imela 2,1-odstotni delež.

Denar in denarni ustrezniki so se povišali za 
37 odstotkov in so znašali 65,7 milijona evrov, 
druga sredstva pa 3,6 milijona evrov (indeks 
45). Odložene terjatve za davek so bile obliko-
vane v vrednosti 15,8 milijona evrov in so bile za  
1 odstotek nižje kot ob koncu preteklega leta. 

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo, 
so oblikovana v višini 1,0 milijona evrov zaradi 
predvidenih prodaj posameznih zemljišč in 
zgradb. Ob koncu leta 2015 so bila oblikovana v 
višini 34,4 milijona evrov zaradi postopka prodaje 
Skupine Avrigo in prodaje zemljišča Ikei.

+4 % 
Višja finančna sredstva  

kot leto prej
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Bilanca stanja Skupine Triglav na dan 31. 12. 2016 – po MSRP 

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks Struktura 2016 Struktura 2015

SREDSTVA 3.574.885.423 3.493.456.800 102 100,0 % 100,0 %

Neopredmetena sredstva 73.823.588 70.132.332 105 2,1 % 2,0 %

Opredmetena osnovna sredstva 107.933.428 121.810.360 89 3,0 % 3,5 %

Odložene terjatve za davek 15.793.114 15.993.688 99 0,4 % 0,5 %

Naložbene nepremičnine 95.842.720 79.475.283 121 2,7 % 2,3 %

Finančne naložbe v pridruženih družbah 6.826.400 6.939.700 98 0,2 % 0,2 %

Finančna sredstva 2.974.303.281 2.873.436.783 104 83,2 % 82,3 %

Finančne naložbe: 2.514.320.459 2.408.702.860 104 70,3 % 68,9 %

 - v posojila in depozite 148.731.638 183.872.219 81 4,2 % 5,3 %

 - v posesti do zapadlosti 231.342.393 242.406.400 95 6,5 % 6,9 %

 - razpoložljive za prodajo 1.738.043.072 1.607.681.638 108 48,6 % 46,0 %

 - vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 396.203.356 374.742.603 106 11,1 % 10,7 %

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 459.982.822 464.733.923 99 12,9 % 13,3 %

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 77.084.783 68.724.305 112 2,2 % 2,0 %

Terjatve 152.921.089 166.443.733 92 4,3 % 4,8 %

 - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 84.059.166 83.249.006 101 2,4 % 2,4 %

 - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 35.099.850 42.823.668 82 1,0 % 1,2 %

 - terjatve za odmerjeni davek 890.276 301.273 296 0,0 % 0,0 %

 - druge terjatve 32.871.797 40.069.786 82 0,9 % 1,1 %

Druga sredstva 3.622.253 8.134.762 45 0,1 % 0,2 %

Denar in denarni ustrezniki 65.714.474 47.928.768 137 1,8 % 1,4 %

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 1.020.293 34.437.086 3 0,0 % 1,0 %

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 3.574.885.423 3.493.456.800 102 100,0 % 100,0 %

Kapital 744.349.747 704.044.499 106 20,8 % 20,2 %

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 733.955.514 692.925.865 106 20,5 % 19,8 %

 - osnovni kapital 73.701.392 73.701.392 100 2,1 % 2,1 %

 - kapitalske rezerve 53.488.690 54.955.912 97 1,5 % 1,6 %

 - rezerve iz dobička 305.535.457 300.945.466 102 8,5 % 8,6 %

 - rezerve za lastne delnice 364.680 452.880 81 0,0 % 0,0 %

 - lastne delnice -364.680 -452.880 81 0,0 % 0,0 %

 - presežek iz prevrednotenja 87.735.128 77.567.319 113 2,5 % 2,2 %

 - zadržani čisti poslovni izid 173.192.869 104.503.874 166 4,8 % 3,0 %

 - čisti poslovni izid poslovnega leta 44.216.477 85.802.552 52 1,2 % 2,5 %

 - prevedbeni popravek kapitala -3.914.499 -4.510.483 87 -0,1 % -0,1 %

 - rezerve iz nekratkoročnih sredstev, namenjenih za prodajo 0 -40.167 0 0,0 % 0,0 %

Neobvladujoči deleži kapitala 10.394.233 11.118.634 93 0,3 % 0,3 %

Podrejene obveznosti 16.869.102 18.752.252 90 0,5 % 0,5 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije 2.203.105.224 2.143.395.211 103 61,6 % 61,4 %

 - prenosne premije 263.639.620 252.057.956 105 7,4 % 7,2 %

 - matematične rezervacije 1.273.538.608 1.219.737.727 104 35,6 % 34,9 %

 - škodne rezervacije 635.240.895 642.687.051 99 17,8 % 18,4 %

 - druge zavarovalno-tehnične rezervacije 30.686.101 28.912.477 106 0,9 % 0,8 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje 457.683.091 457.046.912 100 12,8 % 13,1 %

Rezervacije za zaposlence 13.550.264 12.225.131 111 0,4 % 0,3 %

Druge rezervacije 3.971.217 3.854.844 103 0,1 % 0,1 %

Odložene obveznosti za davek 25.400.544 23.188.796 110 0,7 % 0,7 %

Druge finančne obveznosti 5.288.693 3.784.282 140 0,1 % 0,1 %

Obveznosti iz poslovanja 42.028.195 48.388.725 87 1,2 % 1,4 %

 - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 16.020.020 16.617.928 96 0,4 % 0,5 %

 - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 23.129.245 28.053.630 82 0,6 % 0,8 %

 - obveznosti za odmerjeni davek 2.878.930 3.717.167 77 0,1 % 0,1 %

Ostale obveznosti 62.639.346 66.341.975 94 1,8 % 1,9 %

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 0 12.434.173 0 0,0 % 0,4 %
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Kazalniki finančnega položaja Skupine Triglav

Kazalniki finančnega položaja 2016 2015 2014

Delež kapitala v skupni pasivi 20,8 % 20,2 % 21,0 %

Povprečno stanje kapitala glede na obračunano kosmato zavarovalno premijo 77,4 % 75,7 % 72,0 %

Dobičkonosnost kapitala 11,4 % 12,8 % 13,4 %

Delež kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij v skupni pasivi 74,4 % 74,4 % 71,2 %

Povprečno stanje kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na obračunano kosmato zavarovalno 
premijo 281,0 % 268,4 % 258,7 %

Delež finančnih sredstev v skupni aktivi 83,2 % 82,3 % 80,0 %

Razmerje med finančnimi sredstvi in kosmatimi zavarovalno-tehničnimi rezervacijami 111,8 % 110,5 % 112,2 %

9.2 Zavarovalnica Triglav

Bilančna vsota Zavarovalnice Triglav je bila ob 
koncu leta 2016 za 2 odstotka višja kot preteklo 
leto, znašala je 2.740,3 milijona evrov.

9.2.1 Kapital in obveznosti

Celotna vrednost kapitala je bila za 6 odstotkov 
višja in je dosegla 563,4 milijona evrov. Delež 
kapitala v bilančni vsoti je bil za 0,8 odstotne 
točke višji, z 19,8 se je okrepil na 20,6 odstotka. 
Osnovni delniški kapital v višini 73,7 milijona 
evrov je ostal nespremenjen in je razdeljen na 
22.735.148 navadnih imenskih kosovnih delnic. 

Zaradi povečanja vrednosti finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo, se je presežek iz pre-
vrednotenja povišal za 16 odstotkov in dosegel 
64,9 milijona evrov. Kapitalske rezerve v višini 
53,4 milijona evrov so ostale nespremenjene. 
Rezerve iz dobička v vrednosti 289,0 milijona 
evrov so bile višje za 2 odstotka. Obsegajo zakon-
ske in statutarne rezerve v vrednosti 4,7 milijona 
evrov in druge rezerve iz dobička v višini 284,3 
milijona evrov, ki so se povišale za 37,6 milijona 
evrov. Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj 
(izravnalne rezervacije) so bile v višini 31,3 mili-
jona evrov prenesene v zadržani čisti poslovni 
izid, saj je s 1. 1. 2016 začel veljati Zakon o 
zavarovalništvu (ZZavar-1), ki teh rezervacij ne 
predpisuje več. 

Bilančni dobiček znaša 82,4 milijona evrov 
(indeks 127) in poleg čistega poslovnega izida 
poslovnega leta vključuje tudi 44,7 milijona evrov 
zadržanega čistega poslovnega izida (indeks 
620). Zadržani čisti poslovni izid je višji za 31,3 
milijona evrov zaradi že omenjenega prenosa 
rezerv za izravnavo kreditnih tveganj, za 57,8 
milijona evrov zaradi prenosa čistega poslovnega 
izida in za 5,2 milijona evrov zaradi razgradnje 

rezervacij za izravnavo kreditnih tveganj. Znižal 
se je zaradi izplačila dividend v višini 56,8 mili-
jona evrov. Čisti poslovni izid poslovnega leta je v 
bilanci stanja izkazan v višini 37,7 milijona evrov 
in je za 37,6 milijona evrov nižji od čistega poslov-
nega izida, izkazanega v izkazu poslovnega izida. 
Zavarovalnica je namreč v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah iz dela čistega dobička 
oblikovala druge rezerve. Zakon daje Upravi zava-
rovalnice možnost, da iz čistega dobička oblikuje 
druge rezerve, in sicer največ do polovice zneska 
čistega dobička, ki ostane po uporabi za obvezne 
namene.

Neto podrejene obveznosti v višini 21,1 milijona 
evrov so ohranile približno enako raven kot ob 
koncu leta 2015 (indeks 100).

Med viri so kosmate zavarovalnotehnične 
rezervacije predstavljale 2.076,3 milijona evrov 
in so bile za 1 odstotek višje. Njihov delež v 
bilančni vsoti je bil za 0,7 odstotne točke nižji, s 
76,5 se je znižal na 75,8 odstotka. Matematične 
rezervacije so na zadnji dan leta 2016 dosegale 
1.390,4 milijona evrov in so bile za 2 odstotka 
višje kot ob koncu leta 2015. Tudi rezervacije 
za kosmate prenosne premije so bile višje, in 
sicer za 4 odstotke, druge zavarovalno-teh-
nične rezervacije pa za 15 odstotkov. Kosmate 
škodne rezervacije so se znižale za 3 odstotke. 
Podrobneje o zavarovalno-tehničnih rezervaci-
jah poročamo v [→ poglavju 7.8.2].

Druge finančne obveznosti so z 1,9 milijona evrov 
(indeks 106) v bilančni vsoti predstavljale le 0,1 
odstotka, kar je enako kot predhodno leto. 

Obveznosti iz poslovanja so bile za 2 odstotka 
višje in so s 24,5 milijona evrov ohranile nespre-
menjen delež v bilančni vsoti (0,9-odstotni). 
Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov so 
se povišale za 2 odstotka na 11,2 milijona evrov, 
za 12 odstotkov pa obveznosti iz sozavarovanja in 

+6 % 
Rast celotne  
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pozavarovanja, ki so znašale 11,5 milijona evrov. 
Obveznosti za odmerjeni davek je bilo za 1,7 mili-
jona evrov (indeks 66).

Rezervacije za zaposlence so bile višje za 15 
odstotkov in so znašale 10,5 milijona evrov. 
Druge rezervacije so znašale 690 tisoč evrov 
(indeks 181). Odložene obveznosti za davek so se 
povišale za 13 odstotkov, predvsem zaradi večjih 
obveznosti zaradi povišanja presežka iz prevred-
notenja finančnih naložb in višje davčne stopnje 
(povišanje s 17 na 19 odstotkov). Dosegle so 7,1 
milijona evrov.  

Ostale obveznosti so imele v sestavi sredstev 
1,3-odstotni delež in so bile s 34,9 milijona evrov 
za 9 odstotkov nižje.

9.2.2 Sredstva

Finančna sredstva so se povišala za 2 odstotka 
na 2.246,5 milijona evrov. Njihov delež v sestavi 
vseh sredstev je bil višji za 0,3 odstotne točke in je 
dosegel 82,0 odstotka. Sredstev zavarovancev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganje, je bilo za 434,0 
milijona evrov, finančnih naložb pa za 1.812,5 
milijona evrov. Med finančnimi naložbami so 
naložbe v depozite in posojila obsegale 82,4 mili-
jona evrov, naložbe v posesti do zapadlosti 169,0 
milijona evrov, naložbe, razpoložljive za prodajo, 
1.365,4 milijona evrov, in naložbe, vrednotene 
po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, 
195,7 milijona evrov. O sestavi finančnih sredstev 
podrobneje poročamo v [→ poglavju 7.9.2].

Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe 
so znašale 140,1 milijona evrov ali 1 odsto-
tek manj kot preteklo leto in so predstavljale 
5,1-odstotni strukturni delež. Zaradi prodaje 
družbe Avrigo so se finančne naložbe v družbah 
v Skupini znižale za 3 odstotke, znašale so 130,6 
milijona evrov. Prevrednotenje družbe Nama pa 
je vplivalo na 31 odstotkov višje finančne naložbe 
v pridružene družbe, ki so dosegle 9,5 milijona 
evrov. 

Naložbene nepremičnine so bile nižje za 6 odstot-
kov in so znašale 49,6 milijona evrov. V sestavi 
vseh sredstev so imele 1,8-odstotni delež, ki je 
za 0,2 odstotne točke nižji kot predhodno leto 
(podrobneje poročamo v [→ poglavju 7.9.2]).

Terjatve v vrednosti 75,9 milijona evrov so bile 
za 21 odstotkov nižje kot ob koncu leta 2015 in 
so imele 2,8-odstotni delež v sestavi sredstev. 
Najvišji delež med njimi so z 58,5 milijona evrov 
predstavljale terjatve iz neposrednih zavaroval-
nih poslov, ki so se povišale za 1 odstotek. Znižale 
so se terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja, 
ki so dosegle 7,5 milijona evrov (indeks 62), ter 
druge terjatve, ki so obsegale 9,8 milijona evrov 
(indeks 39). 

Znesek zavarovalnotehničnih rezervacij, prene-
sen pozavarovateljem iz pozavarovalnih pogodb, 
je višji za 9 odstotkov in znaša 76,5 milijona evrov. 
Povišala so se tako sredstva iz pozavarovalnih 
pogodb iz škodnih rezervacij v višini 59,4 milijona 
evrov (indeks 109) kot sredstva iz prenosnih premij 
v višini 17,1 milijona evrov (indeks 111).

Opredmetena osnovna sredstva v višini 66,2 
milijona evrov (indeks 99) so predstavljala 2,4 
odstotka vseh sredstev. Neopredmetena sredstva 
so znašala 55,9 milijona evrov (indeks 105) in so 
imela 2,0-odstotni strukturni delež.

Denar in denarni ustrezniki so se povišali na 27,7 
milijona evrov (indeks 366), druga sredstva pa so 
se znižala na 1,9 milijona evrov (indeks 70). 

+2 %
Rast 

finančnih sredstev
Zavarovalnice Triglav
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Bilanca stanja Zavarovalnice Triglav na dan 31. 12. 2016  – po MSRP 

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks Struktura 2016 Struktura 2015

SREDSTVA 2.740.333.045 2.685.432.591 102 100,0 % 100,0 %

Neopredmetena sredstva 55.884.567 53.143.644 105 2,0 % 2,0 %

Opredmetena osnovna sredstva 66.230.456 67.034.994 99 2,4 % 2,5 %

Naložbene nepremičnine 49.611.417 52.870.808 94 1,8 % 2,0 %

Finančne naložbe v odvisnih družbah 130.632.438 134.689.036 97 4,8 % 5,0 %

Finančne naložbe v pridruženih družbah 9.503.047 7.259.875 131 0,3 % 0,3 %

Finančna sredstva 2.246.543.870 2.194.440.477 102 82,0 % 81,7 %

Finančne naložbe 1.812.500.601 1.747.850.916 104 66,1 % 65,1 %

 - v posojila in depozite 82.397.894 108.581.747 76 3,0 % 4,0 %

 - v posesti do zapadlosti 168.983.706 178.250.255 95 6,2 % 6,6 %

 - razpoložljive za prodajo 1.365.449.446 1.268.278.321 108 49,8 % 47,2 %

 - vrednotene po pošteni vrednosti 195.669.555 192.740.593 102 7,1 % 7,2 %

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 434.043.269 446.589.561 97 15,8 % 16,6 %

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem 76.455.107 69.935.394 109 2,8 % 2,6 %

Terjatve 75.869.085 95.716.726 79 2,8 % 3,6 %

 - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 58.491.603 57.959.013 101 2,1 % 2,2 %

 - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 7.538.096 12.219.198 62 0,3 % 0,5 %

 - druge terjatve 9.839.386 25.538.515 39 0,4 % 1,0 %

Druga sredstva 1.949.412 2.791.679 70 0,1 % 0,1 %

Denar in denarni ustrezniki 27.653.646 7.549.958 366 1,0 % 0,3 %

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 2.740.333.045 2.685.432.591 102 100,0 % 100,0 %

Kapital 563.389.117 530.560.272 106 20,6 % 19,8 %

 - osnovni kapital 73.701.392 73.701.392 100 2,7 % 2,7 %

 - kapitalske rezerve 53.412.884 53.412.884 100 1,9 % 2,0 %

 - rezerve iz dobička 288.962.643 282.666.281 102 10,5 % 10,5 %

 - presežek iz prevrednotenja 64.890.318 55.751.443 116 2,4 % 2,1 %

 - zadržani čisti poslovni izid 44.688.278 7.210.810 620 1,6 % 0,3 %

 - čisti poslovni izid poslovnega leta 37.733.602 57.817.462 65 1,4 % 2,2 %

Podrejene obveznosti 21.103.108 21.101.278 100 0,8 % 0,8 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije 1.645.177.811 1.614.944.129 102 60,0 % 60,1 %

 - prenosne premije 188.487.876 180.558.991 104 6,9 % 6,7 %

 - matematične rezervacije 959.268.937 925.402.898 104 35,0 % 34,5 %

 - škodne rezervacije 471.240.775 486.247.722 97 17,2 % 18,1 %

 - druge zavarovalno-tehnične rezervacije 26.180.223 22.734.518 115 1,0 % 0,8 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje 431.125.308 438.920.157 98 15,7 % 16,3 %

Rezervacije za zaposlence 10.547.514 9.189.038 115 0,4 % 0,3 %

Druge rezervacije 689.669 381.762 181 0,0 % 0,0 %

Odložene obveznosti za davek 7.065.409 6.268.154 113 0,3 % 0,2 %

Druge finančne obveznosti 1.852.710 1.752.990 106 0,1 % 0,1 %

Obveznosti iz poslovanja 24.451.951 23.886.713 102 0,9 % 0,9 %

 - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 11.202.342 10.985.581 102 0,4 % 0,4 %

 - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 11.507.586 10.264.596 112 0,4 % 0,4 %

 - obveznosti za odmerjeni davek 1.742.023 2.636.536 66 0,1 % 0,1 %

Ostale obveznosti 34.930.448 38.428.098 91 1,3 % 1,4 %
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Izkaz denarnih 
tokov

 � Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav sta ustvarili pozitiven denarni tok 
iz poslovanja in naložbenja ter negativen denarni tok iz financiranja.

 � Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v Skupini Triglav 
se je v primerjavi s predhodnim letom zvišalo za 37 odstotkov in znašalo 
65,7 milijona evrov.

10

10.1 Skupina Triglav

Skupina Triglav je ustvarila pozitiven denarni tok 
iz poslovanja v višini 41,8 milijona evrov. Slednji 
se je v primerjavi s preteklim letom znižal za  
5 odstotkov predvsem zaradi izločitve družb Sku-
pine Avrigo iz konsolidacije, ki so imele pozitiven 
denarni tok iz poslovanja.

Denarni tok pri naložbenju je bil pozitiven, dose-
gel je 33,9 milijona evrov in se v primerjavi s 
preteklim letom ni pomembno spremenil (indeks 
99). Naložbena aktivnost se je znižala (indeks 59 
pri prejemkih in izdatkih pri naložbenju), in sicer 
predvsem zaradi okolja izrazito nizkih obrestnih 
mer, kar je vplivalo na pomanjkanje ustreznih 

naložbenih priložnosti in posledično zadržano 
trgovanje s finančnimi instrumenti.

Denarni tok iz financiranja je bil negativen in 
dosegel –57,9 milijona evrov (indeks 87). Imeli 
smo le izdatke za dividende in obresti od podre-
jenih obveznic.

Skupina Triglav v letu 2016 ni oblikovala postavke 
za zunanji prevzem, leto prej pa jo je oblikovala 
v višini 15,5 milijona evrov zaradi prevzema 
Skupne pokojninske družbe. 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih 
ustreznikov se je zvišalo za 37 odstotkov in zna-
šalo 65,7 milijona evrov.

Povzetek izkaza denarnih tokov Skupine Triglav

  2016 2015 Indeks 

A. Denarni tokovi pri poslovanju    

 Postavke izkaza poslovnega izida 35.691.434 42.999.877 83

 Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja 6.094.910 803.846 758

 Izid denarnih tokov pri poslovanju 41.786.344 43.803.723 95

B. Denarni tokovi pri naložbenju    

 Prejemki pri naložbenju 1.363.785.772 2.302.278.368 59

 Izdatki pri naložbenju -1.329.853.353 -2.267.948.841 59

 Izid denarnih tokov pri naložbenju 33.932.419 34.329.527 99

C. Denarni tokovi pri financiranju    

 Prejemki pri financiranju 0 1.736.108 0

 Izdatki pri financiranju -57.900.352 -68.356.145 85

 Izid denarnih tokov pri financiranju 57.900.352 66.620.037 87

D. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 47.928.768 22.858.388 210

E1. Denarni izid v obdobju 17.818.411 11.513.213 155

E2. Tečajne razlike 32.705 5.421 603

E3. Denarna sredstva, prenesena na nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji 0 1.893.950 0

E4. Zunanji prevzem 0 15.456.538 0

F. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 65.714.474 47.928.768 137
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10.2 Zavarovalnica Triglav

V Zavarovalnici Triglav smo ustvarili pozitiven 
denarni tok pri poslovanju v vrednosti 17,0 mili-
jona evrov, kar je 8 odstotkov več kot predhodno 
leto. Njegovo povišanje odraža predvsem višje 
prilive iz pozavarovanja za obračunane deleže 
škod. 

Denarni tok pri naložbenju je znašal 61,0 milijona 
evrov in je bil za 14 odstotkov višji kot leto prej. 
Pozitiven denarni tok pri naložbenju je poleg pre-
jemkov od obresti, dividend in deležev od dobička 
v drugih družbah predvsem posledica nižjih neto 
izdatkov za pridobitev finančnih naložb.

Denarni tok iz financiranja je bil negativen in je 
dosegel –58,0 milijona evrov (indeks 86). Izdatki 
za financiranje so bili nižji, predvsem zaradi nižjih 
izdatkov za odplačila lastnih obveznic ZT02.

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih 
ustreznikov je bilo za 266 odstotkov višje kot 
predhodno leto. Doseglo je 27,7 milijona evrov.

Povzetek izkaza denarnih tokov Zavarovalnice Triglav

2016 2015 Indeks 

A. Denarni tokovi pri poslovanju    

Postavke izkaza poslovnega izida 12.967.999 16.107.815 81

Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja 4.049.554 -363.333  

 Izid denarnih tokov pri poslovanju 17.017.553 15.744.482 108

B. Denarni tokovi pri naložbenju    

Prejemki pri naložbenju 1.065.220.751 1.805.247.899 59

Izdatki pri naložbenju -1.004.173.370 -1.751.691.675 57

 Izid denarnih tokov pri naložbenju 61.047.381 53.556.224 114

C. Denarni tokovi pri financiranju    

Prejemki pri financiranju

Izdatki pri financiranju -57.961.246 -67.401.961 86

 Izid denarnih tokov pri financiranju 57.961.246 67.401.961 86

D. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 7.549.958 5.650.669 134

E. Denarni izid v obdobju 20.103.688 1.898.745 1.059

F. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 27.653.646 7.549.958 366




