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 1. RAČUNOVODSKI IZKAZI93

 1.1 Izkaz finančnega položaja
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 Pojasnila 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

SREDSTVA  3.574.885.423 3.493.456.800 2.740.333.045 2.685.432.591

Neopredmetena sredstva 3.1 73.823.588 70.132.332 55.884.567 53.143.644

Opredmetena osnovna sredstva 3.2 107.933.428 121.810.360 66.230.456 67.034.994

Odložene terjatve za davek 3.17 15.793.114 15.993.688 0 0

Naložbene nepremičnine 3.3 95.842.720 79.475.283 49.611.417 52.870.808

Finančne naložbe v odvisnih družbah 3.4 0 0 130.632.438 134.689.036

Finančne naložbe v pridruženih družbah 3.5 6.826.400 6.939.700 9.503.047 7.259.875

Finančna sredstva 3.6 2.974.303.281 2.873.436.783 2.246.543.870 2.194.440.477

Finančne naložbe: 2.514.320.459 2.408.702.860 1.812.500.601 1.747.850.916

– v posojila in depozite 148.731.638 183.872.219 82.397.894 108.581.747

– v posesti do zapadlosti 231.342.393 242.406.400 168.983.706 178.250.255

– razpoložljive za prodajo 1.738.043.072 1.607.681.638 1.365.449.446 1.268.278.321

– vrednotene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 396.203.356 374.742.603 195.669.555 192.740.593

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 459.982.822 464.733.923 434.043.269 446.589.561

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 3.7 77.084.783 68.724.305 76.455.107 69.935.394

Terjatve 3.8 152.921.089 166.443.733 75.869.085 95.716.726

– terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 84.059.166 83.249.006 58.491.603 57.959.013

– terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 35.099.850 42.823.668 7.538.096 12.219.198

– terjatve za odmerjeni davek 890.276 301.273 0 0

– druge terjatve 32.871.797 40.069.786 9.839.386 25.538.515

Druga sredstva 3.9 3.622.253 8.134.762 1.949.412 2.791.679

Denar in denarni ustrezniki 3.10 65.714.474 47.928.768 27.653.646 7.549.958

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 3.11 1.020.293 34.437.086 0 0

KAPITAL IN OBVEZNOSTI  3.574.885.423 3.493.456.800 2.740.333.045 2.685.432.591

Kapital 3.12 744.349.747 704.044.499 563.389.117 530.560.272

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 733.955.514 692.925.865 563.389.117 530.560.272

– osnovni kapital 73.701.392 73.701.392 73.701.392 73.701.392

– kapitalske rezerve 53.488.690 54.955.912 53.412.884 53.412.884

– rezerve iz dobička 305.535.457 300.945.466 288.962.643 282.666.281

– rezerve za lastne delnice 364.680 452.880 0 0

– lastne delnice -364.680 -452.880 0 0

– presežek iz prevrednotenja 87.735.128 77.567.319 64.890.318 55.751.443

– zadržani čisti poslovni izid 173.192.869 104.503.874 44.688.278 7.210.810

– čisti poslovni izid poslovnega leta 44.216.477 85.802.552 37.733.602 57.817.462

– prevedbeni popravek kapitala -3.914.499 -4.510.483 0 0

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

Neobvladujoči deleži kapitala 2.7 10.394.233 11.118.634 0 0

Podrejene obveznosti 3.13 16.869.102 18.752.252 21.103.108 21.101.278

Zavarovalno–tehnične rezervacije 3.14 2.203.105.224 2.143.395.211 1.645.177.811 1.614.944.129

– prenosne premije 263.639.620 252.057.956 188.487.876 180.558.991

– matematične rezervacije 1.273.538.608 1.219.737.727 959.268.937 925.402.898

– škodne rezervacije 635.240.895 642.687.051 471.240.775 486.247.722

– druge zavarovalno-tehnične rezervacije 30.686.101 28.912.477 26.180.223 22.734.518

Zavarovalno–tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje

457.683.091 457.046.912 431.125.308 438.920.157

Rezervacije za zaposlence 3.15 13.550.264 12.225.131 10.547.514 9.189.038

Druge rezervacije 3.16 3.971.217 3.854.844 689.669 381.762

Odložene obveznosti za davek 3.17 25.400.544 23.188.796 7.065.409 6.268.154

Druge finančne obveznosti 3.18 5.288.693 3.784.282 1.852.710 1.752.990

Obveznosti iz poslovanja 3.19 42.028.195 48.388.725 24.451.951 23.886.713

– obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 16.020.020 16.617.928 11.202.342 10.985.581

– obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 23.129.245 28.053.630 11.507.586 10.264.596

– obveznosti za odmerjeni davek 2.878.930 3.717.167 1.742.023 2.636.536

Ostale obveznosti 3.20 62.639.346 66.341.975 34.930.448 38.428.098

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo  0 12.434.173 0 0

93 Pojasnila na straneh od 222 do 339 so sestavni del računovodskih izkazov.



 1.2 Izkaz poslovnega izida
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Pojasnila 2016 2015 2016 2015

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 4.1 849.594.001 839.167.224 509.765.204 517.040.236

 - obračunane kosmate zavarovalne premije 936.003.815 919.116.265 593.129.011 586.260.945

 - obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje -79.080.949 -77.045.634 -78.508.398 -72.460.618

 - sprememba prenosnih premij -7.328.865 -2.903.407 -4.855.409 3.239.909

Skupaj prihodki od finančnih sredstev 4.2 146.017.485 300.908.574 115.997.114 274.883.169

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah 3.116.574 5.454.600 9.836.781 31.688.139

 - dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 
obračunan z uporabo kapitalske metode 188.105 1.024.797 0 0

 - obresti 0 0 857.579 1.985.141

 - dividende 0 0 62.153 29.318.186

 - spremembe poštene vrednosti 4.4 0 0 0 0

 - dobički od prodaje 4.5 2.928.469 4.429.803 8.911.599 376.413

 - drugi finančni prihodki 0 0 5.450 8.399

Prihodki od ostalih finančnih sredstev 119.446.634 202.577.180 83.084.119 151.322.413

 - obresti 68.835.574 71.242.548 48.356.136 48.917.584

 - dividende 3.356.769 3.218.520 2.367.645 2.484.054

 - spremembe poštene vrednosti 4.4 7.813.764 39.290.809 1.708.114 26.253.436

 - dobički od prodaje 4.5 33.979.089 77.477.505 29.252.705 68.541.989

 - drugi finančni prihodki 5.461.438 11.347.798 1.399.519 5.125.350

Čisti neiztrženi dobički življenjskih zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje

4.4
23.454.277 92.876.794 23.076.214 91.872.617

Drugi zavarovalni prihodki 4.6 5.392.172 7.430.958 19.160.149 17.683.831

 - prihodki od provizij 252.793 2.494.636 15.201.866 12.996.626

 - drugi prihodki od zavarovalnih poslov 5.139.379 4.936.322 3.958.283 4.687.205

Drugi prihodki 4.7 53.537.175 77.260.256 12.645.615 9.258.952

 

Čisti odhodki za škode 4.8 577.102.418 570.343.294 350.739.765 349.598.310

 - obračunani kosmati zneski škod 606.019.569 594.840.516 391.236.320 390.567.557

 - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev -21.692.020 -23.535.397 -20.679.367 -24.918.956

 - sprememba škodnih rezervacij -14.175.200 -8.430.995 -19.817.188 -16.050.291

 - odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj 6.950.069 7.469.170 0 0

Sprememba drugih zavarovalnotehničnih rezervacij 4.10 47.211.325 60.340.392 28.758.525 39.257.225

Sprememba zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje 776.648 1.882.145 7.469.473 4.032.292

Odhodki za bonuse in popuste 4.11 11.331.630 10.202.959 9.108.703 8.265.040

Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb 0 0 0 0

Obratovalni stroški 4.12 208.675.708 201.796.133 142.229.598 137.861.969

 - stroški pridobivanja zavarovanj 141.003.013 136.158.419 102.587.533 99.608.988

 - drugi obratovalni stroški 67.672.695 65.637.714 39.642.065 38.252.981

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti   4.3 42.533.879 180.367.256 30.163.394 200.067.115

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah 3.174.191 1.160.415 551.754 47.292.586

 - izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 
obračunana z uporabo kapitalske metode 247.812 295.258 0 0

 - obresti 0 0 0 0

 - sprememba poštene vrednosti 4.4 0 0 0 0

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 4.5 2.926.379 865.153 544.414 882.000

 - trajne oslabitve 0 4 0 46.351.490

 - drugi finančni odhodki 0 0 7.340 59.096

Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti 37.853.884 95.773.879 28.252.856 69.341.567

 - obresti 1.314.505 2.177.446 1.383.064 1.900.242

 - sprememba poštene vrednosti 4.4 6.888.471 49.537.301 1.885.016 34.068.361

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 4.5 19.451.022 21.803.897 18.158.535 20.502.755

 - trajne oslabitve 3.197.025 3.827.445 3.097.058 231.310

 - drugi finančni odhodki 7.002.861 18.427.790 3.729.183 12.638.899

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje

4.4
1.505.804 83.432.962 1.358.784 83.432.962

Drugi zavarovalni odhodki 4.13 17.038.345 18.212.146 8.476.079 7.835.999

Drugi odhodki 4.14 54.732.790 82.909.300 12.143.689 11.579.325

 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 95.138.090 102.477.677 83.417.802 68.433.497

Odhodek za davek 4.15 12.806.316 13.616.483 8.084.200 9.927.679

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  82.331.774 88.861.194 75.333.602 58.505.818

Dobiček na delnico (čisti in popravljeni) 3,62 3,91 - -

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe 81.935.753 88.825.435 - -

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev 2.7 396.021 35.759 - -
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 1.3 Izkaz vseobsegajočega donosa
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 Pojasnila 2016 2015 2016 2015

Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi 3.12 82.331.774 88.861.194 75.333.602 58.505.818

Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi 10.590.011 18.806.369 9.128.515 17.495.126

Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid -532.629 115.148 -492.789 214.905

Aktuarski čisti dobički/izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki 3.15 -441.038 143.337 -401.198 239.577 

Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid -91.591 -28.189 -91.591 -24.672 

Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid 11.122.640 -18.921.517 9.621.304 -17.710.031

Čisti dobički / izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo 3.12 23.768.954 -43.465.908 22.189.955 -42.441.799

 - dobički / izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 33.188.122 -11.439.191 28.580.317 -10.976.857 

 - prenos dobičkov / izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid -9.419.168 -32.026.717 -6.390.362 -31.464.942 

Čisti dobički / izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi za prodajo 89 -381.226 0 0 

Čisti dobički / izgube, pripoznani v PIP v zvezi z varovanjem denarnih tokov 0 0 0 0 

Pripadajoči čisti dobički / izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 402.548 -312.985 0 0 

- kapitalska metoda

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico -6.554.570 17.740.272 -6.554.570 17.740.272 

Prevedbeni popravek kapitala 585.108 50.969 0 0 

Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid 4.15 -7.079.489 7.447.361 -6.014.081 6.991.496 

VSEOBSEGAJOČI DONOS OBDOBJA PO OBDAVČITVI  92.921.785 70.054.825 84.462.117 41.010.692

Delež obvladujočih lastnikov 92.689.187 70.221.035

Neobvladujoči delež  232.598 -166.210   
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 1.4 Izkaz sprememb lastniškega kapitala

Rezerve iz dobička v EUR

 
 
 
 
Skupina Triglav

 
 
 
 

Osnovni kapital

 
 
 

Kapitalske 
rezerve

 
 
 

Varnostna 
rezerva

 
 

Zakonske in 
statutarne 

rezerve

 
 
 

Rezerve za 
lastne delnice

 
 
 
 

Lastne delnice

 
 

Rezerve za 
kreditna 
tveganja

 
 

Druge  
rezerve iz 

dobička

 
 
 

Presežek iz 
prevrednotenja

Rezerve iz 
nekratkoročnih 

sredstev 
namenjenih za 

prodajo

 
 

Zadržani  
čisti 

 poslovni izid

 
 
 

Čisti  
poslovni izid

 
 

Prevedbene  
razlike  

kapitala

SKUPAJ  
KAPITAL 

LASTNIKOV 
OBVLADUJOČE 

DRUŽBE

 
 

Kapital 
neobvladujočih 

deležev

 
 
 
 

SKUPAJ

Stanje na 1. 1. 2015 73.701.392 56.908.216 584.478 20.014.860 452.880 452.880 32.431.700 246.700.000 94.940.028 1.214.258 96.705.983 62.769.801 4.558.557 681.412.162 6.728.610 688.140.772

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.412.876 -1.214.258 -25.340 88.825.435 48.074 70.221.035 -166.211 70.054.825

Prenos na preneseni čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.840.213 -64.840.213 0 0 0 0

Izplačilo (obračun) dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.755.040 0 0 -56.755.040 0 -56.755.040

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja ter katastrofalne škode 0 0 0 0 0 0 849.711 0 0 0 0 -849.711 0 0 0 0

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 0 0 7.791 356.923 0 0 0 0 0 0 -261.942 -102.761 0 11 -11 0

Sprememba konsolidiranja 0 -2.166.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.166.719 326.640 -1.840.076

Sprememba Skupine 0 214.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.415 -50.403 164.012

Drugo 0 0 0 0 0 0 0 0 40.167 -40.167 0 0 0 0 0 0

Zunanji prevzem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.280.009 4.280.009

Stanje na 31. 12. 2015 73.701.392 54.955.912 592.269 20.371.784 452.880 452.880 33.281.412 246.700.000 77.567.319 40.167 104.503.874 85.802.552 4.510.483 692.925.865 11.118.634 704.044.499

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi 0 0 0 0 0 0 0 0 10.167.809 0 -10.359 81.935.753 595.984 92.689.187 232.598 92.921.785

Vpis novega kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.403 5.403

Prenos na preneseni čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.802.552 -85.802.552 0 0 0 0

Izplačilo (obračun) dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.776.976 0 0 -56.776.976 0 -56.776.976

Razgradnja rezervacij za kreditna tveganja 0 0 0 0 0 0 -33.280.648 0 0 0 33.280.648 0 0 0 0 0

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 0 0 0 270.638 0 0 0 37.600.000 0 0 -151.362 -37.719.276 0 0 0 0

Poravnava izgube prejšnjih let 0 -1.339.895 0 0 0 0 0 0 0 0 1.339.895 0 0 0 0 0

Sprememba Skupine 0 -127.327 0 0 -88.200 88.200 0 0 0 0 0 0 0 -127.327 -959.404 -1.086.731

Drugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.167 5.204.598 0 0 5.244.765 -2.998 5.241.767

Stanje na 31. 12. 2016 73.701.392 53.488.690 592.269 20.642.424 364.680 364.680 764 284.300.000 87.735.128 0 173.192.869 44.216.477 3.914.499 733.955.514 10.394.233 744.349.747

v EUR

Rezerve iz dobička

Zavarovalnica Triglav Osnovni kapital Kapitalske rezerve Zakonske in statutarne rezerve Rezerve za kreditna tveganja Druge rezerve iz dobička Presežek iz prevrednotenja Zadržani čisti poslovni izid Čisti poslovni izid SKUPAJ

Stanje na 1. 1. 2015 73.701.392 53.412.884 4.662.643 30.615.282 246.700.000 73.221.229 38.565.461 23.121.576 544.000.467

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi 0 0 0 0 0 -17.469.786 -25.340 58.505.818 41.010.692

Izplačilo (obračun) dividend 0 0 0 0 0 0 -56.837.870 0 -56.837.870

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razporeditev čistega poslovnega izida 0 0 0 0 0 0 23.121.576 -23.121.576 0

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja ter za katastrofalne 
škode

0 0 0 688.356 0 0 0 -688.356 0

Drugo 0 0 0 0 0 0 2.386.983 0 2.386.983

Stanje na 31. 12. 2015 73.701.392 53.412.884 4.662.643 31.303.638 246.700.000 55.751.443 7.210.810 57.817.462 530.560.272

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi 0 0 0 0 0 9.138.875 -10.360 75.333.602 84.462.117

Izplačilo (obračun) dividend 0 0 0 0 0 0 -56.837.870 0 -56.837.870

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 0 0 0 0 37.600.000 0 0 -37.600.000 0

Razporeditev čistega poslovnega izida 0 0 0 0 0 0 57.817.462 -57.817.462 0

Razgradnja rezervacij za kreditna tveganja 0 0 0 -31.303.638 0 0 31.303.638 0 0

Drugo 0 0 0 0 0 0 5.204.598 0 5.204.598

Stanje na 31. 12. 2016 73.701.392 53.412.884 4.662.643 0 284.300.000 64.890.318 44.688.278 37.733.602 563.389.117
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 1.5 Izkaz denarnih tokov
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

  Pojasnila 2016 2015 2016 2015

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU      

Postavke izkaza poslovnega izida 35.691.434 42.999.877 12.967.999 16.107.815

Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju 4.1 882.520.102 864.087.543 514.620.613 513.800.327

Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov), financirani iz: 4.3 20.342.436 23.128.875 11.735.662 10.324.541

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij 17.982.634 18.790.181 10.954.540 9.049.652

 - drugih virov 2.359.802 4.338.694 781.122 1.274.889

Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja 
rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 46.483.550 87.244.476 11.428.031 10.821.508

Obračunani čisti zneski škod v obdobju 4.8 -592.586.186 -579.929.702 -370.556.953 -365.648.601

Obračunani stroški bonusov in popustov 4.11 -9.655.595 -8.755.172 -7.430.852 -6.827.769

Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe 
v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj 4.12 -212.539.933 -206.757.504 -117.604.669 -117.067.400

Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov), financirani 
iz: 4.13 -8.550.474 -11.315.678 -5.246.499 -5.105.506

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij -6.770.985 -9.686.605 -3.532.493 -3.771.413

 - drugih virov -1.779.489 -1.629.073 -1.714.006 -1.334.094

Drugi poslovni odhodki brez amortizacije  
(razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij) 4.14 -76.933.187 -111.551.659 -14.894.803 -14.998.771

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -13.389.279 -13.151.302 -9.082.531 -9.190.515

Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS 6.094.910 803.846 4.049.554 363.333

Začetne manj končne terjatve iz zavarovalnih poslov 3.8 -1.284.824 3.541.796 -821.906 2.939.770

Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj 14.254.438 -7.536.232 4.681.101 -5.529.573

Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov -228.375 1.565.734 -308.923 1.027.606

Začetne manj končne druge terjatve in sredstva 3.970.832 -224.162 2.473.307 4.069.321

Začetne manj končne odložene terjatve za davek -206.566 -804.674 0 0

Začetne manj končne zaloge 54.976 84.183 22.093 -12.408

Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj 3.19 -1.039.716 625.323 216.761 353.782

Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj -10.862.237 -1.376.254 1.242.990 -141.916

Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi 2.240.426 1.885.269 -42.549 -5.534

Končne manj začetne ostale obveznosti  
(razen prenosnih premij) 3.20 -901.051 2.741.879 -3.413.320 -3.064.382

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 97.007 300.984 0 0

Izid denarnih tokov pri poslovanju 41.786.344 43.803.723 17.017.553 15.744.482

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU      

Prejemki pri naložbenju 1.363.785.772 2.302.278.368 1.065.220.751 1.805.247.899

Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje in na: 3.6 58.759.633 67.151.983 41.148.157 50.165.758

 - naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 55.236.944 61.537.414 38.966.380 45.768.746

 - druge naložbe 3.522.689 5.614.569 2.181.777 4.397.012

Prejemki od dividend in deležev iz dobička v drugih, ki se nanašajo na: 3.6 4.848.278 3.135.771 12.410.440 21.602.500

 - naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij 2.295.868 2.408.062 2.119.518 2.259.877

 - druge naložbe 2.552.410 727.709 10.290.922 19.342.622

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev, financiranih iz: 3.1 100.000 10.359 0 79

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij 100.000 12 0 0

 - drugih virov 0 10.347 0 79

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz: 3.2 20.761.444 1.803.944 3.100.205 669.421

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij 3.037.322 219.801 2.995.244 0

 - drugih virov 17.724.122 1.584.143 104.961 669.421

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz: 3.6 713.288.655 1.152.378.631 618.052.575 1.018.084.174

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij 662.736.984 1.038.404.051 576.489.033 930.141.531

 - drugih virov 50.551.671 113.974.580 41.563.542 87.942.642
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Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

  Pojasnila 2016 2015 2016 2015

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz: 3.6 550.546.686 1.071.335.380 376.319.659 711.419.432

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij 476.832.796 930.195.544 351.015.928 657.111.528

 - drugih virov 73.713.890 141.139.836 25.303.731 54.307.904

Prejemki od odtujitve naložb v odvisne in pridružene družbe, 
financiranih iz: 3.4,3.5 15.481.076 6.462.300 14.189.715 3.306.536

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij 0 0 0 0

 - drugih virov 15.481.076 6.462.300 14.189.715 3.306.536

Izdatki pri naložbenju 1.329.853.353 2.267.948.841 1.004.173.370 1.751.691.675

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 3.1 -6.990.545 -6.042.661 -5.968.630 -4.806.757

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz: 3.2 -6.137.586 -11.541.075 -3.407.363 -23.055.493

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij -393.401 -1.281.534 -269.987 -18.512.765

 - drugih virov -5.744.185 -10.259.541 -3.137.376 -4.542.728

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz: 3.6 -795.967.056 -1.125.556.743 -647.718.808 -935.430.625

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij -733.030.004 -990.071.559 -608.173.574 -842.029.501

 - drugih virov -62.937.052 -135.485.184 -39.545.234 -93.401.124

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz: 3.6 -519.870.559 -1.116.339.376 -345.313.637 -726.413.425

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij -436.792.496 -978.941.458 -312.013.637 -681.413.195

 - drugih virov -83.078.063 -137.397.918 -33.300.000 -45.000.230

Izdatki za pridobitev naložb v odvisne in pridružene družbe, 
financiranih iz: 3.4, 3.5 -887.607 -8.468.986 -1.764.932 -61.985.375

 - zavarovalno-tehničnih rezervacij 0 0 0 -2.410.514

 - drugih virov -887.607 -8.468.986 -1.764.932 -59.574.861

Izid denarnih tokov pri naložbenju 33.932.419 34.329.527 61.047.381 53.556.224

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU      

Prejemki pri financiranju 0 1.736.108 0 0

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 0 0

Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil in izdaje obveznic 0 1.347.445 0 0

Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil 0 388.663 0 0

Izdatki pri financiranju 57.900.352 68.356.145 57.961.246 67.401.961

Izdatki za dane obresti -1.257.116 -2.020.351 -1.257.116 -1.785.000

Izdatki za vračila kapitala 0 0 0 0

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 3.18 0 -9.658.925 0 -8.857.262

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 3.18 0 0 0 0

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 3.12 -56.643.236 -56.676.869 -56.704.130 -56.759.699

Izid denarnih tokov pri financiranju 57.900.352 66.620.037 57.961.246 67.401.961

Č. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 47.928.768 22.858.388 7.549.958 5.650.669

D. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov (pripojitev 
Triglav Nepremičnin) 0 0 0 544

E1. Denarni izid v obdobju 17.818.411 11.513.213 20.103.688 1.898.745

E2. Tečajne razlike 32.705 5.421 0 0

E3. Denarna sredstva, prenesena na nekratkoročna sredstva, namenjena 
za prodajo 0 1.893.950 0 0

E4. Zunanji prevzem 0 15.456.538 0 0

F. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov  65.714.474 47.928.768 27.653.646 7.549.958
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Zavarovalnica Triglav, d.d., (v nadaljevanju »Zavarovalnica Triglav« ali »Zavarovalnica« ali »obvladujoča 
družba«) je delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, na Miklošičevi 19, Ljubljana. Največja lastnika 
Zavarovalnice sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ima v lasti 34,47 odstotka 
delnic, in Slovenski državni holding, d.d., ki ima v lasti 28,09 odstotka delnic.

Zavarovalnica ponuja široko paleto življenjskih in premoženjskih zavarovanj ter tudi druge pomožne 
storitve na področju zavarovanja in pokojninskih skladov. V Zavarovalnici so s 1. 1. 2016  stopili v 
veljavo novi pokojninski načrti prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj v obdobju vplačevanja 
premij in nov pokojninski načrt za izplačevanje rent. S tem se uvaja naložbena politika življenjskega 
cikla na področju prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj. S 1. 1. 2016 so tako začeli delovati 
trije novi kritni skladi.

V okviru življenjskih zavarovanj  so v letu 2016 delovali naslednji kritni skladi: 

 � kritni sklad življenjskih, rentnih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj (matična številka 
5063345020);

 � Skupina kritnih skladov PDPZ (matična številka 5063345032), ki zajema tri kritne sklade, v okviru 
katerih se izvaja naložbena politika življenjskega cikla. V vseh treh kritnih skladih se izvajajo pokoj-
ninski načrti za kolektivna prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja z oznako PN–ZT–01/15–9, 
PN–ZT–03/15–9, PN–ZT–05/15–9 in individualna prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja z 
oznako PN–ZT–02/15–9,  PN–ZT–04/15–9, PN–ZT–06/15–9. V okviru Skupine kritnih skladov PDPZ 
delujejo naslednji kritni skladi:

� kritni sklad Triglav PDPZ–zajamčeni (matična številka 5063345029);

� kritni sklad Triglav PDPZ – zmerni (matična številka 5063345030);

� kritni sklad Triglav PDPZ- drzni (matična številka 5063345031);

 � kritni sklad PDPZ v obdobju izplačevanja pokojninskih rent – renta 1 (matična številka 5063345028);

 � kritni sklad PDPZ v obdobju izplačevanja pokojninskih rent – renta 2 (matična številka 5063345033);

 � kritni sklad življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovalci prevzemajo naložbeno tveganje (matična 
številka 5063345023).

Zavarovalnica Triglav je tudi upravljavec vseh navedenih kritnih skladov, medtem ko je  Abanka, d.d. 
skrbnik vseh kritnih skladov PDPZ. 

Zavarovalnica Triglav je tudi obvladujoča družba Skupine Triglav. Sestava Skupine Triglav je podrobneje 
predstavljena v [→ poglavju 2.7]. Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in 
regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Ključna dejavnost Skupine Triglav je zavarovalništvo, 
pomembna pa je tudi dejavnost upravljanja premoženja ter servisne in druge storitve. 

Zavarovalnica sestavlja posamične in konsolidirane računovodske izkaze.

 2. SPLOŠNE INFORMACIJE
 2.1 Kratka predstavitev Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav
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 2.2 Organi upravljanja in nadzora
Nadzorni svet

Nadzorni svet spremlja in nadzoruje vodenje ter poslovanje Zavarovalnice. Skladno s Statutom ima 
Zavarovalnica devetčlanski Nadzorni svet (od tega je šest predstavnikov delničarjev in trije predstav-
niki delavcev). Nadzorniki imajo štiriletni mandat in so lahko znova izvoljeni brez omejitev. Sestava 
Nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2016 je bila sledeča:

Ime in priimek NS RK KI SK NO Obdobje članstva v NS

Matej Runjak Č od 12. 6. 2013 do 31.5.2016

P od 1. 7. 2013 do 31.5.2016

P od 1. 7. 2013 do 31.5.2016

Č od 10. 3. 2016 do 31.5.2016

Igor Stebernak Č     od 2. 6. 2016 dalje

P od 18.8.2016 dalje

P od 18.8.2016 dalje

 P od 18.11.2016 dalje

Gregor Kastelic Č     od 12. 6. 2013 dalje

NP od 1. 7. 2013 dalje

P od 1.7.2013 dalje

P od 10.3.2016 do 31.5.2016

 Č od 18. 11. 2016 dalje

Dubravko Štimac Č     od 12. 6. 2013 dalje       

Č od 1. 7. 2013 dalje        

Mario Gobbo Č     od 12. 6. 2013 dalje        

P od 1. 7. 2013 dalje        

Č od 1. 7. 2013 dalje        

Rajko Stanković Č     od 12. 6. 2013 dalje

Č od 1. 7. 2013 dalje

Matija Blažič Č     od 12. 6. 2013 dalje

Peter Celar Č     od 30. 5. 2011 dalje

Č od 1.7.2013 dalje

Č od 10.3.2016 do 31.5.2016

 Č od 18. 11. 2016 dalje

Boštjan Molan Č     od 31. 5. 2015 dalje

Č od 20. 8. 2015 dalje

Ivan Sotošek Č     od 31. 5. 2015 dalje

Č od 20. 8. 2015 dalje

Barbara Nose  Č    od 22. 8. 2013 dalje

Mitja Svoljšak     Č od 10.3.2016 do 31.5.2016

Č od 18. 11. 2016 dalje

Milena Pervanje     Č od 18. 11. 2016 dalje

Legenda: 
NS – Nadzorni svet
RK – Revizijska komisija
KI – Komisija za imenovanje in prejemke
SK – Strateška komisija
NO – Nominacijski odbor
P – predsednik
NP – namestnik predsednika
Č – član
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Uprava

Uprava vodi, predstavlja in zastopa Zavarovalnico samostojno ter na lastno odgovornost. Nadzorni 
svet Zavarovalnice lahko skladno s Statutom v Upravo imenuje od tri do šest članov.  Predsednik in 
člani Uprave so imenovani za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani ali predčasno odpo-
klicani v primeru hujših kršitev dolžnosti. V letu 2016 je Uprava delovala v naslednji sestavi: 

 � Andrej Slapar, predsednik;

 � Benjamin Jošar, član;

 � Uroš Ivanc, član;

 � Tadej Čoroli, član; 

 � Marica Makoter, članica, delavska direktorica.

 2.3 Izjava o skladnosti

 2.4 Podlaga za pripravo

Posamični računovodski izkazi Zavarovalnice  in konsolidirani računovodski izkazi Skupine Triglav  
so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU 
(v nadaljevanju »MSRP«), z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju »ZGD-1«) in Zakonom 
o zavarovalništvu (v nadaljevanju »ZZavar-1«).

Računovodski izkazi so pripravljeni ob predpostavki časovne neomejenosti delovanja družb in so 
pripravljeni na podlagi izvirnih vrednosti, razen v spodaj navedenih primerih, kjer je uporabljena 
poštena vrednost:

 � izvedeni finančni instrumenti,

 � finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in

 � finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo.

Naložbe v pridružene družbe so v posamičnih računovodskih izkazih vrednotene po pošteni vrednosti, 
v konsolidiranih računovodskih izkazih pa so obračunane z uporabo kapitalske metode. 

Metode, uporabljene za merjenje poštene vrednosti, so podrobneje opisane v [→ poglavju 2.5.13].

Priprava računovodskih izkazov v skladu z MSRP zahteva uporabo ocen in predpostavk, ki vplivajo na 
vrednost poročanih sredstev in obveznosti na poročevalski datum ter na višino prihodkov in odhodkov 
v poročevalskem obdobju. Čeprav so uporabljene ocene zasnovane na najboljšem poznavanju tekočih 
dogodkov in aktivnosti, se lahko dejanski rezultati razlikujejo od ocen. Ocene in predpostavke se 
redno pregledujejo, pri čemer se njihovi popravki pripoznajo v obdobju spremembe. Uporaba ocen 
in predpostavk je predstavljena v [→ poglavju 2.6]. 

Pri pripravi izkaza finančnega položaja se posamezne postavke sredstev in obveznosti razvršča po sku-
pinah, in sicer glede na njihovo naravo ter v vrstnem redu njihove udenarljivosti oziroma zapadlosti 
v plačilo. V dodatnih razkritjih so kratkoročna in nekratkoročna sredstva ter kratkoročne in nekratko-
ročne obveznosti predstavljene kot ločene postavke, odvisno od tega, ali se pričakuje, da bodo plačane 
ali poravnane v največ dvanajstih mesecih po datumu izkaza finančnega položaja (kratkoročne) ali v 
več kakor dvanajstih mesecih po datumu izkaza finančnega položaja (nekratkoročne).

Finančna sredstva in obveznosti so v izkazu finančnega položaja pobotane samo v primeru, ko za to 
obstajata pravna podlaga in namen neto poravnave ali istočasna realizacija sredstev ter poravnava 
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obveznosti. Prihodki in odhodki v izkazu poslovnega izida niso pobotani, razen če tako določajo stan-
dardi, pojasnila ali je to podrobno opredeljeno v računovodski politiki Zavarovalnice. 

Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov, so enake kot pri pripravi 
računovodskih izkazov za primerjalno obdobje.

Letno poročilo odobri Uprava, potrdi pa ga Nadzorni svet. Če Nadzorni svet ne potrdi letnega poročila, 
potem o sprejetju poročila odloča Skupščina delničarjev. 

Uprava je letno poročilo odobrila 14. 3. 2017. Letno poročilo se lahko dobi na sedežu Zavarovalnice 
in na njenih spletnih straneh.

 2.5 Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev

 2.5.1 Prevedba tujih valut

Funkcijska in predstavitvena valuta

Postavke, prikazane v ločenih računovodskih izkazih posameznih družb v Skupini Triglav, se merijo 
v valuti izvirnega gospodarskega okolja, v katerem družba posluje (funkcijska valuta). Računovodski 
izkazi so predstavljeni v evrih, ki so predstavitvena valuta Skupine Triglav. Zneski v računovodskih 
izkazih in pojasnilih so zaokroženi na 1 evro. 

Prevedba poslovnih dogodkov in postavk

Transakcije v tuji valuti se pretvorijo v funkcijsko valuto na dan posla po tečaju iz referenčne tečajne 
liste Evropske centralne banke, ki jo objavlja Banka Slovenije. Tečajne razlike, ki nastanejo pri porav-
navi takšnih transakcij in pri prevedbi denarnih postavk, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Tečajne razlike, ki izvirajo iz spremembe odplačne vrednosti denarnih postavk v tuji valuti, razvr-
ščenih v skupino finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida. Tečajne razlike, ki nastajajo pri nedenarnih postavkah, kot so lastniški instrumenti, razvrščeni v 
skupino finančnih instrumentov, vrednotenih po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida, se 
prikažejo v izkazu poslovnega izida. Tečajne razlike pri nedenarnih postavkah, kot so lastniški instru-
menti, razvrščeni v skupino finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, se prikažejo skupaj z učinkom 
vrednotenja po pošteni vrednosti v drugem vseobsegajočem donosu, ki se akumulirajo v kapitalu. 

Prevedba iz funkcijske v predstavitveno valuto

Prevajanje računovodskih izkazov družb v Skupini, katerih funkcijska valuta je različna od predstavit-
vene valute, se v predstavitveno valuto pretvori na naslednji način: 

 � sredstva in obveznosti se pretvorijo po končnem tečaju na poročevalski datum; 

 � prihodki, odhodki in stroški se pretvorijo po povprečnem tečaju obravnavanega obdobja;

 � sestavine kapitala se pretvorijo po izvirnem tečaju;

 � vse nastale tečajne razlike se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu.

Dobro ime in prilagoditve prevzetega premoženja tuje odvisne družbe na pošteno vrednost se obravna-
vajo enako kot sredstva tuje odvisne družbe ter se prevedejo v predstavitveno valuto po končnem tečaju. 

V konsolidiranih računovodskih izkazih se tečajne razlike, povezane s pretvorbo čiste naložbe v družbo 
v tujini, pripoznajo v izkazu vseobsegajočega donosa. Ko Skupina izgubi kontrolo nad družbo v tujini, se 
predhodno pripoznane tečajne razlike, ki so nastale zaradi pretvorbe v predstavitveno valuto, prerazvr-
stijo iz drugega vseobsegajočega donosa v izkaz poslovnega izida kot del dobička ali izgube pri prodaji. 
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 2.5.2 Neopredmetena sredstva

 2.5.3 Dobro ime

Neopredmetena sredstva so vrednotena po metodi nabavne vrednosti. Vrednosti teh sredstev so 
izkazane v višini nabavne vrednosti, znižane za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo 
zaradi oslabitve.  

Pri obračunu amortizacije se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja.

 Letna stopnja

Računalniški programi 20 %

Druge materialne pravice 1–20 %

Dobo in metodo amortiziranja za neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti se pregleda 
najmanj enkrat letno, konec poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti sredstva razlikuje 
od prejšnjih ocen, se doba amortiziranja ustrezno spremeni. 

Neopredmetena sredstva z neomejeno dobo koristnosti se ne amortizirajo, se pa za ta sredstva enkrat 
letno opravijo testi oslabitve. Oslabitev teh sredstev se izvaja, če knjigovodska vrednost presega 
njihovo nadomestljivo vrednost. 

Neopredmetena sredstva vključujejo tudi odložene stroške pridobivanja premoženjskih zavarovanj. 
Povečanje ali zmanjšanje teh stroškov je v izkazu poslovnega izida pripoznano kot sprememba pre-
nosne premije v okviru čistih prihodkov od zavarovalnih premij.

Odloženi stroški pridobivanja življenjskih zavarovanj so upoštevani pri izračunu matematične 
rezervacije z uporabo Zillmerjeve metode. Sprememba odloženih stroškov pridobivanja življenjskih 
zavarovanj je prikazana kot sprememba matematičnih rezervacij.

Računovodske usmeritve v zvezi z oslabitvami neopredmetenih sredstev so opisane v [→ poglavju 2.5.14].

Dobro ime lahko nastane ob prevzemu odvisne družbe in se v konsolidiranih računovodskih izkazih 
pripozna kot presežek vsote danega nadomestila, merjenega po pošteni vrednosti, nad čistim zne-
skom prevzetih sredstev in obveznosti odvisne družbe. Če je razlika negativna, se dobiček v celoti 
pripozna v izkazu poslovnega izida.  

Računovodske usmeritve in postopki konsolidiranja so podrobneje opisani v [→ poglavju 2.7]. 
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Sredstva se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca od tedaj, ko je sredstvo na voljo za 
uporabo. Sredstva v gradnji ali izdelavi se ne amortizirajo, dokler niso na voljo za uporabo. Osnovno 
sredstvo se preneha amortizirati, ko se odpravi njegovo pripoznanje. 

Preostalo vrednost in dobo koristnosti sredstva se pregleduje na datum poročanja in ustrezno prila-
godi, če so pričakovanja drugačna od prejšnjih ocen.

Dobički ali izgube, ki nastanejo ob odtujitvi posameznega opredmetenega osnovnega sredstva, se 
določijo glede na razliko med prodajno ceno ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo sredstva ter 
vplivajo na poslovni izid.

Stroški vzdrževanja in popravil se v izkazu poslovnega izida pripoznajo v obdobju, ko nastanejo. 
Nadaljnja vlaganja, ki povečujejo prihodnje gospodarske koristi, povišujejo vrednost opredmetenih 
osnovnih sredstev.

Računovodske usmeritve v zvezi z oslabitvami opredmetenih osnovnih sredstev so opisane  
v [→ poglavju 2.5.14].

 2.5.5 Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine so zemljišča in zgradbe v lasti ali finančnem najemu, oddane v poslovni 
najem. Nepremičnina je opredeljena kot naložbena, če se v njej ne opravlja lastna dejavnost oziroma 
če se za lastno dejavnost uporablja samo nepomemben del zgradbe.

Naložbene nepremičnine se po začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, vključno s 
stroški, potrebnimi za pridobitev sredstva. Pri vrednotenju teh sredstev se upošteva model nabavne 
vrednosti. Način amortiziranja in oslabitve teh sredstev je enak kot pri opredmetenih osnovnih 
sredstvih ter je opisan v [→ točkah 2.5.2 in 2.5.4].

Poštene vrednosti za namen razkrivanja so določene na podlagi cenitev pooblaščenih ocenjevalcev 
vrednosti nepremičnin. 

Vsi prihodki od naložbenih nepremičnin se nanašajo izključno na najemnine in so v izkazu poslov-
nega izida prikazani v postavki »drugi prihodki«. Odhodki iz naložbenih nepremičnin se nanašajo na 
amortizacijo in stroške vzdrževanja naložbenih nepremičnin ter so v izkazu poslovnega izida prikazani 
v postavki »drugi odhodki«.

Računovodske usmeritve v zvezi z oslabitvami naložbenih nepremičnin so opisane v [→ poglavju 
2.5.14].

 2.5.4 Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po modelu nabavne vrednosti. V nabavno vrednost 
so všteti nakupna cena in vsi stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo. 

Po začetnem pripoznanju so osnovna sredstva merjena po nabavni vrednosti, znižani za amortiza-
cijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Pri obračunu amortizacije se uporablja 
metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje, navedene v nadaljevanju, 
se uporabljajo dosledno skozi leta.

 Letna stopnja

Gradbeni objekti 1,5–5,0 %

Transportna sredstva 12,5 %

Računalniki in računalniška oprema 50 %

Pisarniško in drugo pohištvo 10–20 %

Preostala oprema 6,7–25,0 %
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 2.5.6 Naložbe v odvisne družbe

 2.5.7 Naložbe v pridružene družbe

Naložbe v kapitalske instrumente odvisne družbe (to so naložbe v delnice in deleže) so v posamičnih 
računovodskih izkazih podane po nabavni vrednosti. Za naložbo v odvisno družbo se šteje naložba 
v družbo, v kateri ima Zavarovalnica obvladujoč vpliv; ta  je zagotovljen, če:

 � ima Zavarovalnica vpliv na družbo, v katero naloži, na podlagi pravic, ki izhajajo iz glasovalnih 
pravic, ki temeljijo na kapitalskih instrumentih, ali na podlagi drugih pravic, ki izhajajo iz pogod-
benih sporazumov;

 � je Zavarovalnica izpostavljena spremenljivemu donosu ali ima pravico do spremenljivega donosa 
iz svoje udeležbe v družbi, v katero naloži;

 � lahko Zavarovalnica prek svojega vpliva na družbo, v katero naloži, vpliva na znesek svojega donosa.

Začetno pripoznanje se izvede, ko so delnice oziroma kapitalski delež vpisani v sodni register. 

Povečanje osnovnega kapitala odvisnih družb s stvarnimi vložki, katerih edina lastnica je Zavaroval-
nica, se začetno izmeri po knjigovodski vrednosti stvarnih vložkov. Knjigovodska vrednost stvarnih 
vložkov na dan vlaganja je vrednost sredstev, ki se vlagajo kot stvarni vložki, izkazani v računovodskih 
izkazih Zavarovalnice na ta dan.

Računovodske usmeritve v zvezi z oslabitvami naložb v odvisne družbe so opisane v [→ poglavju 2.5.14].

Odvisne družbe so v konsolidirane računovodske izkaze vključene po metodi popolnega uskupinje-
vanja. Postopki konsolidacije so podrobneje opisani v [→ poglavju 2.7]. 

V posamičnih računovodskih izkazih se za naložbo v pridruženo družbo šteje naložba v družbo,  
v kateri ima Zavarovalnica pomembni vpliv, ki je zagotovljen z možnostjo sodelovanja pri odločitvah 
o finančni in poslovni politiki družbe, ne pa z obvladovanjem te politike. Naložbe v kapitalske instru-
mente pridruženih družb (to so naložbe v delnice in deleže) se v posamičnih računovodskih izkazih 
obračunavajo po pošteni vrednosti.

Za pridružene družbe, katerih vrednosti niso objavljene na borzi, se uporabi model vrednotenja (metoda 
primerljivih kotirajočih podjetij, metoda primerljivih transakcij, diskontiranje denarnih tokov, pogod-
bena vrednost). Pri vrednotenju uporabljene predpostavke so podrobneje opisane v [→ poglavju 2.6.5]. 
Učinki vrednotenja po pošteni vrednosti se izkažejo v drugem vseobsegajočem donosu. 

Pridružene družbe v Skupini Triglav so družbe, v katerih ima Zavarovalnica neposredno ali posredno  
med 20 in 50 odstotki glasovalnih pravic ter ima v njih pomembni vpliv, vendar jih ne obvladuje.  
V konsolidiranih računovodskih izkazih Skupine Triglav se naložbe v pridružene družbe obračunavajo 
z uporabo kapitalske metode. Pripadajoči delež poslovnega izida pridružene družbe se pripozna v 
konsolidiranem poslovnem izidu. Pripadajoči učinki, ki so vključeni v drugi vseobsegajoči donos 
pridružene družbe, se pripoznajo v konsolidiranem izkazu vseobsegajočega donosa. 

Dividende pridruženih družb se v poslovnem izidu pripoznajo, ko se pridobi pravica do prejetja 
dividende.

Računovodske usmeritve v zvezi z oslabitvami naložb v pridružene družbe so opisane v [→ poglavju 
2.5.14].
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 2.5.8 Finančna sredstva (razen terjatev iz poslovanja in denarnih sredstev)

Finančna sredstva se razvrstijo v naslednje skupine: finančna sredstva, izmerjena po pošteni vred-
nosti prek poslovnega izida, finančna sredstva v posesti do zapadlosti v plačilo, posojila in terjatve, 
finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo. Razvrstitev je odvisna od prvotnega namena nakupa 
naložbe. Poslovodstvo se pri začetnem pripoznanju odloča o razvrstitvi naložb.

Finančna sredstva se ob začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti. Začetni pripoznani 
vrednosti se prištejejo še stroški posla (nadomestila in odpravnine, plačane zastopnikom, sveto-
valcem, borznim posrednikom, dajatve borzi in druge davščine, povezane s prenosom), ki izhajajo 
neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva. To ne velja za finančna sredstva, ki so uvrščena v 
skupino sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, kjer se ti stroški pripoznajo 
neposredno v izkazu poslovnega izida ob nakupu.

Pri nakupu oziroma prodaji finančnega sredstva se upošteva datum trgovanja, razen za posojila in 
depozite, pri katerih se upošteva datum poravnave.

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot 
razpoložljiva za prodajo ali pa niso uvrščena kot posojila in terjatve, finančne naložbe v posesti do 
zapadlosti ali finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, se po začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vred-
nosti, brez odštetja stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali drugačni odtujitvi. Če finančni 
instrumenti ne kotirajo na borzi, se poštena vrednost izmeri na podlagi zadnjih transakcijskih cen 
(uradni ceniki za odkup vrednostnih papirjev različnih borznoposredniških družb ali bank) ali po 
modelu vrednotenja (diskontiranje pričakovanih denarnih tokov). Podrobnejši opis modelov vredno-
tenja je predstavljen v [→ poglavju 5.1.2]. V primeru kapitalskih instrumentov, za katere ni objavljena 
cena na delujočem trgu in katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se izmerijo po 
nabavni vrednosti. 

Spremembe poštene vrednosti se pripoznajo neposredno v drugem vseobsegajočem donosu kot 
povečanje (dobiček) ali zmanjšanje (izguba) presežka iz prevrednotenja, razen ob oslabitvi naložb ter 
tečajnih razlik pri denarnih postavkah, kot so dolžniški vrednostni papirji, ki se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida. 

Pri odpravi pripoznanja sredstev, razpoložljivih za prodajo, se nabrana izguba ali dobiček, ki je bil 
predhodno pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu, prenese v izkaz poslovnega izida. 

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti so neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določlji-
vimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo, ki jih Zavarovalnica nedvoumno namerava in zmore 
posedovati do zapadlosti.

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti se izmerijo po odplačni vrednosti, zmanjšani za izgube iz 
oslabitve.

Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Ta kategorija vključuje dve skupini: finančne instrumente v posesti za trgovanje in finančne instru-
mente, izmerjene po pošteni vrednosti skozi poslovni izid.

Finančno sredstvo je razvrščeno v to skupino, če je v osnovi pridobljeno z namenom nadaljnje prodaje 
v kratkem roku, če je del portfelja finančnih instrumentov, namenjenega kratkoročnemu ustvarjanju 
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dobičkov, ali če se je za to klasifikacijo odločilo poslovodstvo. Izvedeni finančni instrumenti so vedno 
razvrščeni v skupino finančnih instrumentov v posesti za trgovanje.

Finančno sredstvo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida je sredstvo, ki:

 � je v posesti v kritnih skladih94 Zavarovalnice z namenom pokrivanja obveznosti iz zavarovalnih 
pogodb, vezanih na spremembo poštene vrednosti teh sredstev. Ta razvrstitev odpravlja ali zmanj-
šuje neusklajenost, ki bi izhajala iz merjenja sredstev in obveznosti ali pripoznavanja dobičkov in 
izgub na različnih podlagah; ali

 � se upravlja in katerega uspešnost se meri na podlagi poštene vrednosti v skladu z naložbeno 
strategijo Zavarovalnice.

Po začetnem pripoznanju so sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, izmer-
jena po pošteni vrednosti na podlagi objavljenih cen na delujočem trgu.

Dobički in izgube, ki izhajajo iz spremembe poštene vrednosti, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

V kategorijo finančnih sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, so vključena 
tudi finančna sredstva, ki imajo vgrajen izveden finančni instrument. Ta se vrednotijo po pošteni 
vrednosti prek poslovnega izida. 

Posojila in terjatve

Posojila in terjatve (razen terjatev iz poslovanja) so neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali 
določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu.

Posojila in terjatve se ob začetnem pripoznanju izmerijo po izvirni vrednosti, kasneje pa po odplačni 
vrednosti po metodi efektivnih obresti. Oslabitev posojil in terjatev se pripozna, če obstajajo nep-
ristranski dokazi, da Zavarovalnica ne bo dobila poplačanih terjatev, skladnih s pogodbenimi določili.

Izvedeni finančni instrumenti

Izvedeni finančni instrumenti se po začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti prek poslov-
nega izida. Tržna vrednost se določi na podlagi objavljene cene na delujočem trgu vrednostnih 
papirjev, če ta ni znana, pa se poštena vrednost oceni na podlagi zadnjih transakcijskih cen ali po 
modelu vrednotenja (diskontiranje pričakovanih denarnih tokov, Black–Scholesov model vrednote-
nja opcij). V okviru izvedenih finančnih instrumentov so prikazani finančni instrumenti za varovanje 
denarnih tokov pred tveganjem spremembe obrestne mere, za varovanje denarnih tokov posameznih 
finančnih instrumentov in drugih postavk. Vsi dokazani dobički ali dokazane izgube iz spremembe 
poštene vrednosti se pripoznajo v poslovnem izidu prek finančnih prihodkov in odhodkov.

 2.5.9 Terjatve iz poslovanja

Terjatve iz zavarovalnih poslov se pripoznajo, ko se zavarovalne premije zaračunajo zavarovancem. Ob 
začetnem pripoznanju so terjatve izkazane po izvirni vrednosti, kasneje pa zmanjšane za popravke 
vrednosti terjatev, tako da izkazujejo pričakovano poplačljivo vrednost terjatev. 

Terjatve do regresnih dolžnikov se pripoznajo, ko Zavarovalnica prejme prvi obrok plačila, ko je terjatev 
sodno priznana ali na podlagi sklenjenega dogovora z regresnim dolžnikom. Pri kreditnih zavarovanjih 
se regresna terjatev pripozna takoj ob nastanku. 

Računovodske usmeritve v zvezi z oslabitvami terjatev so podrobneje opisane v  [→ poglavju 2.5.14].

94 Kritni skladi so sredstva zavarovancev, ki izhajajo iz klasičnih življenjskih zavarovanj, prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj, prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj v času 
izplačevanja rent in zavarovanj, pri katerih zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje.
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 2.5.10 Druga sredstva

 2.5.11 Denarna sredstva in denarni ustrezniki

 2.5.12 Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

 2.5.13 Merjenje poštene vrednosti

V okviru drugih sredstev so izkazane zaloge materiala in kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 
ter prehodno nezaračunani prihodki. 

Zaloge se ob začetnem pripoznanju merijo po nabavni vrednosti, povečani za neposredne stroške 
nabave. Zaloge materiala se vodijo po metodi FIFO. 

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki so zneski, ki bodo na poslovni izid vplivali šele v pri-
hodnjih obdobjih. Razmejujejo se zaradi enakomernega obremenjevanja poslovnega učinka ali pa 
se odložijo, ker so že plačani, niso pa še nastali.

Prehodno nezaračunani prihodki so prihodki, ki so že upoštevani v poslovnem izidu tekočega leta in 
še niso zaračunani. 

Denarna sredstva vključujejo denarna sredstva na računih v bankah in denarna sredstva v blagajnah. 

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo, so tista nefinančna sredstva, katerih vrednost se bo 
povrnila s prodajo in ne z njihovo nadaljnjo uporabo. Pogoj za uvrstitev v kategorijo nekratkoročnih 
sredstev, namenjenih za prodajo, je izpolnjen takrat, ko je prodaja zelo verjetna in je sredstvo v tre-
nutnem stanju na razpolago za takojšnjo prodajo. Poslovodstvo je zavezano prodajnemu načrtu, ki 
mora biti izpeljan v roku enega leta od razvrstitve sredstva v to kategorijo. 

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo, se merijo po knjigovodski vrednosti pred razvrstitvijo 
ali pošteni vrednosti, znižani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je nižja. Enako velja za kasnejše 
merjenje teh sredstev. Pri tem je treba pripoznati izgubo zaradi oslabitve iz naslova začetnih ali 
naknadnih odpisov sredstva do poštene vrednosti, znižane za stroške prodaje oziroma dobiček v 
primeru naknadnega povišanja poštene vrednosti, znižane za stroške prodaje, ki ne sme presegati 
nabrane izgube zaradi oslabitve. Če je sredstvo pridobljeno v poslovni združitvi, mora biti merjeno 
po pošteni vrednosti, znižani za stroške prodaje.

Poštena vrednost je cena, ki bi bila dosežena s prodajo sredstev ali s prenosom obveznosti v redni tran-
sakciji med udeleženci na trgu na datum izkaza finančnega položaja. Pri merjenju poštene vrednosti 
sredstev ali obveznosti se upošteva njihove značilnosti in predpostavlja, da se sredstvo ali obveznost 
izmenja v redni transakciji v trenutnih tržnih razmerah, na glavnem trgu ali na najugodnejšem trgu 
za ta sredstva ali obveznosti. 

Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnih sredstev se upošteva sposobnost udeleženca na trgu, da 
z uporabo sredstva v skladu z njegovo največjo in najboljšo uporabo ali s prodajo sredstva drugemu 
udeležencu na trgu, ki bi to sredstvo uporabil v skladu z njegovo največjo in najboljšo uporabo, pro-
izvede gospodarske koristi. 

Vsa finančna sredstva so merjena po pošteni vrednosti, razen posojil ter finančnih sredstev v posesti 
do zapadlosti, ki so v računovodskih izkazih izkazana po odplačni vrednosti, njihova poštena vred-
nost pa je navedena v razkritjih v  [→ točkah 3.6]. Poštene vrednosti so navedene tudi za zemljišča in 
zgradbe za lastno dejavnost ter naložbene nepremičnine, in sicer  v razkritjih v  [→ točkah 3.2 in 3.3] 
ter podrejeni dolg v  [→ točki 3.13].

Poštena vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na organiziranih finančnih trgih, se 
določa na podlagi objavljenih cen na datum poročanja. Če cena ni na razpolago, se kot referenčna 
cena uporabi ponujena cena borznih posrednikov.



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

2016

Poslovno  
poročilo           

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>232

Računovodski izkazi 

Če za sredstvo ni delujočega trga, se pošteno vrednost ugotovi z uporabo različnih tehnik ocenjevanja 
vrednosti. Pri ugotavljanju poštene vrednosti finančnih naložb se uporabljajo metode vrednotenja 
z uporabo primerljive poštene vrednosti drugega instrumenta, ki ima podobne bistvene značilnosti, 
proučitev diskontiranih denarnih tokov in modele za določanje cen opcij. Če obstaja metoda vred-
notenja, ki jo udeleženci na trgu običajno uporabljajo za določanje cene instrumenta in je dokazana 
njena zanesljivost pri oceni cen, dobljenih pri dejanskih tržnih poslih, se uporabi to metodo. Upo-
rabljene predpostavke in ocene vsebujejo določena tveganja glede njihove dejanske izpolnitve v 
prihodnosti. Z namenom zmanjševanja tega tveganja se uporabljene predpostavke in ocene preveri 
na različne načine (npr. primerjava predpostavk oziroma ocen s panogo, posameznimi tržnimi pod-
jetji in podobno). Poleg tega se pri izračunu razpona ocene vrednosti posamezne naložbe izvede 
tudi analiza občutljivosti za ključne nosilce vrednosti (ang. »value drivers«), kot so: čisti prihodki 
od prodaje, EBITDA marža, marža finančnega posredništva, donosnost portfelja finančnih naložb, 
operativni stroški na aktivo, rast denarnega toka v napovedanem obdobju in diskontna stopnja. Pri 
metodi diskontiranega denarnega toka poslovodstvo uporabi ocenjene bodoče denarne tokove in 
diskontne stopnje, ki odražajo obrestne mere za primerljive instrumente. 

Če poštene vrednosti ni mogoče izmeriti, se finančni instrumenti vrednotijo po nabavni vrednosti 
(plačani ali prejeti znesek), povišani za vse stroške, ki so nastali zaradi te transakcije.

Za potrebe razkrivanja načina ugotavljanja poštenih vrednosti  sredstev in obveznosti je uporabljena 
hierarhija poštene vrednosti. Ta je določena glede na vložke v tehniki ocenjevanja vrednosti, ki se 
uporabljajo za merjenje poštene vrednosti.

 � Vložki za nivo 1: kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti, 
do katerih lahko podjetje dostopa na datum merjenja. Prilagoditev kotiranih cen se lahko izvaja 
le izjemoma.

 � Vložki za nivo 2: kotirane cene za podobna sredstva ali obveznosti na delujočih trgih, kotirane 
cene  na nedelujočih trgih, nekotirane cene, ki jih je mogoče opazovati.    

 � Vložki za nivo 3: cene, ki niso dosegle standardov nivoja 1 oziroma nivoja 2. Delež neopazovanih 
vložkov pri merjenju poštene vrednosti je znaten. Neopazovani vložki morajo izražati predpostavke, 
ki se na trgu uporabljajo za določanje cene sredstva ali obveznosti, vključno s predpostavkami o 
tveganjih.

 2.5.14 Oslabitve

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se preveri na datum poro-
čanja. Presodi se, ali obstajajo objektivna znamenja oslabitve posameznih sredstev. Če obstajajo, se 
oceni nadomestljiva vrednost sredstev, ki predstavlja višjo izmed čiste prodajne vrednosti, znižane za 
stroške prodaje, in vrednosti v uporabi. Za neopredmetena dolgoročna sredstva z nedoločeno dobo 
koristnosti ali neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se še ne uporabljajo, se nadomestljivo vrednost 
izmeri enkrat letno, ne glede na to, ali obstaja znamenje oslabitve. Če nadomestljiva vrednost presega 
knjigovodsko vrednost, sredstva niso oslabljena. 

Pri pomembnih sredstvih se ocena oslabitve izvede posamično. Ocena oslabitve preostalih sredstev 
se izvede na ravni denar ustvarjajočih enot.

Odprava oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev se pripozna le v 
primeru porasta njihove nadomestljive vrednosti, če je ta porast mogoče nepristransko povezati z 
dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. Izguba zaradi oslabitve se odpravi le do višine knji-
govodske vrednosti, ki bi se ugotovila po odštetju amortizacijskega odpisa, če v prejšnjih obdobjih 
ne bi bila pripoznana nobena izguba zaradi oslabitve sredstva. 
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Dobro ime

Vrednost dobrega imena in pogodbenih pravic se preveri na datum poročanja. Presodi se, ali obsta-
jajo objektivna znamenja oslabitve. Oslabitev dobrega imena in pogodbenih pravic se ugotavlja za 
denar ustvarjajočo enoto, ki predstavlja posamezno družbo. Če obstajajo znamenja oslabitve, se 
oceni nadomestljivo vrednost sredstev, ki predstavlja višjo izmed čiste prodajne vrednosti, znižane 
za stroške prodaje, in vrednosti v uporabi. Če nadomestljiva vrednost presega knjigovodsko vrednost, 
se dobro ime ne oslabi.   

Preizkus oslabitve dobrega imena se izvaja v skladu z MRS 36, metode oziroma tehnike ocenjevanja 
pa v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV). Presoja in ocena potrebne 
oslabitve se izvedeta skladno z oceno nadomestljive vrednosti. Osnova za podrobno napovedno 
obdobje so dostopni plani poslovodstva družbe ter ocene konvergence trgov proti bolj razvitim, ob 
upoštevanju napovedi pričakovane gospodarske konvergence mednarodnih finančnih institucij in 
drugih regulatornih institucij EU. Diskontna stopnja se izračuna skladno z metodo CAPM ter uporabo 
pribitkov za različna specifična tveganja. Test oslabitve dobrega imena se izvaja letno.

Naložbene nepremičnine

Znaki oslabitev naložbenih nepremičnin se preverjajo enkrat letno. Če obstajajo kakršnikoli znaki 
oslabitve naložbenih nepremičnin, se oceni njihova nadomestljiva vrednost, ki predstavlja višjo izmed 
čiste prodajne vrednosti, znižane za stroške prodaje, in vrednosti v uporabi. Če knjigovodska vrednost 
naložbenih nepremičnin presega njihovo nadomestljivo vrednost, se za razliko v vrednosti pripozna 
izguba zaradi oslabitve. 

Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe

Finančne naložbe v odvisne družbe se v posamičnih računovodskih izkazih merijo po nabavni vred-
nosti. Znamenja oslabitve naložb v odvisne družbe se preverja četrtletno. Poslovanje odvisne družbe 
pod načrtovanimi rezultati je lahko znak morebitne oslabitve naložbe. 

Finančne naložbe v pridružene družbe se v posamičnih računovodskih izkazih vrednotijo po pošteni 
vrednosti. Kriteriji za pripoznanje in izračun izgube zaradi oslabitve so enaki, kot pri finančnih sred-
stvih, razpoložljivih za prodajo. Podrobnosti so opisane v nadaljevanju. 

Finančna sredstva

Četrtletno ali vsaj na koncu poročevalskega obdobja se oceni, ali obstaja kak nepristranski dokaz o 
morebitni oslabljenosti finančnega sredstva ali skupine finančnih sredstev. Če takšni dokazi obstajajo, 
je treba določiti višino izgube zaradi oslabitve.

Višina izgube zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, razpoložljivim za prodajo, se izračuna 
glede na njegovo trenutno pošteno vrednost. V primeru obstoja nepristranskega dokaza o oslabitvi 
finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo, se nabrana izguba, predhodno pripoznana v drugem 
vseobsegajočem donosu, prenese v izkaz poslovnega izida. Pri lastniških vrednostnih papirjih nep-
ristranski dokaz o oslabitvi predstavljajo statutarne spremembe izdajatelja (stečaj, likvidacija, itd.), 
pomembno znižanje poštene vrednosti vrednostnega papirja (40 odstotkov ali več) ali dolgotrajno 
znižanje poštene vrednosti vrednostnega papirja (več kot 9 mesecev nepretrgoma). Pri dolžniških 
vrednostnih papirjih nepristranski dokaz o oslabitvi predstavljajo statutarne spremembe izdajatelja 
(stečaj, likvidacija, itd.), zamuda pri plačevanju ali drugi pomembni negativni dogodki, povezani s 
kreditno sposobnostjo izdajatelja. 

Odprava oslabitve lastniških vrednostnih papirjev, razvrščenih v finančna sredstva, razpoložljiva za 
prodajo, se izkaže v drugem vseobsegajočem donosu. 
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Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna 
kot razlika med njegovo knjigovodsko vrednostjo in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov, ugotovljeno na osnovi izvirne efektivne obrestne mere.

Pri finančnih sredstvih, izkazanih po odplačni vrednosti, in finančnih sredstvih, razpoložljivih za 
prodajo, ki so dolgovni instrumenti, se odprava oslabitve izkaže v poslovnem izidu. Izguba zaradi 
oslabitve se odpravi, če je to odpravo mogoče nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po 
pripoznanju oslabitve.

Terjatve iz poslovanja

Pri vsaki skupini terjatev se preverja ustreznost izkazane višine terjatev. Najmanj ob koncu poslovnega 
leta se preveri, ali je treba terjatev oslabiti oziroma odpraviti oslabitve. Oslabitev, ki se evidentira kot 
popravek vrednosti terjatev, se oblikuje individualno za posamične pomembne terjatve ali skupinsko 
za terjatve s podobnim kreditnim tveganjem. Kreditno tveganje se ocenjuje na podlagi razvrščanja 
terjatev v razrede po zapadlosti in izkušenj v preteklih letih o poplačilih terjatev istih starostnih 
skupin. Popravki vrednosti povečujejo druge odhodke iz zavarovalnih poslov.  

Terjatve iz pozavarovanja in znesek zavarovalno–tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

Letno se preverja, ali obstajajo znamenja oslabitve v zvezi s sredstvi iz pozavarovalnih pogodb. Ta so 
oslabljena le, če obstajajo objektivni dokazi kot rezultat dogodka, ki je nastal po začetnem pripoz-
nanju pozavarovalnega sredstva, da Zavarovalnica morda ne bo dobila povrnjenih vseh zneskov, ki 
jih dolgujejo pozavarovalnice v skladu s pogodbo, ter če ima dogodek zanesljivo izmerljiv vpliv na 
zneske, ki jih bo Zavarovalnica dobila povrnjene od pozavarovatelja. V primeru oslabitev sredstev iz 
pozavarovalnih pogodb se učinek oslabitve pripozna v izkazu poslovnega izida.

 2.5.15 Kapital

Osnovni kapital predstavlja nominalno vrednost vplačanih navadnih delnic, izraženo v evrih. Če 
Zavarovalnica ali odvisna družba pridobi delnice Zavarovalnice Triglav, se njihova vrednost prikaže 
kot odbitna postavka kapitala Skupine. V enaki višini se skladno z zahtevami ZGD–1 oblikuje tudi 
rezerva za lastne delnice. 

Kapitalske rezerve so vplačila nad nominalnimi zneski delnic oziroma druga vplačila kapitala na 
podlagi statuta. Med kapitalskimi rezervami se izkazujejo tudi zneski iz naslova prehoda na MSRP 
(odprava splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala). 

Rezerve iz dobička so statutarne, zakonske in druge rezerve iz dobička ter rezerve za lastne delnice. 

Zakonske rezerve se oblikujejo in uporabijo skladno z ZGD–1 in zakonodajo držav odvisnih družb. 
Skupaj s kapitalskimi rezervami morajo znašati najmanj 10 odstotkov osnovnega kapitala. To je vezani 
kapital družbe, ki je oblikovan za zaščito interesov upnikov.

Statutarne rezerve so oblikovane v višini do 20 odstotkov osnovnega kapitala obvladujoče družbe. 
Statutarne rezerve se oblikujejo tako, da Uprava vanje v posameznem poslovnem letu odvede do 5 
odstotkov čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, 
oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv iz dobička. Statutarne rezerve se lahko uporabijo za kritje 
čiste izgube poslovnega leta in kritje prenesene izgube, za rezerve za lastne delnice, za povečanje 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in za uravnavanje dividendne politike. 

Skladno z ZGD-1 ima Uprava Zavarovalnice možnost iz čistega dobička oblikovati druge rezerve, 
vendar največ do polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi za obvezne namene.
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 2.5.16 Podrejene obveznosti

 2.5.17 Zavarovalno-tehnične rezervacije

Podrejene obveznosti predstavljajo podrejene dolžniške vrednostne papirje, za katere je pogodbeno 
dogovorjeno, da bodo v primeru stečaja ali likvidacije družbe, ki je izdala te vrednostne papirje, popla-
čani nazadnje. Podrejeni dolg je v računovodskih izkazih merjen po odplačni vrednosti. 

Prenosne premije

Rezervacije za prenosne premije predstavljajo tisti del kosmate obračunane premije, ki se nanaša 
na prihodnje oziroma naslednja poslovna leta. Izračunane so ločeno za posamezno zavarovalno 
pogodbo po metodi pro-rata temporis, razen za zavarovanja, pri katerih se v času trajanja zavarovanj 
spreminja zavarovalno kritje, in za zavarovanja, pri katerih je konec zavarovalnega kritja dogovorjen 
za več kot eno leto po sklenitvi zavarovanja. Prenosne premije se izračunavajo za premoženjska in 
življenjska zavarovanja. 

Škodne rezervacije

Škodne rezervacije se oblikujejo za pokritje škod, ki so nastale v preteklosti, vendar do konca obra-
čunskega obdobja še niso bile rešene. Rezervacije se oblikujejo za že prijavljene škode in tudi za še 
neprijavljene škode oziroma premalo prijavljene škode. 

Rezervacije za prijavljene škode temeljijo na popisu škod. Če se škoda rešuje v obliki rente, se znesek 
rezervira kot kapitalizirana renta, ki se v Zavarovalnici Triglav izračuna na podlagi nemških tablic 
smrtnosti iz leta 1994 in obrestne mere 1,5 odstotka. V drugih odvisnih zavarovalnicah se uporabljajo 
lokalne tablice smrtnosti.

Rezervacije za nastale in neprijavljene škode (IBNR) so izračunane s trikotniško metodo (upoštevana 
kombinacija metode chain ladder ter Bornhuetter-Fergusonove metode). Osnova za izračun je vzorec 
reševanja škod v preteklih letih ob upoštevanju pričakovanih trendov v prihodnosti. V ta namen se 
uporabljajo večletne časovne vrste reševanja škod.

Dodatno se oblikujejo tudi škodne rezervacije za ne dovolj prijavljene rentne zahtevke, in sicer kadar 
je oškodovanec mladoletna oziroma mlada oseba ter lahko Zavarovalnica upravičeno pričakuje, da 
bo oškodovanec ob dopolnitvi določene starosti vložil tudi zahtevek ob izgubo dohodka.

Z izjemo rentnih škod se škodne rezervacije ne diskontirajo. Ustreznost oblikovanih škodnih rezervacij 
se preverja četrtletno. 

Matematične rezervacije

Matematične rezervacije portfelja sklenjenih življenjskih, rentnih, pokojninskih in naložbenih življenj-
skih zavarovanj se izračunavajo za vsako zavarovalno pogodbo posebej. Za življenjska, rentna in 
pokojninska zavarovanja v izplačilnem obdobju se uporablja modificirana prospektivna neto metoda 
z upoštevanjem stroškov pridobivanja zavarovanj, za pokojninska zavarovanja v varčevalnem obdobju 
pa se uporablja retrospektivna neto metoda. Rezervacije za naložbena življenjska zavarovanja se 
izračunavajo ločeno za vsako zavarovalno pogodbo in so določene v višini poštene vrednosti sredstev 
na naložbenem računu, zmanjšane za bodoče kapitalizirane upravljavske stroške (angl. »actuarial 
funding«). Za določene zavarovalne produkte so oblikovane dodatne rezervacije za kritje pogodbeno 
določenih riziko izplačil. 

Vsi izračuni upoštevajo aktuarske predpostavke, veljavna zakonska določila ter vse pogodbene obve-
znosti do zavarovancev, skladno z vsebino zavarovalne police in zavarovalnih pogojev.
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Matematične rezervacije upoštevajo tudi upravičenja iz naslova pripisanega dobička, ki je bil, skladno 
s pravicami, urejenimi v zavarovalnih pogodbah, dodeljen zavarovancem v preteklih poslovnih letih.

V okviru matematičnih rezervacij se izkazuje tudi presežek iz prevrednotenja finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo, in sicer tisti del, ki bo ob realizaciji pripadal zavarovancem. Uporabljen 
je princip obračuna v senci (angl. »shadow accounting«). Pri finančnih sredstvih, razpoložljivih za 
prodajo, se vsi presežki iz prevrednotenja ob pripoznanju evidentirajo v drugem vseobsegajočem 
donosu, na bilančni datum pa se izvrši prenos v matematične rezervacije, in sicer:

 � iz drugega vseobsegajočega donosa se v matematične rezervacije prenese celotni presežek iz 
prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki so izkazana kot finančna sredstva 
kritnega sklada prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj;

 � iz drugega vseobsegajočega donosa se v matematične rezervacije prenese 80 odstotkov pozitiv-
nega presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki so izkazana kot 
naložbe v kritni sklad življenjskih zavarovanj;

 � iz drugega vseobsegajočega donosa se v matematične rezervacije prenese celotni  presežek iz 
prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki so izkazana kot finančna sredstva 
kritnih skladov prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj v času izplačevanja rent.

Uporabljene predpostavke in drugi parametri so podrobneje opisani v [→ poglavju 2.6.1].

Druge zavarovalnotehnične rezervacije

Rezervacije za bonuse pri premoženjskih zavarovanjih se oblikujejo za vračila dela premije tistim 
zavarovancem, ki izpolnjujejo kriterije, ki so opredeljeni v zavarovalnih pogojih (skupni škodni rezultat 
preteklih treh let, disciplina pri plačevanju zavarovalne premije in višina skupne zavarovalne premije). 
Na podlagi letne analize in vnaprej določenih kriterijev se izračuna višina premije, ki jo bodo zava-
rovalnice vrnile zavarovancem. 

Rezervacije za storno predstavljajo tisti del prenosne premije, za katerega se pričakuje, da bo vrnjen 
v primeru predčasne prekinitve, in so zanj oblikovani tudi razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj. 

Rezervacije za neiztekle nevarnosti se oblikujejo za tista zavarovanja, pri katerih se na podlagi izku-
šenj iz preteklega obdobja predpostavlja, da višina prenosne premije ne bo zadoščala za pokritje 
vseh bodočih škod.

 2.5.18 Opredelitev zavarovalnih in finančnih pogodb

Vsi produkti zavarovalnic v Skupini so opredeljeni kot zavarovalne pogodbe, saj vsi bodisi vključujejo 
pomembno zavarovalno tveganje bodisi je njihov delež zavarovalne premije v celotnem portfelju 
nepomemben. Pomembnost zavarovalnega tveganja se določa glede na dodatna izplačila v primeru 
škodnega dogodka. Pomembnost dodatnih zneskov se presoja s primerjavo največje razlike med 
ekonomsko vrednostjo izplačila v primeru škodnega dogodka in izplačilom v preostalih primerih. Za 
oceno pomembnosti tveganja se uporablja odstotke v razponu od 105 do 110. Druge pogodbe, ki zaje-
majo pogodbe o upravljanju sredstev in najemne pogodbe, za potrebe razkrivanja niso pomembne.

Za potrebe vodenja premoženja, namenjenega kritju obveznosti zavarovalnic iz zavarovalnih pogodb, 
ima Skupina poleg kritnega premoženja oblikovan še kritni sklad naložbenih življenjskih zavaro-
vanj, kritni sklad prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj, kritni sklad prostovoljnih dodatnih 
pokojninskih zavarovanj v času izplačevanja rent ter kritni sklad za življenjska, rentna in prostovoljna 
pokojninska zavarovanja.
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 2.5.19 Rezervacije za zaposlence

 2.5.20 Druge finančne obveznosti

 2.5.21 Obveznosti iz poslovanja in druge obveznosti

 2.5.22 Prihodki iz zavarovalnih premij

Rezervacije za zaposlence obsegajo rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in 
neizkoriščene dopuste. Izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine je narejen na podlagi 
aktuarske metode vrednotenja, to je metode predvidene pomembnosti enot oziroma metode vra-
čunavanja zaslužkov sorazmerno z opravljenim delom. V skladu z MRS 19 so pri izračunu upoštevane 
aktuarske predpostavke, in sicer:

 � demografske predpostavke (umrljivost in predčasna prenehanja zaposlitev),

 � finančne predpostavke, in sicer:

� diskontna mera z upoštevanjem donosa objavljene krivulje Evropske centralne banke ali evrop-
skih obveznic na bilančni datum in

� rast plač z upoštevanjem inflacije, starosti, napredovanja in drugih dejavnikov, kot sta ponudba 
in povpraševanje na trgu zaposlovanja.

Rezervacije za neizkoriščene dopuste so izračunane kot vrednost bruto bruto plače zaposlenih za 
obdobje neizkoriščenega dopusta. Rezervirani zneski so nediskontirani.

Stroške odpravnin ob upokojitvi in jubilejne nagrade se ob izplačilu pripozna kot obratovalne stroške 
(stroške dela) v izkazu poslovnega izida. Na enak način se pripozna tudi spremembe teh rezervacij 
zaradi izplačil oziroma novih oblikovanj. Prevrednotenje rezervacij, ki nastanejo zaradi povečanja 
ali zmanjšanja sedanje vrednosti obveznosti zaradi spremembe aktuarskih postavk in izkustvenih 
prilagoditev, pa se pripozna kot aktuarske dobičke ali izgube v drugem vseobsegajočem donosu, in 
sicer le za rezervacije za odpravnine ob upokojitvi. 

Finančne obveznosti se ob začetnem pripoznanju vrednotijo po izvirni vrednosti, ki izhaja iz ustreznih 
listin o njihovem nastanku. Zmanjšujejo se za odplačane zneske in povečujejo za pripisane obre-
sti. Finančne obveznosti so v računovodskih izkazih izkazane po odplačni vrednosti. Stroški obresti 
dobljenih posojil se pripoznajo kot odhodek in se ustrezno razmejujejo skozi dobo trajanja dobljenega 
posojila.

Obveznosti iz poslovanja in druge obveznosti se pripoznajo v izkazu finančnega položaja, kadar iz 
pogodbene obveznosti izhaja plačilo obveznosti. Obveznosti iz poslovanja in druge obveznosti se 
izkazujejo po odplačni vrednosti. 

Čisti prihodki od zavarovalnih premij so izračunani iz kosmatih zavarovalnih premij in kosmatih premij 
aktivnega pozavarovanja, zmanjšanih za pozavarovalni oziroma retrocedirani del, in so popravljeni za 
spremembo kosmate prenosne premije, ki je korigirana za delež pozavarovateljev oziroma retrocesio-
narjev v prenosni premiji. Osnova za pripoznanje kosmatih zavarovalnih premij so fakturirane premije. 
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 2.5.23 Prihodki od finančnih sredstev

 2.5.24 Drugi zavarovalni prihodki

 2.5.25 Drugi prihodki

 2.5.26 Odhodki za škode

 2.5.27 Obratovalni stroški

Prihodki od finančnih sredstev so obrestni prihodki, dividende, spremembe poštene vrednosti, dobički 
od prodaje in drugi finančni prihodki. Obrestni prihodki se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po 
metodi efektivnih obresti, razen za finančna sredstva, razvrščena v skupino po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo, ko so te odobrene za 
izplačilo. Prihodki zaradi spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev se nanašajo na rezultate 
kasnejšega merjenja poštene vrednosti finančnih sredstev, vrednotenih po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida. Dobički od prodaje se nanašajo na odpravo pripoznanja finančnih sredstev, razen 
finančnih sredstev, vrednotenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Dobiček predstavlja 
razliko med knjigovodsko vrednostjo finančnega sredstva in njegovo prodajno vrednostjo. 

V okviru prihodkov od finančnih sredstev so izkazani tudi čisti neiztrženi dobički življenjskih zavaro-
vancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. Ti prihodki predstavljajo spremembo poštene vrednosti 
naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. 

Drugi zavarovalni prihodki so prihodki od provizij (provizije pri upravljanju sredstev, pozavarovalne 
in druge provizije) ter drugi prihodki od zavarovalnih poslov (prodaja zelenih kart, uslužnostno likvi-
dirane škode, asistenčne storitve in drugo). Ti prihodki se v izkazu poslovnega izida pripoznajo, ko je 
storitev opravljena oziroma ko je izdan račun. 

Drugi prihodki vključujejo prihodke od naložbenih nepremičnin, prihodke v zvezi z neopredmetenimi 
in opredmetenimi sredstvi, druge prihodke, ki nastajajo pri poslovanju in se ne nanašajo nepos-
redno na zavarovalne posle, ter prihodke od prodaje pri nezavarovalnih družbah. Drugi prihodki so 
pripoznani v izkazu poslovnega izida, ko je izdan račun.

Čisti odhodki za škode so obračunani kosmati zneski škod (odškodnine in cenilni stroški), zmanjšani 
za prihodke od uveljavljenih regresnih terjatev in pozavarovalni del ter popravljeni za spremembo 
kosmatih škodnih rezervacij, ki so korigirane za delež pozavarovateljev na teh rezervacijah. Cenilni 
stroški vsebujejo zunanje in notranje stroške ocenitve upravičenosti ter zneskov odškodninskih 
zahtevkov za škodne primere s sodnimi stroški in stroški izvedencev vred ter tudi stroške izterjave 
regresov.

Obračunani kosmati zneski škod se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, ko so škode likvidirane.

Kosmati obratovalni stroški se v zavarovalnicah pripoznajo kot izvirni stroški po naravnih vrstah. V 
izkazu poslovnega izida so stroški razdeljeni po vlogi (funkcionalnosti). Cenilni stroški so sestavni del 
odhodkov za škode, stroški upravljanja sredstev so sestavni del odhodkov naložb, stroški pridobivanja 
zavarovanj in drugi obratovalni stroški pa so v izkazu prikazani ločeno. V razkritjih so prikazani celotni 
obratovalni stroški po naravnih vrstah in po vlogi (funkcionalnosti).

 2.5.28 Stroški izposojanja

Stroški izposojanja so obresti in drugi stroški, ki nastajajo v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev. 
Stroški izposojanja lahko vključujejo obresti od prekoračitev na bančnih računih ter dobljenih posojil, 
tečajne razlike, ki nastajajo iz dobljenih posojil v tujih valutah, in finančne stroške v zvezi s finančnimi 
najemi. Stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodki v obdobju, v katerem nastanejo, in so izkazani 
med odhodki od finančnih sredstev in obveznosti. 
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 2.5.29 Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti

 2.5.30 Drugi zavarovalni odhodki

 2.5.31 Drugi odhodki

Odhodki od finančnih sredstev so obrestni odhodki, odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti, 
izgube pri prodaji finančnih sredstev, odhodki iz naslova oslabitev in drugi finančni odhodki. 

Obrestni odhodki se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti, razen za 
finančna sredstva, razvrščena v skupino po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 

Odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev se nanašajo na rezultate 
kasnejšega merjenja poštene vrednosti finančnih sredstev, vrednotenih po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida. 

Izgube pri prodaji se nanašajo na odpravo pripoznanja finančnih sredstev, razen finančnih sredstev, 
vrednotenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Izguba predstavlja razliko med knjigovodsko 
vrednostjo finančnega sredstva in njegovo prodajno vrednostjo.

V okviru odhodkov od finančnih sredstev so izkazane tudi čiste neiztržene izgube življenjskih zavaro-
vancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. Ti odhodki predstavljajo spremembo poštene vrednosti 
naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.

Drugi zavarovalni odhodki obsegajo upravljavske provizije, odhodke iz oslabitve terjatev, požarno 
takso, stroške za preventivno dejavnost in druge zavarovalne odhodke. Drugi zavarovalni odhodki 
so pripoznani v izkazu poslovnega izida, ko je storitev opravljena. 

Drugi odhodki vključujejo druge odhodke, ki se ne nanašajo neposredno na zavarovalne posle ter 
odhodke iz poslovanja pri nezavarovalnih družbah. Pripoznani so v izkazu poslovnega izida, ko je 
storitev opravljena.

 2.5.32 Najemi

Najem je pogodbeno razmerje, v katerem najemodajalec v zameno za plačilo na najemnika prenese 
pravico do uporabe sredstva za dogovorjen čas.

Če je družba v Skupini najemodajalec, se najem razvrsti kot finančni najem, če se prenesejo skoraj 
vsa tveganja in koristi, povezane z lastništvom. Ko so sredstva predmet finančnega najema, je čista 
vrednost naložbe v najemu pripoznana kot terjatev. V obdobju trajanja najema se finančni prihodki 
pripoznajo kot stalni donos na čisto naložbo v finančni najem. 

Če je družba v Skupini najemnik, se opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno v finančni najem, 
izkaže po pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti minimalnih plačil do konca najema, zmanjšani za 
nabrano amortizacijo in izgubo zaradi slabitev, in sicer po tisti, ki je nižja. Ta sredstva se amortizirajo 
v dobi koristnosti sredstva. Če ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik lastništvo prevzel do 
konca trajanja finančnega najema, je treba takšno opredmeteno osnovno sredstvo amortizirati med 
trajanjem finančnega najema ali v dobi njegove koristnosti, in sicer v obdobju, ki je krajše.

Najem, ki ni finančni, je poslovni najem. Pri poslovnem najemu se knjigovodska vrednost najetega 
sredstva poveča za začetne direktne stroške, nastale pri posredovanju poslovnega najema, in se 
pripozna v obdobju najema na enaki osnovi kot prihodki od najema. Najemnine so pripoznane kot 
prihodek v obdobju, v katerem nastanejo.
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 2.5.33 Davki

Odhodek za davek obsega odmerjeni davek in odloženi davek. Odloženi davki se obračunavajo za vse 
začasne razlike med vrednostjo sredstev in obveznostjo za davčne namene ter njihovo knjigovodsko 
vrednostjo. Učinki pripoznavanja terjatev ali obveznosti za odloženi davek so izkazani kot prihodek 
ali odhodek v izkazu poslovnega izida, razen kadar se davek pojavi iz poslovnega dogodka, ki se je 
pripoznal v drugem vseobsegajočem donosu. 

Tekoči davek iz dohodka je v Republiki Sloveniji obračunan po stopnji 17 odstotkov, v drugih državah 
pa po veljavnih davčnih stopnjah, ki so predpisane z lokalno zakonodajo (prikazano v [→ poglavju 2.7]). 
Pri odloženih davkih je za Zavarovalnico in njene odvisne družbe v Republiki Sloveniji narejen preračun 
po stopnji 19 odstotkov zaradi  spremembe davčne stopnje, ki je začela veljati s 1. 1. 2017. Pri odloženih 
davkih za družbe, ki poslujejo na Hrvaškem, je preračun narejen po 18–odstotni davčni stopnji, ki je 
začela veljati s 1. 1. 2017 (do 31. 12. 2016 je veljala 20–odstotna davčna stopnja). 

Pri konsolidaciji se lahko pripoznajo začasne razlike, ki izvirajo iz razlik med uradnimi računovodskimi 
izkazi odvisne družbe in prilagojenimi izkazi za potrebe konsolidacije, ter tiste razlike, ki izvirajo iz 
konsolidacijskih postopkov. 

 2.6 Uporaba ocen in glavne predpostavke

 2.6.1 Uporaba ocen in predpostavk pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah  
  za življenjska zavarovanja

Življenjska in rentna zavarovanja

Zavarovalnice v Skupini pri vrednotenju obveznosti življenjskih in rentnih zavarovanj uporabljajo 
modificirano prospektivno metodo neto premije z upoštevanjem stroškov pridobivanja zavarovanj ob 
upoštevanju vseh pogodbenih obveznosti ter že pripisanih dobičkov. Zavarovalno-tehnični parametri, 
ki jih upošteva metoda, se bodisi ujemajo s parametri, uporabljenimi pri izračunu zavarovalne premije, 
bodisi so korigirani za tiste kasneje spremenjene okoliščine, ki povečujejo vrednost obveznosti. To 
velja predvsem za rentna zavarovanja, kjer zavarovalnice pri vrednotenju obveznosti upoštevajo lastne 
konservativnejše tablice smrtnosti ter previdno določeno (nižjo) obrestno mero. V primeru Zavaroval-
nice Triglav, d.d., se pri vrednotenju obveznosti uporabljajo slovenske rentne tablice smrtnosti SIA65 
iz leta 2010 in obrestna mera v višini 2,95 odstotka za tiste pogodbe, ki imajo vračunano zajamčeno 
obrestno mero v višini 3,25 odstotka ali več.

Zajamčena tehnična obrestna mera, uporabljena pri vrednotenju, se giblje v razponu od 1,5 do 5 
odstotkov. V izračunu se upoštevajo stroški pridobivanja zavarovanj, katerih višina ne presega zakon-
ske omejitve v višini 3,5 odstotka pogodbene zavarovalne vsote življenjskega zavarovanja. 

Prostovoljna pokojninska zavarovanja

Matematične rezervacije se v obdobju plačevanja premije oblikujejo z uporabo retrospektivne metode. 
Metoda v izračunu rezervacij upošteva vse do dneva vrednotenja vplačane premije, obračunane vsto-
pne stroške, morebitna izplačila sredstev, priraste iz zajamčene obrestne mere in pripise na osebne 
račune iz udeležbe pri dobičku. V obdobju izplačevanja pokojninske rente se rezervacije oblikujejo v 
višini sedanje vrednosti ocenjenih prihodnjih obveznosti Zavarovalnice (prospektivna neto metoda). 

Prostovoljna pokojninska zavarovanja se razvrščajo med zavarovalne pogodbe, saj vsebujejo možnost 
diskrecijske udeležbe pri dobičku kritnega sklada, poleg tega pa ima glavnina zavarovalnih pogodb 
prostovoljnih pokojninskih zavarovanj faktorje za določitev pokojninske rente zajamčene in določene 
že ob sklenitvi zavarovanja.
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Zavarovalno-tehnični parametri, ki se upoštevajo v izračunu, se bodisi ujemajo s parametri, določe-
nimi ob sklenitvi zavarovanja, bodisi so prilagojeni pričakovanim okoliščinam v času izplačevanja 
pokojnin v primeru, da so te okoliščine slabše kot tiste, ki so bile upoštevane pri izračunu premij. 
Zajamčena tehnična obrestna mera, ki se uporablja pri vrednotenju obveznosti v času plačevanja 
premije, se giblje v razponu od 1,5 do 4,5 odstotka, medtem ko se za čas izplačevanja pokojninske 
rente upošteva previdno določena nižja obrestna mera (2,95 odstotka) za tista zavarovanja, pri katerih 
zajamčena obrestna mera znaša 3,25 odstotka ali več. Tako se pri vrednotenju obveznosti za čas izpla-
čevanja pokojninske rente uporablja obrestno mero v razponu od 1,5 do 2,95 odstotka in  slovenske 
rentne tablice smrtnosti SIA65 iz leta 2010.

Prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja

Matematične rezervacije se v obdobju plačevanja premije oblikujejo z uporabo retrospektivne metode. 
Metoda v izračunu rezervacij upošteva vse do dneva vrednotenja vplačane premije, obračunane vsto-
pne stroške, morebitna izplačila sredstev, priraste iz zajamčene obrestne mere in pripise na osebne 
račune iz udeležbe zavarovancev na presežnem donosu. V obdobju izplačevanja pokojninske rente 
se rezervacije oblikujejo v višini sedanje vrednosti ocenjenih prihodnjih obveznosti Zavarovalnice 
(prospektivna neto metoda). 

Zavarovalno-tehnični parametri, ki se upoštevajo v izračunu, se bodisi ujemajo s parametri, dolo-
čenimi ob sklenitvi zavarovanja, bodisi so korigirani za tiste kasneje spremenjene okoliščine, ki 
povečujejo vrednost obveznosti, predvsem pri vrednotenju obveznosti za čas izplačevanja pokojnin. 
Za potrebe vrednotenja obveznosti se uporablja slovenske rentne tablice smrtnosti SIA65 iz leta 
2010. V času varčevanja je zajamčen minimalni letni donos na vplačano čisto premijo, ki je enak 50 
odstotkom povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim 
letom (objavlja ga Ministrstvo za finance Republike Slovenije). V času izplačevanja pokojninske rente 
Zavarovalnica pri vrednotenju obveznosti uporablja obrestno mero v razponu od 1,5 do 2,95 odstotka.

Naložbena življenjska zavarovanja

Višina obveznosti se za posamezno zavarovanje vrednoti kot vrednost premoženja na naložbenem 
računu zavarovanja, zmanjšanega za višino kapitaliziranih stroškov upravljanja (angl. »actuarial 
funding«). Zavarovalnice za nekatera zavarovanja oblikujejo tudi dodatne rezervacije, namenjene 
kritju pogodbenih riziko izplačil iz osnovnih oziroma dodatnih zavarovanj, ter dodatne zavarovalno-
-tehnične rezervacije za kreditna tveganja.

 2.6.2 Preizkus ustreznosti rezervacij za življenjska zavarovanja  
  (LAT - Liability Adequacy Test)

Namen testa ustreznosti rezervacij je potrditi zadostnost oblikovanih rezervacij življenjskih zava-
rovanj. Test se izvede tako, da se višino oblikovanih rezervacij primerja z najboljšo oceno rezervacij, 
določenih na podlagi upoštevanja sedanje vrednosti najbolje ocenjenih bodočih pričakovanih pogod-
benih in drugih denarnih tokov. Izračun se izvede na ravni posamezne zavarovalne pogodbe, rezultati 
pa se združujejo v ustrezne homogene skupine zavarovanj. Test ustreznosti rezervacij temelji na 
enotni metodologiji, ki med drugim določa način oblikovanja homogenih skupin, izbiro krivulj netve-
ganih obrestnih mer in obseg obravnavanih denarnih tokov. Test se izvaja po stanju portfelja na 
zadnji dan poslovnega leta. 

Zavarovalne pogodbe se razvrstijo v več homogenih skupin, za katere veljajo približno enaka tveganja 
in se vodijo v okviru istega portfelja. Homogene skupine se oblikujejo glede na zavarovalno vrsto, 
in sicer za: 

 � klasična življenjska zavarovanja; 

 � življenjska zavarovanja, vezana na enote premoženja (naložbena življenjska zavarovanja); 
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 � prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja v času varčevanja;

 � prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja v času izplačevanja pokojnine.

Kot homogeno skupino se upošteva tudi denar ustvarjajočo enoto oziroma zavarovalnico. Morebitni 
primanjkljaj se ugotavlja na ravni posamezne zavarovalnice. V primeru primanjkljaja se ta v računo-
vodskih izkazih pripozna kot povečanje rezervacij in odhodek v izkazu poslovnega izida.

Predpostavke, uporabljene pri testu življenjskih zavarovanj LAT

Predpostavke umrljivosti, dolgoživosti in obolevnosti

Predpostavljene stopnje umrljivosti, dolgoživosti in obolevnosti temeljijo na notranjih analizah 
lastnega portfelja življenjskih zavarovanj, na podatkih državnih statističnih uradov, podatkih poza-
varovalnic in drugih virih. 

Trajnost portfelja

V modelu je uporabljena verjetnost predčasne prekinitve zavarovanja oziroma plačevanja premije, 
ki je določena na podlagi analize predčasnih prekinitev zavarovanj portfelja življenjskih zavarovanj 
v preteklih letih. Redno se spremlja spreminjanje trajnosti zavarovanj po zavarovalni dobi in vrstah 
zavarovanja ter ustrezno prilagaja predpostavke.

Stroški

Model upošteva stroške vodenja zavarovanj, reševanja zavarovalnih primerov in upravljanja sredstev, 
ki so določeni na podlagi analize stroškov posamezne zavarovalnice Skupine v preteklih letih. Ocenjeni 
prihodnji stroški se letno povečujejo skladno s pričakovano inflacijo.

Povečevanje zavarovalnih premij

Pri zavarovanjih, kjer se višina mesečne premije spreminja in je posredno ali neposredno odvisna od 
rasti plač, se v prihodnosti upošteva rast premije skladno s pričakovano stopnjo inflacije.

Pričakovani donosi in diskontna obrestna mera

Uporabljena metodologija določa, da mora krivulja obrestnih mer odražati donose državnih vredno-
stnih papirjev, nominiranih v valutah, v katerih so določena upravičenja zavarovalne pogodbe. Za 
izvedbo testa ustreznosti rezervacij je bila:

 � za Zavarovalnico Triglav, d.d., Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, in Lovćen životna osiguranja, a.d., 
Podgorica, uporabljena krivulja donosov slovenskih državnih dolžniških vrednostnih papirjev, 
nominiranih v evrih, z dne 31. 12. 2016. Referenčna vrednost za dobo 10 let znaša 0,99 odstotka. 

 � Za Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, je bila uporabljena krivulja donosov hrvaških državnih dolž-
niških vrednostnih papirjev, nominiranih v evrih in z izplačilom obveznosti v kunah, z dne 31. 12. 
2016. Referenčna vrednost za dobo 10 let znaša 2,74 odstotka. 

 � Za zavarovalnico Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd, sta bili uporabljeni krivulji srbskih držav-
nih dolžniških vrednostnih papirjev, nominiranih tako v evrih (referenčna vrednost za dobo 10 
let znaša 5,43 odstotka) kot v srbskih dinarjih (referenčna vrednost za dobo 10 let znaša 6,17 
odstotka), z dne 31. 12. 2016.

Udeležba zavarovanj na dobičku

Višina udeležbe zavarovanj na vsakoletnem dobičku je diskrecijska pravica vsake zavarovalnice v 
Skupini in je urejena z internimi pravilniki. V izračunu predvideni bodoči pripisi presežkov so skladni 
s pričakovanimi rezultati poslovanja, s prakso pripisovanja presežkov v preteklosti ter razumnimi 
pričakovanji zavarovalcev. 
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V modelu se zavarovanjem, ki imajo pravico do udeležbe na dobičku, zapisano v zavarovalnih pogojih, 
pripisuje dobiček v obliki presežka nad tehnično obrestno mero zavarovanja. Osnova za določitev je 
zbrana matematična rezervacija ob zaključku poslovnega leta.

Garancija rentnih faktorjev

Test ustreznosti rezervacij v izračunu upošteva možnost spremembe faktorjev za tista zavarovanja, za 
katera projekcije umrljivosti v prihodnosti kažejo na tolikšno povečanje dolgoživosti, da zavarovalni 
pogoji takšno spremembo omogočajo. V izračunu je dodatno upoštevano, da se bo 60 odstotkov 
zavarovancev prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj in 90 odstotkov zavarovancev pro-
stovoljnih pokojninskih zavarovanj odločilo za nakup pokojninske rente, preostali pa bodo izkoristili 
možnost odkupa sredstev.

Rezultati testa življenjskih zavarovanj LAT

Na podlagi upoštevanja razpoložljivih podatkov rezultati testa ustreznosti rezervacij potrjujejo zado-
stnost višine oblikovanih rezervacij zavarovalnic v Skupini. 

Izjema sta kritna sklada prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj v času izplačevanja pokoj-
ninskih rent Zavarovalnice Triglav, d.d., ki na dan 31. 12. 2016 izkazuje primanjkljaj v skupni višini 
3.381.051 evrov. V višini primanjkljaja je zavarovalnica oblikovala druge zavarovalno–tehnične 
rezervacije.

Občutljivost testa ustreznosti rezervacij na spremembo parametrov

Na vrednotenje obveznosti v največji meri vpliva določitev zavarovalno-tehničnih parametrov, kot 
so umrljivost, prekinitve zavarovanj, stroški poslovanja in verjetnost uveljavljanja opcije nakupa 
pokojninske rente. S preizkusom občutljivosti parametrov se ugotavlja vpliv spremembe naštetih 
spremenljivk na višino prihodnjih obveznosti, višino rezervacij in tekoči poslovni izid. Spremembe 
predstavljajo smiselne možne variacije omenjenih parametrov, ki bi se lahko zgodile v prihodnosti 
in bi imele pomemben vpliv na poslovanje zavarovalnic. 

Posamezni izračuni občutljivosti so narejeni tako, da se upošteva sprememba posameznega parame-
tra, pri čemer ostanejo preostale predpostavke nespremenjene. Pri tem se ne upoštevajo spremembe 
v vrednosti sredstev, ki stojijo za obravnavanimi obveznostmi. 

Upoštevale so se naslednje spremembe parametrov: 

 � povečanje verjetnosti smrtnosti za 10 odstotkov;

 � zmanjšanje verjetnosti smrtnosti (dolgoživost) za 10 odstotkov;

 � povišanje stopnje odstopov za 10 odstotkov;

 � zmanjšanje stopnje odstopov za 10 odstotkov;

 � povečanje stroškov za 10 odstotkov.

Rezultati testiranja so prikazani v spodnji tabeli, ki prikazuje vpliv spremembe posameznih parame-
trov na izkazani primanjkljaj.

v EUR

 
Sprememba rezervacij zaradi spremembe 
parametra

 
Zavarovalnica 

Triglav

 
Triglav Osiguranje, 

Zagreb

 
Triglav Osiguranje, 

Sarajevo

 
Triglav Osiguranje, 

Beograd

Lovćen životna 
osiguranja, 

Podgorica

Povečanje verjetnosti smrtnosti  
za 10 odstotkov -801.820 0 0 0 0

Zmanjšanje verjetnosti smrtnosti  
za 10 odstotkov 888.382 0 0 0 0

Povišanje stopnje odstopov za 10 odstotkov 0 0 0 0 0

Zmanjšanje stopnje odstopov za 10 odstotkov 0 0 0 0 0

Povečanje stroškov za 10 odstotkov 246.407 0 0 0 0
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 2.6.3 Uporaba ocen in predpostavk pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah 
  za premoženjska zavarovanja

Prenosna premija se za večino zavarovanj izračunava po metodi pro-rata temporis, ki predpostavlja 
enakomerno porazdelitev nastanka škod skozi celotno dobo trajanja zavarovalne pogodbe. Izjema 
so zavarovanja, pri katerih se višina zavarovalnega kritja spreminja. V to skupino sodijo kreditna 
zavarovanja, pri katerih višina zavarovalnega kritja pada, ter gradbena in montažna zavarovanja, pri 
katerih višina zavarovalnega kritja narašča. Za tak tip zavarovanja sta v izračunu prenosne premije 
upoštevani predpostavka konstantne škodne pogostnosti v celotni dobi trajanja zavarovalne pogodbe 
in spremenljiva višina zavarovalnega kritja. 

V splošnem se škodne rezervacije izračunavajo kot vsota nastalih in prijavljenih škod ter nastalih 
neprijavljenih škod (IBNR). Glavnina rezervacij za nastale neprijavljene škode se izračunava s trikotni-
ško metodo. V preteklosti se je izkazalo, da se zavarovalni primeri množičnih škodnih dogodkov, kot so 
toče, poplave in viharji, prijavljajo s precejšnjo zakasnitvijo. Nobena od standardnih aktuarskih metod 
za ugotavljanje višine nastalih neprijavljenih škod po množičnih dogodkih ni primerna za njihovo 
vrednotenje. Takšne škode lahko predstavljajo znaten delež v celotni višini nastalih neprijavljenih 
škod, zato se z namenom ažurnega ugotavljanja dejanske višine škod po množičnih dogodkih oblikuje 
dodatna rezervacija za nastale neprijavljene in ne dovolj prijavljene škode po množičnih dogodkih, 
ki temelji na skupni oceni aktuarjev in oddelka za zavarovalne primere. 

V okviru škodne rezervacije so oblikovane tudi rezervacije za škode v obliki rent, ki se izplačujejo pri 
odgovornostnih zavarovanjih. Škodne rezervacije za te škode so bile izračunane kot kapitalizirana 
vrednost rente na presečni datum na podlagi ustreznih tablic smrtnosti in obrestne mere 1,5 odstotka.

 2.6.4 Preizkus ustreznosti rezervacij za premoženjska zavarovanja  
  (LAT - Liability Adequacy Test)

 2.6.5 Uporaba ocen in predpostavk pri vrednotenju netržnih finančnih naložb

Rezervacije za neiztekle nevarnosti se oblikujejo za tiste zavarovalne vrste, kjer škodni rezultat presega 
100 odstotkov. Dodatne rezervacije za neiztekle nevarnosti se izračunavajo v razmerju med prenosno 
premijo in razliko med vrednostjo škodnega rezultata ter 100 odstotki.

Z namenom preverjanja zadostnosti rezervacij za prenosno premijo in neiztekle nevarnosti se izvajajo 
še dodatni testi. V testu se upoštevajo kosmati bodoči zneski škod in kosmati bodoči stroški ter se 
primerjajo z zneskom oblikovanih rezervacij za prenosno premijo, zmanjšanim za odložene stroške 
pridobivanja zavarovanj.

Rezultati testa kažejo, da so rezervacije za prenosno premijo skupaj z rezervacijami za neiztekle 
nevarnosti oblikovane v zadostni višini. Dodatnih rezervacij ni bilo treba oblikovati.

Vrednotenje naložb v odvisne družbe

V ločenih računovodskih izkazih so naložbe v odvisne družbe izkazane po nabavni vrednosti. Podlaga 
za ugotavljanje oslabitve je MRS 36, ki določa nadomestljivo vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče 
enote kot večjo izmed dveh postavk: 

 � poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, ali 

 � vrednosti pri uporabi.

Pri ocenjevanju vrednosti se upošteva tudi Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (MSOV 2011).

Pri ugotavljanju oslabitve zavarovalnih odvisnih družb se najprej ocenjuje, ali obstajajo znamenja 
za oslabitev. Pri tem se upoštevajo znamenja iz zunanjih virov informacij (pomembne spremembe v 
okolju z negativnim vplivom na družbo, spremembe tržnih obrestnih mer in donosnosti sredstev, ki 
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vplivajo na nadomestljivo vrednost sredstev, nepričakovani padci tržnih vrednosti sredstev ipd.) in 
iz notranjih virov informacij (statutarne spremembe, spremembe poslovodstva, sprememba obsega 
poslovanja, slabša gospodarska uspešnost družbe). Če obstajajo, se opravi test oslabitve.

Teste znamenj in teste oslabitve izvajajo zunanji pooblaščeni in notranji ocenjevalci vrednosti podjetij 
z uporabo modelov vrednotenja. 

Postopek ocenjevanja obsega vsaj:

 � analizo širšega okolja družbe (makroekonomsko in institucionalno);

 � analizo ožjega okolja (zavarovalni trg);

 � analizo poslovnega modela in poslovanja družbe;

 � analizo konkurenčnega položaja družbe na zavarovalnem trgu;

 � analizo doseganja plana z vidika ustreznosti planiranja oziroma sposobnosti realizacije novega 
plana;

 � izbiro ustrezne metodologije in metod ocenjevanja glede na standarde, namen (za računovodske 
potrebe) in predmet ocenjevanja (vrsta zavarovanj);

 � izpeljavo in oceno predpostavk, skladno z analizo;

 � izpeljavo stroška kapitala, na tržnih parametrih;

 � oceno vrednosti;

 � analizo občutljivosti predpostavk na oceno vrednosti in oceno razpona.

Ključne podlage in viri pri ocenjevanju so:

 � podatki o okolju, pridobljeni od lokalnih regulatornih institucij in statističnih uradov, Evropske 
centralne banke, Mednarodnega denarnega sklada (IMF);

 � ocena izkaza poslovnega izida in izkaz finančnega položaja za obravnavano leto ter od nadzornih 
organov posamezne družbe potrjen plan poslovanja posamezne družbe za obravnavano leto in 
strateški načrt posamezne družbe za naslednje triletno obdobje;

 � dokumentacija in informacije, pridobljene od poslovodnih in drugih ključnih oseb ocenjevane 
družbe;

 � strokovne ocene internih oddelkov Zavarovalnice Triglav in njenih odvisnih družb oziroma družb 
v Skupini.

V letu 2016 so bila preverjena znamenja oslabitev naložb za vse zavarovalne in nezavarovalne  družbe 
ter zavarovalniški holding Triglav INT, d.d., Ljubljana. Znamenja za oslabitev niso bila ugotovljena. 
Potreba po oslabitvi ni bila ugotovljena niti za nobeno od odvisnih družb Triglav INT, d.d.

Vrednotenje drugih netržnih finančnih naložb

Pri ostalih netržnih finančnih naložbah so uporabljene metode ocenjevanja in uporabljene predpo-
stavke  pri merjenju  vrednosti finančnih naložb  prikazane v [→ poglavju 5.1.2]. 
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 2.7 Konsolidacija in Skupina Triglav 
Postopki konsolidiranja

Skladno z zahtevami MSRP 10 so v konsolidirane računovodske izkaze Skupine vključene vse družbe, ki 
jih Zavarovalnica Triglav neposredno ali posredno obvladuje. Zavarovalnica Triglav družbo obvladuje, 
če so izpolnjeni vsi trije elementi obvladovanja: 

 � ima vpliv na družbo; 

 � je izpostavljena spremenljivemu donosu ali ima pravice do spremenljivega donosa iz svoje ude-
ležbe v družbi in

 � lahko s svojim vplivom na družbo vpliva na znesek svojega donosa. 

Odvisne družbe so v konsolidirane računovodske izkaze vključene po metodi popolnega uskupinje-
vanja, od dneva pridobitve obvladovanja. V postopkih popolnega uskupinjevanja se pobota (izloči) 
knjigovodska vrednost finančne naložbe obvladujočega podjetja v posamezni odvisni družbi in delež 
obvladujočega podjetja v lastniškem kapitalu posamezne odvisne družbe. V celoti se izločijo tudi 
medsebojna sredstva in obveznosti ter prihodki in odhodki, povezani s transakcijami med družbami 
Skupine. 

Dobro ime lahko nastane ob prevzemu odvisne družbe in se pripozna v konsolidiranih računovodskih 
izkazih kot presežek vsote danega nadomestila, merjenega po pošteni vrednosti, nad čistim zneskom 
prevzetih sredstev in obveznosti odvisne družbe. Če je razlika negativna, se dobiček v celoti pripozna 
v izkazu poslovnega izida.  

Če Zavarovalnica odtuji odvisno družbo oziroma je ne obvladuje več, je ta izključena iz konsolida-
cije z dnem izgube obvladovanja. Vsi učinki zaradi izgube obvladovanja se v konsolidiranem izkazu 
poslovnega izida izkažejo kot dobiček ali izguba. 

Računovodski izkazi Zavarovalnice Triglav in njenih odvisnih družb, ki so uporabljeni pri pripravi 
konsolidiranih računovodskih izkazov, imajo isti datum poročanja. 

Vse družbe Skupine Triglav uporabljajo enotne računovodske usmeritve. Če se računovodske usme-
ritve posamezne družbe razlikujejo od računovodskih usmeritev Skupine Triglav, se v računovodskih 
izkazih te družbe pred sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov opravi ustrezne prilagoditve, da 
se zagotovi skladnost z računovodskimi usmeritvami Skupine. 

V konsolidiranih računovodskih izkazih se poslovni izid in drugi vseobsegajoči donos v sorazmernem 
deležu pripiše tudi neobvladujočim deležem. Če se delež lastniškega kapitala v lasti neobvladujočih 
deležev spremeni, se prilagodijo knjigovodske vrednosti obvladujočih in neobvladujočih deležev 
tako, da izražajo spremembe relativnih deležev v odvisnem podjetju. Vse razlike med zneskom, za 
katerega se prilagodijo neobvladujoči deleži, in pošteno vrednostjo plačanih ali prejetih nadomestil, 
se pripoznajo neposredno v lastniškem kapitalu ter se pripišejo lastnikom obvladujočega podjetja.  
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Družbe v Skupini Triglav95

DELEŽ V KAPITALU  
(v %)

DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC  
(v %)

VREDNOST KAPITALA  
NA 31. 12. (v EUR)

 
 

Z.š. 

 
 
NAZIV 

 
 
NASLOV 

DAVČNA 
STOPNJA  

(v %) 

 
 
DEJAVNOST

 
 

2016

 
 

2015

 
 

2016

 
 

2015

 
 

2016

 
 

2015

1 Pozavarovalnica Triglav RE, d.d. Miklošičeva 19, Ljubljana, Slovenija 17 Pozavarovanje 100,00 100,00 100,00 100,00 81.328.213 75.181.771

2 Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška 10, Koper, Slovenija 17 Zavarovanje 100,00 100,00 100,00 100,00 29.592.588 27.937.085

3 Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb Antuna Heinza 4, Zagreb, Hrvaška 20 Zavarovanje 99,91 99,86 99,91 99,86 27.419.102 25.624.037

4 Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo Dolina 8, Sarajevo, BiH 10 Zavarovanje 68,94 68,94 78,71 78,71 22.658.656 22.411.956

5 Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica Slobode 13a, Podgorica, Črna gora 9 Zavarovanje 96,47 94,95 96,47 94,95 7.770.568 -119.195

6 Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica Marka Miljanova 29/III, Podgorica, Črna gora 9 Zavarovanje 96,47 94,95 96,47 94,95 2.382.768 2.276.830

7 Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd, Srbija 15 Zavarovanje 99,88 99,88 99,88 99,88 13.521.384 12.941.541

8 Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka Trg srpskih junaka 4, Banja luka, BiH 10 Zavarovanje 100,00 100,00 100,00 100,00 3.494.592 3.420.707

9 Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje Bulevar 8–mi Septemvri 16, Skopje, Makedonija 10 Zavarovanje 73,38 73,38 73,38 73,38 12.139.218 10.691.661

10 Skupna pokojninska družba d.d. Trg republike 3, Ljubljana, Slovenija 17 Pokojninski skladi 71,87 71,87 71,87 71,87 16.432.337 15.894..994

11 Triglav INT, d.d. Dunajska 22, Ljubljana, Slovenija 17 Dejavnost holdingov 100,00 100,00 100,00 100,00 65.755.704 68.009.834

12 Triglav Skladi, d.o.o. Slovenska 54, Ljubljana, Slovenija 17 Upravljanje vzajemnih skladov 67,50 67,50 100,00 100,00 38.196.737 33.010.766

13 Triglav Avtoservis, d.o.o. Verovškova 60b, Ljubljana, Slovenija 17 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 100,00 100,00 100,00 100,00 63.854 60.484

14 Triglav Svetovanje, d.o.o. Ljubljanska 86, Domžale, Slovenija 17 Zavarovalno zastopanje 100,00 100,00 100,00 100,00 519.117 463.402

15 Salnal, d.o.o. Slovenska 54, Ljubljana, Slovenija 17 Upravljanje nepremičnin 100,00 100,00 100,00 100,00 15.147.112 14.633.478

16 Slovenijales trgovina, d.o.o. Plemljeva 8, Ljubljana, Slovenija 17 Trgovina – 100,00 – 100,00 – 6.974.587

17 AKM Nepremičnine, d.o.o. Plemljeva 8, Ljubljana, Slovenija 17 Trgovina 100,00 100,00 100,00 100,00 3.913.955 3.875.203

18 Golf Arboretum, d.o.o. Volčji Potok 43g, Radomlje, Slovenija 17 Obratovanje športnih objektov 80,10 80,10 80,10 80,10 456.742 686.808

19 Triglav Upravljanje Nepremičnin, d.d. Dunajska 22, Ljubljana, Slovenija 17 Upravljanje nepremičnin 100,00 100,00 100,00 100,00 33.694.052 24.413.933

20 Triglav Savijetovanje, d.o.o., Sarajevo Topal Osman Paše 30, Sarajevo,BiH 10 Zavarovalno zastopanje 89,57 89,57 89,57 89,57 40.362 -11.283

21 TRI–LIFE, d.o.o., Zagreb Republike Austrije 1, Zagreb, Hrvaška 20 Zavarovanje 99,96 99,93 99,96 99,93 -156.907 -33.704

22 Triglav Savetovanje, d.o.o., Beograd Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd, Srbija 15 Zavarovalno zastopanje 99,94 99,94 99,94 99,94 32.317 149.339

23 Autocentar BH, d.o.o. Grbavićka 14c, Sarajevo, BiH 10 Trženje avtomobilov 68,94 68,94 78,71 78,71 1.599.543 1.573.076

24 Unis automobili i dijelovi, d.o.o. Mehmeda ef.  Pandže 13, Sarajevo, BiH 10 Trženje avtomobilov 65,62 65,62 78,71 78,71 193.300 266.019

25 Sarajevostan, d.d. Kolodvorska 12, Sarajevo, BiH 10 Upravljanje nepremičnin 61,04 43,62 73,22 49,80 3.333.285 3.193.325

26 Lovćen Auto, a.d. Novaka Miloševa 6/2, Podgorica, Črna gora 9 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 96,47 94,95 96,47 94,95 574.441 1.286.160

27 Triglav Auto, d.o.o. Trg srpskih junaka 4, Banjaluka, BiH 10 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 100,00 100,00 100,00 100,00 1.023 1.023

28 Triglav upravljanje nekretninama, d.o.o., Zagreb Republike Austrije 1, Zagreb, Hrvaška 20 Upravljanje nepremičnin 100,00 – 100,00 – 3.282.127 –

29 Trigav upravljanje nekretninama, d.o.o., Podgorica Džordža Vašingtona 44, Podgorica, Črna gora 9 Upravljanje nepremičnin 100,00 – 100,00 – 3.317.918 –

30 Pista, d.o.o. Milutina Milankovića 7a, Beograd, Srbija 15 Upravljanje nepremičnin – 99,88 – 99,88 – 3.544.696

31 Avrigo, d.o.o. Kidričeva 20, Nova Gorica, Slovenija 17 Prevoz – 100,00 – 100,00 – 7.559.674

32 Integral Zagorje, d.o.o. Cesta zmage 4, Zagorje ob Savi, Slovenija 17 Prevoz – 100,00 – 100,00 – 1.581.873

33 Integral Notranjska, d.o.o. Čabranska 8, Cerknica, Slovenija 17 Prevoz – 100,00 – 100,00 – 2.898.896

34 Integral Stojna Kočevje, d.o.o. Reška 1, Kočevje, Slovenija 17 Prevoz – 100,00 – 100,00 – 1.135.559

35 Alptours, d.o.o. Trg golobarskih žrtev 47, Bovec, Slovenija 17 Prevoz – 97,66 – 97,66 – -23.504

36 PROF–IN, d.o.o. Svetozara Markovića 515, Banja luka, BiH 10 Upravljanje fondov 62,54 62,54 62,54 62,54 3.208.378 2.908.077

37 Hotel Grad Podvin, d.d. Miklošičeva 19, Ljubljana, Slovenija 17 Turizem 100,00 100,00 100,00 100,00 411.304 1.308.281

38 Zavod Vse bo v redu Miklošičeva 19, Ljubljana, Slovenija 17 Zavod za družbeno odgovornost 100,00 100,00 100,00 100,00 100.000 100.000

95 V konsolidirane računovodske izkaze so po metodi popolne konsolidacije vključene odvisne družbe, navedene pod zaporednimi številkami od 1 do 35 (odvisne družbe, navedene pod zaporednimi številkami od 30 do 35, so bile odtujene v letu 2016). Odvisne družbe, navedene pod zaporednimi številkami od 36 do 38, niso vključene po metodi 
popolne konsolidacije, ker za Skupino niso pomembne. GRI GS 102-45
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 Povzetek računovodskih informacij za odvisne družbe

v EUR

SREDSTVA OBVEZNOSTI KAPITAL PRIHODKI POSLOVNI IZID

NAZIV 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana 265.654.558 260.193.296 184.326.345 185.011.525 81.328.213 75.181.771 108.694.973 116.913.667 6.509.356 10.108.076

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper 50.565.069 50.604.574 20.972.481 22.667.489 29.592.588 27.937.085 116.193.838 111.117.217 1.223.345 3.124.377

Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb 142.615.661 134.276.180 115.196.559 108.652.143 27.419.102 25.624.037 54.895.411 53.147.172 27.770 -4.529.859

Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo 51.245.294 47.914.798 28.586.638 25.502.842 22.658.656 22.411.956 22.567.637 20.791.438 590.830 554.472

Triglav Pojišt’ovna, a.s., Brno – – – – – – – 10.348.889 – 262.822

Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica 55.410.428 59.472.401 47.639.860 59.591.596 7.770.568 –119.195 33.449.507 32.196.867 29.650 -6.550.044

Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica 5.845.548 5.558.847 3.462.780 3.282.017 2.382.768 2.276.830 1.550.974 1.462.184 6.179 91.075

Triglav Osiguranje a.d.o., Beograd 52.038.224 47.856.696 38.516.840 34.915.155 13.521.384 12.941.541 37.967.391 31.883.803 829.368 33.361

Triglav Osiguranje, a.d., Banja luka 9.760.081 9.930.552 6.265.489 6.509.845 3.494.592 3.420.707 5.613.384 5.807.443 157.977 87.438

Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje 36.037.249 34.323.959 23.898.031 23.632.298 12.139.218 10.691.661 23.293.363 23.073.622 885.491 303.341

Skupna pokojninska družba, d.d., Ljubljana 284.016.983 262.027.527 267.584.646 246.132.533 16.432.337 15.894.994 46.303.206 51.719.140 1.335.945 1.057.888

Triglav INT, d.d., Ljubljana 66.126.996 68.267.061 371.292 257.227 65.755.704 68.009.834 200.386 1.992.607 -2.260.492 -16.346.493

Triglav Skladi, d.o.o., Ljubljana 42.909.165 47.485.569 4.712.428 14.474.803 38.196.737 33.010.766 15.122.644 16.243.317 4.139.831 4.719.302

Triglav Avtoservis, d.o.o., Ljubljana 381.623 370.973 317.769 310.489 63.854 60.484 2.220.371 2.189.976 3.623 3.968

Triglav Svetovanje, d.o.o., Ljubljana 1.406.836 1.054.434 887.719 591.032 519.117 463.402 4.311.592 3.730.118 60.498 -92.771

Salnal, d.o.o., Ljubljana 15.148.829 14.635.381 1.717 1.903 15.147.112 14.633.478 519.150 423.871 513.634 417.808

Slovenijales d.d., Ljubljana – – – – – – – 2.326.505 – 516.105

Slovenijales Trgovina, d.o.o., Ljubljana – 10.378.594 – 3.404.007 – 6.974.587 – 22.357.386 – 100.763

AKM Nepremičnine, d.o.o., Ljubljana 4.034.726 3.947.236 120.771 72.033 3.913.955 3.875.203 423.285 413.212 254.070 226.651

Golf Arboretum, d.o.o., Ljubljana 1.209.207 1.200.084 752.465 513.276 456.742 686.808 605.997 668.967 -230.066 -32.602

Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., Ljubljana 44.772.931 34.575.209 11.078.879 10.161.276 33.694.052 24.413.933 27.833.281 23.610.920 10.024.900 -1.074.988

Triglav Savijetovanje, d.o.o., Sarajevo 184.053 115.733 143.691 127.016 40.362 –11.283 926.355 651.300 51.645 34.043

TRI–LIFE, d.o.o., Zagreb 52.888 39.481 209.795 73.185 -156.907 –33.704 239.388 124.690 -123.285 -182.196

Triglav Savetovanje, d.o.o., Beograd 79.325 159.777 47.008 10.438 32.317 149.339 41.451 0 -114.809 -101

Autocentar BH, d.o.o., Sarajevo 2.320.084 2.343.735 720.541 770.659 1.599.543 1.573.076 1.375.969 1.388.193 26.467 29.675

Unis automobili i dijelovi, d.o.o., Sarajevo 342.427 466.052 149.127 200.033 193.300 266.019 415.637 461.305 -72.719 -254.828

Sarajevostan, d.d., Sarajevo 4.273.240 4.185.368 939.955 992.043 3.333.285 3.193.325 2.211.650 2.128.920 139.960 -307.697

Lovćen Auto, a.d., Podgorica 3.972.867 3.973.929 3.398.426 2.687.769 574.441 1.286.160 1.787.826 1.607.980 -1.411.719 -970.199

Triglav Auto, d.o.o., Banja luka 1.023 1.023 0 0 1.023 1.023 0 0 0 0

Pista, d.o.o., Beograd – 3.560.916 – 16.220 – 3.544.696 – 268.344 – 109.154

Avrigo, d.o.o., Nova Gorica – 19.309.824 – 11.750.150 – 7.559.674 – 17.122.864 – 2.295.015

Integral Zagorje, d.o.o., Zagorje ob Savi – 3.205.003 – 1.623.130 – 1.581.873 – 2.773.655 – 282.219

Integral Notranjska, d.o.o., Cerknica – 3.581.821 – 682.925 – 2.898.896 – 1.596.887 – 213.006

Integral Stojna Kočevje, d.o.o., Kočevje – 2.289.289 – 1.153.730 – 1.135.559 – 2.386.205 – 291.443

Alptours, d.o.o., Bovec – 29.834 – 53.338 – -23.504 – 0 – -2.598

PROF–IN, d.o.o., Banja luka 3.250.060 2.955.363 41.683 47.286 3.208.378 2.908.077 642.643 711.152 244.509 304.001

Hotel Grad Podvin d.d., Ljubljana 3.088.261 4.266.665 2.676.957 2.958.384 411.304 1.308.281 414.719 122.642 -196.207 -503.362

Zavod Vse bo v redu 124.372 108.769 24.372 8.769 100.000 100.000 70.000 173.242 15.607 15.352

Triglav Upravljanje nekretninama, d.o.o., Zagreb 3.344.683 – 62.556 – 3.282.127 – 44.939 – -10.128 –

Trigav Upravljanje nekretninama, d.o.o., Podgorica 3.346.049 – 28.131 – 3.317.918 – 33.737 – 4.537 –



Neobvladujoči deleži v družbah Skupine Triglav

v EUR

NEOBVLADUJOČI 
DELEŽ V KAPITALU  

(V %)

DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC 
NEOBVLADUJOČIH LASTNIKOV 

(V %)

POSLOVNI IZID,  
KI PRIPADA NEOBVLADUJOČIM 

LASTNIKOM

ZADRŽANI REZULTAT, 
 KI PRIPADA NEOBVLADUJOČIM 

LASTNIKOM

Z.š. NAZIV NASLOV 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1 Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb Antuna Heinza 4, Zagreb, Hrvaška 0,09 0,14 0,09 0,14 25 -6.341 4.568 15.848 

2 Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo Dolina 8, Sarajevo, BiH 31,06 31,06 21,09 21,29 183.514 172.221 3.625.319 3.548.693 

3 Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd, Srbija 0,12 0,12 0,12 0,12 1.003 327 187.839 190.645 

4 Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje Bulevar 8–mi Septemvri 16, Skopje, Makedonija 26,62 26,62 26,62 26,62 235.718 80.749 2.060.119 1.670.117 

5 Lovćen Osuguranje, a.d., Podgorica Slobode 13a, Podgorica, Črna gora 3,53 5,05 3,53 5,05 58.623 -219.618 274.996 198.460 

6 Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica Marka Miljanova 29/III, Podgorica, Črna gora 3,53 5,05 3,53 5,05 218 4.598 54.062 50.327 

7 Golf Arboretum, d.o.o., Volčji Potok Volčji Potok 43g, Radomlje, Slovenija 19,90 19,90 19,90 19,90 -45.783 -6.488 89.254 135.037 

8 Triglav Savijetovanje, d.o.o., Sarajevo Topal Osman Paše 30, Sarajevo, BiH 10,43 10,43 10,43 10,43 7.860 5.181 -17.201 -25.062 

9 Unis automobili i dijelovi, d.o.o., Sarajevo Mehmeda ef. Pandže 13, Sarajevo, BiH 31,06  31,06 21,29 21,29 -22.587 -79.151 -332.040 -309.453 

10 Autocentar BH, d.o.o., Sarajevo Topal Osman Paše BB, Sarajevo, BiH 31,06  31,06 21,29 21,29 8.221 9.217 158.090 149.868 

11 Lovćen Auto, a.d., Podgorica Novaka Miloševa 6/2, Podgorica, Črna gora 3,53 5,05 3,53 5,05 -49.784 -48.982 -348.352 -298.569 

12 Alptours, d.o.o., Bovec Trg golobarskih žrtev 47, Bovec, Slovenija – 2,34 – 2,34 – -61 – -550 

13 Sarajevostan, d.d., Sarajevo Kolodvorska 12, Sarajevo, BiH 38,96 56,38 26,78 50,2 50.207 -173.485 422.051 1.321.859 

14 TRI–LIFE, d.o.o., Zagreb Republike Austrije 1, Zagreb, Hrvaška 0,04 0,07 0,04 0,07 -54 -125 -135 -126 

15 Pista, d.o.o., Beograd Milutina Milankovića 7a, Beograd, Srbija – 0,12 – 0,12 -60 132 – 130

16 Triglav Savetovanje, d.o.o., Beograd Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd, Srbija 0,06 0,06 0,06 0,06 -68 0 -68 0

17 Skupna pokojninska družba d.d. Trg republike 3, Ljubljana, Slovenija 28,13 28,13 28,13 28,13 -31.032 297.584 4.215.732 4.471.411

 SKUPAJ      396.021 35.758 10.394.233 11.118.634
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Spremembe v sestavi Skupine Triglav v letu 2016

Prodaja družbe Avrigo d.o.o.

Zavarovalnica Triglav je 5. 2. 2016 prodala svoj 97,31-odstotni delež v družbi Avrigo, d.o.o. S prodajo 
je bil v posamičnih računovodskih izkazih ustvarjen dobiček v višini 8,3 milijona evrov. V skupinskih 
računovodskih izkazih je bil zaradi preteklih učinkov konsolidacije Avriga in njegovih odvisnih družb 
iz tega naslova ustvarjen nižji dobiček, in sicer v višini 2,9 milijona evrov. 

S prodajo Avriga je Skupina Triglav izgubila pomemben delež v družbi Izletnik Celje, d.d., zato ta ni 
več obravnavana kot pridružena družba Skupine Triglav. 

Dokapitalizacija družbe Lovćen Osiguranje, a.d., Črna gora

26. 1. 2016 je bila v sodni register vpisana dokapitalizacija družbe Lovćen Osiguranje, a.d. Družba je 
za namen dokapitalizacije izdala 1.501.081 novih delnic z nominalno vrednostjo 5 evrov na delnico. 
Družba Triglav INT, d.d., je vplačala 1.500.000 delnic v skupni vrednosti 7,5 milijona evrov, ostalih 
1.081 delnic v skupni vrednosti 5.405 evrov so vplačali manjšinski delničarji. Z dokapitalizacijo se 
je delež družbe Triglav INT v obravnavani družbi povečal za 1,52 odstotne točke in na 31. 12. 2016 
znaša 96,47 odstotka. 

Dokapitalizacija družbe Lovćen Auto, a.d., Črna gora

V zadnjem četrtletju leta 2016 je družba Lovćen Osiguranje, a.d., dokapitalizirala svojo odvisno 
družbo, Lovćen Auto, a.d. Za namen dokapitalizacije je družba Lovćen Auto izdala 70.000 novih delnic 
z nominalno vrednostjo 10 evrov na delnico. Celotna izdaja delnic je bila vplačana s strani edinega 
delničarja, družbe Lovćen Osiguranje, a.d.

Ustanovitev družbe Triglav Upravljanje nekretninama, d.o.o., Zagreb

Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, je v juniju 2016 ustanovil nepremičninsko družbo Triglav Upravljanje 
nekretninama, d.o.o., Zagreb. Družba je bila ustanovljena z denarnim vložkom v višini 20.000 hrvaških 
kun in stvarnim vložkom v višini 24.868.222 hrvaških kun. Lastništvo 100-odstotnega kapitalskega 
deleža v družbi Triglav Upravljanje nekretninama, d.o.o., Zagreb, je bilo v decembru 2016 preneseno 
na družbo Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., Ljubljana. Prenos lastniškega deleža ni imel učinka 
na konsolidirane računovodske izkaze Skupine Triglav. Družba je bila v konsolidirane računovodske 
izkaze Skupine Triglav prvič vključena pri sestavi polletnih konsolidiranih računovodskih izkazov za 
obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2016.

Ustanovitev družbe Triglav Upravljanje nekretninama, d.o.o., Podgorica

Lovćen Osiguranje, a.d., je v juliju 2016 ustanovil nepremičninsko družbo Triglav Upravljanje nekret-
ninama, d.o.o., Podgorica. Družba je bila ustanovljena z denarnim vložkom v višini 5.000 evrov in 
stvarnim vložkom v višini 3.308.381 evrov. Lastništvo 100-odstotnega kapitalskega deleža v družbi 
Triglav Upravljanje nekretninama, d.o.o., Podgorica, je bilo v septembru 2016 preneseno na družbo 
Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., Ljubljana. S prenosom lastništva je Lovćen Osiguranje ustvaril 
izgubo v višini 54.281 evrov. Prenos lastniškega deleža ni imel učinka na konsolidirane računovod-
ske izkaze Skupine Triglav. Družba je bila v konsolidirane računovodske izkaze Skupine Triglav prvič 
vključena pri sestavi devetmesečnih konsolidiranih računovodskih izkazov za obdobje od 1. 1. do 
30. 9. 2016.

Odkup delnic družbe Sarajevostan, d.d., od neobvladujočih lastnikov

Družba Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, je od neobvladujočih lastnikov odkupila 29,75-odstotni 
kapitalski delež v družbi Sarajevostan, d.d. in tako postala 93,02-odstotna lastnica te družbe. Nakupna 
vrednost je znašala 1.721.292 konvertibilnih mark. Učinek odkupa neobvladujočega deleža je v kon-
solidiranih računovodskih izkazih pripoznan kot povečanje kapitalskih rezerv v višini 69.931 evrov. 
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Odkup delnic družbe Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, od neobvladujočih lastnikov

Družba Triglav INT, d.d., je od neobvladujočih lastnikov odkupila 0,05-odstotni kapitalski delež v družbi 
Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, in tako postala 99,91-odstotna lastnica te družbe. Nakupna vrednost 
deleža je znašala 56.596 hrvaških kun. Učinek odkupa neobvladujočega deleža je v konsolidiranih 
računovodskih izkazih pripoznan kot povečanje kapitalskih rezerv v višini 5.135 evrov. 

Odtujitev družbe Slovenijales Trgovina, d.d. 

Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., je prodala 100–odstotni kapitalski delež družbe Slovenijales 
Trgovina, d.d., in izgubila obvladovanje te družbe 29. 7. 2016. Prodajna cena je znašala 1.231.466 
evrov. V konsolidiranih računovodskih izkazih je bilo na dan izgube obvladovanja odpravljeno pri-
poznanje vseh sredstev in obveznosti te družbe ter pripoznana izguba v poslovnem izidu v višini 
2.187.624 evrov.

Dokapitalizacija družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.

12. 7. 2016 je bila v sodni register vpisana dokapitalizacija družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, 
d.d. Družba je za namen dokapitalizacije izdala 423.245 novih imenskih kosovnih delnic z nominalno 
vrednostjo 4,17 evra na delnico. Celotna dokapitalizacija v višini 1.764.934 evrov je bila izvedena s 
strani edine delničarke, Zavarovalnice Triglav, in sicer s stvarnim vložkom v obliki terjatev iz naslova 
posojila, danega družbi Hotel Grad Podvin, d.d. Z dokapitalizacijo ostaja Zavarovalnica Triglav 
100-odstotna lastnica družbe Triglav, Upravljanje Nepremičnin, d.d.

Likvidacija družbe Pista, d.o.o., Beograd

6. 1. 2016 se je začel postopek likvidacije družbe Pista, d.o.o., Beograd. Po poravnavi vseh terjatev je 
bila v postopku likvidacije ugotovljena likvidacijska masa v višini 423.614.634 srbskih dinarjev oz. 
3.443.741 evrov, ki pripada edinemu lastniku družbe, Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd. Izbris iz 
Registra gospodarskih družb je bil izvršen 5. 9. 2016. V konsolidiranih računovodskih izkazih so bila na 
dan izbrisa izločena vsa sredstva in obveznosti te družbe ter razlika v višini 738.606 evrov pripoznana 
kot izguba v izkazu poslovnega izida. 
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 3. Pojasnila k postavkam izkaza 
  finančnega položaja
 3.1 Neopredmetena sredstva

  Skupina Triglav

                  v EUR

 
 

Dobro ime

Razmejeni stroški 
pridobivanja 

zavarovanj

Licence in 
računalniški 

programi

Neopredmetena 
sredstva v 

pridobivanju

 
 

Skupaj

NABAVNA VREDNOST      

Stanje na 1. 1. 2015 648.495 38.124.327 53.931.499 8.070.536 100.774.857

 - prenos v uporabo 0 0 8.657.833 -8.657.833 0

 - nakupi 0 0 2.183.015 3.873.536 6.056.551

 - prodaje 0 0 -1.406.447 -572 -1.407.019

 - povečanje 0 1.320.822 0 0 1.320.822

 - zmanjšanje 0 -894.790 0 0 -894.790

 - oslabitev 0 0 -1.258.521 0 -1.258.521

 - zunanji prevzem 0 0 98.330 0 98.330

 - izločitev Avrigo -648.495 0 -261.839 10.628 -899.706

 - tečajne razlike 0 -10.473 -5.392 372 -15.493

Stanje na 31. 12. 2015 0 38.539.891 61.938.477 3.296.667 103.775.035

 - prenos v uporabo 0 0 3.174.369 -3.174.369 0

 - nakupi 0 0 3.609.266 4.558.420 8.167.686

 - prodaje 0 0 -1.004.360 0 -1.004.360

 - preknjižbe 0 0 -23.760 23.760 0

 - povečanje 0 2.286.195 0 0 2.286.195

 - zmanjšanje 0 -571.686 0 0 -571.686

 - sprememba Skupine-Pista* 0 0 -653.462 0 -653.462

 - sprememba Skupine-TUN 0 0 -190.823 0 -190.823

 - tečajne razlike 0 -49.267 -25.002 871 -73.398

Stanje na 31. 12. 2016 0 40.205.132 66.824.704 4.705.350 111.735.186

POPRAVEK VREDNOSTI      

Stanje na 1. 1. 2015 0 0 29.004.389 0 29.004.389

 - amortizacija tekočega leta 0 0 -6.097.784 0 -6.097.784

 - odtujitve 0 0 1.390.195 0 1.390.195

 - oslabitev 0 0 0 0 0

 - zunanji prevzem 0 0 -82.491 0 -82.491

 - izločitev Avrigo 0 0 144.634 0 144.634

 - tečajne razlike 0 0 7.134 0 7.134

Stanje na 31. 12. 2015 0 0 33.642.702 0 33.642.702

 - amortizacija tekočega leta 0 0 -6.122.877 0 -6.122.877

 - odtujitve 0 0 1.004.360 0 1.004.360

 - oslabitev 0 0 0 0 0

 - sprememba Skupine-Pista* 0 0 653.462 0 653.462

 - sprememba Skupine-TUN 0 0 178.802 0 178.802

 - tečajne razlike 0 0 17.359 0 17.359

Stanje na 31. 12. 2016 0 0 37.911.595 0 37.911.595

NEODPISANA VREDNOST      

Stanje na 31. 12. 2015 0 38.539.891 28.295.775 3.296.667 70.132.332

Stanje na 31. 12. 2016 0 40.205.132 28.913.109 4.705.350 73.823.588

* Sprememba Skupine se nanaša na Pista in TUN.
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Skupina nima neopredmetenih sredstev, ki bi bila zastavljena kot jamstvo za obveznosti. Na dan  
31. 12. 2016 znašajo obveznosti do dobaviteljev za neopredmetena sredstva 3.691.710 evrov (na dan 
31. 12. 2015 so te obveznosti znašale 3.274.392 evrov).

Amortizacija tekočega leta je v izkazu poslovnega izida izkazana v različnih postavkah. Podrobnosti 
so razvidne iz razdelitve stroškov po naravnih in funkcionalnih skupinah v [→ poglavju 4.12].

Na dan 31. 12. 2016 znaša vrednost neopredmetenih sredstev z nedoločljivo dobo uporabnosti 9.368 
evrov in je v primerjavi s preteklim letom nespremenjena. Omenjeni znesek se nanaša na licenco, 
katere trajanje ni pogodbeno opredeljeno. 

Skupina nima posamičnih neopredmetenih sredstev, ki bi bila pomembna za konsolidirane računo-
vodske izkaze. 

V Skupini na poročevalski datum ni vrednosti dobrega imena. V celoti je bilo odpravljeno v letu 2015.
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Zavarovalnica Triglav

v EUR

  Razmejeni stroški 
pridobivanja zavarovanj

Licence in  
računalniški programi

Neopredmetena  
sredstva v pridobivanju 

 
Skupaj

NABAVNA VREDNOST     

Stanje na 1. 1. 2015 28.555.615 36.394.136 7.942.199 72.891.950

 - prenos v uporabo 0 8.109.192 -8.109.192 0

 - nakupi 0 2.003.431 2.803.326 4.806.757

 - odtujitve 0 -1.257.924 0 -1.257.924

 - povečanje 0 8.590 0 8590

 - zmanjšanje -414.800 -1.267.111 0 -1.681.911

Stanje na 31. 12. 2015 28.140.815 43.990.314 2.636.333 74.767.462

 - prenos v uporabo 0 2.633.300 -2.633.300 0

 - nakupi 0 2.074.609 3.894.021 5.968.630

 - odtujitve 0 -919.075 0 -919.075

 - povečanje 1.364.004 0 0 1.364.004

 - zmanjšanje 0 0 0 0

Stanje na 31. 12. 2016 29.504.819 47.779.148 3.897.054 81.181.021

POPRAVEK VREDNOSTI     

Stanje na 1. 1. 2015 0 18.518.221 0 18.518.221

 - amortizacija 0 -4.363.436 0 -4.363.436

 - odtujitve 0 1.257.844 0 1.257.844

Stanje na 31. 12. 2015 0 21.623.816 0 21.623.816

 - amortizacija 0 -4.591.711 0 -4.591.711

 - odtujitve 0 919.075 0 919.075

Stanje na 31. 12. 2016 0 25.296.452 0 25.296.452

NEODPISANA VREDNOST     

Stanje na 31. 12. 2015 28.140.815 22.366.498 2.636.333 53.143.644

Stanje na 31. 12. 2016 29.504.819 22.482.696 3.897.054 55.884.567

Zavarovalnica nima neopredmetenih sredstev, ki bi bila zastavljena kot jamstvo za obveznosti. Na 
dan 31. 12. 2016 znašajo obveznosti do dobaviteljev za neopredmetena sredstva 2.896.500 evrov 
(na dan 31. 12. 2015 so te obveznosti znašale 2.592.904 evrov). 

Amortizacija tekočega leta je v izkazu poslovnega izida izkazana v različnih postavkah. Podrobnosti 
so razvidne iz razdelitve stroškov po naravnih vrstah in funkcionalnih skupinah v [→ poglavju 4.12]. 
Spremembe razmejenih stroškov pridobivanja zavarovanj so pripoznane v okviru sprememb prenosne 
premije, kot je navedeno v [→ poglavju 4].

Na dan 31. 12. 2016 znaša vrednost neopredmetenih sredstev z nedoločljivo dobo uporabnosti 9.368 
evrov in je v primerjavi s preteklim letom nespremenjena. Omenjeni znesek se nanaša na licenco, 
katere trajanje ni pogodbeno opredeljeno. 

Zavarovalnica nima posamičnih neopredmetenih sredstev, ki bi bila pomembna za računovodske 
izkaze. Kosmata knjigovodska vrednost sredstev, ki so v celoti amortizirana in se še uporabljajo, 
predstavlja 29,6 odstotkov nabavne vrednosti vseh sredstev v uporabi.
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 3.2 Opredmetena osnovna sredstva

  Skupina Triglav

v EUR

 
 

Zemljišča

 
 

Zgradbe 

 
 

Oprema

Opredmetena 
osnovna sredstva v 

pridobivanju

 
 

SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST      

Stanje na 1. 1. 2015 15.234.216 121.912.303 100.705.730 574.548 238.426.797

 - prenos v uporabo 53.914 1.694.495 3.802.016 -5.550.425 0

 - povečanja 1.084.047 626.026 3.324.873 6.115.642 11.150.588

 - odtujitve 0 -1.181.678 -5.678.449 0 -6.860.127

 - oslabitev -238 -4.023 0 0 -4.261

 - zunanji prevzem 0 0 659.491 0 659.491

 - prenos iz naložbenih nepremičnin 16.836.637 2.310.134 0 0 19.146.771

 - prenos na nekratkoročna sredstva za prodajo -8.616.932 0 0 0 -8.616.932

 - izločitev Skupine Avrigo* -1.621.354 -5.398.493 -38.693.699 1.653.279 -44.060.267

 - tečajne razlike 9.137 27.071 27.501 1.598 65.307

Stanje na 31. 12. 2015 22.979.427 119.985.838 64.147.463 2.794.642 209.907.370

 - prenos v uporabo 0 1.115.804 931.505 -2.047.309 0

 - povečanja 23.903 820.834 3.510.543 1.784.120 6.139.400

 - odtujitve -114.600 -157.640 -6.990.584 0 -7.262.824

 - oslabitev 0 -44.830 -198.321 0 -243.151

 - prenos iz naložbenih nepremičnin 0 2.759.537 0 0 2.759.537

 - prenos na naložbene nepremičnine -11.406.033 -3.859.467 0 -230.897 -15.496.397

 - tečajne razlike 44.468 107.325 -5.538 -30 146.225

Stanje na 31. 12. 2016 11.527.165 120.727.400 61.395.068 2.300.526 195.950.160

POPRAVEK VREDNOSTI      

Stanje na 1. 1. 2015 0 35.210.435 79.547.818 0 114.758.253

 - amortizacija tekočega leta 0 -2.332.727 -7.128.466 0 -9.461.193

 - odtujitve 0 398.502 5.270.175 0 5.668.677

 - oslabitev 0 -29.165 0 0 -29.165

 - zunanji prevzem 0 0 -506.739 0 -506.739

 - prenos iz naložbenih nepremičnin 0 -703.851 0 0 -703.851

 - izločitev Skupine Avrigo* 0 4.041.016 27.680.270 0 31.721.286

 - tečajne razlike 0 -2.356 -25.418 0 -27.773

Stanje na 31. 12. 2015 0 33.839.016 54.257.994 0 88.097.009

 - amortizacija tekočega leta 0 -2.226.223 -4.353.370 0 -6.579.593

 - odtujitve 0 65.516 6.252.788 0 6.318.304

 - oslabitev 0 -198.187 149.031 0 -49.156

 - prenos iz naložbenih nepremičnin 0 0 0 0 0

 - prenos na naložbene nepremičnine 0 406.982 0 0 406.982

 - tečajne razlike 0 -14.197 -2.059 0 -16.256

Stanje na 31. 12. 2016 0 35.805.127 52.211.605 0 88.016.732

NEODPISANA VREDNOST      

Stanje na 31. 12. 2015 22.979.427 86.146.822 9.889.469 2.794.642 121.810.360

Stanje na 31. 12. 2016 11.527.165 84.922.273 9.183.463 2.300.526 107.933.428

* Izločitev se nanaša na vrednost opredmetenih osnovnih sredstev Skupine Avrigo, ki so bila prenesena na nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo.

Skupina nima osnovnih sredstev, zastavljenih kot jamstvo za obveznosti. Družbe v Skupini Triglav 
nimajo opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem.

Amortizacija tekočega leta je v izkazu poslovnega izida prikazana v različnih postavkah, ker so stroški v 
izkazu poslovnega izida predstavljeni po funkcionalnih skupinah, kar je opisano v [→ poglavju 2.5.27]. 
Podrobnosti so razvidne iz razdelitve stroškov po naravnih in funkcionalnih skupinah v [→ poglavju 4.12]. 

V nadaljevanju je prikazana primerjava med knjigovodsko in pošteno vrednostjo zgradb ter zemljišč, 
ki se uporabljajo za lastno dejavnost.
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 31.12.2016 31.12.2015

Knjigovodska vrednost 96.449.438 109.126.249

Ocenjena poštena vrednost 100.936.975 126.564.580

v EUR

 31.12.2016 31.12.2015

Knjigovodska vrednost 59.899.050 59.955.764

Ocenjena poštena vrednost 63.092.680 62.260.845

v EUR

  
 

 
 

Zemljišča

 
 

Zgradbe

 
 

Oprema

Opredmetena 
osnovna sredstva v 

pridobivanju

 
 

SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST      

Stanje na 1. 1. 2015 5.101.881 74.246.633 43.264.044 98.961 122.711.519

 - prenos v uporabo 0 969.899 6.820 -976.719 0

 - nakupi 158.062 742.173 1.993.863 1.648.630 4.542.728

 - odtujitve 0 -348 -4.166.125 0 -4.166.473

 - prenos iz naložbenih nepremičnin 239.719 1.246.435 0 0 1.486.154

 - pripojitev Triglav Naložbe 0 0 36.197 0 36.197

Stanje na 31. 12. 2015 5.499.662 77.204.792 41.134.799 770.872 124.610.125

 - prenos v uporabo 0 448.838 343.675 -792.513 0

 - nakupi 0 796.457 1.858.620 482.299 3.137.376

 - odtujitve 0 -10.526 -3.128.466 0 -3.138.992

Stanje na 31. 12. 2016 5.499.662 78.439.561 40.208.628 460.658 124.608.509

POPRAVEK VREDNOSTI      

Stanje na 1. 1. 2015 0 21.472.881 36.095.620 0 57.568.501

 - amortizacija 0 -1.225.826 -2.681.210 0 -3.907.036

 - odtujitve 0 66 3.984.482 0 3.984.548

 - prenos iz naložbenih nepremičnin 0 -50.049 0 0 -50.049

 - pripojitev Triglav Naložbe 0 0 -34.092 0 -34.092

Stanje na 31. 12. 2015 0 22.748.690 34.826.440 0 57.575.130

 - amortizacija 0 -1.294.290 -2.441.633 0 -3.735.923

 - odtujitve 0 2.807 2.930.194 0 2.933.001

Stanje na 31. 12. 2016 0 24.040.173 34.337.879 0 58.378.052

NEODPISANA VREDNOST      

Stanje na 31. 12. 2015 5.499.662 54.456.102 6.308.359 770.872 67.034.994

Stanje na 31. 12. 2016 5.499.662 54.399.388 5.870.749 460.658 66.230.456

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica nima osnovnih sredstev, ki bi bila zastavljena kot jamstvo za obveznosti. 

Amortizacija tekočega leta je v izkazu poslovnega izida izkazana v različnih postavkah. Podrobnosti 
so razvidne iz razdelitve stroškov po naravnih vrstah in funkcionalnih skupinah v [→ poglavju 4.12]. 
Na dan 31. 12. 2016 znašajo obveznosti do dobaviteljev za opredmetena osnovna sredstva 868.146 
evrov (na dan 31. 12. 2015 so te obveznosti znašale 959.086 evrov). Kosmata knjigovodska vrednost 
sredstev, ki so v celoti amortizirana in se še uporabljajo, predstavlja 25,7 odstotka nabavne vrednosti 
vseh sredstev v uporabi.

V nadaljevanju prikazujemo primerjavo med knjigovodsko in pošteno vrednostjo zgradb in zemljišč, 
ki se uporabljajo za zavarovalno dejavnost.
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 3.3 Naložbene nepremičnine

  Skupina Triglav

v EUR

 
Zemljišča

 
Zgradbe

Naložbene nepremičnine 
v pridobivanju

 
Skupaj

NABAVNA VREDNOST     

Stanje na 1. 1. 2015 36.780.524 70.407.399 16.800.574 123.988.497

 - prenos v uporabo 0 685 -685 0

 - povečanje 0 405.735 24.169 429.904

 - odtujitve -552.180 -919.310 0 -1.471.490

 - oslabitve -1.607.069 -3.056.932 -333.035 -4.997.034

 - preknjižbe -4.270.538 4.270.538 0 0

 - prenos na opredmetena osnovna sredstva -16.836.932 -2.310.134 0 -19.147.066

 - izločitev Skupine Avrigo* -3.380 -161.897 0 -165.277

 - tečajne razlike 6.452 962 0 7.414

Stanje na 31. 12. 2015 13.516.877 68.637.046 16.491.023 98.644.946

 - prenos v uporabo 1.775.220 15.609.540 -17.384.760 0

 - povečanje 359.734 435.933 18.225.274 19.020.941

 - odtujitve -3.745.106 -11.368.949 -1.242.834 -16.356.889

 - oslabitve 0 -213.450 0 -213.450

 - preknjižbe 17.556 -17.556 0 0

 - prenos na opredmetena osnovna sredstva 0 -3.370.383 0 -3.370.383

 - prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev 11.406.033 3.859.467 230.897 15.496.397

 - tečajne razlike 29.501 -35.477 -11.634 -17.610

Stanje na 31. 12. 2016 23.359.815 73.536.171 16.307.966 113.203.952

POPRAVEK VREDNOSTI       

Stanje na 1. 1. 2015 0 19.127.018 0 19.127.018

 - amortizacija tekočega obdobja 0 -1.423.100 0 -1.423.100

 - odtujitve 0 430.938 0 430.938

 - oslabitve 0 129.185 0 129.185

 - prenos na opredmetena osnovna sredstva 0 703.851 0 703.851

 - izločitev Skupine Avrigo* 0 117.238 0 117.238

 - tečajne razlike 0 -760 0 -760

Stanje na 31. 12. 2015 0 19.169.663 0 19.169.663

 - amortizacija tekočega obdobja 0 -1.465.078 0 -1.465.078

 - odtujitve 0 3.061.165 0 3.061.165

 - oslabitve 0 0 0 0

 - prenos na opredmetena osnovna sredstva 0 610.846 0 610.846

 - prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev 0 -406.982 0 -406.982

 - tečajne razlike 0 8.480 0 8.480

Stanje na 31. 12. 2016 0 17.361.232 0 17.361.232

NEODPISANA VREDNOST     

Stanje na 31. 12. 2015 13.516.877 49.467.383 16.491.023 79.475.283

Stanje na 31. 12. 2016 23.359.815 56.174.939 16.307.966 95.842.720

* Izločitev se nanaša na vrednost opredmetenih osnovnih sredstev Skupine Avrigo, ki so bila prenesena na nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo.

Skupina daje v poslovni najem naložbene nepremičnine oziroma posamezne poslovne prostore. Vse 
poslovne najeme je mogoče odpovedati, sklenjeni pa so za začetno obdobje od enega do deset let. 
Najemi ne vključujejo pogojnih najemnin.

Vsi prihodki iz naslova naložbenih nepremičnin se nanašajo izključno na najemnine in so v izkazu 
poslovnega izida prikazani v postavki »drugi prihodki« (dodatna pojasnila so v [→ poglavju 4.7]). 
Odhodki iz naslova naložbenih nepremičnin se nanašajo na amortizacijo in stroške vzdrževanja nalož-
benih nepremičnin ter so v izkazu poslovnega izida prikazani v postavki »drugi odhodki« (dodatna 
pojasnila so v [→ poglavju 4.14]). Poštene vrednosti so prikazane v spodnji tabeli.
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v EUR

 31.12.2016 31.12.2015

Knjigovodska vrednost 95.842.720 79.475.283

Ocenjena poštena vrednost 95.095.996 80.265.592

v EUR

 31.12.2016 31.12.2015

Knjigovodska vrednost 49.611.417 52.870.808

Ocenjena poštena vrednost 50.351.528 52.306.224

Zavarovalnica Triglav

v EUR

 
Zemljišča

 
Zgradbe

Naložbene nepremičnine 
v pridobivanju

 
Skupaj

NABAVNA VREDNOST     

Stanje na 1. 1. 2015 2.540.323 26.152.397 16.666.591 45.359.311

 - prenos v uporabo 0 0 0 0

 - nakupi 3.615.479 14.897.286 0 18.512.765

 - odtujitve -17.620 -433.386 0 -451.006

 - preknjižbe -239.719 -1.246.435 0 -1.486.154

 - oslabitev -293.382 -646.911 -333.035 -1.273.328

Stanje na 31. 12. 2015 5.605.081 38.722.951 16.333.556 60.661.588

 - prenos v uporabo 0 0 0 0

 - nakupi 0 269.987 0 269.987

 - odtujitve -819.312 -975.674 -1.085.367 -2.880.353

 - preknjižbe 17.556 -17.556 0 0

Stanje na 31. 12. 2016 4.803.325 37.999.708 15.248.189 58.051.222

POPRAVEK VREDNOSTI       

Stanje na 1. 1. 2015 0 7.386.852 0 7.386.852

 - amortizacija 0 -694.258 0 -694.258

 - odtujitve 0 102.004 0 102.004

 - preknjižbe 0 50.049 0 50.049

 - oslabitev 0 138.281 0 138.281

Stanje na 31. 12. 2015 0 7.790.776 0 7.790.776

 - amortizacija 0 -862.580 0 -862.580

 - odtujitve 0 213.554 0 213.554

 - preknjižbe 0 0 0 0

Stanje na 31. 12. 2016 0 8.439.802 0 8.439.802

NEODPISANA VREDNOST     

Stanje na 31. 12. 2015 5.605.081 30.932.175 16.333.556 52.870.808

Stanje na 31. 12. 2016 4.803.325 29.559.906 15.248.189 49.611.417

Zavarovalnica daje v poslovni najem naložbene nepremičnine oziroma posamezne poslovne prostore. 
Vse poslovne najeme je mogoče odpovedati, sklenjeni pa so za začetno obdobje od enega do dese-
tih let. Najemi ne vključujejo pogojnih najemnin. Prihodki od najemnin so prikazani v [→ poglavju 
4.7]. Odhodki iz naložbenih nepremičnin se nanašajo na amortizacijo in stroške vzdrževanja ter so 
v izkazu poslovnega izida prikazani v postavki »drugi odhodki«. Pregled teh stroškov je razviden iz 
tabele v [→ poglavju 4.14].

V nadaljevanju prikazujemo pošteno vrednost zgradb in zemljišč.
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Naložbe v odvisne družbe so v konsolidirane računovodske izkaze vključene po metodi popolne konsolidacije. V posamičnih računovodskih izkazih Zavarovalnice Triglav so odvisne družbe v neposredni lasti 
Zavarovalnice Triglav izkazane po nabavni vrednosti. Podrobnosti so prikazane v spodnjih dveh tabelah. 

Deleži Zavarovalnice Triglav v odvisnih družbah 

Zavarovalnica Triglav v letu 2016 ni pridobila novih deležev v pridruženih družbah.

Učinki vrednotenja z uporabo kapitalske metode so v izkazu poslovnega izida prikazani v postavkah 4.2 in 4.3. Povzetek računovodskih informacij za pridružene družbe in deleži Skupine Triglav v teh družbah so 
prikazani v spodnjih treh tabelah.96

 3.4 Naložbe v odvisne družbe

 3.5 Naložbe v pridružene družbe

DELEŽ V KAPITALU (v %) DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC (v %) KNJIGOVODSKA VREDNOST (v EUR)

Z.š. NAZIV NASLOV DAVČNA STOPNJA (v %) DEJAVNOST 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1 Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. Miklošičeva 19, Ljubljana, Slovenija 17 Pozavarovanje 100,00 100,00 100,00 100,00 7.793.252 7.793.252

2 Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Pristaniška 10, Koper, Slovenija 17 Zavarovanje 100,00 100,00 100,00 100,00 3.735.886 3.735.886

3 Triglav INT, d.d. Dunajska 22, Ljubljana, Slovenija 17 Dejavnost holdingov 100,00 100,00 100,00 100,00 70.600.000 70.600.000

4 Skupna pokojninska družba, d.d. Trg republike 3, Ljubljana, Slovenija 17 Pokojninski skladi 71,87 71,87 71,87 71,87 7.031.327 7.031.327

5 Triglav Upravljanje nepremičnin, d.d. Dunajska 22, Ljubljana, Slovenija 17 Upravljanje nepremičnin 100,00 100,00 100,00 100,00 24.493.300 22.728.368

6 Triglav Skladi, d.o.o. Slovenska 54, Ljubljana, Slovenija 17 Upravljanje vzajemnih skladov 67,50 67,50 100,00 100,00 2.076.723 2.076.723

7 Avrigo, d.o.o. Kidričeva ul. 20, Nova Gorica, Slovenija 17 Prevoz - 100,00 - 100,00 0 5.821.530

8 Salnal, d.o.o. Slovenska 54, Ljubljana, Slovenija 17 Upravljanje nepremičnin 100,00 100,00 100,00 100,00 14.422.000 14.422.000

9 Triglav Avtoservis, d.o.o. Verovškova 60b, Ljubljana, Slovenija 17 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 100,00 100,00 100,00 100,00 100.214 100.214

10 Triglav Svetovanje, d.o.o. Ljubljanska 86, Domžale, Slovenija 17 Zavarovalno zastopanje 100,00 100,00 100,00 100,00 279.736 279.736

11 Hotel Grad Podvin d.d. Miklošičeva 19, Ljubljana, Slovenija 17 Turizem 0,00 100,00 0,00 100,00 0 0

12 Zavod Vse bo v redu Miklošičeva 19, Ljubljana, Slovenija 17 Zavod za družbeno odgovornost 100,00 100,00 100,00 100,00 100.000 100.000

SKUPAJ        130.632.438 134.689.036

NAZIV DRUŽBE NASLOV DAVČNA STOPNJA (v %) DEJAVNOST

Nama d.d. Tomšičeva 1, Ljubljana, Slovenija 17 Trgovina

Triglavko, d.o.o. Ulica XXX. divizije 23, Nova Gorica, Slovenija 17 Zavarovalno zastopanje

Izletnik Celje, d. d. Aškerčeva 20, Celje, Slovenija 17 Prevoz

ZIF Prof Plus Veselina Masleše 1, Banja luka, Republika Srbska, Bosna in Hercegovina 10 Investicijski sklad

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

DELEŽ V KAPITALU (v %) DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC (v %) VREDNOST NALOŽBE (v EUR) DELEŽ V KAPITALU (v %) DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC (v %) VREDNOST NALOŽBE (v EUR)

NAZIV DRUŽBE 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Nama, d.d. 39,07 39,07 39,07 39,07 4.125.785 4.187.938 39,07 38,05 39,07 38,05 9.464.548 7.221.376

Triglavko, d.o.o. 38,47 38,47 38,47 38,47 18.853 18.556 38,47 38,47 38,47 38,47 38.499 38.499

Izletnik Celje, d.d. - 49,49 - 49,49 - 0 - 0 - 0 - 0

ZIF Prof Plus 22,09 22,09 22,09 22,09 2.681.763 2.733.207 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ     6.826.400 6.939.700     9.503.047 7.259.875

v EUR

SREDSTVA OBVEZNOSTI KAPITAL PRIHODKI POSLOVNI IZID

NAZIV DRUŽBE 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Nama, d.d. 12.878.976 12.335.818 2.456.087 2.053.165 10.422.889 10.282.653 15.581.981 12.852.827 390.120 102.959

Triglavko, d.o.o. 144.651 146.776 44.572 47.470 100.079 99.306 453.017 424.704 772 -8.408

Izletnik Celje, d.d. - 24.149.586 - 13.785.562 - 10.364.024 - 20.002.660 - 2.070.715

ZIF Prof Plus 21.390.152 21.578.007 208.973 163.997 21.181.179 21.414.009 586.119 649.846 2.126.448 602.764

96 Podatki za poslovno leto 2016 so nerevidirani. Podatki za leto 2015 so korigirani, če so bili revidirani podatki drugačni od objavljenih v letnem poročilu za leto 2015.
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 3.6 Finančna sredstva97 

  Skupina Triglav

v EUR

Knjigovodska vrednost Poštena vrednost

 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

V posesti do zapadlosti v plačilo 231.342.393 242.406.400 283.856.208 292.533.348 

Po pošteni vrednosti prek poslovnega izida: 396.203.356 374.742.603 396.203.356 374.742.603 

 - razporejena ob pridobitvi 390.433.892 372.033.690 390.433.892 372.033.690 

 - namenjena trgovanju 5.769.464 2.708.913 5.769.464 2.708.913 

Razpoložljiva za prodajo 1.738.043.072 1.607.681.638 1.738.043.070 1.607.681.638 

Posojila in terjatve 148.731.640 183.872.219 124.028.761 183.872.219

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje 459.982.822 464.733.923 460.760.711 464.733.923 

 - po pošteni vrednosti  
prek poslovnega izida 453.130.731 456.179.014 453.130.731 456.179.014 

 - posojila in depoziti 6.428.491 8.126.347 7.206.379 8.126.347 

 - razpoložljiva za prodajo 423.601 428.560 423.601 428.560 

SKUPAJ 2.974.303.281 2.873.436.783 3.002.892.106 2.923.563.731 

V zgornji tabeli so prikazane knjigovodske vrednosti finančnih sredstev (razen terjatev in denarnih 
sredstev). Merjenje poštene vrednosti  finančnih sredstev je prikazano v [→ poglavju 5.1.2].

V nadaljevanju je podrobnejši prikaz finančnih sredstev po skupinah finančnih sredstev.

v EUR

 
 
31.12.2016

 
 

HTM

FVTPL – 
namenjena 

trgovanju

FVTPL –  
razporejena ob 

pridobitvi

 
 

AFS

 
 

L&R

 
 

SKUPAJ

Dolžniški vrednostni papirji in  
drugi VP s stalnim donosom 231.342.393 148.907 420.906.764 1.541.299.901 29.877.836 2.223.575.801

Lastniški vrednostni papirji (delnice in drugi 
VP s sprem. donosom ter kuponi skladov) 0 4.216.170 420.818.732 197.146.047 0 622.180.949

Izvedeni finančni instrumenti 0 3.243.514 0 0 0 3.243.514

Posojila in terjatve: 0 0 0 20.723 120.110.489 120.131.212

 - depoziti pri bankah 0 0 0 0 87.487.958 87.487.958

 - dana posojila 0 0 0 0 29.865.282 29.865.282

 - druge finančne naložbe 0 0 0 20.723 2.757.249 2.777.972

Finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova 
pozavarovalnih pogodb 0 0 0 0 5.171.806 5.171.806

SKUPAJ 231.342.393 7.608.591 841.725.496 1.738.466.671 155.160.131 2.974.303.281

v EUR

 
 
31. 12. 2015

 
 

HTM

FVTPL – 
namenjena 

trgovanju

FVTPL –  
razporejena ob 

pridobitvi

 
 

AFS

 
 

L&R

 
 

SKUPAJ

Dolžniški vrednostni papirji in drugi VP s 
stalnim donosom 242.406.400 0 383.020.719 1.444.992.963 26.085.120 2.096.505.203

Lastniški vrednostni papirji (delnice in drugi 
VP s sprem. donosom ter kuponi skladov) 0 0 443.056.416 163.096.107 0 606.152.523

Izvedeni finančni instrumenti 0 4.844.483 0 0 0 4.844.483

Posojila in terjatve: 0 0 0 21.128 161.986.614 162.007.742

 - depoziti pri bankah 0 0 0 0 131.344.753 131.344.753

 - dana posojila 0 0 0 924.125 27.979.248 28.903.373

 - druge finančne naložbe 0 0 0 -902.997 2.662.613 1.759.616

Finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova 
pozavarovalnih pogodb 0 0 0 0 3.926.832 3.926.832

SKUPAJ 242.406.400 4.844.483 826.077.135 1.608.110.198 191.998.566 2.873.436.783 

97 Zaradi lažje predstavitve so v razkritjih za posamezne kategorije finančnih sredstev uporabljene okrajšave: 
 HTM – finančna sredstva v posesti do zapadlosti
 FVTPL – finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida
 AFS – finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
 L&R – posojila in depoziti
 VEP – naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
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V spodnji tabeli je prikazano gibanje finančnih sredstev Skupine Triglav v letih 2015 in 2016.

v EUR

FINANČNA SREDSTVA HTM FVTPL AFS L&R VEP SKUPAJ

Vrednost na 1. 1. 2015 210.604.128 204.282.044 1.608.664.995 130.037.423 465.787.739 2.619.376.329

Nakupi 309.867 337.962.161 917.246.873 1.056.256.040 105.479.075 2.417.254.016

Odtujitve -45.393.542 -259.762.642 -879.272.872 -890.065.685 -121.074.879 -2.195.569.620

Zapadlosti -31.043.984 -30.108.318 -79.551.090 -125.165.244 -265.588 -266.134.224

Zneski, preneseni iz kapitala 0 0 28.345.270 0 0 28.345.270

ob odtujitvi

Vrednotenje preko IPI -408.630 1.938.927 0 0 14.318.591 15.848.888

Vrednotenje preko kapitala 0 0 -37.809.741 0 23.976 -37.785.765

Oslabitev 0 0 -231.310 -45.129 0 -276.439

Premije in diskonti 4.121.690 0 -4.643.316 326.187 196.616 1.177

Obrestni prihodki 8.086.875 11.773.687 38.371.520 6.042.286 272.594 64.546.962

Zunanji prevzem 96.149.104 108.667.533 13.917.564 8.476.556 0 227.210.757

Prenos na nekratkoročna sredstva, 
 namenjena za prodajo 0 -2.030.300 -2.030.300

Tečajne razlike -19.108 -10.789 2.643.743 40.086 -4.201 2.649.731

Vrednost na 31. 12. 2015 242.406.400 374.742.603 1.607.681.638 183.872.219 464.733.923 2.873.436.783

Nakupi 0 271.855.683 603.135.325 467.758.174 89.048.477 1.431.797.659

Odtujitve 0 -162.248.902 -454.601.234 -454.300.251 -94.751.614 -1.166.962.220

Zapadlosti -22.298.541 -95.763.075 -89.024.530 -52.741.937 -23.684.819 -282.452.683

Zneski, preneseni iz kapitala 0 0 -9.326.431 0 0 -9.326.431

ob odtujitvi

Realizirani učinki ob odtujitvi 0 0 15.003.754 0 0 15.003.754

Vrednotenje preko IPI 0 -3.462.965 0 -106.647 23.498.470 34.932.612

Vrednotenje preko kapitala 0 0 34.132.573 0 0 34.132.573

Oslabitev 0 0 -3.939.322 -213.427 0 -4.152.749

Premije in diskonti 4.169.867 0 -4.873.963 353.723 194.208 -156.165

Obrestni prihodki 7.045.235 11.047.846 38.776.650 4.421.570 909.549 62.200.850

Tečajne razlike 19.432 32.166 1.078.612 -311.786 34.628 853.052

Vrednost na 31. 12. 2016 231.342.393 396.203.356 1.738.043.072 148.731.640 459.982.822 2.974.303.281

  Zavarovalnica Triglav

v EUR

KNJIGOVODSKA VREDNOST POŠTENA VREDNOST

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

Posojila in depoziti 82.397.895 108.581.747 86.024.002 108.581.747

V posesti do zapadlosti v plačilo 168.983.706 178.250.255 214.513.671 222.266.331

Razpoložljiva za prodajo 1.365.449.446 1.268.278.321 1.365.449.446 1.268.278.321

Po pošteni vrednosti prek poslovnega izida: 195.669.555 192.740.593 195.669.555 192.740.593

 - razporejena ob pridobitvi 194.246.126 190.031.680 194.246.126 190.031.680

 - namenjena trgovanju 1.423.429 2.708.913 1.423.429 2.708.913

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje: 434.043.269 446.589.561 434.790.947 446.589.561

 - po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 427.791.372 438.631.907 427.791.372 438.631.907

 - depoziti 6.251.897 7.957.654 6.999.575 7.957.654

SKUPAJ 2.246.543.870 2.194.440.477 2.296.447.621 2.238.456.553

V nadaljevanju je podrobnejši prikaz finančnih sredstev Zavarovalnice Triglav po skupinah finančnih 
sredstev. 
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v EUR

 
 
31. 12. 2016

 
 

HTM

FVTPL    
razporejena 

ob pridobitvi

FVTPL 
namenjena 

trgovanju

 
 

AFS

 
 

L&R

 
 

SKUPAJ

Dolžniški vrednostni papirji in drugi VP s stalnim donosom 168.983.706 271.582.130 0 1.229.426.110 0 1.669.991.946

Lastniški vrednostni papirji (delnice in drugi VP s sprem. 
donosom ter kuponi skladov)

0 348.635.283 0 136.023.336 0 484.658.619

Izvedeni finančni instrumenti 0 0 3.243.514 0 0 3.243.514

Posojila in terjatve: 0 0 0 0 88.649.792 88.649.792

 - depoziti pri bankah in potrdila o vlogah 0 0 0 0 43.297.879 43.297.879

 - dana posojila 0 0 0 0 43.651.675 43.651.675

 - druge finančne naložbe 0 0 0 0 1.700.237 1.700.237

SKUPAJ 168.983.706 620.217.413 3.243.514 1.365.449.446 88.649.792 2.246.543.870

v EUR

 
 
31. 12. 2015

 
 

HTM

FVTPL    
razporejena 

ob pridobitvi

FVTPL 
namenjena 

trgovanju

 
 

AFS

 
 

L&R

 
 

SKUPAJ

Dolžniški vrednostni papirji in drugi VP s stalnim donosom 178.250.255 242.751.308 1.157.177.540 0 1.578.179.103

Lastniški vrednostni papirji (delnice in drugi VP s sprem. 
donosom ter kuponi skladov)

0 383.798.182 0 110.176.657 0 493.974.839

Izvedeni finančni instrumenti 0 0 4.823.010 0 0 4.823.010

Posojila in terjatve: 0 0 0 924.124 116.539.401 117.463.525

 - depoziti pri bankah in potrdila o vlogah 0 0 0 0 74.804.642 74.804.642

 - dana posojila 0 0 0 0 40.038.012 40.038.012

 - druge finančne naložbe 0 0 0 924.124 1.696.747 2.620.871

SKUPAJ 178.250.255 626.549.490 4.823.010 1.268.278.321 116.539.401 2.194.440.477

V spodnji tabeli je prikazano gibanje finančnih sredstev Zavarovalnice Triglav v letih 2015 in 2016.

v EUR

FINANČNA SREDSTVA HTM FVTPL AFS L&R VEP SKUPAJ

Vrednost na 1. 1. 2015 186.136.258 200.499.009 1.299.415.074 104.531.182 449.802.771 2.240.384.294

Nakupi 0 193.379.220 775.363.754 652.352.025 104.284.741 1.725.379.740

Zapadlosti -14.318.813 -11.132.811 -63.440.152 -35.174.538 -265.588 -124.331.902

Odtujitve -2.309.555 -199.775.827 -762.228.139 -616.515.397 -120.993.904 -1.701.822.822

Zneski, preneseni iz kapitala ob odtujitvi 0 0 30.767.442 0 0 30.767.442

Vrednotenje prek IPI 32 3.925.392 -231.310 0 13.301.724 16.995.838

Vrednotenje prek kapitala 0 0 -39.233.899 0 0 -39.233.899

Premije in diskonti 4.121.690 0 -4.585.092 326.187 196.616 59.401

Obrestni prihodki 4.620.643 5.861.269 30.538.606 3.062.288 263.201 44.346.007

Tečajne razlike 0 -15.659 1.912.037 0 0 1.896.379

Vrednost na 31. 12. 2015 178.250.255 192.740.593 1.268.278.321 108.581.747 446.589.561 2.194.440.477

Nakupi 0 136.591.874 472.878.991 295.471.914 81.076.630 986.019.409

Zapadlosti -17.448.190 -57.052.954 -55.286.966 -8.335.686 -23.565.775 -161.689.571

Odtujitve 0 -77.383.361 -378.807.951 -315.568.899 -93.935.690 -865.695.901

Zneski, preneseni iz kapitala ob odtujitvi 0 0 -6.390.326 0 0 -6.390.326

Realizirani učinki ob odtujitvi 0 0 11.241.211 0 0 11.241.211

Vrednotenje prek IPI 0 -4.578.059 0 0 22.809.889 29.473.041

Vrednotenje prek kapitala 0 0 26.337.145 0 0 26.337.145

Premije in diskonti 4.169.867 0 -4.800.939 353.685 194.208 -83.180

Obrestni prihodki 4.011.773 5.322.179 31.079.198 1.895.133 874.448 43.182.732

Tečajne razlike 0 29.282 920.762 0 0 950.044

Vrednost na 31. 12. 2016 168.983.706 195.669.555 1.365.449.446 82.397.894 434.043.269 2.246.543.870

Zavarovalnica na dan 31. 12. 2016 nima prejetih vrednostnih papirjev kot jamstvo za dana posojila. 
Niti v svojem portfelju nima vrednostnih papirjev, danih kot jamstvo za svoje obveznosti.
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 3.7 Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, 
  prenesen pozavarovateljem

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA     

Pozavarovalni del prenosne premije 19.171.160 17.699.937 17.080.033 15.370.560 

Pozavarovalni del škodnih rezervacij 57.865.822 51.023.879 59.336.009 54.546.341 

Pozavarovalni del rezervacij za bonuse in popuste 46.819 0 0 0 

Skupaj premoženjska zavarovanja 77.083.801 68.723.816 76.416.042 69.916.902 

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA     

Pozavarovalni del prenosne premije 982 489 0 0 

Pozavarovalni del škodnih rezervacij 0 0 39.065 18.493 

Pozavarovalni del matematičnih rezervacij 0 0 0 0 

Skupaj življenjska zavarovanja 982 489 39.065 18.493 

SKUPAJ SREDSTVA IZ POZAVAROVALNIH POGODB 77.084.783 68.724.305 76.455.107 69.935.394 
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 3.8 Terjatve iz poslovanja

  Skupina Triglav

v EUR

NEZAPADLE TERJATVE ZAPADLE TERJATVE DO  180 DNI ZAPADLE TERJATVE NAD  180 DNI  

 
 
31. 12. 2016

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

SKUPAJ 
NETO 

VREDNOST

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 68.522.552 229.918 68.292.634 16.494.920 2.920.135 13.574.785 63.359.265 61.167.518 2.191.752 84.059.166

Terjatve do zavarovalcev 65.905.087 -229.918 65.675.169 15.236.019 -2.846.437 12.389.582 54.459.746 -52.413.157 2.046.589 80.111.340

Terjatve do zavarovalnih posrednikov 16.340 0 16.340 779.863 -21.458 758.405 218.071 -213.904 4.167 778.912

Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih 
poslov 2.601.125 0 2.601.125 479.038 -52.240 426.798 8.681.448 -8.540.457 140.991 3.168.914

Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 31.091.625 0 31.091.625 3.007.605 0 3.007.605 3.032.759 2.032.139 1.000.620 35.099.850

Terjatve za premijo iz sprejetega 
sozavarovanja 535.071 0 535.071 92.043 0 92.043 15.397 -3.093 12.304 639.418

Terjatve za premijo iz sprejetega 
pozavarovanja 21.934.599 0 21.934.599 2.198.142 0 2.198.142 383.323 -113.351 269.972 24.402.713

Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah 192.150 0 192.150 8.403 0 8.403 0 0 0 200.553

Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah 6.028.654 0 6.028.654 660.380 0 660.380 2.621.565 -1.915.695 705.870 7.394.904

Druge terjatve iz sozavarovanja in 
pozavarovanja 2.401.151 0 2.401.151 48.637 0 48.637 12.474 0 12.474 2.462.262

Terjatve za odmerjeni davek 890.276 0 890.276 0 0 0 0 0 0 890.276

Druge terjatve 24.157.963 105.616 24.052.347 7.568.280 1.297.210 6.271.070 93.400.871 90.852.491 2.548.380 32.871.797

Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih 
poslov 8.436.374 -620 8.435.754 3.041.637 -1.116.748 1.924.889 86.012.502 -84.609.304 1.403.198 11.763.841

Kratkoročne terjatve iz financiranja 1.910.224 -104.996 1.805.228 83.032 -15.275 67.757 721.302 -701.820 19.482 1.892.467

Druge kratkoročne terjatve  10.726.236 0 10.726.236 3.659.955 -162.835 3.497.120 5.882.603 -5.499.429 383.174 14.606.530

Dolgoročne terjatve 3.085.129 0 3.085.129 783.656 -2.352 781.304 784.464 -41.938 742.526 4.608.959

SKUPAJ 124.662.416 335.534 124.326.882 27.070.805 4.217.345 22.853.460 159.792.895 154.052.148 5.740.752 152.921.089

v EUR

NEZAPADLE TERJATVE ZAPADLE TERJATVE DO  180 DNI ZAPADLE TERJATVE NAD  180 DNI  

 
 
31. 12. 2015

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

SKUPAJ 
NETO 

VREDNOST

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 64.585.868 605.690 63.980.178 19.655.294 3.443.041 16.212.253 69.575.863 66.519.284 3.056.579 83.249.006

Terjatve do zavarovalcev 60.935.859 -553.284 60.382.575 18.177.356 -3.362.711 14.814.645 60.997.244 -57.810.962 3.186.282 78.383.502

Terjatve do zavarovalnih posrednikov 5.965 0 5.965 773.116 0 773.116 120.350 -92.173 28.177 807.258

Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih 
poslov 3.644.044 -52.406 3.591.638 704.822 -80.330 624.492 8.458.269 -8.616.153 -157.884 4.058.246

Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 31.779.501 0 31.779.501 5.161.846 0 5.161.846 7.931.257 2.048.936 5.882.321 42.823.668

Terjatve za premijo iz sprejetega 
sozavarovanja 850.470 0 850.470 101.548 0 101.548 15.572 -12.940 2.632 954.650

Terjatve za premijo iz sprejetega 
pozavarovanja 19.641.653 0 19.641.653 3.475.150 0 3.475.150 4.185.685 -83.588 4.102.097 27.218.900

Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah 116.217 0 116.217 1.827 0 1.827 0 0 0 118.044

Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah 8.966.731 0 8.966.731 1.497.396 0 1.497.396 3.723.769 -1.952.408 1.771.361 12.235.488

Druge terjatve iz sozavarovanja in 
pozavarovanja 2.204.430 0 2.204.430 85.925 0 85.925 6.231 0 6.231 2.296.586

Terjatve za odmerjeni davek 301.273 0 301.273 0 0 0 0 0 0 301.273

Druge terjatve 31.005.709 51.750 31.057.459 6.934.568 1.097.970 5.836.598 99.621.926 96.446.199 3.175.727 40.069.786

Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih 
poslov 10.167.450 -5.948 10.161.502 2.798.679 -1.079.490 1.719.189 92.494.198 -90.896.740 1.597.458 13.478.149

Kratkoročne terjatve iz financiranja 4.135.477 47.873 4.183.350 776.963 -17.543 759.420 932.325 -857.351 74.974 5.017.746

Druge kratkoročne terjatve  13.718.699 9.825 13.728.524 2.420.955 -937 2.420.018 5.183.565 -4.692.108 491.457 16.639.999

Dolgoročne terjatve 2.984.083 0 2.984.083 937.971 0 937.971 1.011.838 0 1.011.838 4.933.892

SKUPAJ 127.672.351 553.940 127.118.411 31.751.708 4.541.011 27.210.697 177.129.046 165.014.419 12.114.627 166.443.733



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

2016

Poslovno  
poročilo           

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>265

Računovodski izkazi 

  Zavarovalnica Triglav

v EUR

NEZAPADLE TERJATVE ZAPADLE TERJATVE DO  180 DNI ZAPADLE TERJATVE NAD  180 DNI  

 
 
31. 12. 2016

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

SKUPAJ 
NETO 

VREDNOST

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 55.061.473 222.495 54.838.978 4.844.129 1.568.429 3.275.700 28.323.470 27.946.545 376.925 58.491.603

Terjatve do zavarovalcev 52.844.646 -222.495 52.622.151 4.811.880 -1.555.853 3.256.027 27.646.254 -27.279.448 366.806 56.244.984

Terjatve do zavarovalnih posrednikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih 
poslov 2.216.827 0 2.216.827 32.249 -12.576 19.673 677.216 -667.097 10.119 2.246.619

Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 7.538.096 0 7.538.096 0 0 0 0 0 0 7.538.096

Terjatve za premijo iz sprejetega 
sozavarovanja 546.452 0 546.452 0 0 0 0 0 0 546.452

Terjatve za premijo iz sprejetega 
pozavarovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah 192.150 0 192.150 0 0 0 0 0 0 192.150

Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah 6.799.494 0 6.799.494 0 0 0 0 0 0 6.799.494

Druge terjatve iz sozavarovanja in 
pozavarovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Druge terjatve 7.598.564 104.383 7.494.181 2.681.727 1.096.798 1.584.929 83.998.579 83.238.303 760.276 9.839.386

Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih 
poslov 2.714.698 0 2.714.698 2.654.975 -1.086.794 1.568.181 83.789.463 -83.032.222 757.241 5.040.120

Kratkoročne terjatve iz financiranja 2.402.133 -104.383 2.297.750 26.557 -9.931 16.626 105.383 -102.348 3.035 2.317.411

Druge kratkoročne terjatve  2.200.371 0 2.200.371 195 -73 122 103.733 -103.733 0 2.200.493

Dolgoročne terjatve 281.362 0 281.362 0 0 0 0 0 0 281.362

SKUPAJ 70.198.133 326.878 69.871.255 7.525.856 2.665.227 4.860.629 112.322.049 111.184.848 1.137.201 75.869.085

v EUR

NEZAPADLE TERJATVE ZAPADLE TERJATVE DO  180 DNI ZAPADLE TERJATVE NAD  180 DNI  

 
 
31. 12. 2015

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

 
Bruto 

vrednost

 
Znesek 

oslabitve

 
Neto 

vrednost

SKUPAJ 
NETO 

VREDNOST

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 51.330.713 66.084 51.264.629 7.381.675 2.166.586 5.215.089 31.693.382 30.214.087 1.479.295 57.959.013

 Terjatve do zavarovalcev 48.238.821 -66.084 48.172.737 7.349.271 -2.153.979 5.195.292 31.307.002 -29.531.844 1.775.158 55.143.187

 Terjatve do zavarovalnih posrednikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih 
poslov 3.091.892 0 3.091.892 32.404 -12.607 19.797 386.380 -682.243 -295.863 2.815.826

 Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 12.219.198 0 12.219.198 0 0 0 0 0 0 12.219.198

 Terjatve za premijo iz sprejetega 
sozavarovanja 823.686 0 823.686 0 0 0 0 0 0 823.686

 Terjatve za premijo iz sprejetega 
pozavarovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah 95.127 0 95.127 0 0 0 0 0 0 95.127

 Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah 11.300.385 0 11.300.385 0 0 0 0 0 0 11.300.385

 Druge terjatve iz sozavarovanja in 
pozavarovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Druge terjatve 23.049.196 0 23.049.196 2.698.841 1.069.752 1.629.089 90.515.410 89.655.180 860.230 25.538.515

 Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih 
poslov 2.681.757 0 2.681.757 2.652.401 -1.051.272 1.601.129 90.188.178 -89.334.034 854.144 5.137.030

 Kratkoročne terjatve iz financiranja 15.295.441 0 15.295.441 43.544 -17.543 26.001 249.024 -243.759 5.265 15.326.707

 Druge kratkoročne terjatve  2.596.817 0 2.596.817 2.896 -937 1.959 78.208 -77.387 821 2.599.597

 Dolgoročne terjatve 2.475.181 0 2.475.181 0 0 0 0 0 0 2.475.181

 SKUPAJ 86.599.107 66.084 86.533.023 10.080.516 3.236.338 6.844.178 122.208.792 119.869.267 2.339.525 95.716.726
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V nadaljevanju je prikazana analiza gibanja popravka vrednosti terjatev, ločeno za Skupino Triglav 
in Zavarovalnico Triglav

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

2016 2015 2016 2015

POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV DO ZAVAROVALCEV     

Stanje popravka vrednosti terjatev na 1. 1. 61.726.947 66.699.599 31.751.907 35.580.808

- Povečanje popravkov vrednosti terjatev 7.325.149 8.832.347 4.771.560 5.147.360

- Zmanjšanje popravka vrednosti terjatev -6.578.175 -9.589.581 -4.482.377 -5.903.918

- Odpis terjatev -7.031.184 -4.260.184 -2.983.294 -3.072.343

- Zunanji prevzem 0 -454 0 0

- Tečajne razlike 46.774 45.220 0 0

Stanje popravka vrednosti terjatev na 31. 12. 55.489.511 61.726.947 29.057.796 31.751.907

POPRAVEK DRUGIH KRATKOROČNIH TERJATEV IZ ZAVAROVALNIH POSLOV     

Stanje popravka vrednosti terjatev na 1.1. 91.982.165 91.032.745 90.385.306 90.457.579

- Povečanje popravkov vrednosti terjatev 8.705.670 10.655.677 8.529.641 10.365.778

- Zmanjšanje popravka vrednosti terjatev -8.232.540 -7.767.876 -8.112.684 -7.656.704

- Odpis terjatev -6.711.835 -1.930.767 -6.683.248 -2.781.346

- Spremembe v Skupini 0 0 0 0

- Tečajne razlike -16.782 -7.614 0 0

Stanje popravka vrednosti terjatev na 31. 12. 85.726.679 91.982.165 84.119.015 90.385.306

POPRAVEK VREDNOSTI OSTALIH TERJATEV     

Stanje popravka vrednosti terjatev na 1. 1. 16.792.495 17.469.859 1.034.477 2.440.529

- Povečanje popravkov vrednosti terjatev 1.986.709 2.102.429 103.753 191.659

- Zmanjšanje popravka vrednosti terjatev 72.471 -2.348.113 -70.343 -1.536.124

- Odpis terjatev -433.073 -450.738 -67.745 -71.668

- Prenos na odložene prihodke 0 -36.588 0 0

- Tečajne razlike 35.309 9.450 0 0

- Spremembe v Skupini 702.227 0 0 10.081

- Nekratkoročna sredstva namenjena za prodajo -1.767.295 -346.062 0 0

Stanje popravka vrednosti terjatev na 31. 12. 17.388.843 16.400.237 1.000.142 1.034.477

SKUPAJ POPRAVKI VREDNOSTI TERJATEV     

Stanje na 1. 1. 170.456.057 175.202.203 123.171.690 128.478.916

Stanje na 31. 12. 158.605.033 170.109.349 114.176.953 123.171.690

Terjatve iz finančnega najema

v EUR

Najmanjša vsota najemnin Sedanja vrednost najmanjše vsote najemnin

 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

do 1 leta 56.066 731.302 56.066 654.749 

od 1 do 5 let 0 2.362.667 0 2.186.566 

več kot 5 let 0 0 0 0 

SKUPAJ 56.066 3.093.968 56.066  2.841.315

Zmanjšano za nezaslužene finančne prihodke 0 -123.654 0 0 

Zmanjšano za nadomestilo za stroške vzdrževanja 0 -129.000 0 0 

Terjatev za sedanjo vrednost najmanjše vsote najemnin 56.066 2.841.315 56.066 2.841.315 

Po pogodbi o finančnem najemu je pri Zavarovalnici Triglav najemnik v letu 2016 izkoristil možnost 
predčasnega odkupa nepremičnine in postal lastnik nepremičnine. Za leto 2016 so bile naje-
mniku zaračunane obresti po obrestni meri 2,174 odstotka (realna obrestna mera 2,192 odstotka 
+ 12-mesečni Euribor v višini - 0,018 odstotka) ter nadomestilo za stroške zavarovalnin in stroške 
investicijskega vzdrževanja. 

Do bilančnega datuma je bila poravnana kupnina v višini 2.290.945 evrov. Na bilančni datum je 
obstajala še terjatev  iz finančnega najema v višini enega obroka, 56.066 evrov, ki je bila poplačana 
v začetku leta 2017. Terjatev iz finančnega najema je izkazana v izkazu finančnega položaja v okviru 
drugih terjatev.
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 3.9 Druga sredstva

 3.10 Denar in denarni ustrezniki

 3.11 Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

Zaloge 584.544 3.670.574 200.565 222.659

Kratkoročno odloženi stroški 2.312.600 3.763.822 1.029.911 1.926.409

Sredstva, vložena v računalniške programe 
za Skupino 718.936 642.611 718.936 642.611

Druga sredstva 6.173 57.755 0 0

SKUPAJ 3.622.253 8.134.762 1.949.412 2.791.679

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

Denarna sredstva na transakcijskih računih 53.816.146 33.226.581 27.637.328 7.541.489

Depoziti na odpoklic 11.484.922 14.247.701 0 0

Denarna sredstva v blagajni in čeki 413.406 453.566 16.318 8.469

Drugo 0 920 0 0

SKUPAJ 65.714.474 47.928.768 27.653.646 7.549.958 

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

Nekratkoročna sredstva Skupine Avrigo 0 23.545.963 0 0

Nekratkoročna sredstva – zemljišče in 
zgradbe  družbe TUN98 1.020.293 10.891.123 0 0

SKUPAJ 1.020.293 34.437.086 0 0

V letu 2016 so med nekratkoročnimi sredstvi, namenjenimi prodaji, vključene vrednosti zemljišč in 
zgradb družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., ki jih nameravajo v obdobju enega leta odtujiti. 

98 TUN = TRIGLAV, UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN, D.D.
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 3.12 Kapital

v EUR

Število delnic Lastniški delež (%)

 Delničarji 2016 2015 2016 2015

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana 7.836.628 7.836.628 34,47 34,47

SDH, d.d., Ljubljana 6.386.644 6.386.644 28,09 28,09

Addiko Bank, d.d., Zagreb, Hrvaška 1.467.458 1.435.521 6,45 6,31

Hrvatska poštanska banka, d.d., Zagreb, Hrvaška 322.004 322.557 1,42 1,42

Clearstream Banking SA, Luksemburg, Luksemburg 297.152 273.152 1,31 1,20

Balkan Fund, Luksemburg, Luksemburg 290.278 326.278 1,28 1,44

Unicredit Bank Austria, Dunaj, Avstrija 267.356 88.987 1,18 0,39

Pozavarovalnica Sava Re, d.d., Ljubljana 166.678 166.678 0,73 0,73

Kuwait Investment Authority, Safat, Kuvajt 158.571 154.771 0,70 0,68

The Bank of New York Mellon, New York, ZDA 157.157 100.214 0,69 0,44

Drugi delničarji (posamezni manj kot 1%) 5.385.222 5.643.718 23,69 24,82

SKUPAJ 22.735.148 22.735.148 100,00 100,00

v EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Objavljena vrednost delnice na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 23,20 23,50

Knjigovodska vrednost delnice 24,80 23,34

Osnovni kapital Zavarovalnice na dan 31. 12. 2016 znaša 73.701.392 evrov. Razdeljen je na 22.735.148 
navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem 
kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih 
kosovnih delnic. Vse delnice so v celoti plačane.

Lastniška struktura Zavarovalnice Triglav

Vrednost delnice

Razporeditev bilančnega dobička Zavarovalnice Triglav

v EUR

 2016 2015

Čisti poslovni izid poslovnega leta 75.333.602 58.505.818

Preneseni čisti dobiček 8.190.402 4.849.167

Povečanje prenesenega čistega dobička 36.497.876 2.361.643

Zmanjšanje prenesenega čistega dobička za povečanje osnovnega kapitala 0 0

Zmanjšanje prenesenega čistega dobička za odloženi davek 0 0

Zmanjšanje čistega poslovnega izida za oblikovanje rezerv za kreditna tveganja 0 -688.356

Povečanje drugih rezerv iz dobička po odločitvi Uprave in Nadzornega sveta -37.600.000 0

BILANČNI DOBIČEK 82.421.880 65.028.272

Razporeditev bilančnega dobička:  

- za delničarje  56.837.870

 - razporeditev v druge rezerve iz dobička  0

- za prenos v naslednje leto  8.190.402

O uporabi bilančnega dobička za leto 2016 bo na predlog Uprave in Nadzornega sveta odločala 
skupščina Zavarovalnice.
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v EUR

 2016 2015

Znesek, namenjen dividendam Še ni objavljeno 56.837.870

Vrednost dividende na delnico – 2,50

Dividende

Odobreni kapital

Uprava Zavarovalnice ima skladno s Statutom pooblastilo za povečanje osnovnega kapitala v obdobju 
petih let po 2. 6. 2016 za največ 14.740.278,36 evra, z izdajo novih delnic za denarne vložke. O izdaji 
novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo 
delnic odloča Uprava Zavarovalnice s soglasjem Nadzornega sveta.

Zavarovalnica še ni izkoristila pravice do povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala. 

Rezerve iz dobička

Poleg zakonskih in statutarnih rezerv so med rezervami iz dobička izkazane še druge rezerve iz 
dobička. 

Uprava ima skladno z ZGD-1 možnost iz čistega dobička oblikovati druge rezerve, vendar največ do 
polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi za obvezne namene. Pri oblikovanju navedenih 
rezerv se poleg preudarnega upravljanja tveganj upošteva zlasti predvidene strateške potrebe družbe 
po kapitalu ob upoštevanju virov za njegovo zagotavljanje. 

Do 31. 12. 2015 je imela Zavarovalnica  v okviru rezerv iz dobička oblikovane tudi rezerve za izravnavo 
kreditnih tveganj (izravnalne rezervacije).  Te rezerve so bile oblikovane skladno z zahtevami ZZavar 
in pripoznane v okviru kapitala zaradi neskladja z MSRP. S 1. 1. 2016 je začel veljati nov ZZavar-1 in 
ker te zahteve v zakonu ni več, jih je Zavarovalnica prenesla v zadržani čisti poslovni izid.

Rezerve za lastne delnice in lastne delnice (kot odbitna postavka)

Med lastnimi delnicami so izkazane delnice Zavarovalnice Triglav, ki jih imajo v lasti druge družbe 
Skupine Triglav, katerih računovodski izkazi so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze Sku-
pine Triglav. Na bilančni datum 31. 12. 2016 ima 24.312 delnic Zavarovalnice Triglav družba Triglav, 
Upravljanje nepremičnin, d.d., v vrednosti 364.680 evrov. 

Lastne delnice so v konsolidiranih računovodskih izkazih merjene po izvirni vrednosti in so izkazane 
kot odbitna postavka v okviru kapitala. Za te delnice so oblikovane rezerve za lastne delnice v enaki 
višini in so oblikovane iz zadržanega čistega poslovnega izida. 

Presežek iz prevrednotenja

Presežek iz prevrednotenja izkazuje spremembe v pošteni vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo. Zneski presežka iz prevrednotenja so zmanjšani za znesek odloženih davkov. Spremembe pre-
sežka iz prevrednotenja so podrobneje prikazane v izkazu vseobsegajočega donosa v [→ poglavju 1.3].

Prevedbeni popravek kapitala

Prevedbeni popravek kapitala oziroma prevedbena razlika se nanaša na tečajne razlike pri prevedbi 
oziroma uskupinjevanju računovodskih izkazov odvisnih družb. V letu 2016 prevedbene razlike zna-
šajo 595.983 evrov (2015: 48.074 evrov)99. Prevedbene razlike se večinoma nanašajo  na povečanje 
vrednosti tečaja srbskega dinarja (RSD). 

 99 Znesek ne vključuje prevedbenih razlik neobvladujočih lastnikov.
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Pojasnila k izkazu sprememb lastniškega kapitala

V izkazu sprememb lastniškega kapitala za leto 2016 je prikazano: 

 � Na podlagi sklepa skupščine Zavarovalnice Triglav z 31. 5. 2016 o uporabi bilančnega dobička 
za leto 2015 je bilo 56.837.870 evrov namenjenih za izplačilo dividend delničarjem. Za potrebe 
priprave konsolidiranih računovodskih izkazov so bile izločene dividende, ki so bile izplačane družbi 
Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., v višini 60.894 evrov. 

 � Zakonske in statutarne rezerve so se povečale  za 270.638 evrov v treh odvisnih družbah. Navedene 
rezerve so se oblikovale iz zadržanega ali tekočega čistega poslovnega izida.

 � Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj so se pri Zavarovalnici Triglav, d.d. in Pozavarovalnici Triglav 
Re, d.d., razgradile in prenesle v zadržani čisti poslovni izid v višini 33.280.648 evrov.

 � Kapitalske rezerve so se zmanjšale za 1.339.896 evrov zaradi pokrivanja izgube iz preteklih 
let pri družbi Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., in zmanjšale za 127.327 evrov zaradi 
prodaje družbe Avrigo, d.o.o in njenih odvisnih družb. Podrobnejša obrazložitev je podana v 
[→ poglavju 2.7].

 3.13 Podrejene obveznosti
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

Odplačna vrednost 16.869.102 18.752.252 21.103.108 21.101.278

Poštena vrednost 19.160.879 21.686.280 23.970.102 24.402.840

Celotni znesek podrejenega dolga se nanaša na obveznico ZT02, ki jo je Zavarovalnica Triglav izdala v 
letu 2009 kot subordinirano obveznico na ime, nominirano v evrih in izdano v nematerializirani obliki. 
Celotna izdaja obveznic obsega 30.000 apoenov po 1.000 evrov. Obveznice so bile v celoti prodane. 
Obrestna mera obveznice je nespremenljiva in je bila oblikovana v višini 250 bazičnih točk nad višino 
desetletne referenčne obrestne mere za zamenjavo, odčitane 15. 12. 2009, ter znaša 5,95 odstotka 
letno. Zadnji kupon in glavnica zapadeta 21. 3. 2020.

Izdane obveznice so izkazane po odplačni vrednosti. V konsolidiranih računovodskih izkazih je izločena 
vrednost obveznic ZT02, ki so v lasti družb Skupine Triglav (4.239 lotov). V ločenih računovodskih 
izkazih Zavarovalnice pa je podrejeni dolg zmanjšan za odkupljene obveznice zunaj Skupine (8.872 
lotov). Pri izračunu poštene vrednosti je upoštevana cena po modelu, saj je aktivnost s to obveznico 
na Ljubljanski borzi zelo nizka. Cena  ZT02  je na dan 31. 12. 2016 znašala 113,452 odstotka (31. 12. 
2015: 115,5 odstotka). 

Obveznosti iz navedene emisije obveznic so ob stečaju oziroma likvidaciji Zavarovalnice podrejene 
čistim dolžniškim instrumentom in so izplačane šele, ko so izplačane vse nepodrejene obveznosti 
do navadnih upnikov. Obveznice ne vsebujejo pravice imetnika do predčasne unovčitve terjatev pred 
roki, ki so določeni z amortizacijskim načrtom. Prav tako Zavarovalnica nima pravice do njihovega 
odpoklica pred dospelostjo. Obveznic ni mogoče konvertirati v kapital ali v katero drugo obveznost. 
Obveznice ZT02 so bile uvrščene na borzo v letu 2010. 
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 3.14 Zavarovalno-tehnične rezervacije ter zavarovalno-tehnične  
  rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo  
  naložbeno tveganje

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

KOSMATE PRENOSNE PREMIJE 260.854.523 249.653.712 188.067.543 180.141.569 

Kosmate prenosne premije 260.722.697 249.489.890 187.935.717 179.977.747 

Kosmate prenosne premije sprejetih sozavarovanj 131.826 163.822 131.826 163.822 

KOSMATE ŠKODNE REZERVACIJE 607.228.071 613.245.763 453.377.312 467.032.829 

Kosmate škodne rezervacije za nastale in neprijavljene škode (trikotniki) 322.207.652 343.428.357 246.702.719 271.062.587 

Kosmate škodne rezervacije za nastale in prijavljene škode 245.264.840 231.888.147 172.083.327 162.354.671 

Kosmate škodne rezervacije iz sprejetega sozavarovanja 1.063.996 1.160.536 1.063.996 1.160.536 

Pričakovani regresi iz naslova škodnih rezervacij -9.727.154 -9.566.955 -10.323.181 -10.491.286 

Škodne rezervacije za cenilne stroške 48.418.737 46.335.678 43.850.450 42.946.321 

REZERVACIJE ZA BONUSE IN POPUSTE 19.105.924 17.382.035 18.495.379 16.817.528 

DRUGE ZAVAROVALNOTEHNIČNE REZERVACIJE 6.838.308 7.309.307 3.776.436 3.226.060 

SKUPAJ ZTR ZA PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA 894.026.826 887.590.817 663.716.669 667.217.986 

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA     

KOSMATE PRENOSNE PREMIJE 449.648 441.971 420.333 417.422 

KOSMATE MATEMATIČNE REZERVACIJE PO KRITNIH SKLADIH 1.273.538.608 1.219.737.727 959.268.937 925.402.898 

Kritni sklad življenjskih zavarovanj 788.426.467 763.602.056 731.757.446 711.985.994

Kritni sklad prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj 449.706.841 425.824.906 192.106.191 183.106.139

Kritni sklad prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj v času izplačila rent 35.405.300 30.310.765 35.405.300 30.310.765

KOSMATE ŠKODNE REZERVACIJE 18.911.899 20.097.218 17.863.463 19.214.892 

Kosmate škodne rezervacije za nastale in neprijavljene škode (trikotniki) 15.043.632 16.204.001 14.545.914 15.759.175 

Kosmate škodne rezervacije za nastale in prijavljene škode 3.568.320 3.588.490 3.063.967 3.190.423 

Kosmate škodne rezervacije iz sprejetega sozavarovanja 253.582 265.294 0 0 

Pričakovani regresi iz naslova škodnih rezervacij 25.103 4.019 0 0

Škodne rezervacije za cenilne stroške 21.262 35.414 253.582 265.294 

DRUGE ZAVAROVALNOTEHNIČNE REZERVACIJE 3.946.905 2.730.850 3.908.408 2.690.931 

SKUPAJ ZTR ZA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA 1.296.847.060 1.243.007.766 981.461.142 947.726.143 

ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA     

KOSMATE PRENOSNE PREMIJE 2.335.449 1.962.273 0 0

Kosmate prenosne premije 2.335.449 1.962.273 0 0

Kosmate prenosne premije sprejetih sozavarovanj 0 0 0 0

KOSMATE ŠKODNE REZERVACIJE 9.100.925 9.344.074 0 0

Kosmate škodne rezervacije za nastale in neprijavljene škode (trikotniki) 8.346.377 8.439.749 0 0

Kosmate škodne rezervacije za nastale in prijavljene škode 534.385 683.931 0 0

Kosmate škodne rezervacije iz sprejetega sozavarovanja 0 0 0 0

Pričakovani regresi iz naslova škodnih rezervacij 0 0 0 0

Škodne rezervacije za cenilne stroške 220.163 220.394 0 0

REZERVACIJE ZA BONUSE IN POPUSTE 0 0 0 0

DRUGE ZAVAROVALNOTEHNIČNE REZERVACIJE 794.964 1.490.285 0 0

SKUPAJ ZTR ZA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA 12.231.338 12.796.632 0 0

SKUPAJ ZAVAROVALNOTEHNIČNE REZERVACIJE 2.203.105.224 2.143.395.211 1.645.177.811 1.614.944.129

KOSMATE MATEMATIČNE REZERVACIJE KRITNEGA SKLADA VEP 457.683.091 457.046.912 431.125.308 438.920.157

Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije, ki se nanašajo na kosmate matematične rezervacije 
kritnega sklada VEP, so v računovodskih izkazih prikazane ločeno, v postavki »zavarovalno-tehnične 
rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje«. 

Druge zavarovalno-tehnične rezervacije za premoženjska zavarovanja vključujejo rezervacije za storno 
in rezervacije za neiztekle nevarnosti, medtem ko druge zavarovalno-tehnične rezervacije za življenj-
ska zavarovanja vključujejo dodatne rezervacije za kreditna tveganja.
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Prikaz kosmatih in čistih škodnih rezervacij

v EUR 

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Čiste škodne rezervacije za nastale in neprijavljene škode 310.300.309 334.775.530 233.644.007 256.992.213

Kosmate rezervacije 322.207.652 343.428.357 246.702.719 271.062.587

Delež pozavarovateljev -11.907.343 -8.652.827 -13.058.712 -14.070.374

Čiste škodne rezervacije za nastale in prijavljene škode 198.690.204 188.799.391 125.189.873 121.161.001

Kosmate rezervacije 245.264.840 231.888.147 172.083.327 162.354.671

Delež pozavarovateljev in sozavarovateljev -46.574.636 -43.088.756 -46.893.454 -41.193.670

Čiste škodne rezervacije iz sprejetega sozavarovanja 1.063.996 1.160.536 1.063.996 1.160.536

Kosmate rezervacije 1.063.996 1.160.536 1.063.996 1.160.536

Delež pozavarovateljev 0 0 0 0

Čiste rezervacije za pričakovane regrese iz naslova škodnih rezervacij 9.110.996 8.849.252 9.707.023 9.773.583

Kosmate rezervacije -9.727.154 -9.566.955 -10.323.181 -10.491.286

Delež pozavarovateljev 616.158 717.703 616.158 717.703

Čiste škodne rezervacije za cenilne stroške 48.418.737 46.335.678 43.850.450 42.946.321

Kosmate rezervacije 48.418.737 46.335.678 43.850.450 42.946.321

Delež pozavarovateljev 0 0 0 0

SKUPAJ ČISTE ŠKODNE REZERVACIJE ZA PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA 549.362.250 562.221.883 394.041.303 412.486.488

SKUPAJ KOSMATE ŠKODNE REZERVACIJE 607.228.071 613.245.763 453.377.312 467.032.829

SKUPAJ DELEŽ POZAVAROVATELJEV -57.865.821 -51.023.880 -59.336.009 -54.546.341

 

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA     

Čiste škodne rezervacije za nastale in neprijavljene škode 15.043.632 16.204.001 14.545.914 15.759.175

Kosmate rezervacije 15.043.632 16.204.001 14.545.914 15.759.175

Delež pozavarovateljev 0 0 0 0

Čiste škodne rezervacije za nastale in prijavljene škode 3.568.320 3.588.490 3.024.901 3.171.930

Kosmate rezervacije 3.568.320 3.588.490 3.063.967 3.190.423

Delež pozavarovateljev 0 0 -39.065 -18.493

Čiste škodne rezervacije iz sprejetega sozavarovanja 253.582 265.294 0 0

Kosmate rezervacije 253.582 265.294 0 0

Delež pozavarovateljev 0 0 0 0

Čiste rezervacije za pričakovane regrese iz naslova škodnih rezervacij 25.103 4.019 0 0

Kosmate rezervacije 25.103 4.019 0 0

Delež pozavarovateljev 0 0 0 0

Čiste škodne rezervacije za cenilne stroške 21.262 35.414 253.582 265.294

Kosmate rezervacije 21.262 35.414 253.582 265.294

Delež pozavarovateljev 0 0 0 0

SKUPAJ ČISTE ŠKODNE REZERVACIJE ZA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA 18.911.899 20.097.218 17.824.397 19.196.399

SKUPAJ KOSMATE ŠKODNE REZERVACIJE 18.911.899 20.097.218 17.863.463 19.214.892

SKUPAJ DELEŽ POZAVAROVATELJEV 0 0 -39.065 -18.493

ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA     

Čiste škodne rezervacije za nastale in neprijavljene škode 8.346.377 8.439.749 0 0

Kosmate rezervacije 8.346.377 8.439.749 0 0

Delež pozavarovateljev 0 0 0 0

Čiste škodne rezervacije za nastale in prijavljene škode 534.385 683.931 0 0

Kosmate rezervacije 534.385 683.931 0 0

Delež pozavarovateljev in sozavarovateljev 0 0 0 0

Čiste škodne rezervacije iz sprejetega sozavarovanja 0 0 0 0

Kosmate rezervacije 0 0 0 0

Delež pozavarovateljev 0 0 0 0

Čiste rezervacije za pričakovane regrese iz naslova škodnih rezervacij 0 0 0 0

Kosmate rezervacije 0 0 0 0

Delež pozavarovateljev 0 0 0 0

Čiste škodne rezervacije za cenilne stroške 220.163 220.394 0 0

Kosmate rezervacije 220.163 220.394 0 0

Delež pozavarovateljev 0 0 0 0

0 0

SKUPAJ ČISTE ŠKODNE REZERVACIJE ZA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA 9.100.925 9.344.074 0 0

SKUPAJ KOSMATE ŠKODNE REZERVACIJE 9.100.925 9.344.074 0 0

SKUPAJ DELEŽ POZAVAROVATELJEV 0 0 0 0
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Analiza gibanja kosmatih zavarovalnotehničnih rezervacij Skupine Triglav

v EUR

 
PREMOŽENJSKA 
ZAVAROVANJA

 
Kosmate  

prenosne premije

 
Kosmate  

škodne rezervacije

Kosmate rezervacije 
za bonuse in 

popuste

 
Druge  

kosmate ZTR

 
 

VEP

 
Skupaj  

kosmate ZTR

Stanje na 1. 1. 2015 243.575.522 620.460.169 15.845.556 7.535.064 0 887.416.310

Povečanje 203.529.320 194.081.790 12.372.593 5.303.917 0 415.287.620

Zmanjšanje -197.453.807 -201.319.002 -10.836.861 -5.529.447 0 -415.139.117

Tečajne razlike 2.677 22.803 747 -227 0 26.000

Stanje na 31. 12. 2015 249.653.712 613.245.760 17.382.035 7.309.307 0 887.590.817

Povečanje 193.382.127 184.902.318 12.893.968 5.240.004 0 396.418.417

Zmanjšanje -182.080.981 -190.876.557 -11.172.783 -5.709.895 0 -389.840.216

Tečajne razlike -100.335 -43.450 2.704 -1.108 0 -142.189

Stanje na 31. 12. 2016 260.854.523 607.228.071 19.105.924 6.838.308 0 894.026.826

v EUR

 
ŽIVLJENJSKA 
ZAVAROVANJA

 
Kosmate  

prenosne premije

 
Kosmate  

škodne rezervacije

Kosmate rezervacije 
za bonuse in 

popuste

 
Druge  

kosmate ZTR

 
 

VEP

 
Skupaj  

kosmate ZTR

Stanje na 1. 1. 2015 437.169 954.072.939 20.074.018 986.715 458.899.160 1.434.470.001

Povečanje 430.301 131.204.318 12.653.572 1.938.785 58.819.881 205.046.857

Zmanjšanje -425.521 -90.190.006 -12.631.541 -195.150 -60.713.886 -164.156.104

Zunanji prevzem 0 224.559.532 0 499 0 224.560.031

Tečajne razlike 22 90.944 1.168 1 41.756 133.891

Stanje na 31. 12. 2015 441.971 1.219.737.727 20.097.218 2.730.850 457.046.912 1.700.054.676

Povečanje 436.402 162.897.270 12.920.953 1.481.685 67.892.606 245.628.916

Zmanjšanje -428.820 -109.465.897 -14.109.972 -265.630 -67.444.177 -191.714.496

Tečajne razlike 95 369.508 3.702 0 187.750 561.055

Stanje na 31. 12. 2016 449.648 1.273.538.608 18.911.899 3.946.905 457.683.091 1.754.530.151

v EUR

 
ZDRAVSTVENA 
ZAVAROVANJA

 
Kosmate  

prenosne premije

 
Kosmate  

škodne rezervacije

Kosmate rezervacije 
za bonuse in 

popuste

 
Druge  

kosmate ZTR

 
 

VEP

 
Skupaj  

kosmate ZTR

Stanje na 1. 1. 2015 1.983.042 0 8.293.272 1.492.548 0 11.768.862

Povečanje 1.962.273 0 8.926.980 615.205 0 11.504.458

Zmanjšanje -1.983.042 0 -7.876.178 -617.468 0 -10.476.688

Tečajne razlike 0 0 0 0 0 0

Stanje na 31. 12. 2015 1.962.273 0 9.344.074 1.490.285 0 12.796.632

Povečanje 2.335.449 0 8.708.372 288.700 0 11.332.521

Zmanjšanje -1.962.273 0 -8.951.522 -984.021 0 -11.897.816

Tečajne razlike 0 0 0 0 0 0

Stanje na 31. 12. 2016 2.335.449 0 9.100.925 794.964 0 12.231.338
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Analiza gibanja kosmatih zavarovalnotehničnih rezervacij Zavarovalnice Triglav

v EUR

 
PREMOŽENJSKA 
ZAVAROVANJA

 
Kosmate  

prenosne premije

 
Kosmate  

škodne rezervacije

Kosmate rezervacije 
za bonuse in 

popuste

 
Druge  

kosmate ZTR

 
 

VEP

 
Skupaj  

kosmate ZTR

Stanje na 1. 1. 2015 182.489.705 489.862.786 15.380.257 3.963.555 0 691.696.303

Povečanje 154.534.870 158.785.126 11.889.019 3.226.060 0 328.435.075 

Zmanjšanje -156.883.005 -181.615.083 -10.451.748 -3.963.555 0 -352.913.391 

Stanje na 31. 12. 2015  180.141.569 467.032.829 16.817.528 3.226.060 0 667.217.986 

Povečanje 160.600.400 154.510.374 12.612.277 3.776.436 0 331.499.486

Zmanjšanje -152.674.426 -168.165.891 -10.934.426 -3.226.060 0 -335.000.803

Stanje na 31. 12. 2016 188.067.543 453.377.312 18.495.379 3.776.436 0 663.716.669

v EUR

 
ŽIVLJENJSKA 
ZAVAROVANJA

 
Kosmate  

prenosne premije

 
Kosmate  

škodne rezervacije

Kosmate rezervacije 
za bonuse in 

popuste

 
Druge  

kosmate ZTR

 
 

VEP

 
Skupaj  

kosmate ZTR

Stanje na 1. 1. 2015 412.831 904.858.200 19.136.346 986.715 442.952.449 1.368.346.541

Povečanje 417.422 107.134.384 12.547.332 1.899.366 56.147.839 178.146.343

Zmanjšanje -412.831 -86.589.686 -12.468.786 -195.150 -60.180.131 -159.846.585

Stanje na 31. 12. 2015  417.422 925.402.898 19.214.892 2.690.931 438.920.157 1.386.646.300

Povečanje 420.333 115.341.780 12.517.184 1.481.685 60.306.997 190.067.980

Zmanjšanje -417.422 -81.475.741 -13.868.613 -264.208 -68.101.846 -164.127.830

Stanje na 31. 12. 2016 420.333 959.268.937 17.863.463 3.908.408 431.125.308 1.412.586.450

Analiza zmanjšanja matematičnih rezervacij

v EUR 

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Odkupi in predujmi 29.922.860 19.318.721 15.320.526 18.572.649 

Doživetja 59.673.486 60.871.515 56.853.767 58.177.388 

Smrti 2.811.826 2.601.021 2.210.721 2.464.865 

Druge sprostitve 17.057.724 7.398.749 7.090.727 7.374.785 

SKUPAJ ZMANJŠANJE MATEMATIČNIH REZERVACIJ 109.465.896 90.190.006 81.475.741 86.589.686 

Druge sprostitve se nanašajo predvsem na izplačila doživljenjskih rent. Dodatno so v omenjenem znesku 
vključene sprostitve dodatnih rezervacij iz naslova obračuna v senci pri kritnih skladih PDPZ. Druge 
sprostitve se nanašajo tudi na sprostitve dodatnih matematičnih rezervacij za kreditno tveganje.
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Razvoj škodnega dogajanja pri premoženjskih zavarovanjih Skupine Triglav

Razvoj škodnega dogajanja pri premoženjskih zavarovanjih Zavarovalnice Triglav

Škodno leto

Pred 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SKUPAJ

Kumulativna ocena škod             

 - ob koncu škodnega leta  452.588.309 580.563.977 560.952.881 535.615.958 509.028.152 537.773.397 540.980.548 523.335.884 494.721.974 497.610.909 5.233.171.988

 - 1 leto po škodnem letu  441.568.602 558.871.106 502.868.739 492.902.084 461.311.067 539.573.012 447.917.990 481.304.284 477.337.992  4.403.654.876

 - 2 leti po škodnem letu  437.542.206 531.833.942 492.609.753 473.335.579 474.755.005 500.921.267 463.342.293 466.027.510   3.840.367.556

 - 3 leta po škodnem letu  429.583.969 530.609.243 484.758.847 479.637.277 455.085.444 496.641.454 439.583.068    3.315.899.302

 - 4 leta po škodnem letu  430.229.469 526.347.769 484.136.193 467.602.633 458.416.153 487.381.079     2.854.113.297

 - 5 let po škodnem letu  426.895.003 527.163.911 479.931.802 467.642.819 450.071.089      2.351.704.625

 - 6 let po škodnem letu  429.407.513 529.614.877 477.637.233 459.856.973       1.896.516.596

 - 7 let po škodnem letu  434.504.519 524.701.655 471.160.939        1.430.367.112

 - 8 let po škodnem letu  429.749.459 519.372.405         949.121.864

 - 9 let po škodnem letu  426.390.524          426.390.524

 - 10 let po škodnem letu 68.428.825           68.428.825

Kumulativna ocena škod  426.390.524 519.372.405 471.160.939 459.856.973 450.071.089 487.381.079 439.583.068 466.027.510 477.337.992 497.610.909 26.769.736.564

Kumulativna plačila do bilančnega datuma 412.572.617 505.940.310 454.978.554 437.753.558 422.741.092 444.187.633 402.860.406 414.415.940 398.745.153 292.672.796 4.186.868.060

Stanje škodne rezervacije 68.428.825 13.817.907 13.432.095 16.182.385 22.103.415 27.329.997 43.193.446 36.722.662 51.611.570 78.592.840 204.938.112 576.353.254

Škodno leto

Pred 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SKUPAJ

Kumulativna ocena škod             

 - Kumulativna ocena škod 375.371.479 474.044.321 428.334.819 397.894.156 344.766.188 357.523.991 317.835.549 320.473.605 288.017.455 287.798.336 3.592.059.899

 - 1 leto po škodnem letu 350.847.419 439.920.329 379.229.569 349.567.530 303.201.976 304.864.538 266.546.400 276.286.823 244.620.306 2.915.084.891

 - 2 leti po škodnem letu 340.005.493 419.626.410 365.975.020 333.049.538 288.324.957 296.542.971 256.384.328 265.047.929 2.564.956.645

 - 3 leta po škodnem letu 329.957.813 411.548.525 356.293.810 326.228.216 282.155.740 289.326.478 249.972.030 2.245.482.611

 - 4 leta po škodnem letu 325.364.482 405.638.003 352.427.627 320.837.129 281.692.146 283.750.168 1.969.709.555

 - 5 let po škodnem letu 321.506.313 404.027.863 347.853.432 317.082.345 278.889.676 1.669.359.628

 - 6 let po škodnem letu 319.930.935 401.458.477 344.803.291 313.090.207 1.379.282.910

 - 7 let po škodnem letu 317.114.795 397.942.137 341.842.194 1.056.899.126

 - 8 let po škodnem letu 315.370.469 395.478.987 710.849.456

 - 9 let po škodnem letu 314.316.809 314.316.809

 - 10 let po škodnem letu 65.525.702

Kumulativna ocena škod  314.316.809 395.478.987 341.842.194 313.090.207 278.889.676 283.750.168 249.972.030 265.047.929 244.620.306 287.798.336 2.974.806.642

Kumulativna plačila do bilančnega datuma 303.718.742 384.691.440 328.744.872 296.611.038 256.852.456 247.380.790 222.521.017 227.623.002 195.654.278 153.839.634 2.617.637.269

Stanje škodne rezervacije 61.616.673 10.598.068 10.787.547 13.097.322 16.479.169 22.037.220 36.369.377 27.451.012 37.424.927 48.966.028 133.958.702 418.786.047
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 3.15 Rezervacije za zaposlence
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

Rezervacije za neizkoriščene dopuste 4.265.313 3.585.033 3.553.625 2.928.334 

Rezervacije za pokojnine in odpravnine ob upokojitvi 7.544.294 6.743.572 5.753.856 5.006.984 

Rezervacije za jubilejne nagrade 1.740.657 1.896.526 1.240.033 1.253.720 

SKUPAJ 13.550.264 12.225.131 10.547.514 9.189.038 

Spremembe rezervacij za neizkoriščene dopuste in jubilejne nagrade se v celoti pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida v okviru obratovalnih stroškov. Enako velja za spremembe rezervacij za odpravnine 
ob upokojitvi, razen aktuarskih dobičkov oziroma izgub, ki se pripoznajo v drugem vseobsegajočem 
donosu. Pri aktuarskih dobičkih je obračunan tudi odloženi davek.

Analiza gibanja rezervacij za zaposlence na Skupini Triglav

v EUR

Rezervacije za 
neizkoriščene  

dopuste

Rezervacije za  
pokojnine in odpravnine 

ob upokojitvi

 
Rezervacije za  

jubilejne nagrade

Skupaj  
rezervacije  

za zaposlence

Stanje na 1. 1. 2015 3.674.116 6.924.311 1.667.155 12.265.582

Črpanje rezervacij v letu -3.317.163 -523.195 -26.182 -3.866.539

Sprostitev rezervacij v letu -2.770 -70.369  -6.432 -79.571

Oblikovanje rezervacij v letu 3.230.520 654.218  342.689 4.227.428

Zunanji prevzem 0 148.800 61.374 210.174

Nekratkoročne obveznosti namenjene za prodajo 0 -390.303 -142.750 -533.053

Tečajne razlike  330  110  671  1.111

Stanje na 31. 12. 2015  3.585.033  6.743.572  1.896.526  12.225.131

Črpanje rezervacij v letu -3.306.538 -61.206 -67.265 -3.435.009

Sprostitev rezervacij v letu 0 -29.853 -181.800 -211.653

Oblikovanje rezervacij v letu 3.984.754 1.038.077 156.484 5.179.315

Sprememba Skupine 0 -147.913 -64.570 -212.483

Tečajne razlike 2.064 1.622 1.282 4.968

Stanje na 31. 12. 2016 4.265.313 7.544.294 1.740.657 13.550.264

Analiza gibanja rezervacij za zaposlence na Zavarovalnici Triglav

v EUR

Rezervacije za 
neizkoriščene dopuste

Rezervacije za  
odpravnine ob upokojitvi

Rezervacije za  
jubilejne nagrade

Skupaj rezervacije  
za zaposlence

Stanje na 1. 1. 2015 3.163.254 5.198.930 1.046.470 9.408.654

Črpanje rezervacij v letu -3.163.254 -422.154 0 -3.585.408 

Oblikovanje rezervacij v letu 2.928.334 230.208 207.250 3.365.792 

Stanje na 31. 12. 2015 2.928.334 5.006.984 1.253.720 9.189.038 

Črpanje rezervacij v letu -2.928.334 0 -13.687 -2.942.021

Oblikovanje rezervacij v letu 3.553.625 746.872 0 4.300.497

Stanje na 31. 12. 2016 3.553.625 5.753.856 1.240.033 10.547.514
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Razvoj rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v Skupini Triglav

v EUR

Rezervacije za  
odpravnine ob upokojitvi

Rezervacije za  
jubilejne nagrade

 
Skupaj

Stanje na 1. 1. 2015 6.758.751 1.667.155 8.425.906

Stroški sprotnega službovanja 303.076 174.200 477.276 

Strošek obresti 62.705 6.760 69.465 

Aktuarski dobički/izgube zaradi:

 - sprememb demografskih predpostavk -8.776 -450 -9.226 

 - sprememb finančnih predpostavk 34.469 14.178 48.647 

 - izkustvenih prilagoditev -168.939 -5.378 -174.317 

Stroški preteklega službovanja 96.641 254.668 351.309 

Izplačila med letom -97.632 -69.398 -167.030 

Dobički/izgube ob izplačilu -196.360 -64.505 -260.865 

Obveznosti, pripoznane v poslovnih združitvah 148.800 61.374 210.174 

Nekratkoročna sredstva namenjena za prodajo -390.303 -142.750 -533.053

Tečajne razlike 108 671 779 

Stanje na 31. 12. 2015 6.542.540 1.896.526 8.439.066 

Stroški sprotnega službovanja 609.208 173.305 782.513

Strošek obresti 52.985 4.135 57.120

Aktuarski dobički/izgube zaradi:

 - sprememb demografskih predpostavk -59.314 -12.680 -71.994

 - sprememb finančnih predpostavk 156.681 108.578 265.259

 - izkustvenih prilagoditev 343.651 -50.424 293.227

Stroški preteklega službovanja -8.955 -138.041 -146.996

Izplačila med letom -142.752 -186.360 -329.112

Dobički/izgube ob izplačilu -222 8.906 8.684

Obveznosti, pripoznane v poslovnih združitvah 48.849 -64.568 -15.719

Tečajne razlike 1.622 1.282 2.904

Stanje na 31. 12. 2016 7.544.294 1.740.657 9.284.950

Analiza občutljivosti rezervacij na spremembe parametrov na ravni Skupine Triglav

v EUR

Parametri Spremembe parametrov 2016 2015

Obrestna mera premik diskontne krivulje za +0,25% -765.447 -423.528

 premik diskontne krivulje za -0,25% 829.445 436.039

Rast plač sprememba letne rasti plač za +0,5% 985.766 614.874

 sprememba letne rasti plač za -0,5% -846.390 -536.075

Umrljivost stalno povečanje umrljivosti za +20% -715.368 -365.219

 stalno povečanje umrljivosti za -20% 744.809 373.494

Predčasna prenehanja zaposlitev premik krivulje odhodkov za +20% -789.376 -468.803

 premik krivulje odhodkov za -20% 855.831 487.074
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Razvoj rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v Zavarovalnici Triglav

v EUR

Rezervacije za  
odpravnine ob upokojitvi

Rezervacije za  
jubilejne nagrade

 
Skupaj

Stanje rezervacij na dan 1. 1. 2015 5.198.929 1.046.471 6.245.400

Stroški sprotnega službovanja 193.964 83.264 277.228 

Strošek obresti 38.350 3.726 42.076 

Aktuarski dobički/izgube zaradi:

 - sprememb demografskih predpostavk 0 0 0 

 - sprememb finančnih predpostavk -66.115 -3.481 -69.596 

 - izkustvenih prilagoditev -173.462 -5.378 -178.839 

Stroški preteklega službovanja 0 255.304 255.304 

Dobički/izgube ob izplačilu -167.716 -119.447 -287.163 

Izplačila odpravnin med letom -16.967 -6.738 -23.704 

Stanje rezervacij na dan 31. 12. 2015 5.006.984 1.253.720 6.260.704 

Stroški sprotnega službovanja 459.427 132.577 592.004

Strošek obresti 38.350 3.726 42.076

Aktuarski dobički/izgube zaradi:

 - sprememb demografskih predpostavk -51.898 -12.680 -64.578

 - sprememb finančnih predpostavk 99.052 95.028 194.080

 - izkustvenih prilagoditev 354.044 -51.702 302.342

Stroški preteklega službovanja 0 0 0

Dobički/izgube ob izplačilu 0 -14.450 -14.450

Izplačila odpravnin med letom -152.103 -166.185 -318.288

Stanje rezervacij na dan 31. 12. 2016 5.753.856 1.240.033 6.993.889

Analiza občutljivosti rezervacij na spremembe parametrov na ravni Zavarovalnice Triglav

v EUR

Parametri Spremembe parametrov 2016 2015

Obrestna mera premik diskontne krivulje za +0,25 % -160.749 -146.514

 premik diskontne krivulje za -0,25 % 167.804 139.321

Rast plač sprememba letne rasti plač za +0,5 % 289.963 292.153

 sprememba letne rasti plač za -0,5 % -253.298 -257.593

Umrljivost stalno povečanje umrljivosti za +20 % -89.734 -85.757

 stalno povečanje umrljivosti za –20 % 91.641 88.172

Predčasna prenehanja zaposlitev premik krivulje odhodkov za +20 % -106.316 -92.513

 premik krivulje odhodkov za –20 % 110.552 96.086

 3.16 Druge rezervacije
v EUR

 Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

Stanje na 1. 1. 2015 3.946.874 399.080

Povečanje (oblikovanje) 1.046.793 0

Poraba (črpanje) -446.698 -17.318

Zunanji prevzem 1.824.621 0

Sprememba Skupine 38.310 0

Prenos na nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo -2.553.110 0

Tečajne razlike -1.947 0

Stanje na 31. 12. 2015 3.854.844 381.762

Povečanje (oblikovanje) 3.155.228 548.000

Poraba (črpanje) -938.186 -240.093

Sprostitev -2.094.599 0

Sprememba Skupine -1.017 0

Tečajne razlike -5.050 0

Stanje na 31. 12. 2016 3.971.217 689.669

Več kot 90 odstotkov drugih rezervacij ima ročnost, daljšo od 12 mesecev. Večji del drugih rezervacij 
se nanaša na rezervacije za sodne spore. Povečanje drugih rezervacij je v izkazu poslovnega izida 
podano med drugimi odhodki. 
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 3.17 Odložene terjatve in obveznosti za davek
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK   

Stanje na 1. 1. 2015 20.472.194 15.013.596

 - pripojitev Triglav Naložbe na dan 1. 1. 2015 0 2.633.747

 - prenos na nekratkoročna sredstva za prodajo – Avrigo -370.947 0

 - povečanje 3.361.732 2.724.086

 - zmanjšanje -7.469.291 -5.644.442

Stanje na 31. 12. 2015  15.993.688 14.726.987

 - povečanje 2.951.099 2.874.467

 - zmanjšanje -4.869.495 -4.413.735

 - povečanje zaradi spremembe davčne stopnje 1.717.822 1.551.496

Stanje na 31. 12. 2016 15.793.114 14.739.215

OBVEZNOSTI ZA ODLOŽENI DAVEK   

Stanje na 1. 1. 2015 30.752.195 27.986.637

 - povečanje 0 0

 - zmanjšanje -7.563.399 -6.991.497

Stanje na  31. 12. 2015 23.188.796 20.995.140

 - povečanje 0 0

 - zmanjšanje -628.245 -1.485.686

 - povečanje zaradi spremembe davčne stopnje 2.839.993 2.295.170

Stanje na 31. 12. 2016 25.400.544 21.804.624

POBOTANO STANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI ZA ODLOŽENI DAVEK   

Stanje na 31. 12. 2015 -7.195.108 -6.268.154 

Stanje na 31. 12. 2016 -9.607.430 -7.065.409

Terjatve za odloženi davek so pripoznane za odbitne začasne razlike, ki izhajajo iz oslabitev terjatev, 
finančnih naložb in naložbenih nepremičnin, oblikovanja rezervacij za odpravnine, jubilejne nagrade  
ter neizkoriščene davčne izgube. Terjatev za odloženi davek se ne pripozna iz naslova oslabitev naložb 
v odvisne in pridružene družbe, izkazane v posamičnih računovodskih izkazih. 

Obveznosti za odloženi davek so pripoznane zaradi vrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo ter aktuarske dobičke. 

Sprememba terjatev za odloženi davek je pripoznana v izkazu poslovnega izida in zmanjšuje ozi-
roma povečuje odhodek za davek. Sprememba obveznosti za odloženi davek je izkazana v drugem 
vseobsegajočem donosu. Vpliv sprememb na poslovni izid oziroma drugi vseobsegajoči donos je 
prikazan v [→ poglavju 4.15].

 3.18 Druge finančne obveznosti
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

Obveznosti iz finančnega najema 329.074 187.828 0 0 

Obveznosti iz naslova prejetih bančnih posojil 275.303 1.242.264 0 0 

Obveznosti iz naslova nakupa vrednostnih papirjev 1.139.421 1.134.885 1.139.421 1.134.885 

Obveznosti iz naslova drugih prejetih posojil 0 0 0 0 

Prejeta posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji 0 0 0 0 

Obveznosti iz naslova dividend 707.945 604.359 707.945 604.359 

Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov 0 0 0 0 

Obveznosti za nagrade zaposlenim iz dobička 0 9.404 0 9.404 

Druge finančne obveznosti 2.836.949 605.542 5.344 4.341 

SKUPAJ 5.288.692 3.784.282 1.852.710 1.752.990
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 3.19 Obveznosti iz poslovanja
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 16.020.020 16.617.928 11.202.342 10.985.581

Obveznosti do zavarovalcev 10.609.008  9.841.586 7.563.911 7.726.187

Obveznosti do zavarovalnih posrednikov 1.469.226  1.437.370 1.137.024 882.127

Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 3.919.778  5.319.292 1.693.292 1.719.481

Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov do družb v skupini in pridruženih družb 22.008  19.680 808.115 657.785

   

OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA 23.129.245  28.053.630 11.507.585 10.264.596

Obveznosti za po-/sozavarovalne premije 14.537.488  14.575.061 2.303.166 1.234.140

Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja 2.747.847  6.927.490 4.470 743

Druge obveznosti iz po-/sozavarovanja 5.843.910  6.551.079 9.199.949 9.029.713

   

OBVEZNOSTI ZA ODMERJENI DAVEK 2.878.930  3.717.167 1.742.023 2.636.536

   

SKUPAJ OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 42.028.195  48.388.725 24.451.951 23.886.713

Vse obveznosti iz poslovanja so kratkoročne in v plačilo zapadejo v roku 12 mesecev. 

 3.20 Ostale obveznosti
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 18.719.094 17.553.397 15.411.414 15.144.644 

Obveznosti do dobaviteljev 9.154.522 6.887.357 9.154.522 6.887.357 

Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov 12.671.005 12.358.102 5.684.432 5.647.260 

Druge kratkoročne obveznosti  9.398.029 14.010.310 1.900.842 2.163.531 

Druge dolgoročne obveznosti 51.885 19.857 18.000 19.500 

Vnaprej vračunani odhodki za obresti od izdanih obveznic 981.584 978.902 981.584 978.902

Kratkoročno odloženi prihodki zaračunanih zamudnih obresti 1.264.981  1.418.808 1.264.981 1.418.808 

Druge pasivne časovne razmejitve 10.398.246  13.115.242 514.673 6.168.097 

SKUPAJ 62.639.346 66.341.975 34.930.448 38.428.098

Zavarovalnica je v letu 2015 oblikovala rezervacijo za garancijo za terjatve iz naslova zapadle premije 
v družbi Triglav Pojišt'ovna  v višini 5,6 milijona evrov v okviru drugih pasivnih časovnih razmejitev. 
V letu 2016 je bila vnovčena garancija v višini 4,2 milijona evrov, preostali del rezervacij pa je bilo 
odpravljen in pripoznan v okviru drugih prihodkov.
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 4. Pojasnila k postavkam izkaza  
  poslovnega izida
 4.1 Prihodki od zavarovalnih premij

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

2016 2015 2016 2015

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA     

Obračunana kosmata zavarovalna premija100 607.765.361 596.278.020 421.757.150 410.144.721

Obračunane premije sprejetega sozavarovanja 1.490.019 1.917.039 1.102.902 1.391.448

Obračunane premije oddanega sozavarovanja -1.751.956 -1.579.444 -1.197.786 -664.645

Obračunane pozavarovalne premije -77.311.182 -75.445.453 -76.901.321 -71.409.223

Spremembe kosmatih prenosnih premij -8.417.240 -6.242.048 -6.561.970 1.933.335

Spremembe prenosnih premij za pozavarovalni del 1.610.135 3.322.468 1.709.472 1.311.164

Čisti prihodki od zavarovalnih premij za premoženjska zavarovanja 523.385.137 518.250.582 339.908.447 342.706.800

  

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA     

Obračunana kosmata zavarovalna premija 212.562.325 212.546.504 170.268.959 174.724.776

Obračunane pozavarovalne premije -17.811 -20.737 -409.291 -386.750

Spremembe kosmatih prenosnih premij -20.890 -4.785 -2.912 -4.590

Spremembe prenosnih premij za pozavarovalni del -127.692 210 0 0

Čisti prihodki od zavarovalnih premij za življenjska zavarovanja 212.395.932 212.521.192 169.856.756 174.333.436

  

ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA     

Obračunana kosmata zavarovalna premija 114.186.110 108.374.702 0 0

Spremembe kosmatih prenosnih premij -373.177 20.748 0 0

Čisti prihodki od zavarovalnih premij za zdravstvena zavarovanja 113.812.933 108.395.450 0 0

  

SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ 849.594.001 839.167.224 509.765.203 517.040.236

  100 V okviru obračunane kosmate zavarovalne premije je izkazana tudi kosmata obračunana zavarovalna premija iz pozavarovalnih poslov, in sicer v skupinskih računovodskih izkazih v višini 
57.772.296 evrov ter v računovodskih izkazih Zavarovalnice Triglav v višini 16.298.520 evrov. 



Pregled prihodkov od zavarovalnih premij na ravni Skupine Triglav101

v EUR

 
Leto 2016

Obračunane kosmate 
zavarovalne premije

Obračunane premije 
sprejetega sozavarovanja

Obračunane premije 
oddanega sozavarovanja

Obračunane 
pozavarovalne premije

Lastni  
delež

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA      

Nezgodno zavarovanje 43.175.682 125.004 -215.826 -607.916 42.476.944

Zdravstveno zavarovanje 115.849.083 3.333 0 -232.365 115.620.051

Zavarovanje kopenskih motornih vozil 117.715.478 3.298 -3.858 -7.599.728 110.115.190

Zavarovanje tirnih vozil 3.143.814 0 0 -649.481 2.494.333

Letalsko zavarovanje 2.300.932 0 0 -1.326.561 974.371

Zavarovanje plovil 3.527.033 81.693 0 -307.040 3.301.686

Zavarovanje prevoza blaga 8.079.185 6.489 -653.928 -1.167.416 6.264.330

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 88.571.299 962.872 -479.628 -30.630.478 58.424.065

Drugo škodno zavarovanje 107.469.250 194.703 -295.595 -16.734.696 90.633.662

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 145.633.723 0 0 -4.296.262 141.337.461

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 1.297.844 0 0 -673.349 624.495

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 729.183 0 0 -56.464 672.719

Splošno zavarovanje odgovornosti 41.131.248 111.241 -102.422 -6.638.872 34.501.195

Kreditno zavarovanje 24.719.096 0 0 -2.903.756 21.815.340

Kavcijsko zavarovanje 2.055.032 0 -699 -359.345 1.694.988

Zavarovanje različnih finančnih izgub 5.145.672 1.386 0 -2.918.498 2.228.560

Zavarovanje stroškov postopka 618.697 0 0 -10.228 608.469

Zavarovanje pomoči 10.789.220 0 0 -198.727 10.590.493

Skupaj premoženjska zavarovanja 721.951.471 1.490.019 1.751.956 77.311.182 644.378.352

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA      

Življenjsko zavarovanje 93.596.693 0 0 -17.811 93.578.882

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva 0 0 0 0 0

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov 103.867.238 0 0 0 103.867.238

Tontine 0 0 0 0 0

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 15.041.116 0 0 0 15.041.116

Izpad dohodkov zaradi nezgode ali bolezni 57.278 0 0 0 57.278

Skupaj življenjska zavarovanja 212.562.325 0 0 17.811 212.544.514

SKUPAJ 934.513.796 1.490.019 1.751.956 77.328.993 856.922.866

101 V okviru premoženjskih zavarovanj so prikazana tudi zdravstvena zavarovanja.

v EUR

 
Leto 2015

Obračunane kosmate 
zavarovalne premije

Obračunane premije 
sprejetega sozavarovanja

Obračunane premije 
oddanega sozavarovanja

Obračunane 
pozavarovalne premije

Lastni  
delež

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA      

Nezgodno zavarovanje 45.082.297 237.212 -262.403 -714.684 44.342.422

Zdravstveno zavarovanje 108.932.567 0 0 -69.398 108.863.169

Zavarovanje kopenskih motornih vozil 114.024.141 33.299 -8.522 -8.045.576 106.003.342

Zavarovanje tirnih vozil 3.116.940 0 0 -598.383 2.518.557

Letalsko zavarovanje 2.399.653 0 -26.630 -906.417 1.466.606

Zavarovanje plovil 3.820.450 231.810 -2.148 -308.451 3.741.661

Zavarovanje prevoza blaga 7.471.080 5.254 -304.698 -1.389.709 5.781.927

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 87.276.768 1.040.938 -461.975 -29.831.223 58.024.508

Drugo škodno zavarovanje 103.710.335 45.401 -353.260 -17.022.501 86.379.975

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 149.635.535 150.533 -43.269 -5.065.565 144.677.234

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 899.103 0 -2.441 -622.311 274.351

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 636.831 103.215 0 -36.361 703.685

Splošno zavarovanje odgovornosti 36.467.851 69.377 -112.723 -5.119.974 31.304.531

Kreditno zavarovanje 24.195.667 0 0 -2.416.886 21.778.781

Kavcijsko zavarovanje 2.117.086 0 -1.104 -499.565 1.616.417

Zavarovanje različnih finančnih izgub 4.506.530 0 -271 -2.559.910 1.946.349

Zavarovanje stroškov postopka 813.764 0 0 -7.997 805.767

Zavarovanje pomoči 9.546.125 0 0 -230.542 9.315.583

Skupaj premoženjska zavarovanja 704.652.723 1.917.039 1.579.444 75.445.453 629.544.865

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA      

Življenjsko zavarovanje 93.434.259 0 0 -20.343 93.413.916

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva 0 0 0 0 0

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov 76.181.824 0 0 0 76.181.824

Tontine 0 0 0 0 0

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 42.879.265 0 0 0 42.879.265

Izpad dohodkov zaradi nezgode ali bolezni 51.155 0 0 -394 50.761

Skupaj življenjska zavarovanja 212.546.503 0 0 20.737 212.525.766

SKUPAJ 917.199.226 1.917.039 1.579.444 75.466.190 842.070.631
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Pregled prihodkov od zavarovalnih premij na ravni Zavarovalnice Triglav

v EUR

 
Leto 2016

Obračunane kosmate 
zavarovalne premije

Obračunane premije 
sprejetega sozavarovanja

Obračunane premije 
oddanega sozavarovanja

Obračunane 
pozavarovalne premije

Lastni  
delež

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA      

Nezgodno zavarovanje 28.798.922 0 0 -1.184.559 27.614.362

Zdravstveno zavarovanje 422.483 0 -295.776 0 126.707

Zavarovanje kopenskih motornih vozil 97.776.203 7.521 0 -8.711.553 89.072.172

Zavarovanje tirnih vozil 3.000.826 0 0 -545.948 2.454.878

Letalsko zavarovanje 1.039.498 0 0 -902.665 136.833

Zavarovanje plovil 316.659 81.693 0 -75.373 322.979

Zavarovanje prevoza blaga 5.066.567 0 -653.920 -1.929.788 2.482.860

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 54.364.203 940.270 -135.547 -22.409.607 32.759.319

Drugo škodno zavarovanje 71.229.040 0 -14.610 -18.506.122 52.708.309

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 87.328.336 0 0 -6.219.151 81.109.185

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 810.377 0 0 -737.414 72.963

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 343.659 0 0 -43.890 299.769

Splošno zavarovanje odgovornosti 33.122.833 73.417 -97.934 -9.704.421 23.393.895

Kreditno zavarovanje 24.622.038 0 0 -3.288.452 21.333.587

Kavcijsko zavarovanje 1.453.625 0 0 -376.273 1.077.352

Zavarovanje različnih finančnih izgub 2.653.327 0 0 -1.732.988 920.339

Zavarovanje stroškov postopka 568.538 0 0 -41.343 527.196

Zavarovanje pomoči 8.840.017 0 0 -491.776 8.348.241

Skupaj premoženjska zavarovanja 421.757.150 1.102.902 1.197.786 76.901.321 344.760.945

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA      

Življenjsko zavarovanje 83.319.257 0 0 -409.291 82.909.966

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva 0 0 0 0 0

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov 71.908.586 0 0 0 71.908.586

Tontine 0 0 0 0 0

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 15.041.116 0 0 0 15.041.116

Izpad dohodkov zaradi nezgode ali bolezni 0 0 0 0 0

Skupaj življenjska zavarovanja 170.268.959 0 0 409.291 169.859.668

SKUPAJ 592.026.109 1.102.902 1.197.786 77.310.612 514.620.613

v EUR

 
Leto 2015

Obračunane kosmate 
zavarovalne premije

Obračunane premije 
sprejetega sozavarovanja

Obračunane premije 
oddanega sozavarovanja

Obračunane 
pozavarovalne premije

Lastni  
delež

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA      

Nezgodno zavarovanje 29.255.847 0 0 -1.169.508 28.086.339

Zdravstveno zavarovanje 0 0 0 0 0

Zavarovanje kopenskih motornih vozil 94.134.045 30.425 0 -9.165.565 84.998.905

Zavarovanje tirnih vozil 2.972.106 0 0 -532.351 2.439.754

Letalsko zavarovanje 896.584 0 0 -435.064 461.519

Zavarovanje plovil 341.035 231.810 0 -75.534 497.310

Zavarovanje prevoza blaga 5.153.901 0 -304.697 -1.392.259 3.456.945

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 53.800.144 1.060.535 -126.151 -22.324.989 32.409.539

Drugo škodno zavarovanje 68.504.409 0 -127.564 -17.148.502 51.228.343

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 88.848.154 -340 0 -6.327.373 82.520.440

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 728.616 0 0 -552.808 175.808

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 354.939 0 0 -41.584 313.355

Splošno zavarovanje odgovornosti 29.178.517 69.018 -106.233 -6.637.014 22.504.288

Kreditno zavarovanje 24.009.921 0 0 -3.140.829 20.869.092

Kavcijsko zavarovanje 1.605.357 0 0 -519.733 1.085.623

Zavarovanje različnih finančnih izgub 1.900.466 0 0 -1.473.719 426.747

Zavarovanje stroškov postopka 786.043 0 0 -44.340 741.703

Zavarovanje pomoči 7.674.638 0 0 -428.051 7.246.588

Skupaj premoženjska zavarovanja 410.144.721 1.391.448 664.645 71.409.223 339.462.301

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA      

Življenjsko zavarovanje 86.778.846 0 0 -386.750 86.392.096

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva 0 0 0 0 0

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov 73.332.570 0 0 0 73.332.570

Tontine 0 0 0 0 0

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 14.613.360 0 0 0 14.613.360

Izpad dohodkov zaradi nezgode ali bolezni 0 0 0 0 0

Skupaj življenjska zavarovanja 174.724.777 0 0 386.750 174.338.026

SKUPAJ 584.869.497 1.391.448 664.645 71.795.973 513.800.327
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 4.2 Prihodki od finančnih sredstev
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

OBRESTNI PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV:     

 - razpoložljivih za prodajo 34.697.056 33.195.995 26.174.739 25.731.665 

 - posojil in depozitov 4.478.712 6.575.939 2.559.498 3.559.207 

 - v posesti do zapadlosti 11.215.102 12.208.566 8.181.640 8.742.333 

 - po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 11.897.418 11.980.848 6.146.594 6.068.429 

 - izvedenih finančnih instrumentov 0 37 0 0 

 - denarnih sredstev 18.956 64.809 787 5.280 

 - prihodki od zamudnih obresti zavarovalnih terjatev 987.499 1.256.669 884.453 1.133.638 

 - prihodki od obresti regresnih terjatev 5.061.087 5.288.166 4.935.164 5.155.294 

 - obrestni prihodki od drugih terjatev 479.744 671.519 330.842 506.880 

Obrestni prihodki  68.835.574 71.242.548 49.213.716 50.902.726

   

DIVIDENDE OD:   

 - finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 3.137.151 2.683.559 2.359.012 2.018.680 

 - finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 162.248 534.961 8.633 465.373 

 - odvisnih in pridruženih družb 57.370 0 62.153 29.318.186 

Dividende 3.356.769 3.218.520 2.429.798 31.802.239

Prihodki od spremembe poštene vrednosti 31.268.041  132.167.603 24.784.329  118.126.053

Dobički od prodaje 33.979.089  81.907.308 38.164.304  68.918.402

Dobički od odtujitve odvisnih družb 2.928.469 0 0 0

Dobički iz naložb v kapital pridruženih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode 188.105  1.024.797 0  0

Drugi finančni prihodki 5.461.438  11.347.798 1.404.969  5.133.749

SKUPAJ PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 146.017.485 300.908.574 115.997.115 274.883.169

Prihodki od spremembe poštene vrednosti so podrobneje opredeljeni v [→ poglavju 4.4], dobički od 
prodaje pa v [→ poglavju 4.5].

 4.3 Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Obrestni odhodki od izvedenih finančnih instrumentov 0 0 0 0

Obrestni odhodki od kratkoročnega dolga: 187.293 365.016 123.266 119.050

 - od bančnih posojil 20.158  20.718 0 0

 - od drugih posojil 28.932  180.979 0 0

 - drugi obrestni odhodki 138.203  163.319 123.266  119.050

Obrestni odhodki od nekratkoročnega dolga: 24.043 169.357 0 0

 - od bančnih posojil 0  94.714 0  0

 - od drugih posojil 9.329  3.807 0  0

 - drugi obrestni odhodki 14.714  70.836 0  0

Obrestni odhodki od izdanih obveznic 1.103.168  1.643.073 1.259.798  1.781.192

Obrestni odhodki  1.314.504 2.177.446 1.383.064 1.900.242

   

Odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti 8.394.274  132.970.263 3.243.799  117.501.323

Izgube pri prodaji finančnih sredstev 19.450.943  22.669.050 18.702.950 21.384.755

Izgube od odtujitev odvisnih družb 2.926.458 0 0 0

Izgube iz naložb v kapital pridruženih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode 247.812  295.258 0 0

Odhodki zaradi oslabitve finančnih sredstev 3.197.025  3.827.449 3.097.058 46.582.800

Drugi finančni odhodki 7.002.861  18.427.790 3.736.523 12.697.995

SKUPAJ ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 42.533.879 180.367.256 30.163.394 200.067.115

Odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti so podrobneje opredeljeni v [→ poglavju 4.4], izgube 
pri prodaji finančnih sredstev pa v [→ poglavju 4.5].
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 4.4 Prihodki/odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti  
  finančnih sredstev

 4.5 Čisti dobički/izgube od prodaje finančnih sredstev

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 23.352.184 -4.113.137 22.018.926 -1.668.089

 - prihodki 31.268.041  127.004.034 24.784.329  113.980.141

 - odhodki -7.915.857  -131.117.171 -2.765.403  -115.648.230

   

Izvedeni finančni instrumenti -478.417 3.310.477 -478.397 2.292.819

 - prihodki 0  5.163.569 0  4.145.911

 - odhodki -478.417  -1.853.092 -478.397  -1.853.092

   

ČISTI PRIHODKI/ODHODKI ZARADI SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI 22.873.767 802.660 21.540.529 624.730

Čisti prihodki zaradi spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev vključujejo tudi čiste neiztržene 
dobičke naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. Čisti odhodki zaradi 
spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev vključujejo tudi čiste neiztržene izgube naložb 
življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.

   v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 3.257.037 17.182.570 3.144.057 16.556.564

 - dobički od prodaje 4.516.429  24.318.431 4.223.909 23.493.112

 - izgube pri prodaji -1.259.392  -7.135.861 -1.079.852 -6.936.548

   

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 17.634.647 41.641.824 22.771.547 31.195.761

 - dobički od prodaje 20.603.704  56.801.597 25.172.150 45.337.595

 - izgube pri prodaji -2.969.057  -15.159.773 -2.400.603 -14.141.834

   

Posojila in depoziti 90.712 481.276 0 -218.309

 - dobički od prodaje 90.712  785.715 0  86.130

 - izgube pri prodaji 0  -304.439 0  -304.439

   

Izvedeni finančni instrumenti -6.454.250 -400 -6.454.249 -400

 - dobički od prodaje 8.768.244  1.533 8.768.245  1.533

 - izgube pri prodaji -15.222.494  -1.933 -15.222.494  -1.933

   

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 0 -67.012 0 32

 - dobički od prodaje 0  32 0  32

 - izgube pri prodaji 0  -67.044 0  0

   

ČISTI DOBIČKI/IZGUBE OD PRODAJE FINANČNIH SREDSTEV 14.528.146 59.238.258 19.461.355 47.533.648
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 4.6 Drugi zavarovalni prihodki

 4.7 Drugi prihodki

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Prihodki od provizij 252.793 2.494.636 15.201.866 12.996.626

 - prihodki od pozavarovalnih provizij 187.584  2.184.907 15.136.657 12.686.896

 - prihodki od provizij pri upravljanju sredstev 65.209  309.729 65.209 309.730

   

Drugi prihodki od zavarovalnih poslov 5.139.379 4.936.322 3.958.283 4.687.205

 - prihodki od prodaje zelenih kart 2.180.042 2.036.026 983.282  1.016.317

 - prihodki od storitev uslužnostno likvidiranih škod 759.927  752.060 454.200  463.691

 - prihodki od asistenčnih storitev 9.944 39.430 3.842  33.292

 - drugi prihodki od zavarovalnih poslov 2.189.466 2.108.806 2.516.959  3.173.905

   

SKUPAJ DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI 5.392.172 7.430.958 19.160.149 17.683.831

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Prihodki od naložbenih nepremičnin in drugih najemnin 5.261.684 5.966.424 5.265.158 3.763.183

Dobički od prodaje naložbenih nepremičnin 5.251.702  171.336 327.402 170.319

Dobički od prodaje neopredmetenih sredstev 29.726 0 0 0

Dobički od prodaje osnovnih sredstev 207.893  270.127 153.374 121.811

Prihodki od drugih storitev 3.060.247  2.889.069 6.845.988 5.148.603

Poslovni prihodki nezavarovalnih družb 39.419.625  67.644.580 0 0

Prevrednotovalni prihodki 150.557  129.577 0 120.000

Prejete odškodnine 155.741  189.143 53.693 55.036

SKUPAJ DRUGI PRIHODKI 53.537.175 77.260.256 12.645.615 9.258.952

Drugi prihodki iz zavarovalnih poslov se v večji meri nanašajo na povračila stroškov, ki so nastali pri 
izvajanju regresov in likvidaciji škod. 
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 4.8 Škode
v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA     

Obračunani kosmati zneski škod 345.543.952 347.013.253 240.650.286 244.433.885

Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev -16.002.594 -17.001.266 -13.029.123 -13.961.178

Obračunani deleži pozavarovateljev v kosmatih škodah -21.263.732 -24.035.839 -20.784.547 -24.900.097

Obračunani deleži sozavarovateljev v kosmatih škodah -420.150 516.517 264.852 594.950

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij -7.128.123 -18.508.858 -13.655.518 -22.829.957

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij za po-/sozavarovalni del -5.594.782 8.931.308 -4.789.667 6.627.241

Čisti odhodki za škode za premoženjska zavarovanja 295.134.571 296.915.115 188.656.283 189.964.845

   

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA     

Obračunani kosmati zneski škod 182.237.935 178.448.266 163.615.157 160.094.850

Obračunani deleži pozavarovateljev v kosmatih škodah -8.138 -16.075 -159.671 -613.810

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij -1.188.573 21.875 -1.351.430 78.546

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij za po-/sozavarovalni del -20.573 73.878 -20.573 73.878

Čisti odhodki za škode za življenjska zavarovanja 181.020.651 178.527.944 162.083.483 159.633.465

   

ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA     

Obračunani kosmati zneski škod 94.251.423 86.422.887 0 0

Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev -11.147 -42.624 0 0

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij -243.149 1.050.802 0 0

Odhodki iz izravnalne sheme 6.950.069 7.469.170 0 0

Čisti odhodki za škode za zdravstvena zavarovanja 100.947.196 94.900.235 0 0

   

SKUPAJ ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE 577.102.418 570.343.294 350.739.765 349.598.310



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

2016

Poslovno  
poročilo           

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>288

Računovodski izkazi 

Pregled škod po zavarovalnih vrstah

v EUR

 
Skupina Triglav  
Leto 2016

 
Kosmati zneski  
za odškodnine

Prihodki od 
uveljavljenih 

regresnih terjatev

  
Deleži 

pozavarovateljev 

 
Čisti zneski  

za škode

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA     

Nezgodno zavarovanje 24.272.679 -17.118 -165.970 24.089.591

Zdravstveno zavarovanje 94.657.195 -11.147 -66.500 94.579.548

Zavarovanje kopenskih motornih vozil 88.117.253 -2.880.615 -2.185.260 83.051.378

Zavarovanje tirnih vozil 2.308.401 -6.820 0 2.301.581

Letalsko zavarovanje 2.939.214 0 -1.375.244 1.563.970

Zavarovanje plovil 2.638.514 -38.260 -81.216 2.519.038

Zavarovanje prevoza blaga 2.670.505 -165.623 -192.032 2.312.850

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 34.579.973 -165.438 -5.352.886 29.061.649

Drugo škodno zavarovanje 62.059.455 -312.354 -8.236.065 53.511.036

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 84.680.405 -3.514.631 -1.210.771 79.955.003

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 659.349 0 -481.477 177.872

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 99.058 0 -2.660 96.398

Splošno zavarovanje odgovornosti 15.284.816 -286.103 -266.153 14.732.560

Kreditno zavarovanje 12.113.255 -8.467.276 -583.551 3.062.428

Kavcijsko zavarovanje 1.176.978 -108.903 -35.404 1.032.671

Zavarovanje različnih finančnih izgub 2.114.641 0 -917.209 1.197.432

Zavarovanje stroškov postopka 66.682 0 -264 66.418

Zavarovanje pomoči 9.357.004 -39.453 -111.071 9.206.480

Skupaj premoženjska zavarovanja 439.795.377 16.013.741 21.263.733 402.517.903

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA     

Življenjsko zavarovanje 92.921.775 0 -8.138 92.913.637

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva 0 0 0 0

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov 81.232.937 0 0 81.232.937

Tontine 0 0 0 0

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 8.059.245 0 0 8.059.245

Izpad dohodkov zaradi nezgode ali bolezni 23.976 0 0 23.976

Skupaj življenjska zavarovanja 182.237.933 0 8.138 182.229.795

SKUPAJ 622.033.310 16.013.741 21.271.871 584.747.698
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v EUR

 
Skupina Triglav  
Leto 2015

 
Kosmati zneski  
za odškodnine

Prihodki od 
uveljavljenih 

regresnih terjatev

  
Deleži 

pozavarovateljev 

 
Čisti zneski  

za škode

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA     

Nezgodno zavarovanje 25.129.092 -8.975 -229.186 24.890.931

Zdravstveno zavarovanje 86.820.082  -43.824 -59.351 86.716.907

Zavarovanje kopenskih motornih vozil 86.611.322  -2.584.970 -2.383.496 81.642.856

Zavarovanje tirnih vozil 2.536.352  -118.249 0 2.418.103

Letalsko zavarovanje 68.121  0 -84 68.037

Zavarovanje plovil 2.942.050  -1.874 -17.734 2.922.442

Zavarovanje prevoza blaga 2.252.616  -241.737 -98.308 1.912.571

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 38.066.991  -140.157 -9.042.932 28.883.902

Drugo škodno zavarovanje 58.695177  -176.146 -4.812.763 53.706.268

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 85.986.395  -3.637.571 -4.177.087 78.171.737

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 884.310  0 -313.523 570.787

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 123.420  0 -409 123.011

Splošno zavarovanje odgovornosti 17.020.649  -257.227 -399.698 16.363.724

Kreditno zavarovanje 13.258.389  -9.626.106 -504.952 3.127.331

Kavcijsko zavarovanje 1.215.544  -173.650 -76.284 965.610

Zavarovanje različnih finančnih izgub 3.097.841  -3.807 -1.820.386 1.273.648

Zavarovanje stroškov postopka 64.118  0 -224 63.894

Zavarovanje pomoči 8.663.672  -29.597 -99.422 8.534.653

Skupaj premoženjska zavarovanja 433.436.141 17.043.890 24.035.839 392.356.412

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA     

Življenjsko zavarovanje 95.180.478 0 -16.075 95.164.403

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva 0 0 0 0

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov 63.630.224 0 0 63.630.224

Tontine 0 0 0 0

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 19.603.354 0 0 19.603.354

Izpad dohodkov zaradi nezgode ali bolezni 34.209 0 0 34.209

Skupaj življenjska zavarovanja 178.448.265 0 16.075 178.432.190

   

SKUPAJ 611.884.406 17.043.890 24.051.914 570.788.602
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Zavarovalnica Triglav  
Leto 2016

 
Kosmati zneski  
za odškodnine

Prihodki od 
uveljavljenih 

regresnih terjatev

  
Deleži 

pozavarovateljev 

 
Čisti zneski  

za škode

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA     

Nezgodno zavarovanje 13.080.658 -15.498 -352.295 12.712.865

Zdravstveno zavarovanje 1.679 0 -670 1.008

Zavarovanje kopenskih motornih vozil 73.601.927 -1.814.095 -3.637.197 68.150.635

Zavarovanje tirnih vozil 2.220.015 -6.820 0 2.213.194

Letalsko zavarovanje 377.187 0 -19.635 357.552

Zavarovanje plovil 249.316 -6.913 -7.529 234.874

Zavarovanje prevoza blaga 1.858.470 -114.060 -937.916 806.495

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 18.002.931 -140.014 -3.350.262 14.512.654

Drugo škodno zavarovanje 40.736.552 -288.925 -7.175.342 33.272.285

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 54.834.398 -2.161.120 -2.656.594 50.016.684

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 225.233 0 -183.607 41.626

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 47.900 0 -692 47.208

Splošno zavarovanje odgovornosti 12.987.418 -273.327 -637.568 12.076.523

Kreditno zavarovanje 11.699.939 -8.076.250 -596.485 3.027.204

Kavcijsko zavarovanje 559.595 -93.509 -11.934 454.152

Zavarovanje različnih finančnih izgub 1.426.092 0 -826.344 599.748

Zavarovanje stroškov postopka 66.358 0 -171 66.187

Zavarovanje pomoči 8.674.620 -38.593 -390.306 8.245.721

Skupaj premoženjska zavarovanja 240.650.285 13.029.123 20.784.547 206.836.616

 

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA     

Življenjsko zavarovanje 86.948.253 0 -159.671 86.788.582

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva 0 0 0 0

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov 68.607.658 0 0 68.607.658

Tontine 0 0 0 0

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 8.059.245 0 0 8.059.245

Izpad dohodkov zaradi nezgode ali bolezni 0 0 0 0

Skupaj življenjska zavarovanja 163.615.158 0 159.671 163.455.486

SKUPAJ 404.265.443 13.029.123 20.944.218 370.292.102
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Zavarovalnica Triglav  
Leto 2015

 
Kosmati zneski  
za odškodnine

Prihodki od 
uveljavljenih 

regresnih terjatev

  
Deleži 

pozavarovateljev 

 
Čisti zneski  

za škode

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA     

Nezgodno zavarovanje 13.229.246 -7.787 -351.170 12.870.289

Zdravstveno zavarovanje 0 0 0 0

Zavarovanje kopenskih motornih vozil 72.230.499 -1.577.455 -3.684.763 66.968.281

Zavarovanje tirnih vozil 2.536.352 -118.249 0 2.418.103

Letalsko zavarovanje 33.224 0 -487 32.736

Zavarovanje plovil 236.320 -1.874 -8.585 225.861

Zavarovanje prevoza blaga 1.121.132 -238.147 -261.197 621.788

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 21.431.524 -103.745 -6.303.744 15.024.035

Drugo škodno zavarovanje 36.975.917 -132.365 -4.860.427 31.983.124

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 57.926.297 -2.238.411 -5.189.019 50.498.867

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 872.692 0 -806.318 66.374

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 62.619 0 -1.500 61.119

Splošno zavarovanje odgovornosti 14.219.456 -235.382 -973.229 13.010.845

Kreditno zavarovanje 12.774.316 -9.107.557 -476.751 3.190.007

Kavcijsko zavarovanje 401.627 -170.108 -66.994 164.525

Zavarovanje različnih finančnih izgub 2.121.190 -1.621 -1.548.719 570.851

Zavarovanje stroškov postopka 59.292 0 -453 58.839

Zavarovanje pomoči 8.202.183 -28.477 -366.738 7.806.968

Skupaj premoženjska zavarovanja 244.433.885 13.961.178 24.900.097 205.572.610

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA     

Življenjsko zavarovanje 88.473.478 0 -613.810 87.859.669

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva 0 0 0 0

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov 62.570.579 0 0 62.570.579

Tontine 0 0 0 0

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 9.050.793 0 0 9.050.793

Izpad dohodkov zaradi nezgode ali bolezni    0

Skupaj življenjska zavarovanja 160.094.850 0 613.810 159.481.040

    

SKUPAJ 404.528.735 13.961.178 25.513.906 365.053.650
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 4.9 Pozavarovalni rezultat

 4.11 Odhodki za bonuse in popuste

 4.12 Stroški

 4.10 Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Pozavarovalne premije -77.328.993 -75.466.190 -78.508.398 -72.460.618 

Spremembe prenosnih premij za pozavarovalni del 1.482.442 3.322.678 1.709.472 1.311.164 

Deleži pozavarovanja v odškodninah 21.271.871 24.051.914 20.944.218 25.513.906 

Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni del 5.615.355 -9.005.186 4.810.240 -6.701.119 

Čisti odhodki za škode za premoženjska zavarovanja 48.959.325 57.096.784 51.044.468 52.336.667

Pozavarovalne provizije 138.614 2.109.692 15.136.657 12.686.896 

KOSMATI POZAVAROVALNI IZID 48.820.711 54.987.092 35.907.811 39.649.771

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Obračunani bonusi za izplačilo 7.888.170 8.755.172 7.430.852 6.827.769 

Sprememba kosmatih rezervacij za bonuse 3.443.461 1.447.787 1.677.851 1.437.271 

SKUPAJ ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE 11.331.630 10.202.959 9.108.703 8.265.040

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Stroški pridobivanja zavarovanj 141.003.013 136.158.419 102.587.533 99.608.988 

Drugi obratovalni stroški 67.672.695 65.637.714 39.642.065 38.252.981 

Cenilni stroški* 25.775.074 26.229.076 20.254.278 20.067.306 

Stroški upravljanja sredstev** 2.592.444 3.562.397 2.063.343 3.036.890 

Stroški nezavarovalne dejavnosti*** 40.014.814 66.026.770 0 0 

SKUPAJ KOSMATI OBRATOVALNI STROŠKI 277.058.040 297.614.376 164.547.219 160.966.165

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Spremembe drugih zavarovalnotehničnih rezervacij 47.211.326 60.340.392 28.758.525 39.257.225

 - spremembe kosmatih rezervacij za storno -570.865 -54.837 127.186 -160.008 

 - spremembe kosmatih rezervacij za neiztekle nevarnosti -703.744 -241.593 423.190 -577.487 

 - spremembe kosmatih rezervacij za druge katastrofalne škode 3.644 0 0 0

 - spremembe kosmatih rezervacij za življenjska zavarovanja 46.216.048 55.467.144 25.941.906 34.825.042 

 - spremembe kosmatih rezervacij za življenjska zavarovanja  
iz naslova pripisa dobička 2.266.243 5.169.678 2.266.243  5.169.678

   

Spremembe kosmatih rezervacij za življenjska zavarovanja,  
pri katerih zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje

 
776.648

 
1.882.145

 
7.469.473

 
4.032.292 

   

SKUPAJ SPREMEMBE DRUGIH ZAVAROVALNOTEHNIČNIH REZERVACIJ 47.987.974 58.458.247 21.289.052 35.224.933

* Cenilni stroški so v računovodskih izkazih prikazani kot del obračunanih kosmatih zneskov škod. 
** Stroški upravljanja sredstev so v računovodskih izkazih prikazani kot del finančnih odhodkov.
*** Stroški nezavarovalne dejavnosti so v konsolidiranih računovodskih izkazih prikazani kot del drugih odhodkov. 
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 4.12.1 Kosmati obratovalni stroški po naravnih vrstah in dejavnostih

v EUR

 
Skupina Triglav 
Leto 2016

 
Premoženjska 

zavarovanja

 
Življenjska 

zavarovanja

 
Zdravstvena 
zavarovanja

Skupaj stroški 
za zavarovalno 

dejavnost

Stroški 
nezavarovalne 

dejavnosti

 
 

SKUPAJ

Stroški pridobivanja zavarovanj 27.621.831 4.651.136 2.019.051 34.292.018 0 34.292.018

Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 0 0 10.273.611 10.273.611

Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje 9.219.532 1.770.927 293.430 11.283.889 1.731.247 13.015.136

Stroški dela 102.015.990 18.490.657 4.127.199 124.633.846 15.357.446 139.991.292

Plače zaposlenih 70.862.296 13.036.225 3.133.303 87.031.824 10.822.990 97.854.814

Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 16.488.840 2.656.289 530.049 19.675.178 2.731.763 22.406.941

Drugi stroški dela 14.664.854 2.798.143 463.847 17.926.844 1.802.693 19.729.537

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 777.557 212.058 151.978 1.141.593 0 1.141.593

Drugi obratovalni stroški 50.702.832 10.462.828 4.526.219 65.691.879 12.652.510 78.344.389

Stroški reprezentance, reklame, sejmov 14.557.161 2.016.981 635.555 17.209.697 1.104.969 18.314.666

Stroški materiala in energije 5.015.828 981.571 253.293 6.250.692 2.102.702 8.353.394

Stroški storitev vzdrževanja 7.480.474 2.065.626 1.667.497 11.213.597 990.228 12.203.825

Povračila stroškov v zvezi z  delom 3.978.665 508.630 144.458 4.631.753 761.927 5.393.680

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 2.882.266 725.949 340.285 3.948.500 921.826 4.870.326

Dajatve (članarine, prispevki) 1.942.954 382.547 72.065 2.397.566 870.371 3.267.937

Stroški storitev prometa in zvez 3.226.932 886.497 590.281 4.703.710 294.715 4.998.425

Stroški zavarovalnih premij 1.238.562 178.448 1.348 1.418.358 78.505 1.496.863

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 1.470.397 698.199 287.283 2.455.879 659.691 3.115.570

Najemnine in zakupnine 3.926.522 800.724 11.700 4.738.946 951.078 5.690.024

Stroški storitev strokovnega izobraževanja 466.194 134.444 64.121 664.759 118.165 782.924

Drugi stroški storitev 4.516.877 1.083.212 458.333 6.058.422 3.798.330 9.856.752

SKUPAJ KOSMATI OBRATOVALNI STROŠKI 190.337.743 35.587.606 11.117.877 237.043.226 40.014.814 277.058.040

v EUR

 
Skupina Triglav 
Leto 2015

 
Premoženjska 

zavarovanja

 
Življenjska 

zavarovanja

 
Zdravstvena 
zavarovanja

Skupaj stroški 
za zavarovalno 

dejavnost

Stroški 
nezavarovalne 

dejavnosti

 
 

SKUPAJ

Stroški pridobivanja zavarovanj 27.029.765 4.506.860 1.843.062 33.379.687 0 33.379.687

Nabavna vrednost prodanega blaga  0  0 0 0 17.384.659 17.384.659

Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje  9.292.813  1.836.829 300.388 11.430.030 4.448.897 15.878.927

Stroški dela 97.985.970 17.957.490 3.435.037 119.378.497 22.937.892 142.316.389

Plače zaposlenih  68.806.421  12.898.853  2.528.172 84.233.446 16.414.483 100.647.929

Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja  16.095.086  2.550.655  443.624 19.089.365 3.618.757 22.708.122

Drugi stroški dela  13.084.463  2.507.982  463.241 16.055.686 2.904.652 18.960.338

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti  1.842.119  404.994  152.697 2.399.810 0 2.399.810

Drugi obratovalni stroški 50.068.612 10.639.973 4.290.997 64.999.582 21.255.322 86.254.904

Stroški reprezentance, reklame, sejmov  13.057.284  2.131.073  462.987 15.651.344 1.129.620 16.780.964

Stroški materiala in energije  5.329.253  1.044.569  231.649 6.605.471 6.190.218 12.795.689

Stroški storitev vzdrževanja  7.146.959  2.047.163  1.406.782 10.600.904 1.266.851 11.867.755

Povračila stroškov v zvezi z  delom  3.956.224  500.922  122.301 4.579.447 997.948 5.577.395

Stroški intelektualnih in osebnih storitev  3.276.415  847.939  561.973 4.686.327 859.132 5.545.459

Dajatve (članarine, prispevki)  2.041.832  432.178  90.562 2.564.572 864.371 3.428.943

Stroški storitev prometa in zvez  3.398.432  879.909  545.531 4.823.872 1.719.946 6.543.818

Stroški zavarovalnih premij  1.499.615  228.301  19.287 1.747.203 69.767 1.816.970

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev  1.350.295  809.972  278.034 2.438.301 774.569 3.212.870

Najemnine in zakupnine  4.092.827  689.963  11.777 4.794.567 1.680.265 6.474.832

Stroški storitev strokovnega izobraževanja  435.002  106.268  47.877 589.147 178.033 767.180

Drugi stroški storitev  4.484.474  921.716  512.237 5.918.427 5.524.602 11.443.029

SKUPAJ KOSMATI OBRATOVALNI STROŠKI 186.219.279 35.346.146 10.022.181 231.587.606 66.026.770 297.614.376
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2016 2015

 
Zavarovalnica Triglav

Premoženjska 
zavarovanja

Življenjska 
zavarovanja

 
SKUPAJ

Premoženjska 
zavarovanja

Življenjska 
zavarovanja

 
SKUPAJ

Stroški pridobivanja zavarovanj 16.362.427 7.811.501 24.173.928 15.293.129 7.256.804 22.549.933

Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje 6.624.998 1.587.730 8.212.728 6.575.644 1.571.463 8.147.107

Stroški dela 77.675.812 15.547.791 93.223.603 73.655.835 15.015.758 88.671.593

Plače zaposlenih 55.643.417 11.112.886 66.756.303 53.868.860 10.975.210 64.844.070

Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 9.398.745 1.890.776 11.289.521 8.920.772 1.825.503 10.746.275

Drugi stroški dela 12.633.650 2.544.129 15.177.779 10.866.203 2.215.045 13.081.249

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 51.679 149.589 201.268 1.226.241 370.897 1.597.139

Drugi obratovalni stroški 30.305.182 8.430.510 38.735.692 31.301.298 8.699.095 40.000.394

Stroški reprezentance, reklame, sejmov 6.721.469 1.795.030 8.516.499 7.854.465 1.948.321 9.802.785

Stroški materiala in energije 2.829.042 766.538 3.595.580 3.038.178 848.398 3.886.577

Stroški storitev vzdrževanja 6.856.479 1.977.211 8.833.689 6.316.947 1.951.678 8.268.625

Povračila stroškov v zvezi z  delom 2.787.172 402.271 3.189.444 2.783.618 412.503 3.196.121

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.395.159 533.680 1.928.839 1.808.447 671.992 2.480.439

Dajatve (članarine, prispevki) 1.256.106 342.986 1.599.091 1.344.821 414.942 1.759.763

Stroški storitev prometa in zvez 2.118.959 750.607 2.869.566 2.208.211 791.852 3.000.063

Stroški zavarovalnih premij 779.799 144.371 924.170 1.033.418 201.426 1.234.844

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 1.149.860 601.404 1.751.264 1.120.604 614.363 1.734.967

Najemnine in zakupnine 2.073.718 511.858 2.585.576 1.985.301 393.006 2.378.308

Stroški storitev strokovnega izobraževanja 346.865 100.675 447.540 294.868 82.671 377.539

Drugi stroški storitev 1.990.556 503.880 2.494.436 1.512.420 367.943 1.880.362

SKUPAJ KOSMATI OBRATOVALNI STROŠKI 131.020.099 33.527.120 164.547.219 128.052.148 32.914.018 160.966.165

Skupni stroški plač poleg zgoraj navedenega zneska v višini 66.756.303 evrov (v letu 2015: 64.844.070 
evrov) vključujejo še nagrade zaposlenim na podlagi poslovnih rezultatov v letu 2016 v skupnem 
znesku 6.087.855 evrov (v letu 2015: 6.204.134 evrov). Skupni zneski plač zaposlenih v Zavarovalnici 
v letu 2016 tako znašajo 72.844.158 evrov (v letu 2015: 71.048.204 evrov).

Celoten strošek Zavarovalnice iz tega naslova, ki vključuje tudi davke in prispevke, ki bremenijo 
delodajalca, znaša 7.068.000 evrov in je izkazan med drugimi odhodki.
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 4.12.2 Kosmati obratovalni stroški po naravnih vrstah in funkcionalnih skupinah

v EUR

 
Skupina Triglav 
Leto 2016

Stroški 
pridobivanja 

zavarovanj

 
Cenilni  
stroški

Stroški 
upravljanja 

sredstev

Drugi 
obratovalni 

stroški

Stroški 
nezavarovalne 

dejavnosti

 
 

SKUPAJ

Stroški pridobivanja zavarovanj 34.292.018 0 0 0 0 34.292.018

Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 0 0 10.273.611 10.273.611

Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje 5.623.405 1.605.088 124.999 3.930.397 1.731.247 13.015.136

Stroški dela 64.606.914 18.604.767 1.465.218 39.956.947 15.357.446 139.991.292

Plače zaposlenih 45.714.098 12.659.305 1.083.542 27.574.879 10.822.990 97.854.814

Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 9.991.972 2.904.785 216.197 6.562.224 2.731.763 22.406.941

Drugi stroški dela 8.900.844 3.040.677 165.479 5.819.844 1.802.693 19.729.537

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 558.434 191.522 5.526 386.111 0 1.141.593

Drugi obratovalni stroški 35.922.241 5.373.697 996.701 23.399.240 12.652.510 78.344.389

Stroški reprezentance, reklame, sejmov 14.908.543 62.952 9.634 2.228.568 1.104.969 18.314.666

Stroški materiala in energije 3.252.081 984.049 55.632 1.958.930 2.102.702 8.353.394

Stroški storitev vzdrževanja 4.258.523 1.383.675 209.419 5.361.980 990.228 12.203.825

Povračila stroškov v zvezi z  delom 3.779.735 141.331 25.975 684.712 761.927 5.393.680

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 861.249 311.931 255.226 2.520.094 921.826 4.870.326

Dajatve (članarine, prispevki) 1.038.945 259.061 16.662 1.082.898 870.371 3.267.937

Stroški storitev prometa in zvez 2.398.792 518.495 22.156 1.764.267 294.715 4.998.425

Stroški zavarovalnih premij 697.587 179.886 15.534 525.351 78.505 1.496.863

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 646.925 13.553 120.835 1.674.566 659.691 3.115.570

Najemnine in zakupnine 2.145.340 568.186 42.440 1.982.980 951.078 5.690.024

Stroški storitev strokovnega izobraževanja 223.151 83.187 13.154 345.267 118.165 782.924

Drugi stroški storitev 1.711.370 867.391 210.034 3.269.627 3.798.330 9.856.752

SKUPAJ KOSMATI OBRATOVALNI STROŠKI 141.003.013 25.775.074 2.592.444 67.672.695 40.014.814 277.058.040

v EUR

 
Skupina Triglav 
Leto 2015

Stroški 
pridobivanja 

zavarovanj

 
Cenilni  
stroški

Stroški 
upravljanja 

sredstev

Drugi 
obratovalni 

stroški

Stroški 
nezavarovalne 

dejavnosti

 
 

SKUPAJ

Stroški pridobivanja zavarovanj 33.379.687 0 0 0 0 33.379.687

Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 0 0 17.384.659 17.384.659

Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje 5.405.981 1.643.602 167.174 4.213.273 4.448.897 15.878.927

Stroški dela 62.481.378 17.935.954 1.957.911 37.003.254 22.937.892 142.316.389

Plače zaposlenih  44.882.462  12.471.411  1.465.868  25.413.705 16.414.483 100.647.929

Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja  9.931.239  2.814.559  270.380  6.073.187 3.618.757 22.708.122

Drugi stroški dela  7.667.677  2.649.984  221.663  5.516.362 2.904.652 18.960.338

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti  873.769  807.691  120.384  597.966 0 2.399.810

Drugi obratovalni stroški 34.017.604 5.841.829 1.316.928 23.823.221 21.255.322 86.254.904

Stroški reprezentance, reklame, sejmov  14.412.924  63.465  12.366  1.162.589 1.129.620 16.780.964

Stroški materiala in energije  3.297.571  1.050.419  76.452  2.181.029 6.190.218 12.795.689

Stroški storitev vzdrževanja  3.521.528  1.358.612  178.363  5.542.401 1.266.851 11.867.755

Povračila stroškov v zvezi z  delom  3.449.234  234.162  26.893  869.158 997.948 5.577.395

Stroški intelektualnih in osebnih storitev  937.554  333.163  488.249  2.927.361 859.132 5.545.459

Dajatve (članarine, prispevki)  945.739  209.151  52.899  1.356.783 864.371 3.428.943

Stroški storitev prometa in zvez  2.355.853  655.767  46.050  1.766.202 1.719.946 6.543.818

Stroški zavarovalnih premij  912.253  253.571  22.935  558.444 69.767 1.816.970

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev  717.706  14.482  106.692  1.599.421 774.569 3.212.870

Najemnine in zakupnine  1.839.763  666.988  86.155  2.201.661 1.680.265 6.474.832

Stroški storitev strokovnega izobraževanja  184.796  74.886  10.670  318.795 178.033 767.180

Drugi stroški storitev  1.442.683  927.163  209.204  3.339.377 5.524.602 11.443.029

SKUPAJ KOSMATI OBRATOVALNI STROŠKI 136.158.419 26.229.076 3.562.397 65.637.714 66.026.770 297.614.376
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Zavarovalnica Triglav 
Leto 2016

Stroški 
pridobivanja 

zavarovanj

 
Cenilni  
stroški

Stroški 
upravljanja 

sredstev

Drugi  
obratovalni 

stroški

 
 

SKUPAJ

Stroški pridobivanja zavarovanj 24.173.928 0 0 0 24.173.928

Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje 4.532.394 1.344.558 111.088 2.224.687 8.212.728

Stroški dela 51.408.845 15.082.117 1.140.576 25.592.065 93.223.603

Plače zaposlenih 37.113.384 10.496.760 857.268 18.288.891 66.756.303

Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 6.301.422 1.791.562 144.362 3.052.175 11.289.521

Drugi stroški dela 7.994.038 2.793.796 138.946 4.250.999 15.177.779

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 120.867 26.027 3.283 51.092 201.268

Drugi obratovalni stroški 22.351.499 3.801.576 808.396 11.774.221 38.735.692

Stroški reprezentance, reklame, sejmov 8.225.078 32.517 4.305 254.599 8.516.499

Stroški materiala in energije 1.789.829 721.890 33.770 1.050.090 3.595.580

Stroški storitev vzdrževanja 3.424.260 1.244.737 201.994 3.962.698 8.833.689

Povračila stroškov v zvezi z  delom 2.878.013 71.408 11.963 228.060 3.189.444

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 502.144 73.605 240.201 1.112.889 1.928.839

Dajatve (članarine, prispevki) 858.372 244.033 13.402 483.284 1.599.091

Stroški storitev prometa in zvez 1.676.703 407.636 16.416 768.811 2.869.566

Stroški zavarovalnih premij 446.168 141.212 7.026 329.763 924.170

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 538.852 4.286 108.225 1.099.901 1.751.264

Najemnine in zakupnine 1.080.642 373.508 30.314 1.101.112 2.585.576

Stroški storitev strokovnega izobraževanja 160.972 68.999 12.451 205.117 447.540

Drugi stroški storitev 770.466 417.744 128.331 1.177.895 2.494.436

SKUPAJ KOSMATI OBRATOVALNI STROŠKI 102.587.533 20.254.278 2.063.343 39.642.065 164.547.219

v EUR

 
Zavarovalnica Triglav 
Leto 2015

Stroški 
pridobivanja 

zavarovanj

 
Cenilni  
stroški

Stroški 
upravljanja 

sredstev

Drugi  
obratovalni 

stroški

 
 

SKUPAJ

Stroški pridobivanja zavarovanj 22.549.933 0 0 0 22.549.933

Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje 4.510.190 1.327.250 139.903 2.169.764 8.147.107

Stroški dela 48.504.739 14.415.319 1.644.402 24.107.133 88.671.593

Plače zaposlenih 36.201.012 10.372.196 1.246.283 17.024.578 64.844.070

Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 5.938.280 1.699.508 207.673 2.900.814 10.746.275

Drugi stroški dela 6.365.447 2.343.616 190.446 4.181.741 13.081.249

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 497.269 670.156 118.747 310.967 1.597.139

Drugi obratovalni stroški 23.546.857 3.654.581 1.133.839 11.665.117 40.000.394

Stroški reprezentance, reklame, sejmov 9.525.312 43.885 8.153 225.436 9.802.785

Stroški materiala in energije 2.010.768 697.931 58.572 1.119.306 3.886.577

Stroški storitev vzdrževanja 2.789.892 1.146.664 165.668 4.166.402 8.268.625

Povračila stroškov v zvezi z  delom 2.850.908 65.403 15.740 264.069 3.196.121

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 620.060 66.373 474.056 1.319.950 2.480.439

Dajatve (članarine, prispevki) 746.906 172.763 49.065 791.029 1.759.763

Stroški storitev prometa in zvez 1.742.037 484.109 37.835 736.081 3.000.063

Stroški zavarovalnih premij 721.294 203.083 14.798 295.669 1.234.844

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 642.485 3.922 85.636 1.002.924 1.734.967

Najemnine in zakupnine 1.047.991 374.039 70.625 885.652 2.378.308

Stroški storitev strokovnega izobraževanja 145.080 43.962 9.398 179.100 377.539

Drugi stroški storitev 704.124 352.447 144.292 679.499 1.880.362

SKUPAJ KOSMATI OBRATOVALNI STROŠKI 99.608.988 20.067.306 3.036.890 38.252.981 160.966.165
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 4.13 Drugi zavarovalni odhodki

 4.14 Drugi odhodki

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Odhodki iz oslabitve in odpisov terjatev 2.832.838 2.566.459 1.921.303 796.830

Požarna taksa 4.209.023 4.205.195 3.929.798 3.928.049

Odhodki za preventivno dejavnost 2.852.487 3.145.662 1.342.749 1.448.331

Prispevki za kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih 1.980.495 2.682.241 184.035 458.414

Stroški nadzornega organa 1.442.358 1.381.336 769.318 773.945

Drugi odhodki iz zavarovalnih poslov 3.721.145 4.231.252 328.875 430.430

SKUPAJ DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI 17.038.345 18.212.146 8.476.079 7.835.999

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Amortizacija naložbenih nepremičnin 1.465.078 1.423.100 977.485 817.623

Odhodki zaradi oslabitve naložbenih nepremičnin 213.450 4.867.849 0 996.552

Izguba od odtujitve naložbenih nepremičnin 230.655  116.208 215.570 108.709

Drugi odhodki naložbenih nepremičnin 2.552.983  2.942.483 2.850.054  1.864.712

Izguba od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 77.398  50.475 28.816  28.492

Odhodki zaradi oslabitve drugih terjatev 300.793  383.804 49.056  -21.800

Odhodki iz poslovanja nezavarovalnih družb 39.618.810  65.448.684 0  0

Drugi odhodki  10.273.620 7.676.697 8.022.707  7.785.035

SKUPAJ DRUGI ODHODKI 54.732.790 82.909.300 12.143.689 11.579.325

Med druge odhodke so vključeni odhodki za nagrade zaposlenim na podlagi poslovnih rezultatov  
v letu 2016 v skupnem znesku 7,8 milijona evrov (v Zavarovalnici Triglav 7,1 milijona evrov). 
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 4.15 Odhodek za davek

 4.15.1 Odhodek za davek, pripoznan v izkazu poslovnega izida

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Odhodek za odmerjeni davek 11.599.273 10.597.942 8.188.018 7.031.995

Odhodek za odloženi davek 1.207.043 3.018.541 -103.818 2.895.684

 - od tega: nastanek in odprava odbitnih začasnih razlik 0 0 -1.447.678 2.895.684

 - od tega: sprememba zaradi preračuna po novih davčnih stopnjah 0 0 1.551.496 0

ODHODEK ZA DAVEK, PRIPOZNAN V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 12.806.316 13.616.483 8.084.200 9.927.679

 4.15.2 Odhodek za davek, pripoznan v drugem vseobsegajočem donosu

v EUR

2016 2015

Skupina Triglav Pred davki Davek Po davkih Pred davki Davek Po davkih

Dobiček iz povečanja poštene vrednosti finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo 23.769.043 -8.248.373 15.520.670 -47.480.684 11.027.704 -36.452.980

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico -6.554.570 1.245.368 -5.309.202 21.373.822 -3.633.550 17.740.272

Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz 
prevrednotenja in zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami 
v kapital pridruženih ter skupaj obvladovanih družb, obračunan z 
uporabo kapitalske metode 402.548 -76.484 326.064 -312.985 53.207 -259.778

Aktuarski dobički/izgube -441.038 -91.591 -532.629 143.337 -28.189 115.148

Prevedbeni popravek kapitala 585.108 0 585.108 50.969 0 50.969

SKUPAJ DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS 17.761.091 7.171.080 10.590.011 26.225.541 7.419.172 18.806.369

v EUR

2016 2015

Zavarovalnica Triglav Pred davki Davek Po davkih Pred davki Davek Po davkih

Dobiček iz povečanja poštene vrednosti finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo 22.189.955 -7.259.450 14.930.505 -46.075.349 10.625.046 -35.450.303

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico -6.554.570 1.245.368 -5.309.202 21.373.822 -3.633.550 17.740.272

Aktuarski dobički/izgube -401.199 -91.590 -492.789 239.577 -24.672 214.905

SKUPAJ DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS 15.234.187 6.105.672 9.128.515 24.461.950 6.966.824 17.495.126
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 4.15.3 Uskladitev računovodskega dobička z odhodkom za davek

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Računovodski dobiček pred davki 95.138.089 102.477.678 83.417.802 68.433.497

Stopnja davka od dohodka 20,13 % 16,87 % 17 % 17 %

Odhodek za davek po povprečni oz. predpisani davčni stopnji 19.151.297 17.289.768 14.181.026 11.633.695

Davčni učinek prihodkov, ki se izvzamejo iz davčne osnove -6.629.980 -1.215.272 -5.066.532 -6.144.287

Davčni učinek popravka prihodkov, ki povečujejo davčno osnovo 1.125.790 1.173.752 0 9.026

Davčni učinek za zmanjšanje odhodkov, ki niso davčno priznani -734.004 -3.815.963 51.177 4.476.621

Davčne olajšave, davčne izgube -1.279.728 -2.850.399 -943.551 -2.959.116

Spremembe začasnih razlik 1.207.043 3.018.541 -103.818 2.895.684

Spremembe zaradi novega načina računovodenja -34.102 16.056 -34.102 16.056

ODHODEK ZA DAVEK, PRIPOZNAN V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 12.806.316 13.616.483 8.084.200 9.927.679

Efektivna davčna stopnja102 13,46 % 13,29 % 9,69 %  14,51 %

Dejanska obveznost za davek od dohodka pravnih oseb 11.599.273 10.597.942 8.188.018 7.031.994 

V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je bil v Sloveniji v letu 2016 davek 
od dohodkov obračunan po 17-odstotni davčni stopnji, enako kot v primerljivem letu 2015.

V odvisnih družbah, ki poslujejo zunaj območja Republike Slovenije, je bil davek obračunan po veljav-
nih davčnih stopnjah, ki so predpisane z lokalnimi zakonodajami. Uporabljene davčne stopnje so 
navedene v [→ poglavju 2.7].

Neizkoriščene davčne izgube v Skupini na dan 31. 12. 2016 znašajo 34,3 milijona evrov (31. 12. 2015 
so znašale 29,3 milijona evrov).

102 Pri podatkih Skupine Triglav je pri stopnji davka od dohodka upoštevano povprečje vseh držav.
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 5. OSTALE INFORMACIJE
 5.1 Finančna sredstva in merjenje poštene vrednosti

 5.1.1 Hierarhija poštenih vrednosti

Pri merjenju poštene vrednosti finančnih sredstev in obveznosti sledimo naslednji hierarhiji poštene 
vrednosti:

 � Nivo 1: vrednotenje na podlagi kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva 
ali obveznosti, do katerih lahko podjetje dostopa na datum merjenja (borzne cene in kotirane 
cene, ki jih zagotavljajo tretje osebe (npr. Bloomberg). Poštene vrednosti so v celoti oblikovane na 
podlagi neposredno opazljivih podatkov in brez uporabe posredno opazljivih podatkov, pri čemer 
mora delež zavezujočih kotacij znašati najmanj 90 odstotkov, obstajati pa morajo najmanj tri 
zavezujoče kotacije, ki ne smejo biti starejše od enega dne.

 � Nivo 2: vrednotenje na podlagi cen, ki so lahko tudi manj kot v celoti oblikovane na kotiranih cenah 
za enako sredstvo ali obveznost. Dovoljeni vložki za določitev poštene cene so tudi posredni, to je 
posredno opazovani podatki za primerljive finančne instrumente, vendar pa je njihov delež strogo 
omejen (največ 10 odstotkov).

 � Nivo 3: vrednotenje na podlagi cen, ki niso dosegle standardov nivoja 1 oziroma nivoja 2. Delež 
neopazovanih vložkov v modele vrednotenja je znaten.

V nadaljevanju so prikazane poštene vrednosti finančnih sredstev in obveznosti glede na hierarhijo 
poštene vrednosti.
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Vrednosti  
na 31. 12. 2016

Datum 
vrednotenja

 
Nivo 1

 
Nivo 2

 
Nivo 3

 
Skupaj

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti      

Lastniški vrednostni papirji 31. 12. 2016 227.496.286 0 26.569.975 254.066.261

Dolžniški vrednostni papirji 31. 12. 2016 298.016.789 1.580.719.222 0 1.878.736.011

Izvedeni finančni instrumenti 31. 12. 2016 0 1.423.429 0 1.423.429

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 31. 12. 2016 368.826.193 84.728.138 0 453.554.331

Kapitalske naložbe v pridružene družbe 31. 12. 2016 0 0 6.826.400 6.826.400

Sredstva, pri katerih je razkrita poštena vrednost      

Zemljišča in zgradbe za lastno dejavnost 31. 12. 2016 0 0 100.936.975 100.936.975

Zemljišča in zgradbe za naložbeno dejavnost 31. 12. 2016 0 0 95.095.996 95.095.996

Dolžniški vrednostni papirji 31. 12. 2016 13.676.111 270.180.097 0 283.856.208

Depoziti pri bankah 31. 12. 2016 0 88.205.953 0 88.205.953

Dana posojila 31. 12. 2016 0 35.100.132 0 35.100.132

Obveznosti, pri katerih je razkrita poštena vrednost      

Podrejene obveznice 31. 12. 2016 0 19.160.879 0 19.160.879

Vrednosti  
na 31. 12. 2015

Datum 
vrednotenja

 
Nivo 1

 
Nivo 2

 
Nivo 3

 
Skupaj

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti      

Lastniški vrednostni papirji 31. 12. 2015 177.134.043 0 27.715.791 204.849.834

Dolžniški vrednostni papirji 31. 12. 2015 421.029.312 1.353.836.183 0 1.774.865.495

Izvedeni finančni instrumenti 31. 12. 2015 1.101.100 1.607.814 0 2.708.914

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 31. 12. 2015 353.025.835 103.581.740 0 456.607.575

Sredstva, pri katerih je razkrita poštena vrednost      

Zemljišča in zgradbe za lastno dejavnost 31. 12. 2015 0 0 126.564.580 126.564.580

Zemljišča in zgradbe za naložbeno dejavnost 31. 12. 2015 0 0 80.265.592 80.265.592

Sredstva v posesti do zapadlosti 31. 12. 2015 16.926.121 205.340.209 0 222.266.331

Obveznosti, pri katerih je razkrita poštena vrednost      

Podrejene obveznice 31. 12. 2015 21.686.280 0 0 21.686.280

  Skupina Triglav
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Vrednosti  
na 31. 12. 2016

Datum 
vrednotenja

 
Nivo 1

 
Nivo 2

 
Nivo 3

 
Skupaj

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti      

Lastniški vrednostni papirji 31. 12. 2016 130.447.648 0 9.223.701 139.671.350

Dolžniški vrednostni papirji 31. 12. 2016 246.621.546 1.173.402.676 0 1.420.024.222

Izvedeni finančni instrumenti 31. 12. 2016 0 1.423.429 0 1.423.429

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 31. 12. 2016 344.987.269 82.804.103 0 427.791.372

Kapitalske naložbe v pridružene družbe 31. 12. 2016 0 0 9.503.046 9.503.046

Sredstva, pri katerih je poštena vrednost razkrita      

Zemljišča in zgradbe za lastno dejavnost 31. 12. 2016 0 0 63.092.680 63.092.680

Zemljišča in zgradbe za naložbeno dejavnost 31. 12. 2016 0 0 50.351.528 50.351.528

Dolžniški vrednostni papirji 31. 12. 2016 9.401.400 205.112.271 0 214.513.671

Depoziti pri bankah 31. 12. 2016 0 45.407.951 0 45.407.951

Dana posojila 31. 12. 2016 0 45.915.389 0 45.915.389

Obveznosti, pri katerih je poštena vrednost razkrita      

Podrejene obveznice 31. 12. 2016 0 23.970.102 0 23.970.102

Vrednosti  
na 31. 12. 2015

Datum 
vrednotenja

 
Nivo 1

 
Nivo 2

 
Nivo 3

 
Skupaj

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti      

Lastniški vrednostni papirji 31. 12. 2015 100.553.534 0 9.623.123 110.176.657 

Dolžniški vrednostni papirji 31. 12. 2015 232.252.553 1.114.956.666 0 1.347.209.218 

Izvedeni finančni instrumenti 31. 12. 2015 1.101.100 1.607.814 0 2.708.914 

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 31. 12. 2015 335.500.199 103.131.709 0 438.631.908 

Kapitalske naložbe v pridružene družbe 31. 12. 2015 0 0 7.259.875 7.259.875 

Sredstva, pri katerih je poštena vrednost razkrita      

Zemljišča in zgradbe za lastno dejavnost 31. 12. 2015 0 0 62.260.845 62.260.845 

Zemljišča in zgradbe za naložbeno dejavnost 31. 12. 2015 0 0 52.306.224 52.306.224 

Dolžniški vrednostni papirji 31. 12. 2015 16.926.121 205.340.209 0 222.266.331 

Obveznosti, pri katerih je poštena vrednost razkrita      

Podrejene obveznice 31. 12. 2015 24.402.840 0 0 24.402.840 

  Zavarovalnica Triglav
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V nadaljevanju so prikazani tehnike ocenjevanja vrednosti in tržni vložki, uporabljeni za razvoj 
teh tehnik.

 5.1.2 Tehnike ocenjevanja poštenih vrednosti

Vrsta finančnih naložb Metoda ocenjevanja Pomembnejši parametri Uporabljena višina parametra
Hierarhija 
poštene 
vrednosti

ZUNANJI OCENJEVALCI (organizator trga)

Dolžniški vrednostni papirji – sestavljeni
Stohastični model, mrežni 
model HW1f in HW2f

Krivulja EUR SWAP obrestnih 
mer, kreditni pribitki izdajatelja, 
kreditni pribitki primerljivih 
izdajateljev, volatilnost obrestnih 
mer, korelacijska matrika, 
volatilnost delniškega indeksa

 Nivo 2

Dolžniški vrednostni papirji – sestavljeni z 
izpostavljenostjo delniškim trgom

Stohastični model

Krivulja EUR SWAP obrestnih 
mer, kreditni pribitki izdajatelja, 
kreditni pribitki primerljivih 
izdajateljev, volatilnost 
delniškega indeksa

 Nivo 2

Izvedeni finančni instrumenti Model Black-Scholes Volatilnost indeksa   Nivo 2

BLOOMBERG BVAL      

Dolžniški vrednostni papirji podjetij in 
finančnih institucij ter državni vrednostni 
papirji

Diskontiranje denarnih tokov 
po amortizacijskem načrtu

Krivulja EUR SWAP obrestnih 
mer, kreditni pribitki izdajatelja, 
kreditni pribitki primerljivih 
izdajateljev, indikativne kotacije

 Nivo 2

INTERNI OCENJEVALCI

Državni dolžniški vrednostni papirji
Diskontiranje denarnih tokov 
po amortizacijskem načrtu

Krivulja obrestnih mer        
Republike Slovenije

1y: -0,4279 %, 2y: -0,5399 %, 
3y: -0,1559 %, 4y: 0,0563 %, 5Y: 

0,045 %, 6y: 0,2476 %, 7Y: 0,4502 
%, 8Y: 0,6567 %, 9y: 0,9046 %, 
10y: 1,091 %; kreditni pribitki 

med 0 % in 1 %

Nivo 2

Dolžniški vrednostni papirji podjetij in 
finančnih institucij103

Diskontiranje denarnih tokov 
po amortizacijskem načrtu

Krivulja obrestnih mer        
Republike Slovenije, kreditni 
pribitki izdajatelja

1y: -0,4279 %, 2y: -0,5399 %, 
3y: -0,1559 %, 4y: 0,0563 %, 5Y: 

0,045 %, 6y: 0,2476 %, 7Y: 0,4502 
%, 8Y: 0,6567 %, 9y: 0,9046 %, 
10y: 1,091 %; kreditni pribitki 

med 0,3 % in 1,93 %

Nivo 2

Dana posojila Diskontiranje denarnih tokov
Krivulja obrestnih mer        
Republike Slovenije, kreditni 
pribitki izdajatelja

Kreditni pribitki med 0,3 % in 
9,0938 %

Nivo 2

Lastniški vrednostni papirji Diskontiranje denarnih tokov
g (stopnja rasti obdobja 
konstantne rasti)

2 %

Nivo 3
Marža EBIT (obdobje konstantne 
rasti)

33,30 %

Diskontna stopnja 12,68 %

Diskont za pomanjkanje 
tržljivosti

10 %-23 %

Kapitalske naložbe v pridružene družbe
Metoda čiste vrednosti 
sredstev

Sprememba cen nepremičnin

Nivo 3

Diskontiranje denarnih tokov
g (stopnja rasti obdobja 
konstantne rasti)

2 %

Neto marža (obdobje konstantne 
rasti)

3,46 %

Diskontna stopnja 8,80 %

Diskont za pomanjkanje 
tržljivosti

3,5 %

103  Velja tudi za ocenjevanje vrednosti podrejenih obveznic ZT02.
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 5.1.3 Finančna sredstva, uvrščena v nivo 3

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

AFS FVTPL SKUPAJ AFS

Stanje na dan 1. 1. 2015 24.191.370 1.022.563 25.213.933 14.060.363

Nakupi 1.114.896 43.307 1.158.203 1.114.896

Prodaje -165.400 -106.510 -271.910 -93.889

Prevrednotenje preko poslovnega izida 0 -473.160 -473.160 0

Prevrednotenje v drugem vseobsegajočem donosu 2.084.318 0 2.084.318 2.193.223

Prerazvrstitve v druge nivoje ali iz njih 0 0 0 0

Pripojitev 0 0 0 2.963.092

Sprememba Skupine 0 0 0 -3.354.688

Tečajne razlike 22 4.384 4.406 0

Stanje na dan 31. 12. 2015 27.225.206 490.584 27.715.790 16.882.997

Nakupi 884.320 0 884.320 1.047.017

Prodaje -551.740 0 -551.740 -551.740

Prevrednotenje preko poslovnega izida -826.820 -41.287 -868.107 -989.437

Prevrednotenje v drugem vseobsegajočem donosu 63.240 0 63.240 2.337.911

Prerazvrstitve v druge nivoje ali iz njih -678.694 0 -678.694 0

Pripojitev 0 0 0 0

Sprememba Skupine 0 0 0 0

Tečajne razlike -59 5.225 5.166 0

Stanje na dan 31. 12. 2016 26.115.453 454.522 26.569.975 18.726.749

Sredstva, ki so uvrščena v nivo 3, so se v letu 2016:

 � povečala zaradi nakupov deležev in delnic v družbah Gorenjska banka, d.d., Nervteh, raziskave in 
razvoj, d.o.o., ABCITI, d.o.o. in Enterprise innovation fund;

 � povečala zaradi prevrednotenja prek kapitala in sicer največ pri delnicah Name, d.d. za 2,2 milijona 
evrov;

 � prek poslovnega izida je bilo pripoznano zmanjšanje vrednosti delnic zaradi oslabitve naložbe v 
ABCITI, d.o.o. in Pomurske mlekarne, d.d.;

 � s prodajo delnic Thermana, d.d. in Adriatic venture B.V., je bila realizirana izguba  v višini 106 tisoč 
evrov, pripoznana v izkazu poslovnega izida.
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 5.1.4 Analiza občutljivosti netržnih vrednostnih papirjev

 5.1.5 Prerazvrstitve finančnih sredstev med nivoji

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti finančnih sredstev, razvrščenih v nivo 3. Pri Zavaro-
valnici so vključene tudi kapitalske naložbe v pridružene družbe. Analiza kaže, za koliko bi se poštene 
vrednosti teh finančnih sredstev povišale ali znižale glede na različno uporabljene predpostavke, ki 
ne temeljijo na zaznavnih tržnih podatkih. Analiza občutljivosti je narejena glede na srednji scenarij 
ocen vrednosti. 

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

Vrednost naložb, razvrščenih v nivo 3 28.185.747 27.715.790 9.223.701 9.623.123 

Ocenjen odklon vrednosti -900.000/+2.600.000 -1.100.000/+2.300.000 -558.000/+2.320.000 -610.000/+2.110.000 

Kapitalske naložbe v pridružene družbe 6.826.400 n/a 9.503.047 7.259.875 

Ocenjen odklon vrednosti n/a n/a -1.340.000/+1.350.000 -920.000/+1.000.000 

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Prerazvrstitve z nivoja 1 na nivo 2 287.624.469 568.557.618 126.348.358 503.945.690 

Prerazvrstitve z nivoja 2 na nivo 1 149.473.959 3.384.252 136.506.888 3.107.873 

Pri metodi diskontiranja denarnih tokov je upoštevana predpostavka +/–1 % pri ceni investiranega 
kapitala (WACC) in +/–0,5 % pri stopnji rasti (g). Pri naložbah, ki niso vrednotene, pa je pri izračunu 
odklona upoštevano +/–10 % spremembe vrednosti naložbe.

Pri ocenjevanju vrednosti pridružene družbe Nama, d.d., Ljubljana se je izdelala ocena vrednosti 
družbe tako po metodi diskontiranega denarnega toka kot tudi po metodi čiste vrednosti sredstev ob 
predpostavki redne likvidacije trgovinske dejavnosti in nadaljevanja dejavnosti oddajanja naložbenih 
nepremičnin v najem. Po prvi metodi znaša vrednost naložbe 4.847.786 evrov (trenutna uporaba 
finančnih sredstev), po drugi metodi pa 9.464.548 evrov (največja in najboljša uporaba finančnih 
sredstev). Za računovodske namene smo uporabili vrednost po metodi čiste vrednosti sredstev, kar se 
razlikuje od trenutne uporabe finančnih sredstev, vendar veljavna strategija kot eno izmed možnosti 
predvideva tudi takšno uporabo sredstev.

Način ugotavljanja nivoja poštene vrednosti je v letu 2016 ostal nespremenjen. Prerazvrstitve med 
nivoji so posledica tržnih dejavnikov. Nekatera finančna sredstva so konec leta 2016 izkazovala večjo 
likvidnost in globino trga kot konec leta 2015 ter tako izpolnila zahteve za uvrstitev v nivo 1. Del 
finančnih sredstev pogojev za uvrstitev v najvišji nivo poštene vrednosti ni več izpolnjeval, zato je bil 
prerazvrščen v nivo 2. Prerazvrstitev med nivoji nima vpliva na pošteno vrednost.
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 5.1.6 Prerazvrstitve finančnih sredstev med kategorijami

V letu 2016 ni bilo izvedenih prerazvrstitev finančnih sredstev med kategorijami. V nadaljevanju so 
prikazani učinki prerazvrstitev iz preteklih let. 

Prerazvrstitev iz AFS v HTM Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

Datum prve prerazvrstitve 1. 7. 2008 1. 7. 2008

Znesek prerazporejenih finančnih sredstev (v EUR) 73.746.981 73.746.981

Efektivna obrestna mera na dan prerazvrstitve 5,8 % 5,8 %

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

Prerazvrstitev iz AFS v HTM 2016 2015 2016 2015

Knjigovodska vrednost prerazvrščenih sredstev  
na 31. 12. 42.405.675 48.516.751 23.473.374 29.677.491 

Poštena vrednost prerazvrščenih sredstev na 31. 12. 50.312.190 56.949.159 29.000.745 35.299.913 

Vpliv na vseobsegajoči donos, če prerazvrstitve 
ne bi bilo 5.527.372 5.622.422 5.527.372 5.622.422 

Ocenjen znesek denarnih tokov 30.784.182 38.669.814 29.639.018 37.521.726 

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

Prerazvrstitev iz AFS v L&R 2016 2015 2016 2015

Knjigovodska vrednost prerazvrščenih sredstev 
na 31. 12. 26.433 0 0 0

Poštena vrednost prerazvrščenih sredstev na 31. 12. 27.219 0 0 0

Ocenjen znesek denarnih tokov 29.474 0 0 0
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 5.2 Dodatna pojasnila k izkazu denarnih tokov
Denarni tokovi pri poslovanju in naložbenju so pripravljeni na podlagi bilančnih podatkov ter ustrezno 
korigirani za obračunske postavke, ki ne predstavljajo denarnih tokov (slabitve ter spremembe ško-
dnih in drugih rezervacij). Prejemki in izdatki za neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena 
osnovna sredstva in naložbene nepremičnine so izračunani na podlagi spremembe knjigovodske 
vrednosti in korigirani za znesek amortizacije ter povečani oziroma zmanjšani za dobičke ali izgube 
pri prodaji. Podatki se zato razlikujejo od prikazanih v tabelah gibanj v [→ poglavjih 3.1, 3.2 in 3.3].

Denarni tokovi pri financiranju so izkazani na podlagi dejanskih izplačil. Znesek izplačanih dividend 
v izkazu denarnih tokov se razlikuje od zneska, izkazanega v izkazu sprememb lastniškega kapitala, 
za še neizplačane dividende.

Konsolidirani izkaz denarnih tokov je narejen iz seštevkov denarnih tokov vseh družb v Skupini in 
nato korigiran za medsebojne denarne tokove.

 5.3 Zneski, porabljeni za revizorja
Revizijo posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov za leti 2016 in 2015 je opravila revizijska 
družba Ernst&Young, Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, za družbe iz Skupine Lovćen pa 
revizijska družba Deloitte. Zneski, porabljeni za revizorje, so prikazani v spodnji tabeli. 

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

Revidiranje letnega poročila 384.852 412.039 118.828 130.234

Druge revizijske storitve 175.685 114.680 175.685 114.680

Druge storitve dajanja zagotovil 62.397 54.011 610 610

Druge nerevizijske storitve 9.052 739 0 0

SKUPAJ 631.986 581.469 295.123 245.524

Druge revizijske storitve v Zavarovalnici Triglav se nanašajo na svetovalne storitve v zvezi s projektom 
Solventnost 2, za katerega je bila sklenjena svetovalna pogodba v letu 2015.
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 5.4 Posli s povezanimi osebami
Posli s povezanimi osebami so razkriti ločeno za Skupino Triglav in Zavarovalnico Triglav, in sicer: 

 � posli z odvisnimi družbami so razkriti samo na ravni Zavarovalnice Triglav in vključujejo posle z 
družbami, v katerih ima Zavarovalnica Triglav obvladujoč vpliv (predstavljene so v [→ poglavju 
3.4]); na ravni Skupine Triglav so ti posli izločeni s postopki konsolidacije;

 � pridružene družbe, v katerih ima Skupina Triglav oz. Zavarovalnica pomembni vpliv (predstavljene 
so v [→ poglavju 3.5]);

 � posli z lastniki in njimi povezanimi družbami.

Največja lastnika Zavarovalnice Triglav sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) s 
34,47–odstotno udeležbo v kapitalu ter Slovenski državni holding (SDH) z 28,09–odstotno udeležbo 
v kapitalu zavarovalnice. 

Z lastniki povezane družbe so tiste, v katerih imata SDH in Republika Slovenija skupno neposredno 
najmanj 20–odstotni lastniški delež. Na 31. 12. 2016 je 53 teh družb, seznam pa je objavljen na 
spletni strani SDH (http://sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/seznam-nalozb).

Poslovno sodelovanje z največjima delničarjema in z državo povezanimi družbami je omejeno na 
redno poslovno sodelovanje. V obravnavanem obdobju ni bilo pomembnih posamičnih transakcij z 
navedenimi družbami. Skupna vrednost poslov je prikazana v spodnji tabeli. 

Medsebojne storitve med povezanimi osebami so obračunane po enakih cenah kot z nepovezanimi 
osebami. Pri oblikovanju cen se uporabljata metoda zunanje ali notranje primerljivih prostih cen in 
metoda prerazporeditve stroškov.

V nadaljevanju so prikazani odprte terjatve in obveznosti do zgoraj navedenih povezanih oseb na 
datum poročanja ter prihodki in odhodki v obravnavanem obdobju.

Posli z odvisnimi družbami

v EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

SREDSTVA   

Delnice in deleži 130.632.437 134.689.036 

Dolžniški vrednostni papirji in dana posojila 19.331.938 18.223.726 

Druge finančne naložbe 0 924.125 

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov – do zavarovalcev 2.600.718 1.914.689 

Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja 11.381 22.812 

Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah 5.622.496 10.147.257 

Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov 14.369 18.060 

Kratkoročne terjatve iz financiranja 1.172.759 13.656.651 

Druge kratkoročne terjatve 825.663  810.511

 

OBVEZNOSTI   

Obveznosti do zavarovalcev 444.617 344.344

Obveznosti do zavarovalnih posrednikov 340.930 294.961

Obveznosti do zavarovalnic za sozavarovalne premije 14.697 0

Obveznosti za pozavarovalne premije 9.183.540 9.028.603

Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja 1.712 1.110

Druge kratkoročne obveznosti 190.746 189.389
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v EUR

2016 2015

PRIHODKI IN ODHODKI   

Obračunane kosmate zavarovalne premije 12.628.100 10.948.070

Obračunane premije sprejetega sozavarovanja 10.364 36.981

Obračunane po(so)zavarovalne premije (–) -60.421.156 -60.525.507

Skupaj čisti prihodki od zavarovalnih poslov 47.782.692 49.540.456

  

Prihodki od pozavarovalnih provizij 12.209.795 10.787.451

Drugi prihodki od zavarovanj 4.600.334 4.712.061

Prihodki od obresti 857.579 1.985.141

Drugi čisti zavarovalni prihodki 1.792.434 2.295.231

Prihodki od zemljišč in zgradb 526.079 323.036

Dobički od prodaje finančnih sredstev 8.911.599                                          329.158

Drugi prihodki  203.482 197.611

Prihodki od dividend deležev 0 29.172.864

Drugi finančni prihodki 5.450 8.399

SKUPAJ PRIHODKI 18.675.940 270.496

  

Obračunani kosmati zneski škod 999.133 1.211.401

Obračunani deleži po(so)zavarovateljev v škodah -18.000.951 -21.199.636

Deleži v odškodninah iz sprejetih sozavarovanj v tujini 602 0

Skupaj čisti odhodki za škode 17.001.217 19.988.235

  

Izguba pri prodaji finančnih sredstev 544.414 882.000

Drugi finančni odhodki 7.340      59.097

Drugi odhodki 0 16.878

SKUPAJ ODHODKI 16.449.463 19.030.260

Posli s pridruženimi družbami

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

SREDSTVA     

Delnice in deleži 6.826.400 6.939.700 9.503.047 7.259.875 

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov – do zavarovalcev 800 987 364 769 

Druge kratkoročne terjatve 18.100 0 18.100 0 

  

OBVEZNOSTI     

Obveznosti do zavarovalnih posrednikov 22.008 19.681 20.919 18.480 

Druge kratkoročne obveznosti 436 553 0 0 

Vnaprej vračunani stroški in odhodki 60  116 0 0 

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2015 2016 2015

PRIHODKI IN ODHODKI     

Obračunane kosmate zavarovalne premije 35.277 97.511 32.866 95.158

Prihodki od dividend in deležev 0 0 62.153 145.322

Dobički od prodaje finančnih sredstev 0 0 0 47.255

Drugi prihodki 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 35.277 97.511 95.019 287.735

   

Obračunani kosmati zneski škod 20.628  60.498 20.628 60.498

Stroški pridobivanja zavarovanj 16.083 30.959 0 0

SKUPAJ ODHODKI 36.711 91.457 20.628 60.498



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

2016

Poslovno  
poročilo           

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>310

Splošne informacije

Posli z lastniki in njimi povezanimi osebami

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 31. 12. 2016 31. 12. 2016

SREDSTVA   

Delnice 10.829.436 6.020.206

Dolžniški vrednostni papirji 111.600.197 81.917.309

Terjatve iz poslovanja 428.376 426.184

Ostala sredstva 28.085.644 20.760.486

  

OBVEZNOSTI   

Obveznosti iz poslovanja 2.449.808 1.263.124

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 2016 2016

PRIHODKI   

Obračunana kosmata zavarovalna premija 24.448.590 24.080.645

Finančni prihodki 6.632.202 4.526.623

Drugi prihodki 99.605 92.687

  

ODHODKI   

Obračunani kosmati zneski škod 7.574.150 7.496.524

Finančni odhodki 523.276 261.577

Drugi odhodki in stroški 8.782.294 6.785.728

 5.5 Organi upravljanja in nadzora in njihovi prejemki

V letu 2016 so člani Uprave za opravljanje funkcij prejeli naslednje prejemke:

       v EUR

 
Priimek in ime

Fiksni prejemki 
(bruto plača)

Druga dodatna 
plačila*

 
Nagrade

Neto  
prejemki 

Zavarovalne 
premije**

Ostale 
bonitete***

Povračila 
stroškov

Slapar, Andrej 153.264 2.105 37.601 70.607 48.266 3.372 2.749

Makoter, Marica 145.601 2.457 36.402 64.559 33.577 3.777 517

Jošar, Benjamin 145.601 2.395 36.402 63.257 32.764 6.062 992

Ivanc, Uroš 145.601 1.837 21.998 59.988 33.613 1.037 1.143

Čoroli, Tadej 145.601 1.837 21.998 60.226 33.589 670 2.161

SKUPAJ 735.668 10.631 154.401 318.637 181.809 14.918 7.562

* Druga dodatna plačila vsebujejo regres za letni dopust in druga povračila.
** Zavarovalne premije vsebujejo premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti in druga zavarovanja.
*** Ostale bonitete vsebujejo boniteto za službeno vozilo.

Na dan 31. 12. 2016 Zavarovalnica izkazuje terjatve in obveznosti do navedenih članov Uprave:

v EUR

Priimek in ime Terjatve na 31. 12. 2016 Obveznosti na 31. 12. 2016

Slapar, Andrej 27 22.021

Makoter, Marica 16 21.281

Jošar, Benjamin 1.792 21.311

Ivanc, Uroš 6 17.109

Čoroli, Tadej 30 16.583

SKUPAJ 1.871 98.305



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

2016

Poslovno  
poročilo           

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>311

Splošne informacije

V letu 2016 so člani Nadzornega sveta, komisij in odbora za opravljanje funkcij prejeli naslednje 
prejemke:

v EUR

Priimek in ime Pavšalno nadomestilo Sejnina Povračila stroškov Skupaj bruto prejemki Skupaj neto prejemki

Blažič, Matija 14.172 2.420 1.314 17.906 13.023

Celar, Peter 17.715 3.960 192 21.867 15.904

Gobbo, Mario 21.258 4.741 23.579 49.578 32.660

Kastelic, Gregor 22.675 3.685 9.317 35.677 27.650

Molan, Boštjan 17.715 4.224 1.027 22.966 16.703

Nose, Barbara* 7.083 2.970 0 10.053 7.312

Pervanje, Milena* 449 660 0 1.109 806

Runjak, Matej 10.166 2.453 166 12.785 9.298

Sotošek, Ivan 17.715 4.521 1.352 23.588 17.155

Stanković, Rajko 17.715 4.796 166 22.677 16.493

Stebernak, Igor 13.577 2.376 0 15.953 11.603

Svoljšak, Mitja* 1.180 1.320 0 2.500 1.818

Štimac, Dubravko 0 0 0 0 0

SKUPAJ 161.420 38.126 37.113 236.659 170.425

*Zunanji člani v komisijah.

Na dan 31. 12. 2016 Zavarovalnica Triglav, d.d. izkazuje terjatve in obveznosti do navedenih članov 
Nadzornega sveta, komisij in odbora:

v EUR

Priimek in ime Terjatve 31. 12. 2016 Obveznosti 31. 12. 2016

Gobbo, Mario 0 356

Runjak, Matej 20 0

Štimac, Dubravko 287 0

SKUPAJ 307 356

Predloge meril za izračun uspešnosti članov Uprave pripravi Komisija za imenovanje in prejemke, 
potrdi pa jih Nadzorni svet. Namen meril uspešnosti je čim objektivnejše spremljanje realizacije 
obstoječih ciljev in vrednotenje dela članov Uprave v rednih časovnih razmikih. Merila za izračun 
uspešnosti so definirana tako, da sledijo zastavljenim dolgoročnim ciljem poslovanja Zavarovalnice, 
sprejetim v letnih načrtih poslovanja ter drugih strateških dokumentih družbe. Opredelitev posame-
znega cilja vsebuje: opis cilja, pričakovano ciljno vrednost, ponder oziroma težo in način merjenja 
oziroma ugotavljanja realizacije cilja. Uporabljena metoda za izračun uspešnosti meri odmike od 
zastavljenih ciljev tako, da v primeru preseganja načrtovanih ciljev predvideva nagrado, v primeru 
nedoseganja pa znižanje osnovne plače posameznega člana Uprave. 

Letna nagrada za uspešnost poslovanja se izplača v treh delih, in sicer se polovica zneska izplača v 30 
dneh od potrditve letnega poročila s strani Nadzornega sveta in sprejema sklepa Nadzornega sveta 
o določitvi nagrade oziroma v 30 dneh po sprejemu letnega poročila na skupščini, če letno poročilo 
sprejema skupščina, in sprejemu sklepa Nadzornega sveta o določitvi letne nagrade. Izplačilo 40 % 
nagrade se odloži za dve leti, izplačilo 10 % nagrade pa za tri leta, pri čemer se pri vseh treh delih 
sorazmerno upošteva čas opravljanja funkcije v koledarskem letu.

Članu Uprave pripada odpravnina v višini šestkratnega povprečnega mesečnega osnovnega plačila, 
ki ga je prejemal v času opravljanja funkcije, če je odpoklican iz ekonomsko-poslovnih razlogov in mu 
hkrati preneha delovno razmerje. Odpravnina se izplača v roku enega meseca po odpoklicu.
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 5.6 Potencialne terjatve in obveznosti

 5.7 Zaposleni

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

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

Neuveljavljene regresne terjatve 50.815.616 48.830.683 44.791.232 42.875.344

Izvedeni finančni instrumenti -futures 111.151.895 0 111.151.895 0

Alternativne naložbe 19.889.990 0 19.889.990 0

Dana poroštva, garancije in druga jamstva 332.925 9.280.276 54.000 5.895.180

Potencialne terjatve 3.327.806 3.558.941 1.896.311 2.207.358

Terjatve iz opcijskih pogodb 1.363.886 16.555.886 0 15.192.000

Terjatve iz terminskih pogodb 0 50.000.000 0 50.000.000

Potencialne obveznosti 563.667 637.745 0 0

Nepremičnine – lastništvo v pridobivanju 162.675 170.172 0 0

Sredstva v upravljanju 31.335.362 25.499.557 0 0

SKUPAJ ZUNAJBILANČNA EVIDENCA 218.943.822 154.533.259 177.783.428 116.169.882

v EUR

Skupina Triglav Zavarovalnica Triglav

 Stopnja izobrazbe 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Osnovna in poklicna 975 1.267 136 154

Srednješolska 1.461 1.553 864 908

Višješolska 598 622 380 371

Visokošolska in univerzitetna 1.815 1.773 871 837

Magisterij in doktorat 197 164 84 71

SKUPAJ 5.046 5.379 2.335 2.341

Povprečno število zaposlenih v letu 5.005 5.251 2.357 2.357

Zavarovalnica je na 31. 12. 2015 izkazovala potencialno obveznost za dano poroštvo v višini 3,6 
milijona evrov za terjatve iz naslova zapadle premije družbe Triglav Pojišt'ovna, a.s. V letu 2016 je 
prišlo do dokončne poravnave teh terjatev. Vnovčena je bila garancija v višini 4,2 milijona evrov (glej 
[→ poglavje 3.20]). Na bilančni datum Zavarovalnica iz tega naslova nima nobenih obveznosti, zato 
je bila zunajbilančna potencialna obveznost za to poroštvo odpravljena.

Število zaposlenih v  Skupini in Zavarovalnici ter njihova izobrazbena struktura sta prikazana v spo-
dnji tabeli.
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 5.8 Pomembnejši sodni spori
� Matjaž Rakovec kot tožeča stranka zoper Zavarovalnico Triglav, d.d., zaradi ugotovitve ničnosti 

sklepa Nadzornega sveta z dne 22. 5. 2013, ki se nanaša na odpoklic predsednika uprave Matjaža 
Rakovca in imenovanje Andreja Slaparja za predsednika Uprave, in plačila odškodnine

 Okrožno sodišče v Ljubljani je 3. 6. 2013 zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe, ki jo je vložil 
Matjaž Rakovec in s katero je predlagal zadržanje izvajanja sklepa Nadzornega sveta z  dne 22. 
5. 2013 v delu, ki se nanaša na odpoklic predsednika uprave Matjaža Rakovca in imenovanje 
Andreja Slaparja za začasnega predsednika Uprave. Sodišču je predlagal tudi, da se ugotovi, da 
velja Matjaž Rakovec za edinega predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. Sodišče je začasno 
odredbo zavrnilo z obrazložitvijo, da je terjatev Matjaža Rakovca verjetno izkazana, vendar ni 
podana nevarnost, ki bi utemeljevala izdajo predlagane začasne odredbe. 

 Zavarovalnica Triglav, d.d., je 19. 8. 2013 prejela tožbo Matjaža Rakovca na ugotovitev ničnosti 
sklepa Nadzornega sveta z dne 22. 5. 2013, ki se nanaša na odpoklic predsednika Uprave Matjaža 
Rakovca in imenovanje Andreja Slaparja za začasnega predsednika Uprave, ugotovitev ničnosti 
vpisa spremembe pri predsedniku Uprave v sodni register in plačilo odškodnine v skupni višini 
516.399 evrov. Podredno pa Matjaž Rakovec zahteva, da je Zavarovalnica Triglav, d.d. dolžna pozvati 
Matjaža Rakovca na funkcijo predsednika Uprave ter za ves čas trajanja nezakonitega prenehanja 
funkcije predsednika Uprave do vrnitve na funkcijo priznati neprekinjeno opravljanje funkcije pred-
sednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., z vsemi pravicami, ki iz tega izhajajo na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi. Zavarovalnica Triglav, d.d., je na tožbo Matjaža Rakovca odgovorila v zakonitem roku. 
3. 11. 2014 je prejela delno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani glede tožbe  Matjaža Rakovca na 
ugotovitev ničnosti sklepa Nadzornega sveta z dne 22. 5. 2013, reintegracijo in plačilo odškodnine. 
Sodišče je delno razsodilo, da je sklep Nadzornega sveta, ki se nanaša na odpoklic predsednika 
Uprave Matjaža Rakovca, ničen in brez pravnega učinka, saj razlogi za odpoklic niso bili dovolj 
utemeljeni skladno s kogentnimi določili ZGD-1. Sodišče je hkrati zaradi pomanjkanja pravnega 
interesa zavrglo tožbeni zahtevek Matjaža Rakovca na ničnost sklepa Nadzornega sveta z dne 22. 
5. 2013 o imenovanju začasnega predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., saj bi Rakovcu v 
vsakem primeru že prenehal mandat predsednika Uprave in je takšna odločitev sodišča postala 
brezpredmetna. Sodišče je iz istega razloga zavrnilo tudi zahtevek Matjaža Rakovca v delu, ki se 
nanaša na ničnost spremembe vpisa zastopnika (predsednika Uprave) v sodni register dne 29. 5. 
2013. Sodišče je zavrglo tudi tožbeni zahtevek Matjaža Rakovca na plačilo materialne škode zaradi 
ugovora litispendence. O plačilu morebitne odškodnine za nematerialno škodo v višini zahtevka 
Matjaža Rakovca 80.000 evrov pa bo sodišče odločalo po pravnomočnosti delne sodbe sodišča. Iz 
pravnomočnosti navedene sodbe bi sledilo, da bi sodišče v delovnopravnem sporu tožnika Matjaža 
Rakovca odločalo tudi o morebitni odškodnini za materialno škodo, in sicer o zahtevku v višini cca. 
430 tisoč evrov. Zoper navedeno delno sodbo je Zavarovalnica Triglav, d.d., v zakonitem roku vložila 
pritožbo. Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo delno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 3. 11. 
2014 in s sklepom razveljavilo sklep v delu, ki se nanaša na zavrženje tožbenega zahtevka Matjaža 
Rakovca na plačilo materialne škode in hkrati ta del tožbenega zahtevka odstopilo v reševanje 
Delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani. Zoper odločitev Višjega sodišča je Zavarovalnica  
Triglav, d.d., vložila revizijo, o kateri bo odločalo Vrhovno sodišče. Sodišče je v delovnopravnem 
sporu tožnika Matjaža Rakovca odločilo, da pogodba o zaposlitvi ni nehala veljati, posledično naj bi 
mu Zavarovalnica Triglav, d.d., dolgovala nadomestilo plač s pripadajočimi obrestmi v okvirni višini 
430.000 evrov. Zoper sodbo sodišča prve stopnje je Zavarovalnica Triglav, d.d., vložila pritožbo, o 
kateri še ni odločeno.

� Zavarovalnica Triglav, d.d., kot tožeča stranka zoper družbo Skupna pokojninska družba, d.d., Lju-
bljana, kot toženo stranko in nasprotna tožba

 Zavarovalnica Triglav, d.d., je 26. 2. 2013 vložila tožbo zoper družbo Skupna pokojninska družba, 
d.d., Ljubljana, zaradi plačila dividende v višini 750.904 evrov, ki bi morala biti izplačana v letu 2012. 
Tožena stranka temu ugovarja, saj je po njenem mnenju obveznost pobotana s terjatvijo v višini 
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926.170 evrov, ki jo prikazuje Skupna pokojninska družba, d.d., Ljubljana, do Zavarovalnice Triglav, 
d.d., iz naslova sklenjene pogodbe o izplačevanju dodatnih pokojnin po pokojninskem načrtu iz 
leta 2000. Tožena stranka je 23. 4. 2013 odgovorila na tožbo tožeče in hkrati zoper Zavarovalnico 
Triglav, d.d., vložila nasprotno tožbo na plačilo 926.170 evrov. Zavarovalnica Triglav, d.d., je odgo-
vorila na nasprotno tožbo in prereka terjatev Skupne pokojninske družbe, d.d., Ljubljana v celoti. 

 Zavarovalnica Triglav, d.d., je 28. 1. 2014 vložila novo tožbo zoper družbo Skupna pokojninska 
družba, d.d., Ljubljana, zaradi plačila dividende v višini 360.844 evrov, ki bi morala biti izplačana v 
letu 2013. Tožena stranka je 24. 3. 2014 odgovorila na tožbo tožeče in hkrati zoper Zavarovalnico 
Triglav, d.d., vložila nasprotno tožbo na plačilo 642.473 evrov iz naslova sklenjene pogodbe o 
izplačevanju dodatnih pokojnin po pokojninskem načrtu iz leta 2000. Zavarovalnica Triglav, d.d., 
je odgovorila na nasprotno tožbo in prereka terjatev Skupne pokojninske družbe, d.d., Ljubljana, 
v celoti. 

� Predlagatelji Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Maksima holding, d.d. – v stečaju, Ljubljana, 
FMR, d.d., Idrija, in Helios, d.d., Domžale, proti nasprotnemu udeležencu Zavarovalnici Triglav, d.d., 
Ljubljana, v nepravdnem postopku po predlogu za sodni preizkus primerne denarne odpravnine  

 Skupščina družbe Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana je 18. 4. 2012 na predlog Zavaroval-
nice Triglav, d.d., kot glavnega delničarja sprejela sklep o prenosu delnic preostalih manjšinskih 
delničarjev (predlagatelji) proti plačilu denarne odpravnine v višini 1.441 evrov za delnico. V 
nepravdnem postopku po predlogu za sodni preizkus primerne denarne odpravnine pri Okrožnem 
sodišču v Ljubljani so predlagatelji navajali, da ponujena odpravnina, ki jo je določila Zavaroval-
nica Triglav, d.d., na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij po zakonsko 
veljavnih standardih ocenjevanja vrednosti, ni upoštevala pravega premoženjskega in profitnega 
stanja družbe Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana v trenutku, ko je skupščina sprejemala 
sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev. Zavarovalnica Triglav, d.d., je nasprotno zatrjevala, da 
je ponudila denarno odpravnino, ki je v celoti upoštevala premoženjsko in profitno stanje družbe 
Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana kot to zahtevajo določila ZGD-1, kar dokazujeta oba 
dokumenta, ki ju je predložila na skupščini navedene družbe, ki je odločala o izključitvi, in sicer 
tako poročilo, v katerem je pojasnila predpostavke za prenos delnic in primernost višine denarne 
odpravnine, kot tudi revizorjevo poročilo, s katerim je s strani sodišča imenovani revizor potrdil 
primernost ponujene višine denarne odpravnine. V postopku je sodišče pridobilo mnenje porav-
nalnega odbora za preizkus menjalnega razmerja, kakor tudi izvedensko mnenje sodne izvedenke. 
Iz pridobljenih mnenj izhaja, da je primerna denarna odpravnina izključenih manjšinskih delni-
čarjev družbe Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana, na delnico pomembno višja, kot je bila 
sprejeta na skupščini družbe Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana. Na podlagi razgovorov 
z vsemi udeleženimi strankami glede možnosti sklenitve poravnave je bila 18. 1. 2017 z vsemi 
strankami postopka pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani sklenjena sodna poravnava, v kateri so 
se stranke sporazumele, da Zavarovalnica Triglav, d.d., doplača razliko med že izplačanim zneskom 
odpravnine v višini 1.441 evrov na delnico in zneskom 2.891 evrov na delnico, tj. dodaten znesek 
1.450 evrov na delnico, povečan za obresti v višini 2 odstotka letno od zneska doplačila za obdobje 
od 26. 4. 2012 do 30. 11. 2016. Skupni znesek potrebnih doplačil predlagateljem je tako znašal 
2.137.590 evrov, od česar glavnica znaša 1.957.500 evrov in 180.090 evrov obresti. Stranke so se 
prav tako dogovorile, da vsaka nosi svoje stroške nepravdnega postopka. 

 Uprava Zavarovalnice Triglav ocenjuje, da za navedene spore ni oblikovati rezervacije za morebitne 
stroške.

� Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, in ostali proti SCT BBM, d.o.o., Sarajevo

 Po neuspeli mediaciji je družba Triglav Osiguranje d.d., Sarajevo, nadaljevala pravdni postopek 
zoper tožene stranke SCT BBM d.o.o., Sarajevo, in JP Ceste Federacije BiH.  Gre za uveljavitev 
odškodnine v višini 6.385.104 konvertibilnih mark, pri čemer se na družbo Triglav Osiguranje 
d.d., Sarajevo, nanaša delež v višini 2.065.759 konvertibilnih mark. Pravna podlaga je izplačilo iz 
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sredstev garancije za dobro izvedbo del. V postopku so bili trije pripravljalni naroki, na katerih so 
se usklajevala stališča glede določitve izvedencev. O zadevi še ni odločeno.

� Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd, proti Dunav Re

 Družba Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd, je 14. 4. 2014 vložila predlog za izvršbo na podlagi vero-
dostojne listine zaradi plačila 1.934.707 evrov. Izvršni dolžnik je podal ugovor in sodišče je stranki 
napotilo na pravdo. Na naroku 25. 2. 2015 je tožena stranka vložila nasprotno tožbo za razvelja-
vitev pogodbe o pozavarovanju. Na naroku 29. 6. 2015 so zaslišali priče ter predstavili finančno 
analizo. Na narokih 13. 1. 2016 in 15. 3. 2016 so zaslišali priče. Po finančni analizi, ki je na sodišče 
prispela 5. 5. 2016, je Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd, določil višino zahtevka za plačilo v višini 
236.690.436 srbskih dinarjev in obresti od 17. 3. 2013 dalje kot tudi zavrnitev nasprotne tožbe 
za razveljavitev pogodbe o pozavarovanju. Dunav RE je predlagal izločitev finančnega izvedenca, 
vendar je sodišče 6. 10. 2016 zavrnilo ta predlog kot neutemeljen. Dunav RE je podal ponovni 
predlog za izločitev finančnega izvedenca. O zadevi še ni odločeno.  

� Mali delničarji Triglav Osiguruvanja, a.d., Skopje, proti Zavarovalnici Triglav in Triglav Osiguruvanju, 
a.d., Skopje

 Maja 2013 so mali delničarji družbe Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, vložili tožbo zaradi povra-
čila škode na podlagi kršitve določb pogodbe o ustanovitvi prodajne oziroma nakupne opcije v 
višini nekaj manj kot 2,5 milijona evrov. Oktobra 2013 je Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, podala 
odgovor na tožbo Zavarovalnici Triglav, d.d., pa je bila tožba vročena šele januarja 2016. Slednja 
je v predvidenem roku podala odgovor na tožbo, s katerim v celoti ugovarja zahtevku. Sodišče 
je ugodilo ugovoru Zavarovalnice Triglav glede nepristojnosti makedonskega sodišča in zavrnilo 
pritožbo tožnika.

� Stojan Klopčevski proti Triglav Osiguruvanju, a.d., Skopje

 V aprilu 2012 je Stojan Klopčevski, nekdanji generalni direktor družbe Triglav Osiguruvanje, a.d., 
Skopje, proti družbi vložil tožbo za povračilo škode v višini 2,6 milijona evrov. Podlaga za tožbeni 
zahtevek je nezakonit sklep o prenehanju delovnega razmerja in posledično izguba možnosti 
odprodaje delnic na podlagi pogodbe o ustanovitvi prodajne oziroma nakupne opcije, sklenjene 
z Zavarovalnico Triglav. Zaradi pomanjkljivosti tožbe je sodišče tožbo 5. 3. 2013 zavrglo. Sodišče 
je ugodilo pritožbi in zadeva je vrnjena sodišču prve stopnje na ponovno odločanje. Sodišče je 
sprejelo sklep, s katerim je zavrnilo ugovor stvarne pristojnosti makedonskega sodišča. O zadevi 
še ni odločeno.

� Triglav Osiguranje, a.d., Banja luka, proti Javnemu podjetju Republike Srbske za upravljanje s 
poslovnim prostorom Republike Srbske in Republiki Srbski

 Družba Triglav Osiguranje, a.d., Banja luka, je leta 2001 vložila tožbeni zahtevek proti Javnemu pod-
jetju Republike Srbske za upravljanje s poslovnim prostorom Republike Srbske in Republiki Srbski 
zaradi neplačila zavarovalne premije v višini 612.727 evrov, ki skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi in stroški postopka na 31. 12. 2015 znaša 31.888 evrov. Tožbeni zahtevek je bil v delu, ki 
se nanaša na Republiko Srbsko zavrnjen, v delu, ki se nanaša na Javno podjetje, pa mu je bilo ugo-
deno, vendar Javno podjetje nima premoženja, iz katerega bi se Triglav Osiguranje lahko poplačal.
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� Odredba Agencije za zavarovalni nadzor

 Zavarovalnica Triglav je 11. 2. 2016 prejela odredbo Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju 
AZN ali agencija), s katero agencija ugotavlja, da Ivan Sotošek in Boštjan Molan, predstavnika 
delavcev v nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav, ne izpolnjujeta zakonskih pogojev za opravljanje 
funkcije člana nadzornega sveta zavarovalnice iz 1. točke prvega odstavka 67. člena ZZavar-1. Ta 
določa, da je za člana nadzornega sveta zavarovalnice lahko imenovana oseba, ki je ustrezno stro-
kovno usposobljena ter ima lastnosti in izkušnje, ki so potrebne za nadzor nad vodenjem poslov 
zavarovalnice. Omenjena člana sta bila v letu 2015 na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju izvoljena v nadzorni svet zavarovalnice s strani Sveta delavcev Zavarovalnice Triglav. 

 Zavarovalnica je 19. 2. 2016 zoper omenjeno odredbo vložila ugovor (odredba je bila v delu izreka 
neizvršljiva), na podlagi katerega je AZN je izdala Odločbo o ugovoru zoper odredbo, ugodila ugo-
voru Zavarovalnice Triglav ter odredbo v delu, ki mu je zavarovalnica ugovarjala, spremenila. 

 Uprava zavarovalnice je v skladu z odredbo Svetu delavcev predlagala sklic seje Sveta delavcev 
in podala predlog za odpoklic članov nadzornega sveta Ivana Sotoška in Boštjana Molana. Svet 
delavcev je dne 18. 5. 2016 obravnaval podani predlog uprave in ni sprejel predlaganega sklepa o 
odpoklicu Ivana Sotoška in Boštjana Molana. Zavarovalnica je skladno z odredbo in v postavljenem 
roku  podala poročilo o izvršitvi odredbe AZN.

� Prenehanje dovoljenja za opravljanje poslov posredovanja pri nakupu ali prodaji investicijskih 
kuponov vzajemnih skladov

 Zavarovalnica je 22. 2. 2016 s strani AZN prejela odločbo o prenehanju dovoljenja za opravljanja 
poslov posredovanja pri nakupu ali prodaji investicijskih kuponov vzajemnih skladov po zakonu, 
ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje. Dovoljenje je prenehalo na podlagi prvega 
odstavka 633. člena ZZavar-1, ki določa da z dnem 1. 1. 2016 zavarovalnicam prenehajo veljati 
dovoljenja, ki so jih pridobile na podlagi sedmega odstavka 14. člena ZZavar, pri čemer zavaroval-
nice prenehajo navedene posle opravljati v roku štirih mesecev po uveljavitvi ZZavar-1.

� Izdaja dovoljenja za opravljanje pozavarovalnih poslov

 Zavarovalnica je 25. 4. 2016 prejela Odločbo AZN, na podlagi katere ji je bilo izdano dovoljenje za 
opravljanje pozavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj v zavarovalni skupini premoženjska 
zavarovanja. Zavarovalnica je vlogo za izdajo dovoljenja vložila z namenom uskladitve s 635. 
členom ZZavar-1, saj je na dan uveljavitev ZZavar-1 opravljala pozavarovalne posle na podlagi 
desetega odstavka 14. člena ZZavar, ki jih namerava opravljati tudi v prihodnje.

� Pregledi poslovanja Agencije za zavarovalni nadzor v Zavarovalnici Triglav, d.d.:

� Zavarovalnica je dne 17. 11. 2016 s strani AZN prejela zahtevo za pregled poslovanja, na pod-
lagi katere je dne 24. 11. 2016 AZN pričela s pregledom poslovanja, ki se je nanašal na delo oz. 
sodelovanje zavarovalnice z zdravniki - cenzorji. AZN je zavarovalnico dne 7. 2. 2017 obvestila, 
da izrek ukrepa zavarovalnici na podlagi ugotovitev iz pregleda poslovanja ni potreben in je s 
tem pregled poslovanja zaključen.

� Zavarovalnica je dne 17. 11. 2016 s strani AZN prejela Zahtevo za pregled poslovanja, na pod-
lagi katere je dne 28. 11. 2016 AZN pričela s pregledom poslovanja, ki se nanaša predvsem na 
področje življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem.  

� Agencija za zavarovalni nadzor je v letu 2014 v Zavarovalnici Triglav, d.d., opravljala pregled 
poslovanja z namenom preveritve, ali zavarovalnica pri svojem poslovanju spoštuje določbe 
Zakona o zavarovalništvu in drugih zakonov ter podzakonskih predpisov, ki urejajo njeno poslo-
vanje in računovodenje. Na podlagi navedenega pregleda je AZN 10. 6. 2015 izdala Odredbo 

 5.9 Pomembnejši pregledi nadzornih organov
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o odpravi kršitev v zvezi z vrednotenjem nekaterih naložb ter dopolnjevanjem in testiranjem 
načrta neprekinjenega poslovanja (Odredba). Skladno z izdano Odredbo mora Zavarovalnica 
Triglav, d.d., izvršiti v Odredbi naložene dodatne ukrepe, in sicer ustrezno popraviti interne 
akte, v katerih obravnava določanje vrednosti teh naložb in v prihodnje to upoštevati pri vred-
notenju oziroma razvrščanju naložb ter izvesti dopolnitev in testiranje načrta neprekinjenega 
poslovanja. Zoper izdano Odredbo je Zavarovalnica Triglav, d.d., dne 22. 6. 2015 vložila ugovor, 
v katerem je navedla, da v Odredbi navedene kršitve niso podane. AZN je z odločbo zavrnila 
ugovor Zavarovalnice Triglav, d.d., ter ugotovila, da je Zavarovalnica Triglav, d.d., v roku za 
odpravo kršitev odpravila kršitev v zvezi z vrednotenjem nekaterih naložb, ter dne 8. 3. 2016 
ugotovila, da je odpravila očitano kršitev v delu, ki se nanaša na dopolnjevanje in testiranje 
načrta neprekinjenega poslovanja. Zavarovalnica Triglav, d.d., je zoper odločbo AZN, s katero 
je bil zavrnjen ugovor zavarovalnice, dne 7. 8. 2015 vložila tožbo na Upravno sodišče Republike 
Slovenije, saj je menila, da kršitve ob izdaji Odredbe niso bile podane. Dne 27. 2. 2017 je zava-
rovalnica prejela sodbo upravnega sodišča, s katero je bila tožba zavrnjena.

� Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica

 Agencija za zavarovalni nadzor Črne Gore je v marcu 2016 opravila nadzor v sodelovanju s slo-
vensko Agencijo za zavarovalni nadzor na področjih korporativnega upravljanja, transakcij s 
povezanimi osebami, informacijskih sistemov in obračuna tehničnih rezerv. 

 V mesecu avgustu 2016 je Agencija družbi izrekla naslednje ukrepe: sprememba poslovnika o delu 
revizijske komisije, razkritje podatkov o transakcijah s povezanimi fizičnimi osebami od začetka 
leta 2016 dalje, uvrstitev družbe INPRO v evidenco povezanih oseb od leta 2016 dalje, sprememba 
akta o transakcijah s povezanimi osebami, sprejetje internega akta o avansiranju družbe za zasto-
panje. Družba je 28. 12. 2016 obvestila Agencijo o izpolnitvi vseh ukrepov. 

 Črnogorski urad za varstvo konkurence je 24. 7. 2015 sprejel sklep, na podlagi katerega ugota-
vlja, da sta Lovćen in Sava Montenegro kršili pravila konkurence. Gre za področje premoženjskih 
zavarovanj, in sicer z dogovarjanjem, sklenitvijo in izvršitvijo sporazuma, s katerimi se omejuje 
in onemogoča konkurenca. Na podlagi istega sklepa je ugotovljeno, da so sporazumi nični ter 
da se vsem strankam prepoveduje nadaljnje izvrševanje sporazumov. Na podlagi sklepa Urada 
21. 8. 2015 je ugodeno zahtevku Lovćena, da se izvršitev sklepa Urada odloži do pravnomočne 
odločbe upravnega sodišča Črne Gore. Zoper sklep Urada je Lovćen 25. 8. 2015 vložil tožbo. Tožba 
je pravnomočno zavrnjena kot neutemeljena. Urad je prekrškovnemu sodišču v Podgorici vložil 
tudi prijavo zoper Lovćen in odgovorno osebo. Prekrškovno sodišče je 2. 3. 2016 izdalo sklep o 
ustavitvi postopka zaradi zastaranja ter nedovoljene retroaktivne uporabe predpisov. Pritožba 
Urada je bila zavrnjena in zadeva je postala pravnomočna. 

 Davčni organ je v letu 2016 v družbi opravil inšpekcijski nadzor, ki je zajemal preverjanje pravilnosti 
in pravočasnosti obračuna davkov in prispevkov, pregled poslovanja davčnih zavezancev, prever-
janje ažurnosti, točnosti in verodostojnosti knjigovodskih in drugih evidenc. Tekom nadzora so 
bile ugotovljene določene nepravilnosti. Družba je poravnala dodatne obveznosti v višini 18.092 
evrov. 

� Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo

 V družbi sta bila v letu 2016 s strani Agencije za zavarovalni nadzor FBIH na podlagi posredovanih 
poročil in dokumentacije, ki jo družba skladno s predpisi redno dostavlja Agenciji, izvedena dva 
pregleda poslovanja. Pregled, katerega predmet so bile zavarovalne police za zavarovanje odgo-
vornosti pri uporabi motornih vozil, do dneva poročanja še ni zaključen. Pri drugem pregledu je 
Agencija družbi naložila plačilo določenih že rešenih škod. Družba je obveznost že izpolnila in o 
tem obvestila Agencijo. 

 Dodaten pregled je bil izveden tudi s strani Agencije za zavarovalni nadzor Republike Srbske. Na 
podlagi pregleda je Agencija izdala sklep, s katerim je bilo družbi naloženo, da se v podružnici 
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Banja Luka delo organizira na način, da se vsa izvirna dokumentacija za življenjska zavarovanja 
hrani na ustrezen način. Družba je izvršila naložene obveznosti. 

� Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd

 V letu 2016 je Narodna banka Srbije v družbi pričela s pregledom stroškovnega računovodstva, 
nepremičnin in kapitala, razvrstitve finančnih sredstev, tržnega obnašanja, poslovnega načrto-
vanja, spremljanja zadostnosti rezervacij za prenosne premije, matematične rezervacije. Pregled 
do dneva poročanja še ni zaključen. 

 V teku je tudi pregled s strani Davčne uprave. Predmet nadzora je izračun in plačilo davka od 
dobička pravnih oseb za leta 2011-2015.

� Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb

 V letu 2016 je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (v nadaljevanju HANFA) izvedla 
neposredni nadzor nad poslovanjem družbe. Dne 14. 10. 2016 je HANFA sprejela sklep, s katerim 
družbi nalaga odpravo pomanjkljivosti. Družba mora svoje obveznosti izvršiti do 31. 7. 2017.

� Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje

 Agencija za zavarovalni nadzor Makedonije je v družbi opravila pregled skladnosti s predpisi in 
ugotovila, da družba premije, dane v pozavarovanje, ne evidentira na ustrezen način. Družba je 
odpravila pomanjkljivosti in na zapisnik podala pripombe, s katerimi je Agencija soglašala in 18. 
5. 2016 zaključila pregled. 

 Agencija je poleg zgoraj navedenega opravila tudi dva terenska nadzora poslovanja družbe. Ugo-
tovljena sta bila dva prekrška, za katera sta bili izrečeni dve globi v skupnem znesku 15.925 evrov. 
Globi sta bili plačani v mesecu oktobru 2016.

 5.10 Dogodki po poročevalskem obdobju
V obdobju med koncem poročevalskega obdobja in datumom odobritve računovodskih izkazov za 
objavo ni bilo popravljalnih dogodkov, ki bi vplivali na izdelane konsolidirane in posamične računo-
vodske izkaze Zavarovalnice Triglav za leto 2016, ravno tako tudi ne pomembnih nepopravljalnih 
dogodkov.

Dogodki po datumu poročanja, ki so pomembni za poslovanje v letu 2017:

 � Zavarovalnica Triglav je 2. 2. 2017 z družbo KGAL Beteiligungsverwaltungs GmbH (v nadaljevanju 
KGAL Group) podpisala pogodbo o ustanovitvi družbe TRIGAL, d.o.o., Ljubljana. Novoustanovljena 
družba bo ob ustanovitvi razpolagala s kapitalom v višini enega milijona evrov, pri čemer bo s 
strani Zavarovalnice Triglav vplačan ustanovni vložek v višini 499 tisoč evrov. Zavarovalnica Triglav z 
ustanovitvijo nove družbe začenja projekt postavitve regijske platforme, namenjene alternativnim 
naložbam. Namen platforme je zbiranje sredstev s strani institucionalnih investitorjev in njihovo 
vlaganje v različne tipe naložb kot so nepremičnine, infrastrukturni projekti  in druge alternativne 
naložbe, in sicer predvsem v regiji Adria. 

 � Dne 5. 1. 2017 je Zavarovalnica Triglav s strani AZN prejela obvestilo o zaključku pregleda poslova-
nja s področja uporabe lastnih modelov vrednotenja odvisnih družb, ki se je pričel dne 23. 2. 2015. 
AZN je z omenjenim obvestilom zavarovalnici sporočila, da zaradi samozaveze zavarovalnice, da 
bo spremenila model ocenjevanja odvisnih družb, dopolnila podlage k vrednotenju in uporabila 
dodatno kontrolno metodo vrednotenja pri oceni vrednosti odvisnih zavarovalnih družb, izrek 
ukrepa na tem področju ni potreben in je s tem pregled poslovanja zaključen.  
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 5.11 Novi in spremenjeni standardi s pojasnili
Novi standardi in pojasnila, ki še niso veljavni

Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi konsolidiranih in ločenih računovodskih izkazov, 
so enake kot pri pripravi konsolidiranih in ločenih računovodskih izkazov Zavarovalnice Triglav za 
poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2015. Izjema so novo sprejeti oziroma spremenjeni standardi 
in pojasnila, ki so v veljavi za letna obdobja z začetkom 1. 1. 2016 ali kasneje in, so predstavljeni v 
nadaljevanju. 

Dopolnitve standarda MSRP 11 Skupni aranžmaji: Obračunavanje pridobitev deležev v skupnih 
dejavnostih

Skladno z dopolnili MSRP 11 mora podjetje, ki je stranka v skupnem obvladovanju, pri obračunu 
nakupa deleža v skupaj obvladovanem podjetju, katerega dejavnost predstavlja poslovanje, uporabiti 
ustrezne računovodske usmeritve standarda MSRP 3 Poslovne združitve, ki veljajo za obračunavanje 
poslovnih združitev. Dopolnitve dodatno pojasnjujejo, da ob nakupu dodatnih deležev v istem skupaj 
obvladovanem podjetju, podjetje svojih obstoječih deležev ne sme ponovno izmeriti, vse dokler 
obstaja skupno obvladovanje. Poleg tega je Odbor v obseg standarda MSRP 11 vključil izjeme, ki 
določajo, da dopolnila ne veljajo v primeru, da stranke, ki so udeležene v skupnem obvladovanju 
(vključno s podjetjem, ki poroča), obvladuje isto matično podjetje. 

Dopolnila veljajo za obračunavanje nakupa tako prvotnih deležev v skupaj obvladovanem podjetju 
kakor tudi vseh dodatnih deležev v istem skupaj obvladovanem podjetju. Dopolnila veljajo za pri-
hodnja obdobja. Dopolnila standarda ne vplivajo na konsolidirane in ločene računovodske izkaze. 

Dopolnila standardov MRS 16 in MRS 38: Pojasnilo o sprejemljivih metodah amortizacije

S temi dopolnitvami Odbor pojasnjuje računovodske usmeritve standardov MRS 16 Opredmetena 
osnovna sredstva in MRS 38 Neopredmetena dolgoročna sredstva, ki določajo, da prihodki odražajo 
vzorec ekonomskih koristi, ki jih podjetje ustvarja pri poslovanju (katerega del je tudi sredstvo), in ne 
ekonomskih koristi, ki jih podjetje izkoristi z uporabo sredstva. Glede na to za obračun amortizacije 
opredmetenih osnovnih sredstev podjetje ne more uporabiti prihodkovne metode, lahko pa jo v zelo 
omejenih okoliščinah uporabi za obračun amortizacije neopredmetenih dolgoročnih sredstev.  Pred-
videvamo, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala na ločene in konsolidirane računovodske izkaze.

Dopolnila standardov MRS 16 in MRS 41 Kmetijstvo: Rodovitne rastline (Bearer Plants)

Dopolnila standardov spreminjajo zahteve pri obračunavanju bioloških sredstev, ki izpolnjujejo opre-
delitev rodovitnih rastlin.  V skladu s temi dopolnitvami biološka sredstva, ki izpolnjujejo opredelitev 
rodovitnih rastlin, ne spadajo več v okvir zahtev MRS 41 Kmetijstva,  temveč MRS 16. Tako mora 
podjetje v skladu z zahtevami MRS 16 po prvotnem pripoznanju rodovitnih rastlin, te izmeriti po 
skupnih stroških (pred zapadlostjo) in z uporabo bodisi stroškovnega modela ali modela prevred-
notenja (po zapadlosti). Poleg tega dopolnila zahtevajo, da podjetja pridelek, ki raste na rodovitnih 
rastlinah, izmerijo po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje v skladu z določili MRS 41. 
Vladne subvencije za rodovitne rastline, morajo podjetja obračunati v skladu z MRS 20, Obračuna-
vanjem državnih podpor in razkrivanjem državne pomoči. Dopolnila ne vplivajo na konsolidirane in 
ločene računovodske izkaze.

Spremembe MRS 27: Uporaba kapitalske metode v ločenih računovodskih izkazih

Dopolnitve standarda MRS 27 podjetjem omogočajo, da v svojih ločenih računovodskih izkazih 
naložbe v odvisne družbe, skupaj obvladovana in pridružena podjetja pripoznajo po kapitalski metodi. 
Podjetja, ki svoje računovodske izkaze že pripravljajo v skladu z mednarodnimi standardi računo-
vodskega poročanja MSRP in, ki želijo narediti prehod na kapitalsko metodo, morajo te dopolnitve 
upoštevati tudi v ločenih računovodskih izkazih predhodnega obdobja. Spremembe standarda ne 
vplivajo na ločene računovodske izkaze.
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Dopolnila MRS 1: Pobuda za razkritja 

Dopolnila standarda MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov pojasnjujejo, vendar ne pa spremi-
njajo pomembno obstoječih zahtev standarda. Med drugim dopolnila pojasnjujejo:

 � zahteve MRS 1 v zvezi s pomembnostjo;

 � da lahko podjetje posamezne postavke v izkazu poslovnega izida, vseobsegajočega dobička in 
izkazu finančnega položaja zanemari;

 � da lahko podjetje prosto izbere vrstni red predstavitve pojasnil k računovodskim izkazom in

 � da mora podjetje pripoznanje deleža v vseobsegajočem dobičku pridruženega ali skupaj obvlado-
vanega podjetja po kapitalski metodi prikazati v skupnem znesku v eni postavki in ga razporediti 
med postavke, ki ne bodo naknadno prerazvrščena v izkaz poslovnega izida.

Poleg tega dopolnila pojasnjujejo zahteve pri dodatni predstavitvi vmesnih zneskov v izkazu finanč-
nega položaja, izkazu poslovnega izida in izkazu vseobsegajočega dobička. Dopolnila standarda ne 
vplivajo na konsolidirane in ločene računovodske izkaze. 

Dopolnila standardov MSRP 10, MSRP 12 in MRS 28 Naložbena podjetja:  Uporaba izjeme od zahtev 
konsolidacije

Dopolnila pojasnjujejo vprašanja, s katerimi se podjetja srečujejo pri uporabi izjeme od konsolidacije 
pri naložbenih podjetjih na podlagi določil standarda MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi. 
Dopolnila pojasnjujejo, da izjeme od predstavitve konsolidiranih računovodskih izkazov veljajo za 
matično družbo, ki je odvisna družba investicijskega podjetja, kadar investicijsko podjetje svoje deleže 
v vseh svojih odvisnih družbah izmeri po pošteni vrednosti. Poleg tega dopolnila tudi pojasnjujejo, 
da je v konsolidacijo vključena samo odvisna družba, ki ni obenem investicijsko podjetje in, ki inve-
sticijskemu podjetju nudi podporne storitve.  Vse ostale odvisne družbe investicijskega podjetja se 
izmerijo po pošteni vrednosti. Dopolnila standarda MRS 28 Finančne naložbe v pridružena in skupaj 
obvladovana podjetja omogočajo investitorju da, pri uporabi kapitalske metode, ohrani metodo 
poštene vrednosti, ki jo pridružena in skupaj obvladovana podjetja investicijskega podjetja uporabijo 
pri merjenju svojih deležev v odvisnih družbah. Dopolnila standarda ne vplivajo na konsolidirane 
računovodske izkaze Zavarovalnice. 

Letne izpopolnitve standardov in pojasnil v obdobju 20122014 

MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje

Podjetje sredstva (ali skupine za odtujitev) običajno odsvoji bodisi s prodajo ali razdelitvijo med 
lastnike. Dopolnilo pojasnjuje, da sprememba metode odsvojitve sredstev (s prodajo ali razdelitvijo 
med lastnike) ne predstavlja novega načrta prodaje, temveč le nadaljevanje prvotnega načrta, in 
da tako ne pride do prekinitve izpolnjevanja zahtev MSRP 5. Dopolnila morajo podjetja uporabiti za 
prihodnja obdobja.

MSRP 7 Finančni instrumenti: Razkritja

Dopolnilo pojasnjuje, da lahko storitvena pogodba, v kateri je določena cena storitev, predstavlja 
neprestano udeležbo v finančnem sredstvu. Da bi lahko podjetje ugotovilo, ali je razkritje potrebno, 
mora oceniti vrsto in ceno pogodbe ter na podlagi tega določiti, ali gre za neprestano udeležbo v 
finančnem sredstvu v skladu z MSRP 7 ali ne. Oceno, katera storitvena pogodba predstavlja nepre-
stano udeležbo v finančnem sredstvu, mora podjetje pripraviti za pretekla obdobja. Pri tem razkritje ni 
potrebno za obdobja pred letnim obdobjem, v katerem podjetje prvič upošteva dopolnila standarda.
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MRS 19 Zaslužki zaposlencev

Dopolnilo pojasnjuje, da mora podjetje globino trga visoko kakovostnih podjetniških obveznic oce-
niti na podlagi valute, v kateri je izražena obveznost, in ne z upoštevanjem valute države, v kateri je 
obveznost.  V primeru neobstoja globine trga visoko-kakovostnih podjetniških obveznic v določeni 
valuti, mora podjetje uporabiti stopnjo donosa državnih obveznic. Dopolnila morajo podjetja upo-
rabiti za prihodnja obdobja.

Novi standardi MSRP in pojasnila, ki jih je sprejela EU, a še niso veljavna 

V nadaljevanju je predstavitev standardov in pojasnil, ki jih je sprejela EU, vendar do datuma kon-
solidiranih in ločenih računovodskih izkazov še niso stopila v veljavo. Zavarovalnica namerava te 
standarde in pojasnila upoštevati pri pripravi računovodskih izkazov ob njihovi uveljavitvi. Zava-
rovalnica ni sprejela nobenega od spodaj navedenih standardov pred začetkom njihove uporabe.

MSRP 9 Finančni instrumenti

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde je julija 2014 objavil končno različico stan-
darda MSRP 9 Finančni instrumenti, ki vsebuje zahteve vseh posameznih faz projekta prenove MSRP 
9 in nadomešča standard MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje ter vse predhodne 
različice MSRP 9. Prenovljeni standard uvaja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja finančnih 
sredstev in obveznosti, pripoznanja njihove oslabitve in računovodskega varovanja pred tveganjem. 
Prenovljeni MSRP 9 velja za letna obdobja z začetkom 1. 1. 2018 ali kasneje. Zgodnja uporaba je dovo-
ljena. Podjetja morajo prenovljeni standard uporabiti za pretekla obdobja, vendar pri tem razkritje 
primerjalnih podatkov ni obvezno. 

Sprejem prenovljenega standarda MSRP 9 vpliva na razporeditev in merjenje finančnih sredstev 
zavarovalnice, vendar ne vpliva na razvrstitev in merjenje njenih finančnih obveznosti. Zavarovalnica 
bo novi standard začela uporabljati hkrati z uporabo MSRP 4.

MSRP 15 Prihodki iz pogodb s strankami

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde je maja 2014 objavil standard MSRP 15. 
Standard vzpostavlja petstopenjski model pripoznanja prihodkov, ki jih podjetje pričakuje od pogodb 
s strankami. V skladu z MSRP 15 podjetje pripozna prihodke v znesku, ki predstavlja plačilo in ki ga 
pričakuje v zameno za prenos blaga ali storitev na stranko. Obenem MSRP 15 zagotavlja bolj struk-
turiran pristop k merjenju in pripoznavanje prihodkov. Novi standard tako nadomešča vse sedanje 
zahteve pripoznavanja prihodkov v skladu z MSRP. Podjetje mora novi standard uporabiti ali v celoti 
za pretekla obdobja ali v prilagojeni obliki za letna obdobja z začetkom 1. 1. 2018 ali kasneje. Zgodnja 
uporaba standarda je dovoljena. 

Zavarovalnica trenutno ocenjuje vpliv novega standarda, ki ga bo upoštevala od datuma njegove 
veljavnosti. 

Novi standardi in pojasnila, ki jih Evropska unija še ni sprejela

MSRP 16 Najemi

Januarja 2016 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil standard MSRP 
16, ki nadomešča mednarodni računovodski standard MRS 17 Najemi, pojasnilo OPMSRP 4 Določa-
nje, ali dogovor vsebuje najem, ter pojasnili strokovnega odbora za pojasnjevanje SOP-15 Poslovni 
najemi– spodbude in SOP-27 Ocenjevanje vsebine poslov, ki vključujejo pravno obliko najema. MSRP 
16 tako določa usmeritve za pripoznavanje, merjenje, predstavitev in razkrivanje najema. Standard 
od najemnika zahteva, da pripozna vse najeme v okviru enotnega modela bilance stanja, podobno 
kot pri obračunu finančnega najema v skladu z MRS 17. Standard vključuje dve izjemi od pripozna-
nja s strani najemnika, in sicer pri najemu sredstev »nizke vrednosti« (npr. osebnih računalnikov) 
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in pri kratkoročnih zakupih (kadar traja najem 12 mesecev ali manj). Na dan začetka najema mora 
tako najemnik pripoznati obveznost za plačilo najemnine (obveznost iz naslova zakupa) in sredstvo, 
ki predstavlja pravico do uporabe sredstva med trajanjem najema (pravica do uporabe sredstva). 
Obenem mora najemnik ločeno pripoznati stroške obresti najema in stroške amortizacije pravice 
do uporabe sredstva.

Novi standard tudi določa, da mora najemnik ob pojavu določenih dogodkov (kot je na primer spre-
memba najemne dobe, sprememba višine prihodnjih najemnin zaradi sprememb indeksa ali stopnje, 
ki se uporablja za določanje teh plačil) ponovno izmeriti obveznost iz naslova najema. Praviloma bo 
moral najemnik pripoznati znesek prevrednotenja najemne obveznosti kot prilagoditev pravice do 
uporabe sredstva.

V skladu z MSRP 16 ostaja računovodska obravnava najema s strani najemodajalca v bistvu enaka kot 
je v obstoječem MRS 17. Najemodajalec bo tudi v prihodnje vse zakupe razvrstil po enakem principu, 
kot je določeno v MRS 17, in ločil med dvema vrstama najema: operativni in finančni najem. MSRP 
16 tako od najemnika kot od najemodajalca zahteva obsežnejša razkritja kot dozdajšnji MRS 17.

MSRP 16 stopi v veljavo za letna obdobja z začetkom 1. 1. 2019 ali kasneje. Zgodnja uporaba stan-
darda je dovoljena, če zavarovalnica že poroča v skladu z zahtevami MSRP 15. Pri uporabi standarda se 
lahko najemnik odloči bodisi za popoln ali prilagojen pristop za pretekla obdobja. Prehodne določbe 
standarda podjetjem obenem dovoljujejo uporabo določenih olajšav. 

Predvidevamo, da nov standard ne bo imel vpliva na konsolidirane in ločene računovodske izkaze. 

MSRP 14 Razmejitve, ki izhajajo iz regularnih storitev

MSRP 14 je neobvezen standard, ki podjetjem omogoča, da ob prvi uporabi Mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja, v večji meri nadaljujejo z obračunavanjem razmejitev, ki izhajajo iz regu-
liranih storitev, v skladu s predhodno splošno sprejetimi računovodskimi usmeritvami. Podjetja, ki se 
odločijo za uporabo novega standarda, morajo regulirane postavke časovnih razmejitev pripoznati 
ločeno v izkazu finančnega položaja, v ločenih postavkah v izkazu uspeha in izkazu drugega vseob-
segajočega dobička, ter razkriti vse spremembe na teh kontih. Standard od podjetij zahteva razkritje 
značilnosti reguliranja in s tem povezanih tveganj ter njegov vpliv na računovodske izkaze podjetij.

Dopolnila standardov MSRP 10 in MRS 28: Prodaja ali prispevek sredstev med naložbenikom in 
njegovo pridruženo družbo ali skupnim podvigom

Dopolnilo obravnava navzkrižje med MSRP 10 in MRS 28, pri obračunavanju izgube obvladovanja 
odvisnega podjetja zaradi njegove prodaje ali prispevka k pridruženi družbi ali skupnemu podvigu. 
Dopolnila pojasnjujejo, da mora podjetje v celoti pripoznati dobiček ali izgubo iz prodaje ali pri-
spevka sredstev, ki predstavljajo poslovanje, kot je opredeljeno v MSRP 3, med vlagateljem in njegovo 
pridruženo družbo ali skupnim podvigom. Dobiček ali izgubo iz prodaje ali prispevka sredstev, ki ne 
predstavljajo poslovanja, mora podjetje pripoznati le do višine deleža nepovezanih naložbenikov v 
pridruženi družbi ali skupnem podvigu. Odbor za mednarodne računovodske standarde je datum 
začetka veljavnosti odložil za nedoločen čas. Podjetje, ki se odloči za zgodnjo uporabo teh dopolnitev, 
jih mora uporabiti za prihodnja obdobja. Predvidevamo, da dopolnila standardov ne bodo pomembno 
vplivala na konsolidirane računovodske izkaze. 

MRS 12 Pripoznavanje odloženih davkov za nerealizirane izgube – dopolnila MRS 12

Dopolnila pojasnjujejo, da mora podjetje proučiti, ali davčna zakonodaja omejuje vire obdavčljivega 
dobička, v dobro katerega lahko odpravi odbitne začasne razlike. Poleg tega dopolnila pojasnjujejo, 
kako naj podjetje določi prihodnje obdavčljive dobičke, in opisujejo okoliščine, v katerih lahko pod-
jetje dobiček pri izterjavi nekaterih sredstev nad njihovo neodpisano vrednostjo, vključi v postavko 
obdavčljivi dobiček. 
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Podjetje mora ta dopolnila uporabiti za nazaj,  pri čemer lahko ob njihovi začetni uporabi, spremembe 
začetnega stanja kapitala prvega primerjalnega obdobja pripozna v začetnem stanju zadržanega 
dobička (ali drugih ustreznih sestavinah kapitala) brez porazdelitve učinka spremembe med zače-
tnim stanjem zadržanega dobička in drugimi sestavinami kapitala. Podjetje mora razkriti uporabo 
te olajšave. 

Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. 1. 2017 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnil je 
dovoljena. Če podjetje uporabi dopolnila za zgodnejše obdobje, mora to dejstvo razkriti. Zavarovalnica 
ocenjuje, da dopolnitve ne bodo imele pomembnega vpliva na konsolidirane in ločene računovodske 
izkaze.

MRS 7 Spodbuda razkritja – dopolnila MRS 7

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je dopolnila MRS 7 Izkaz denarnih 
tokov,  objavil v okviru svojih prizadevanj za spodbujanje razkritij. Dopolnila MRS 7 tako od podjetja 
zahtevajo, da v svoje računovodske izkaze vključi razkritja, ki uporabnikom računovodskih izkazov 
omogočajo oceno višine sprememb obveznosti podjetja iz naslova financiranja in, ki vključujejo 
spremembe, ki so posledica denarnih tokov in negotovinskih sprememb. Pri začetni uporabi dopolnil 
standarda podjetju ni treba predložiti primerjalnih podatkov za prejšnja obdobja. 

Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. 1. 2017 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnil je 
dovoljena. V skladu z dopolnili standarda bo zavarovalnica v letno poročilo po potrebi vključila doda-
tna razkritja.

Pojasnila k MSRP 15 Prihodki iz pogodb s strankami

Odbor za mednarodne računovodske standarde je aprila 2016 objavil dopolnila MSRP 15, ki obrav-
navajo več zadev, ki so bile predmet presoje strokovne skupine  »Joint Transition Resource Group for 
Revenue Recognition«.

Dopolnila pojasnjujejo:

 � kdaj obljubljeno blago ali storitev ni skladna z vsebino pogodbe,

 � kako naj podjetje uporabi usmeritev, in ne navodil, za uporabo sredstva, vključno z obračunsko 
enoto ocene, kako lahko podjetje uporabi načelo nadzora pri storitvenih transakcijah in preobli-
kuje kazalnike,

 � kdaj dejavnosti podjetja pomembno vplivajo na intelektualno lastnino (IP), do katere ima pravico 
kupec, ki je dejavnik presoje pri odločanju o tem, ali podjetje pripozna prihodke od licenčnin v 
daljšem časovnem obdobju ali v točno določenem trenutku,

 � področje uporabe izjeme za avtorske honorarje iz naslova prodaje ali uporabe licenc za intelektu-
alno lastnino (omejitev avtorskih honorarjev), v zvezi z drugim obljubljenim blagom ali storitvijo 
iz pogodbe.

Poleg tega dopolnitve vsebujejo dva praktična pripomočka za izpolnjevanje prehodnih določb 
MSRP 15 za: 

� zaključene pogodbe v okviru pristopa polnega prehoda in pripoznanja za pretekla obdobja in

� prilagoditev pogodb ob prehodu na novi standard.

Dopolnila standarda začnejo veljati 1. 1. 2018, ko začne veljati tudi MSRP 15. Dopolnila dodatno 
pojasnjujejo, vendar ne spreminjajo zahtev MSRP 15. Podjetja morajo ta dopolnila uporabiti za nazaj. 
Predčasna uporaba je dovoljena in podjetje jo mora razkriti.

Zavarovalnica trenutno ocenjuje vpliv pojasnil, ki jih bo upoštevala od datuma začetka njihove 
veljavnosti.
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MSRP 2 Razvrščanje in merjenje plačilnih transakcij z delnicami – dopolnila MSRP 2

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde je v okviru dopolnil MSRP 2 Plačilo z delni-
cami, obravnaval tri glavna področja, in sicer: 

 � vpliv odmernih pogojev pri merjenju z denarjem poravnane plačilne transakcije z delnicami;  

 � razvrstitev plačilnih transakcij z delnicami na podlagi sodil za neto poravnavo davčnega odtegljaja; 
in

 � računovodsko obravnavo sprememb pogojev plačilne transakcije z delnicami, ki imajo za posledico 
prerazvrstitev postavke v kapital.  

Dopolnila mora podjetje uporabiti brez preračuna postavk preteklih obdobij, pri čemer je uporaba za 
nazaj dovoljena le, če podjetje upošteva vsa tri dopolnila in, če so izpolnjeni vsi drugi kriteriji. Dopol-
nila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. 1. 2018 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnil je dovoljena. 
Dopolnilo ne bo imelo vpliva na konsolidirane in ločene računovodske izkaze. 

MSRP 4 - Uporaba standarda MSRP 9 Finančni instrumenti v povezavi s standardom MSRP 4 
Zavarovalne pogodbe – dopolnila MSRP 4

Dopolnila obravnavajo pomisleke, ki izhajajo iz uporabe novega standardna o finančnih instrumentih, 
MSRP 9, pred uvedbo novega standarda, ki je trenutno v pripravi in ki obravnava zavarovalne pogodbe. 
Novi standard bo nadomestil MSRP 4. Dopolnila uvajajo dve možnosti, med katerimi lahko izbirajo 
podjetja, ki izdajajo zavarovalne pogodbe: začasno izjemo od uporabe MSRP 9 in prekrivni pristop.

Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom 1. 1. 2018 ali kasneje. Zavarovalnica ocenjuje vpliv 
dopolnil na konsolidirane in ločene računovodske izkaze.  

Letne izpopolnitve standardov v obdobju 2014–2016 

Izpopolnitve vključujejo dopolnila treh standardov: 

 � MSRP 12 Razkrivanje deležev v drugih družbah: standard velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 
2017 ali kasneje. Dopolnila pojasnjujejo obseg standarda in določajo, da zahteve v zvezi z razkritji 
(razen tistih iz odstavkov B10 do B16), veljajo za deleže podjetja iz odstavka 5, ki so razvrščena med 
sredstva za prodajo, sredstva za razdelitev, ali so pripoznana kot ustavljeno poslovanje v skladu s 
standardom MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje.

 � MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Standard velja za letna 
obdobja z začetkom 1. 1. 2018 ali kasneje. Dopolnila odpravljajo kratkoročne izjeme standarda 
MSRP 1 iz odstavkov E3–E7, saj so že služile svojemu namenu in niso več potrebne.

 � MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige. Standard velja za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2018 ali kasneje. Dopolnila pojasnjujejo, da lahko podjetje ob zače-
tnem pripoznanju naložbe, vsako naložbo v pridruženo podjetje ali skupno podjetje, ki je v lasti 
podjetja, ki je kapitalska organizacija ali druga kvalificirana oseba, izmeri po pošteni vrednosti v 
izkazu poslovnega izida.

Zavarovalnica ocenjuje morebiten vpliv dopolnil na konsolidirane in ločene računovodske izkaze.  

Pojasnilo  OPMSRP 22 Transakcije v tuji valuti in predplačilo kupnine

Pojasnilo obravnava uporabo menjalnega tečaja pri poslih, ki vključujejo plačilo ali prejem predplačila 
v tuji valuti. 

Pojasnilo zadeva transakcije v tuji valuti, kadar podjetje pripozna nedenarno sredstvo ali nedenarno 
obveznost iz naslova plačila ali prejema predplačila, pred pripoznanjem s tem povezanih sredstev, 
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odhodkov ali prihodkov. To pa ne velja v primeru, da podjetje pri prvotnem pripoznanju nedenarnega 
sredstva ali nedenarne obveznosti s tem povezana sredstva, odhodke ali prihodke izmeri po pošteni 
vrednosti, ali po pošteni vrednosti prejete ali plačane kupnine na datum, ki ni datum začetnega pri-
poznanja teh nedenarnih sredstev ali nedenarnih obveznosti. Prav tako pojasnilo ne velja za obračun 
davka od dobička, za zavarovalne pogodbe, ali pozavarovalne pogodbe.

OPMSRP 22 velja za letna obdobja z začetkom 1. 1. 2018 ali kasneje. Zgodnja uporaba je dovoljena. 
Pojasnilo lahko podjetja uporabijo bodisi za prihodnja obdobja za vsa sredstva, odhodke in prihodke 
v tuji valuti, ki so v skladu s pojasnilom pri začetnem merjenju pripoznana na dan začetka obdobja 
poročanja ali kasneje, ko podjetje prvič uporabi pojasnilo, ali na začetku predhodnega obdobja poro-
čanja, in te podatke predstavi v okviru primerjalnih informacij.

Zavarovalnica ocenjuje morebiten vpliv dopolnil na konsolidirane in ločene računovodske izkaze.  

Spremembe standarda MRS 40: Prenos naložbenih nepremičnin

Dopolnila pojasnjujejo zahteve ob prenosu na naložbene nepremičnine ali iz njih. Dopolnila veljajo 
za letna obdobja z začetkom 1. 1. 2018 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnil je dovoljena.

Dopolnila se nanašajo na spremembe v uporabi, ki se pojavijo ob ali po začetku letnega obdobja 
poročanja, v katerem podjetje prvič uporabi ta pojasnila. Uporaba za nazaj je dovoljena, vendar brez 
upoštevanja okoliščin ali posledic dogodka po njegovem nastanku. Zavarovalnica ocenjuje morebiten 
vpliv dopolnil na konsolidirane in ločene računovodske izkaze.

 5.12 Poročanje po odsekih
Zavarovalnica Triglav je kompozitna zavarovalnica, ki izvaja storitve premoženjskih in življenjskih 
zavarovanj. Glede na to, da so to zaokrožene ekonomske celote, se spremljajo kot poslovni segmenti. 
Vodijo se ločene poslovne knjige in knjigovodske evidence. Delitev prihodkov in odhodkov med pre-
moženjskimi in življenjskimi zavarovanji je opisana v nadaljevanju. Ločeno so izkazani tudi sredstva 
in viri teh sredstev, vključno s kapitalom. 

Poslovodstvo spremlja poslovanje Skupine po poslovnih segmentih (premoženjska, življenjska, zdra-
vstvena zavarovanja ter nezavarovalna dejavnost) in glede na območja (ločeno za slovenski trg in 
druge trge). 

Delitev prihodkov in odhodkov med posameznimi odseki za potrebe poročanja je obrazložena v 
nadaljevanju. 

Uskladitev bilančne vsote Zavarovalnice Triglav

V izkazu finančnega položaja po poslovnih segmentih so vse postavke izkazane nepobotane. V sku-
pnem izkazu finančnega položaja pa so medsebojne terjatve in obveznosti med premoženjskimi in 
življenjskimi zavarovanji ter terjatve in obveznosti za odloženi davek pobotane, kot je prikazano v 
naslednji tabeli.

v EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Skupna bilančna vsota (nepobotano stanje) 2.761.482.778 2.707.758.359

Medsebojne terjatve in obveznosti -6.410.518 -7.598.782

Obveznosti in terjatve za odloženi davek -14.739.215 -14.726.987

Pobotano stanje 2.740.333.045 2.685.432.591

Medsebojne terjatve in obveznosti nastanejo zaradi delitve stroškov, kot je navedeno v nadaljevanju. 

Delitev prihodkov in odhodkov med poslovnimi segmenti za potrebe poročanja je obrazložena v 
nadaljevanju.
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Prihodki

Prihodki od zavarovalnih premij se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah in vrstah zavarovanj, 
ločeno pa se spremlja tudi geografska delitev (za Slovenijo in druge države). 

Prihodki od naložb se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah. Po posameznih zavarovalnih vrstah 
in po posameznih vrstah zavarovalno-tehničnih rezervacij so prihodki od naložb razdeljeni po struk-
turi zavarovalno-tehničnih rezervacij. Ločeno se spremljajo prihodki od naložb kritnega premoženja, 
kritnih skladov in naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij. Slednje se spremljajo 
posebej tudi po zavarovalnih skupinah.

Drugi prihodki od zavarovanj in drugi prihodki se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah. Zaradi 
spremljanja zavarovalno-tehničnega izida so prihodki nezavarovalnih družb v celoti vključeni med 
druge prihodke. Drugi čisti zavarovalni prihodki se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah in 
vrstah zavarovanj, deloma direktno, deloma po ključu (ključ je enak kot pri prihodkih od naložb).

Vsi prihodki se spremljajo ločeno tudi glede na geografsko razdelitev, ločeno za Slovenijo in druge 
države.

Odhodki

Čisti odhodki za škode, ki se nanašajo na odškodnine, se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupi-
nah in zavarovalnih vrstah. Direktni cenilni stroški se spremljajo ločeno po zavarovalnih vrstah. Del 
cenilnih stroškov, ki se prvotno evidentira po naravnih vrstah stroškov med obratovalnimi stroški, 
se spremlja po zavarovalnih skupinah in zavarovalnih vrstah direktno ter po ključu, ki je enak kot za 
delitev drugih obratovalnih stroškov. 

Spremembe zavarovalno-tehničnih rezervacij (rezervacij za bonuse in popuste ter drugih) se sprem-
ljajo direktno po zavarovalnih skupinah in vrstah zavarovanj. 

Odhodki naložb se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah. Po zavarovalnih vrstah in po posame-
znih vrstah zavarovalno-tehničnih rezervacij so odhodki od naložb razdeljeni po enakem kriteriju kot 
prihodki od naložb. Znotraj posameznih zavarovalnih skupin se odhodki naložb spremljajo ločeno za 
kritno premoženje, kritne sklade in za naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij. 
Slednje se spremljajo ločeno tudi po zavarovalnih skupinah. 

Drugi čisti zavarovalni odhodki se spremljajo ločeno po zavarovalnih skupinah in vrstah zavarovanj, 
deloma direktno, deloma po ključu. Drugi odhodki od zavarovanj in drugi odhodki se spremljajo 
ločeno po zavarovalnih skupinah. Zaradi spremljanja zavarovalno-tehničnega izida so odhodki in stro-
ški nezavarovalnih družb v izkazu poslovnega izida v celoti vključeni med druge odhodke, v pojasnilih 
k računovodskim izkazom pa so ustrezno prikazani tudi po svojih naravnih vrstah. 

Vsi odhodki se spremljajo ločeno tudi glede na geografsko razdelitev, posebej za Slovenijo in za 
druge države. 
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Dodatna razkritja Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

Stroški amortizacije po posameznih področjih poslovanja so razkriti v okviru obratovalnih stroškov 
v [→ poglavju 4.12].

Vrednost nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepre-
mičnin po posameznih odsekih je razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

Skupina Triglav 
Leto 2016

 
Premoženje

 
Življenje

 
Zdravstvo

 
Drugo

 
SKUPAJ

Investicije v neopredmetena sredstva 5.882.534 1.926.445 319.432 39.275 8.167.686

Investicije v opredmetena osnovna sredstva 5.096.370 236.929 201.677 604.424 6.139.400

Investicije v naložbene nepremičnine 597.478 0 0 18.423.463 19.020.941

v EUR

Skupina Triglav  
Leto 2015

 
Premoženje

 
Življenje

 
Zdravstvo

 
Drugo

 
SKUPAJ

Investicije v neopredmetena sredstva 4.657.694 608.150 641.837 148.870 6.056.551

Investicije v opredmetena osnovna sredstva 6.138.992 150.240 290.528 4.570.828 11.150.588

Investicije v naložbene nepremičnine 425.441 0 0 4.463 429.904

Največja izpostavljenost Skupine Triglav posameznim finančnim institucijam znaša:

 � pri premoženjskih zavarovanjih: Nova ljubljanska banka, d.d.: 17.668.797 evrov,

 � pri življenjskih zavarovanjih:  Commerzbank, AG: 66.107.017 evrov

 � pri zdravstvenih zavarovanjih: N.V.Bank Nederlandse Gemeenten: 816.633 evrov,

 � pri nezavarovalnih družbah: Abanka, d.d.: 10.253.509 evrov.
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v EUR

Zavarovalnica Triglav 
Leto 2016

 
Premoženje

 
Življenje

 
SKUPAJ

DODATNI PODATKI IZ IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA    

Investicije v neopredmetena sredstva 4.163.365 1.805.265 5.968.630

Investicije v opredmetena osnovna sredstva 2.943.570 193.806 3.137.376

Investicije v naložbene nepremičnine 269.987 0 269.987

DODATNI PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA    

Amortizacija v tekočem letu -7.572.502 -1.617.712 9.190.214

Odhodki od oslabitve terjatev za premije in regrese -14.181.138 0 14.181.138

Prihodki od odprave oslabitve terjatev 12.581.923 1.727 12.583.650

Odhodki od oslabitve naložbenih nepremičnin 0 0 0

Odhodki od oslabitve drugih terjatev -120.089 -10.724 130.812

Prihodki od odprave oslabitve drugih terjatev 67.000 14.757 81.756

v EUR

Zavarovalnica Triglav 
Leto 2015

 
Premoženje

 
Življenje

 
SKUPAJ

DODATNI PODATKI IZ IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA    

Investicije v neopredmetena sredstva 4.220.723 586.034 4.806.757

Investicije v opredmetena osnovna sredstva 4.412.800 129.928 4.542.728

Investicije v naložbene nepremičnine 18.512.765 0 18.512.765

DODATNI PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA    

Amortizacija v tekočem letu -7.360.629 -1.604.101 8.964.730

Odhodki od oslabitve terjatev za premije in regrese -15.584.813 -6.667 15.591.480

Prihodki od odprave oslabitve terjatev 14.961.629 0 14.961.629

Odhodki od oslabitve naložbenih nepremičnin -996.552 0 996.552

Odhodki od oslabitve drugih terjatev -95.441 -17.876 113.317

Prihodki od odprave oslabitve drugih terjatev 118.855 16.261 135.117

Največja izpostavljenost Zavarovalnice Triglav posameznim finančnim institucijam znaša:

 � pri premoženjskih zavarovanjih: Nova ljubljanska banka, d.d.: 15.036.596 evrov in

 � pri življenjskih zavarovanjih:  Commerzbank, AG: 66.107.017 evrov.



v EUR

2016 2015

Skupina Triglav  
Vseobsegajoči donos po področjih PREMOŽENJE ŽIVLJENJE ZDRAVSTVO DRUGO SKUPAJ PREMOŽENJE ŽIVLJENJE ZDRAVSTVO DRUGO SKUPAJ

ČISTI DOBIČEK OBDOBJA PO OBDAVČITVI 63.293.520 15.587.538 3.303.538 147.178 82.331.774 59.973.409 19.932.426 5.690.619 3.264.740 88.861.194

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI 5.079.234 3.929.216 432.159 1.149.402 10.590.011 13.072.485 5.299.412 769.437 334.965 18.806.369

Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid -413.840 -82.783 -18.680 -17.326 -532.629 158.819 36.305 3.605 -83.581 115.148

Aktuarski čisti dobički/izgube v zvezi z pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki -338.072 -66.960 -18.680 -17.326 -441.038 182.824 40.489 3.605 -83.581 143.337

Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovniizid -75.768 -15.823 0 0 -91.591 -24.005 -4.184 0 0 -28.189

Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid 5.493.074 4.011.999 450.839 1.166.728 11.122.640 -13.231.304 -5.335.717 -773.042 418.546 -18.921.517

Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega   sredstva, razpoložljivega za prodajo 7.664.391 14.080.157 587.841 1.436.565 23.768.954 -15.939.755 -27.589.269 -931.376 994.492 -43.465.908

 - dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 11.550.817 19.433.955 766.785 1.436.565 33.188.122 -8.907.223 -3.721.391 194.931 994.492 -11.439.191

 - prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid -3.886.426 -5.353.798 -178.944 0 -9.419.168 -7.032.532 -23.867.878 -1.126.307 0 -32.026.717

Čisti dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi za  prodajo 89 0 0 0 89 0 -381.226 0 0 -381.226

Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz    prevrednotenja – kapitalska metoda 0 0 0 402.548 402.548 0 30.807 0 -343.792 -312.985

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico 0 -6.554.570 0 0 -6.554.570 0 17.740.272 0 0 17.740.272

Prevedbeni popravek kapitala 634.614 51.805 0 -101.311 585.108 61.261 -16.622 0 6.330 50.969

Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid -2.806.020 -3.565.393 -137.002 -571.074 -7.079.489 2.647.190 4.880.321 158.334 -238.484 7.447.361

VSEOBSEGAJOČI DONOS OBDOBJA PO OBDAVČITVI 68.372.754 19.516.754 3.735.697 1.296.580 92.921.785 46.900.923 14.633.014 4.921.182 3.599.705 70.054.825

Delež obvladujočih lastnikov 67.790.842 19.814.000 3.735.697 1.348.648 92.689.187 47.040.569 14.365.821 4.921.182 3.893.462 70.221.035

Neobvladujoči deleži 581.912 -297.246 0 -52.068 232.598 -139.646 267.193 0 -293.757 -166.210

V EUR

2016 2015

Zavarovalnica Triglav  
Vseobsegajoči donos po področjih

 
Premoženje

 
Življenje

 
SKUPAJ

 
Premoženje

 
Življenje

 
SKUPAJ

Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi 61.127.344 14.206.258 75.333.602 40.333.066 18.172.752 58.505.818

Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi 4.517.734 4.610.781 9.128.515 9.541.648 7.953.479 17.495.126

Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene  v poslovni izid -410.006 -82.783 -492.789 178.600 36.305 214.905

Aktuarski čisti dobički/izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki -334.238 -66.960 -401.198 199.088 40.489 239.577

Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid -75.768 -15.823 -91.591 -20.488 -4.184 -24.672

Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid 4.927.740 4.693.564 9.621.304 -9.720.248 -7.989.784 -17.710.031

Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo 7.387.066 14.802.889 22.189.955 -11.711.142 -30.730.657 -42.441.799

 - dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 8.940.230 19.640.087 28.580.317 -4.113.934 -6.862.923 -10.976.857

 - prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid -1.553.164 -4.837.198 -6.390.362 -7.597.208 -23.867.734 -31.464.942

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico 0 -6.554.570 -6.554.570 0 17.740.272 17.740.272

Davek od drugega vseobsegajočega donosa -2.459.326 -3.554.755 -6.014.081 1.990.894 5.000.601 6.991.496

VSEOBSEGAJOČI DONOS OBDOBJA PO OBDAVČITVI 65.645.078 18.817.039 84.462.117 30.791.418 10.219.273 41.010.692
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 5.12.1 Poročanje po poslovnih segmentih Skupine Triglav

V nadaljevanju sta prikazana izkaz finančnega položaja in izkaz poslovnega izida po poslovnih 
segmentih za tekoče in preteklo leto. 

V postopku konsolidacije so ključne medsebojne izločitve med odseki, ki so vplivale na poslovni izid 
odsekov, naslednje: prihodki in stroški pridobivanja zavarovanj ter prihodki od premij in obratovalni 
stroški. Navedene izločitve niso vplivale na konsolidirani poslovni izid. Ključne medsebojne izločitve, 
ki so vplivale tako na poslovni izid odsekov kot tudi na konsolidirani poslovni izid, so učinki kapitalske 
metode in izločitve oslabitev naložb v odvisne družbe. Ti učinki so izkazani v finančnih prihodkih in 
finančnih odhodkih.

Glavna področja, po katerih poslovodstvo spremlja poslovanje Skupine, so:

 � premoženjska zavarovanja,

 � življenjska zavarovanja,

 � zdravstvena zavarovanja in 

 � nezavarovalne dejavnosti.
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v EUR

31. 12. 2016

Izkaz finančnega položaja PREMOŽENJE ŽIVLJENJE ZDRAVSTVO DRUGO SKUPAJ (pred izločitvami) IZLOČITVE SKUPAJ (po izločitvah)

SREDSTVA 1.710.431.404 1.950.198.994 50.565.069 189.872.226 3.901.067.693 326.182.270 3.574.885.423

Neopredmetena sredstva 66.610.433 2.543.966 957.696 3.711.493 73.823.588 0 73.823.588

Opredmetena osnovna sredstva 87.241.429 11.088.587 1.430.541 8.172.871 107.933.428 0 107.933.428

Odložene terjatve za davek 13.900.553 1.336.641 270.553 285.367 15.793.114 0 15.793.114

Naložbene nepremičnine 53.171.613 2.286.948 0 35.020.188 90.478.749 5.363.971 95.842.720

Finančne naložbe v odvisnih družbah 128.224.747 10.578.066 0 66.439.368 205.242.181 -205.242.181 0

Finančne naložbe v pridruženih družbah 0 4.144.637 0 2.681.763 6.826.400 0 6.826.400

Finančna sredstva 1.027.520.871 1.881.153.435 43.172.848 47.480.986 2.999.328.140 -25.024.859 2.974.303.281

Finančne naložbe 1.027.520.871 1.421.170.613 43.172.848 47.480.986 2.539.345.318 -25.024.859 2.514.320.459

 - v posojila in depozite 99.799.691 65.243.436 94.678 4.384.687 169.522.492 -20.790.854 148.731.638

 - v posesti do zapadlosti 0 231.342.393 0 0 231.342.393 0 231.342.393

 - razpoložljive za prodajo 915.935.021 739.668.176 43.078.170 43.096.299 1.741.777.666 -3.734.594 1.738.043.072

 - vrednotene po pošteni vrednosti 11.786.159 384.916.608 0 0 396.702.767 -499.411 396.203.356

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 459.982.822 0 0 459.982.822 0 459.982.822

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 146.560.701 45.965 65.090 0 146.671.756 -69.586.973 77.084.783

Terjatve 164.484.623 5.305.518 4.490.337 10.191.907 184.472.385 -31.551.296 152.921.089

 - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 82.083.004 613.437 4.077.473 0 86.773.914 -2.714.748 84.059.166

 - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 59.119.683 9.485 36.998 0 59.166.166 -24.066.316 35.099.850

 - terjatve za odmerjeni davek 747.686 154 0 142.436 890.276 0 890.276

 - druge terjatve 22.534.250 4.682.442 375.866 10.049.471 37.642.029 -4.770.232 32.871.797

Druga sredstva 2.766.763 46.341 18.490 931.591 3.763.185 -140.932 3.622.253

Denar in denarni ustrezniki 19.949.671 31.668.890 159.514 13.936.399 65.714.474 0 65.714.474

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 0 0 0 1.020.293 1.020.293 0 1.020.293

 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 1.710.431.404 1.950.198.994 50.565.069 189.872.226 3.901.067.693 326.182.270 3.574.885.423

Kapital 591.821.655 157.208.258 29.592.588 166.050.727 944.673.228 -200.323.481 744.349.747

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 591.821.655 157.208.258 29.592.588 166.050.727 944.673.228 -210.717.714 733.955.514

 - osnovni kapital 115.729.153 42.885.603 25.822.144 92.230.534 276.667.434 -202.966.042 73.701.392

 - kapitalske rezerve 42.947.231 13.658.827 0 25.088.124 81.694.182 -28.205.492 53.488.690

 - rezerve iz dobička 253.088.684 46.665.650 222.038 1.956.708 301.933.080 3.602.377 305.535.457

 - presežek iz prevrednotenja 59.890.604 15.157.857 1.493.135 22.201.532 98.743.128 -11.008.000 87.735.128

 - zadržani čisti poslovni izid 91.831.887 22.941.388 951.202 13.663.954 129.388.431 43.804.438 173.192.869

 - čisti poslovni izid poslovnega leta 31.031.308 17.001.668 1.104.069 10.995.776 60.132.821 -15.916.344 44.216.477

 - prevedbeni popravek kapitala -2.697.212 -1.102.735 0 -85.901 -3.885.848 -28.651 -3.914.499

Neobvladujoči delež kapitala 0 0 0 0 0 10.394.233 10.394.233

Podrejene obveznosti 11.073.221 10.029.887 1.500.000 0 22.603.108 -5.734.006 16.869.102

Zavarovalno-tehnične rezervacije 963.579.734 1.295.414.018 12.364.372 0 2.271.358.124 -68.252.900 2.203.105.224

 - prenosne premije 275.336.728 462.864 2.463.639 0 278.263.231 -14.623.611 263.639.620

 - matematične rezervacije 0 1.272.092.349 0 0 1.272.092.349 1.446.259 1.273.538.608

 - škodne rezervacije 662.116.426 18.911.900 9.105.769 0 690.134.095 -54.893.200 635.240.895

 -  druge zavarovalno-tehnične rezervacije 26.126.580 3.946.905 794.964 0 30.868.449 -182.348 30.686.101

Zavarovalno–tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, 
ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 457.683.091 0 0 457.683.091 0 457.683.091

Rezervacije za zaposlence 10.490.082 1.981.637 477.216 601.329 13.550.264 0 13.550.264

Druge rezervacije 1.623.462 1.714.200 258.023 375.532 3.971.217 0 3.971.217

Odložene obveznosti za davek 13.424.776 8.868.633 0 3.107.135 25.400.544 0 25.400.544

Druge finančne obveznosti 5.088.991 1.112.067 99.125 1.164.440 7.464.623 -2.175.930 5.288.693

Obveznosti iz poslovanja 57.976.553 7.925.969 2.416.732 991.817 69.311.071 -27.282.876 42.028.195

 - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 6.837.341 7.912.022 2.386.126 0 17.135.489 -1.115.469 16.020.020

 - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 49.252.099 13.947 30.606 0 49.296.652 -26.167.407 23.129.245

 - obveznosti za odmerjeni davek 1.887.113 0 0 991.817 2.878.930 0 2.878.930

Ostale obveznosti 55.352.930 8.261.234 3.857.013 17.581.246 85.052.423 -22.413.077 62.639.346

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 0 0 0 0 0 0 0
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Izkaz finančnega položaja PREMOŽENJE ŽIVLJENJE ZDRAVSTVO DRUGO SKUPAJ (pred izločitvami) IZLOČITVE SKUPAJ (po izločitvah)

SREDSTVA 1.679.001.567 1.889.678.781 50.604.574 210.850.496 3.830.135.418 336.678.618 3.493.456.800

Neopredmetena sredstva 63.377.779 1.712.780 719.922 4.428.428 70.238.909 -106.577 70.132.332

Opredmetena osnovna sredstva 86.951.057 10.775.245 1.441.300 24.002.591 123.170.193 -1.359.833 121.810.360

Odložene terjatve za davek 14.008.148 1.289.370 560.675 511.746 16.369.939 -376.251 15.993.688

Naložbene nepremičnine 62.922.320 2.340.472 0 14.260.530 79.523.322 -48.039 79.475.283

Finančne naložbe v odvisnih družbah 133.536.347 11.644.151 0 55.021.301 200.201.799 -200.201.799 0

Finančne naložbe v pridruženih družbah 0 4.206.493 0 5.516.391 9.722.884 -2.783.184 6.939.700

Finančna sredstva 968.653.371 1.835.345.188 43.252.890 53.452.910 2.900.704.359 -27.267.576 2.873.436.783

Finančne naložbe 968.653.371 1.370.611.265 43.252.890 53.452.910 2.435.970.436 -27.267.576 2.408.702.860

 - v posojila in depozite 99.310.574 91.929.553 3.450.433 12.631.671 207.322.231 -23.450.012 183.872.219

 - v posesti do zapadlosti 0 242.406.400 0 0 242.406.400 0 242.406.400

 - razpoložljive za prodajo 858.642.721 671.189.004 39.802.457 40.821.239 1.610.455.421 -2.773.783 1.607.681.638

 - vrednotene po pošteni vrednosti 10.700.076 365.086.308 0 0 375.786.384 -1.043.781 374.742.603

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 464.733.923 0 0 464.733.923 0 464.733.923

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 135.405.518 18.982 9.264 0 135.433.764 -66.709.459 68.724.305

Terjatve 192.056.461 7.410.928 4.543.950 21.340.783 225.352.122 -58.908.389 166.443.733

 - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 81.032.421 590.747 3.609.052 0 85.232.220 -1.983.214 83.249.006

 - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 73.340.738 31.639 33.225 0 73.405.602 -30.581.934 42.823.668

 - terjatve za odmerjeni davek 293.547 154 0 7.572 301.273 0 301.273

 - druge terjatve 37.389.755 6.788.388 901.673 21.333.211 66.413.027 -26.343.241 40.069.786

Druga sredstva 4.216.294 95.710 41.536 4.350.746 8.704.286 -569.524 8.134.762

Denar in denarni ustrezniki 17.874.272 14.839.462 35.037 17.073.947 49.822.718 -1.893.950 47.928.768

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 0 0 0 10.891.123 10.891.123 23.545.963 34.437.086

 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 1.679.001.567 1.889.678.781 50.604.574 210.850.496 3.830.135.418 336.678.618 3.493.456.800

Kapital 546.002.252 154.237.056 27.937.085 164.399.854 892.576.247 -188.531.748 704.044.499

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 546.002.252 154.237.056 27.937.085 164.399.854 892.576.247 -199.650.382 692.925.865

 - osnovni kapital 114.852.545 41.915.113 25.822.144 159.318.064 341.907.866 -268.206.474 73.701.392

 - kapitalske rezerve 42.947.231 13.658.828 0 29.208.975 85.815.034 -30.859.122 54.955.912

 - rezerve iz dobička 256.014.524 47.036.141 102.761 2.780.443 305.933.869 -4.988.403 300.945.466

 - presežek iz prevrednotenja 55.437.376 12.282.668 1.060.976 20.795.083 89.576.103 -12.008.784 77.567.319

 - zadržani čisti poslovni izid 40.642.684 18.952.322 0 -36.651.961 22.943.045 81.560.829 104.503.874

 - čisti poslovni izid poslovnega leta 38.725.413 21.541.846 951.204 -10.352.735 50.865.728 34.936.824 85.802.552

 - prevedbeni popravek kapitala -2.617.521 -1.149.862 0 -698.015 -4.465.398 -45.085 -4.510.483

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

Neobvladujoči delež kapitala 0 0 0 0 0 11.118.634 11.118.634

Podrejene obveznosti 12.437.213 10.028.667 1.500.000 0 23.965.880 -5.213.628 18.752.252

Zavarovalno–tehnične rezervacije 954.328.993 1.243.003.784 12.802.170 0 2.210.134.947 -66.739.736 2.143.395.211

 - prenosne premije 264.095.070 437.990 1.967.811 0 266.500.871 -14.442.915 252.057.956

 - matematične rezervacije 0 1.219.737.727 0 0 1.219.737.727 0 1.219.737.727

 - škodne rezervacije 665.542.581 20.097.217 9.344.074 0 694.983.872 -52.296.821 642.687.051

 - druge zavarovalno-tehnične rezervacije 24.691.342 2.730.850 1.490.285 0 28.912.477 0 28.912.477

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, 
ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 457.046.912 0 0 457.046.912 0 457.046.912

Rezervacije za zaposlence 9.228.780 1.844.498 377.843 1.307.063 12.758.184 -533.053 12.225.131

Druge rezervacije 1.287.507 1.824.621 256.630 3.039.196 6.407.954 -2.553.110 3.854.844

Odložene obveznosti za davek 15.923.234 5.012.534 0 2.253.028 23.188.796 0 23.188.796

Druge finančne obveznosti 2.123.870 1.111.726 98.854 17.482.923 20.817.373 -17.033.091 3.784.282

Obveznosti iz poslovanja 70.745.189 6.492.542 3.930.080 259.979 81.427.790 -33.039.065 48.388.725

 - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 7.160.205 6.464.014 3.908.662 0 17.532.881 -914.953 16.617.928

 - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 60.130.067 22.394 21.418 0 60.173.879 -32.120.249 28.053.630

 - obveznosti za odmerjeni davek 3.454.917 6.134 0 259.979 3.721.030 -3.863 3.717.167

Ostale obveznosti 66.924.529 9.076.441 3.701.912 22.108.453 101.811.335 -35.469.360 66.341.975

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 0 0 0 0 0 12.434.173 12.434.173
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Izkaz poslovnega izida PREMOŽENJE ŽIVLJENJE ZDRAVSTVO DRUGO SKUPAJ PREMOŽENJE ŽIVLJENJE ZDRAVSTVO DRUGO SKUPAJ

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 523.385.136 212.395.932 113.812.933 0 849.594.001 518.250.582 212.521.192 108.395.450 0 839.167.224

 - obračunane kosmate zavarovalne premije 609.255.380 212.562.325 114.186.110 0 936.003.815 598.195.059 212.546.504 108.374.702 0 919.116.265

 - obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje -79.063.138 -17.811 0 0 -79.080.949 -77.024.897 -20.737 0 0 -77.045.634

 - sprememba prenosnih premij -6.807.106 -148.582 -373.177 0 -7.328.865 -2.919.580 -4.575 20.748 0 -2.903.407

Skupaj prihodki od finančnih sredstev 51.491.182 92.331.909 1.084.435 1.109.959 146.017.485 65.263.497 231.305.439 2.081.917 2.257.721 300.908.574

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah 2.928.469 297 0 187.808 3.116.574 2.737.091 1.692.712 0 1.024.797 5.454.600

 - dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo 
kapitalske metode 0 297 0 187.808 188.105 0 0 0 1.024.797 1.024.797

 - obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - spremembe poštene vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - dobički od prodaje 2.928.469 0 0 0 2.928.469 2.737.091 1.692.712 0 0 4.429.803

 - drugi finančni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prihodki od drugih finančnih sredstev 48.562.713 68.877.335 1.084.435 922.151 119.446.634 62.526.406 136.735.933 2.081.917 1.232.924 202.577.180

 - obresti 27.343.518 40.731.024 737.088 23.944 68.835.574 30.029.389 40.276.814 810.115 126.230 71.242.548

 - dividende 1.929.416 778.555 0 648.798 3.356.769 1.578.310 1.070.818 0 569.392 3.218.520

 - sprememba poštene vrednosti 208.040 7.605.724 0 0 7.813.764 3.890.812 35.399.997 0 0 39.290.809

 - dobički od prodaje 16.002.196 17.426.228 347.231 203.434 33.979.089 18.254.536 57.721.163 1.271.796 230.010 77.477.505

 - drugi finančni prihodki 3.079.543 2.335.804 116 45.975 5.461.438 8.773.359 2.267.141 6 307.292 11.347.798

Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 23.454.277 0 0 23.454.277 0 92.876.794 0 0 92.876.794

Drugi zavarovalni prihodki 5.280.492 70.982 40.698 0 5.392.172 6.997.314 347.086 86.558 0 7.430.958

 - prihodki od provizij 191.692 61.101 0 0 252.793 2.182.847 311.789 0 0 2.494.636

 - drugi prihodki od zavarovalnih poslov 5.088.800 9.881 40.698 0 5.139.379 4.814.467 35.297 86.558 0 4.936.322

Drugi prihodki 8.745.715 96.490 70.929 44.624.041 53.537.175 5.620.632 1.635.822 40.005 69.963.797 77.260.256

Čisti odhodki za škode 295.134.571 181.020.651 100.947.196 0 577.102.418 296.915.115 178.527.944 94.900.235 0 570.343.294

 - obračunani kosmati zneski škod 329.541.358 182.237.935 94.240.276 0 606.019.569 330.011.987 178.448.266 86.380.263 0 594.840.516

 - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev -21.683.882 -8.138 0 0 -21.692.020 -23.519.322 -16.075 0 0 -23.535.397

 - spremembe škodnih rezervacij -12.722.905 -1.209.146 -243.149 0 -14.175.200 -9.577.550 95.753 1.050.802 0 -8.430.995

 - odhodki za izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj 0 0 6.950.069 0 6.950.069 0 0 7.469.170 0 7.469.170

Sprememba drugih zavarovalnotehničnih rezervacij 575.645 48.482.291 695.321 0 47.211.325 294.167 60.636.822 2.263 0 60.340.392

Sprememba zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 776.648 0 0 776.648 0 1.882.145 0 0 1.882.145

Odhodki za bonuse in popuste 11.322.695 8.935 0 0 11.331.630 10.199.444 3.515 0 0 10.202.959

Obratovalni stroški 165.281.584 32.633.456 10.760.668 0 208.675.708 159.840.354 32.246.863 9.708.916 0 201.796.133

 - stroški pridobivanja zavarovanj 118.898.565 18.935.819 3.168.629 0 141.003.013 114.029.487 19.339.326 2.789.606 0 136.158.419

 - drugi obratovalni stroški 46.383.019 13.697.637 7.592.039 0 67.672.695 45.810.867 12.907.537 6.919.310 0 65.637.714

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti 19.444.975 20.577.551 44.482 2.466.871 42.533.879 29.200.580 150.083.982 182.081 900.613 180.367.256

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah 738.755 0 0 2.435.436 3.174.191 4 18.800 0 1.141.611 1.160.415

 - izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo 
kapitalske metode 0 0 0 247.812 247.812 0 18.800 0 276.458 295.258

 - obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - sprememba poštene vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 738.755 0 0 2.187.624 2.926.379 0 0 0 865.153 865.153

 - trajne oslabitve 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

 - drugi finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki od drugih finančnih sredstev in obveznosti 18.706.220 19.071.747 44.482 31.435 37.853.884 29.200.576 66.632.220 182.081 -240.998 95.773.879

 - obresti 683.523 590.025 0 40.957 1.314.505 1.115.699 687.215 0 374.532 2.177.446

 - sprememba poštene vrednosti 385.818 6.502.259 0 394 6.888.471 1.728.879 47.808.348 0 74 49.537.301

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 9.348.133 10.116.648 9.685 -23.444 19.451.022 7.232.495 15.101.943 145.488 -676.029 21.803.897

 - trajne oslabitve 3.162.126 34.899 0 0 3.197.025 3.638.012 189.433 0 0 3.827.445

 - drugi finančni odhodki 5.126.620 1.827.916 34.797 13.528 7.002.861 15.485.491 2.845.281 36.593 60.425 18.427.790

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 1.505.804 0 0 1.505.804 0 83.432.962 0 0 83.432.962

Drugi zavarovalni odhodki 14.764.900 1.870.761 402.684 0 17.038.345 16.909.788 1.042.941 259.417 0 18.212.146

Drugi odhodki 12.639.440 1.811.607 82.068 40.199.675 54.732.790 14.300.153 1.605.296 80.293 66.923.558 82.909.300

 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 70.890.005 17.713.413 3.467.218 3.067.454 95.138.090 69.060.758 23.544.321 5.475.251 4.397.347 102.477.677

Odhodek za davek 7.596.485 2.125.875 163.680 2.920.276 12.806.316 9.087.349 3.611.895 -215.368 1.132.607 13.616.483

ČISTI POSLOVNI IZID 63.293.520 15.587.538 3.303.538 147.178 82.331.774 59.973.409 19.932.426 5.690.619 3.264.740 88.861.194

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe 62.831.756 15.601.233 3.303.538 199.226 81.935.753 59.978.948 19.597.367 5.690.619 3.558.501 88.825.435

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev 461.764 -13.695 0 -52.048 396.021 -5.539 335.059 0 -293.761 35.759
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 5.12.2 Poročanje po poslovnih segmentih Zavarovalnice Triglav

v EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Izkaz finančnega položaja PREMOŽENJE ŽIVLJENJE SKUPAJ PREMOŽENJE ŽIVLJENJE SKUPAJ

SREDSTVA 1.197.481.419 1.564.001.358 2.761.482.778 1.174.656.551 1.533.101.808 2.707.758.359

Neopredmetena sredstva 53.370.950 2.513.617 55.884.567 51.469.624 1.674.020 53.143.644

Opredmetena osnovna sredstva 57.112.392 9.118.064 66.230.456 57.485.007 9.549.987 67.034.994

Odložene terjatve za davek 13.442.264 1.296.951 14.739.215 13.476.586 1.250.401 14.726.987

Naložbene nepremičnine 48.345.052 1.266.365 49.611.417 51.575.234 1.295.574 52.870.808

Finančne naložbe v odvisnih družbah 122.086.439 8.545.999 130.632.438 126.143.038 8.545.998 134.689.036

Finančne naložbe v pridruženih družbah 0 9.503.047 9.503.047 0 7.259.875 7.259.875

Finančna sredstva 733.241.225 1.513.302.645 2.246.543.870 699.630.730 1.494.809.747 2.194.440.477

Finančne naložbe: 733.241.225 1.079.259.376 1.812.500.601 699.630.730 1.048.220.186 1.747.850.916

 - v posojila in depozite 38.389.616 44.008.278 82.397.894 40.234.999 68.346.748 108.581.747

 - v posesti do zapadlosti 0 168.983.706 168.983.706 0 178.250.255 178.250.255

 - razpoložljive za prodajo 687.302.729 678.146.717 1.365.449.446 651.006.775 617.271.546 1.268.278.321

 - vrednotene po pošteni vrednosti 7.548.880 188.120.675 195.669.555 8.388.956 184.351.637 192.740.593

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 434.043.269 434.043.269 0 446.589.561 446.589.561

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 76.416.041 39.066 76.455.107 69.916.901 18.493 69.935.394

Terjatve 79.220.347 3.059.256 82.279.603 98.253.231 5.062.276 103.315.507

 - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 58.026.869 464.734 58.491.603 57.484.337 474.676 57.959.013

 - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 7.536.781 1.315 7.538.096 12.204.759 14.439 12.219.198

 - terjatve za odmerjeni davek 0 0 0 0 0 0

 - druge terjatve 13.656.697 2.593.207 16.249.904 28.564.135 4.573.161 33.137.296

Druga sredstva 1.946.367 3.044 1.949.412 2.784.635 7.044 2.791.679

Denar in denarni ustrezniki 12.300.342 15.353.304 27.653.646 3.921.565 3.628.393 7.549.958

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 1.197.481.419 1.564.001.358 2.761.482.778 1.174.656.551 1.533.101.808 2.707.758.359

Kapital 448.114.222 115.274.895 563.389.117 416.857.921 113.702.351 530.560.272

 - osnovni kapital 51.340.540 22.360.852 73.701.392 51.340.540 22.360.852 73.701.392

 - kapitalske rezerve 40.344.978 13.067.907 53.412.884 40.344.978 13.067.907 53.412.884

 - rezerve iz dobička 243.448.752 45.513.891 288.962.643 237.152.390 45.513.891 282.666.281

 - presežek iz prevrednotenja 48.073.456 16.816.861 64.890.318 43.547.114 12.204.329 55.751.443

 - zadržani čisti poslovni izid 41.379.152 3.309.126 44.688.278 4.828.190 2.382.620 7.210.810

 - čisti poslovni izid poslovnega leta 23.527.344 14.206.258 37.733.602 39.644.710 18.172.752 57.817.462

Podrejene obveznosti 11.073.221 10.029.887 21.103.108 11.072.611 10.028.667 21.101.278

Zavarovalno–tehnične rezervacije 663.716.670 981.461.141 1.645.177.811 667.217.986 947.726.143 1.614.944.129

 - prenosne premije 188.067.543 420.333 188.487.876 180.141.569 417.422 180.558.991

 - matematične rezervacije 0 959.268.937 959.268.937 0 925.402.898 925.402.898

 - škodne rezervacije 453.377.312 17.863.463 471.240.775 467.032.829 19.214.892 486.247.722

 - druge zavarovalno-tehnične rezervacije 22.271.815 3.908.408 26.180.223 20.043.588 2.690.931 22.734.518

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 431.125.308 431.125.308 0 438.920.157 438.920.157

Rezervacije za zaposlence 8.690.246 1.857.268 10.547.514 7.559.612 1.629.426 9.189.038

Druge rezervacije 577.969 111.700 689.669 381.762 0 381.762

Odložene obveznosti za davek 11.434.105 10.370.519 21.804.624 14.179.377 6.815.763 20.995.140

Druge finančne obveznosti 1.852.710 0 1.852.710 1.752.990 0 1.752.990

Obveznosti iz poslovanja 18.179.880 6.272.070 24.451.951 18.165.801 5.720.912 23.886.713

 - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 4.930.272 6.272.070 11.202.342 5.270.069 5.715.512 10.985.581

 - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 11.507.585 0 11.507.586 10.259.196 5.400 10.264.596

 - obveznosti za odmerjeni davek 1.742.023 0 1.742.023 2.636.536 0 2.636.536

Druge obveznosti 33.842.396 7.498.570 41.340.966 37.468.491 8.558.389 46.026.880



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

2016

Poslovno  
poročilo           

Upravljanje s 
tveganji   

Računovodsko 
poročilo Kazalo << >>335

Splošne informacije

v EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Izkaz poslovnega izida PREMOŽENJE ŽIVLJENJE SKUPAJ PREMOŽENJE ŽIVLJENJE SKUPAJ

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 339.908.447 169.856.757 509.765.204 342.706.800 174.333.436 517.040.236

 - obračunane kosmate zavarovalne premije 422.860.052 170.268.959 593.129.011 411.536.169 174.724.776 586.260.945

 - obračunana premija, oddana v pozavarovanje in   sozavarovanje -78.099.107 -409.291 -78.508.398 -72.073.868 -386.750 -72.460.618

 - sprememba prenosnih premij -4.852.498 -2.911 -4.855.409 3.244.499 -4.590 3.239.909

Skupaj prihodki od finančnih sredstev 43.583.122 72.413.992 115.997.114 70.575.579 204.307.590 274.883.169

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah 9.774.628 62.153 9.836.781 29.275.772 2.412.367 31.688.139

 - obresti 857.579 0 857.579 1.985.141 0 1.985.141

 - dividende 0 62.153 62.153 26.905.819 2.412.367 29.318.186

 - dobički od prodaje 8.911.599 0 8.911.599 376.413 0 376.413

 - drugi finančni prihodki 5.450 0 5.450 8.399 0 8.399

Prihodki od drugih finančnih sredstev 33.808.494 49.275.625 83.084.119 41.299.807 110.022.606 151.322.413

 - obresti 18.803.992 29.552.144 48.356.136 20.330.127 28.587.457 48.917.584

 - dividende 1.770.834 596.811 2.367.645 1.494.241 989.813 2.484.054

 - spremembe poštene vrednosti 20.948 1.687.166 1.708.114 3.525.559 22.727.877 26.253.436

 - dobički od prodaje 12.285.124 16.967.581 29.252.705 12.907.061 55.634.928 68.541.989

 - drugi finančni prihodki 927.596 471.923 1.399.519 3.042.819 2.082.531 5.125.350

Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 23.076.214 23.076.214 0 91.872.617 91.872.617

Drugi zavarovalni prihodki 19.074.180 85.969 19.160.149 17.349.033 334.798 17.683.831

 - prihodki od provizij 15.115.964 85.902 15.201.866 12.661.828 334.798 12.996.626

 - drugi prihodki od zavarovalnih poslov 3.958.216 67 3.958.283 4.687.205 0 4.687.205

Drugi prihodki 8.987.440 3.658.175 12.645.615 5.219.708 4.039.244 9.258.952

Čisti odhodki za škode 188.656.282 162.083.483 350.739.765 189.964.845 159.633.465 349.598.310

 - obračunani kosmati zneski škod 227.621.163 163.615.157 391.236.320 230.472.707 160.094.850 390.567.557

 - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev -20.519.696 -159.671 -20.679.367 -24.305.147 -613.809 -24.918.956

 - spremembe škodnih rezervacij -18.445.185 -1.372.003 -19.817.188 -16.202.715 152.424 -16.050.291

Sprememba drugih zavarovalnotehničnih rezervacij 550.376 28.208.149 28.758.525 737.495 39.994.720 39.257.225

Sprememba zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 7.469.473 7.469.473 0 4.032.292 4.032.292

Odhodki za bonuse in popuste 9.108.703 0 9.108.703 8.265.040 0 8.265.040

Obratovalni stroški 111.447.026 30.782.572 142.229.598 107.699.032 30.162.937 137.861.969

 - stroški pridobivanja zavarovanj 81.862.364 20.725.169 102.587.533 78.975.624 20.633.364 99.608.988

 - drugi obratovalni stroški 29.584.662 10.057.403 39.642.065 28.723.408 9.529.573 38.252.981

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti 16.003.185 14.160.209 30.163.394 66.316.362 133.750.753 200.067.115

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah 551.754 0 551.754 47.292.586 0 47.292.586

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 544.414 0 544.414 882.000 0 882.000

 - trajne oslabitve 0 0 0 46.351.490 0 46.351.490

 - drugi finančni odhodki 7.340 0 7.340 59.096 0 59.096

Odhodki od drugih finančnih sredstev in obveznosti 15.451.431 12.801.425 28.252.856 19.023.776 50.317.791 69.341.567

 - obresti 764.078 618.986 1.383.064 1.180.586 719.656 1.900.242

 - spremembe poštene vrednosti 309.525 1.575.491 1.885.016 1.554.335 32.514.026 34.068.361

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 8.547.686 9.610.849 18.158.535 5.595.339 14.907.416 20.502.755

 - trajne oslabitve 3.097.058 0 3.097.058 231.310 0 231.310

 - drugi finančni odhodki 2.733.084 996.099 3.729.183 10.462.206 2.176.693 12.638.899

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 1.358.784 1.358.784 0 83.432.962 83.432.962

Drugi zavarovalni odhodki 8.229.970 246.109 8.476.079 7.603.408 232.591 7.835.999

Drugi odhodki 10.463.310 1.680.379 12.143.689 10.071.067 1.508.258 11.579.325

 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 67.094.337 16.323.465 83.417.802 46.668.861 21.764.636 68.433.497

Davek od dohodka 5.966.993 2.117.207 8.084.200 6.335.795 3.591.884 9.927.679

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 61.127.344 14.206.258 75.333.602 40.333.066 18.172.752 58.505.818
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 5.12.3 Poročanje po območjih poslovanja Skupine Triglav

v EUR

31. 12. 2016

Izkaz finančnega položaja SLOVENIJA TUJINA SKUPAJ (pred izločitvami) IZLOČITVE SKUPAJ (po izločitvah)

SREDSTVA 3.530.198.569 370.869.124 3.901.067.693 326.182.270 3.574.885.423

Neopredmetena sredstva 60.636.141 13.187.447 73.823.588 0 73.823.588

Opredmetena osnovna sredstva 72.319.690 35.613.738 107.933.428 0 107.933.428

Odložene terjatve za davek 15.295.135 497.979 15.793.114 0 15.793.114

Naložbene nepremičnine 76.022.350 14.456.399 90.478.749 5.363.971 95.842.720

Finančne naložbe v odvisnih družbah 198.843.920 6.398.261 205.242.181 -205.242.181 0

Finančne naložbe v pridruženih družbah 6.826.400 0 6.826.400 0 6.826.400

Finančna sredstva 2.776.715.851 222.612.289 2.999.328.140 -25.024.859 2.974.303.281

Finančne naložbe 2.335.975.934 203.369.384 2.539.345.318 -25.024.859 2.514.320.459

 - v posojila in depozite 104.567.347 64.955.145 169.522.492 -20.790.854 148.731.638

 - v posesti do zapadlosti 212.410.092 18.932.301 231.342.393 0 231.342.393

 - razpoložljive za prodajo 1.628.468.878 113.308.788 1.741.777.666 -3.734.594 1.738.043.072

 - vrednotene po pošteni vrednosti 390.529.617 6.173.150 396.702.767 -499.411 396.203.356

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 440.739.917 19.242.905 459.982.822 0 459.982.822

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 126.409.373 20.262.383 146.671.756 -69.586.973 77.084.783

Terjatve 139.051.920 45.420.465 184.472.385 -31.551.296 152.921.089

 - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 62.579.234 24.194.680 86.773.914 -2.714.748 84.059.166

 - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 52.836.852 6.329.314 59.166.166 -24.066.316 35.099.850

 - terjatve za odmerjeni davek 687.497 202.779 890.276 0 890.276

 - druge terjatve 22.948.337 14.693.692 37.642.029 -4.770.232 32.871.797

Druga sredstva 2.153.552 1.609.633 3.763.185 -140.932 3.622.253

Denar in denarni ustrezniki 54.903.944 10.810.530 65.714.474 0 65.714.474

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 1.020.293 0 1.020.293 0 1.020.293

 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 3.530.198.569 370.869.124 3.901.067.693 326.182.270 3.574.885.423

Kapital 843.069.531 101.603.697 944.673.228 -200.323.481 744.349.747

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 843.069.531 101.603.697 944.673.228 -210.717.714 733.955.514

 - osnovni kapital 183.946.127 92.721.307 276.667.434 -202.966.042 73.701.392

 - kapitalske rezerve 80.238.633 1.455.549 81.694.182 -28.205.492 53.488.690

 - rezerve iz dobička 292.830.748 9.102.332 301.933.080 3.602.377 305.535.457

 - presežek iz prevrednotenja 93.773.260 4.969.868 98.743.128 -11.008.000 87.735.128

 - zadržani čisti poslovni izid 133.115.418 -3.726.987 129.388.431 43.804.438 173.192.869

 - čisti poslovni izid poslovnega leta 59.165.345 967.476 60.132.821 -15.916.344 44.216.477

 - prevedbeni popravek kapitala 0 -3.885.848 -3.885.848 -28.651 -3.914.499

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

Neobvladujoči delež kapitala 0 0 0 10.394.233 10.394.233

Podrejene obveznosti 22.603.108 0 22.603.108 -5.734.006 16.869.102

Zavarovalno-tehnične rezervacije 2.064.922.488 206.435.636 2.271.358.124 -68.252.900 2.203.105.224

 - prenosne premije 214.691.367 63.571.864 278.263.231 -14.623.611 263.639.620

 - matematične rezervacije 1.215.423.328 56.669.021 1.272.092.349 1.446.259 1.273.538.608

 - škodne rezervacije 607.358.659 82.775.436 690.134.095 -54.893.200 635.240.895

 - druge zavarovalno-tehnične rezervacije 27.449.134 3.419.315 30.868.449 -182.348 30.686.101

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje 438.557.715 19.125.376 457.683.091 0 457.683.091

Rezervacije za zaposlence 11.734.153 1.816.111 13.550.264 0 13.550.264

Druge rezervacije 2.817.708 1.153.509 3.971.217 0 3.971.217

Odložene obveznosti za davek 24.295.651 1.104.893 25.400.544 0 25.400.544

Druge finančne obveznosti 3.262.821 4.201.802 7.464.623 -2.175.930 5.288.693

Obveznosti iz poslovanja 59.136.359 10.174.712 69.311.071 -27.282.876 42.028.195

 - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 14.216.505 2.918.984 17.135.489 -1.115.469 16.020.020

 - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 42.225.370 7.071.282 49.296.652 -26.167.407 23.129.245

 - obveznosti za odmerjeni davek 2.694.484 184.446 2.878.930 0 2.878.930

Ostale obveznosti 59.799.035 25.253.388 85.052.423 -22.413.077 62.639.346

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 0 0 0 0 0
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Izkaz finančnega položaja SLOVENIJA TUJINA SKUPAJ (pred izločitvami) IZLOČITVE SKUPAJ (po izločitvah)

SREDSTVA 3.475.955.971 354.179.447 3.830.135.418 336.678.618 3.493.456.800

Neopredmetena sredstva 58.308.428 11.930.481 70.238.909 -106.577 70.132.332

Opredmetena osnovna sredstva 88.915.999 34.254.194 123.170.193 -1.359.833 121.810.360

Odložene terjatve za davek 15.692.464 677.475 16.369.939 -376.251 15.993.688

Naložbene nepremičnine 62.223.242 17.300.080 79.523.322 -48.039 79.475.283

Finančne naložbe v odvisnih družbah 191.482.451 8.719.348 200.201.799 -200.201.799 0

Finančne naložbe v pridruženih družbah 9.722.884 0 9.722.884 -2.783.184 6.939.700

Finančna sredstva 2.703.969.214 196.735.145 2.900.704.359 -27.267.576 2.873.436.783

Finančne naložbe 2.257.379.652 178.590.784 2.435.970.436 -27.267.576 2.408.702.860

 - v posojila in depozite 147.216.758 60.105.473 207.322.231 -23.450.012 183.872.219

 - v posesti do zapadlosti 223.562.676 18.843.724 242.406.400 0 242.406.400

 - razpoložljive za prodajo 1.514.419.654 96.035.767 1.610.455.421 -2.773.783 1.607.681.638

 - vrednotene po pošteni vrednosti 372.180.564 3.605.820 375.786.384 -1.043.781 374.742.603

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 446.589.562 18.144.361 464.733.923 0 464.733.923

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 116.118.364 19.315.400 135.433.764 -66.709.459 68.724.305

Terjatve 179.223.864 46.128.258 225.352.122 -58.908.389 166.443.733

 - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 61.568.523 23.663.697 85.232.220 -1.983.214 83.249.006

 - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 66.267.315 7.138.287 73.405.602 -30.581.934 42.823.668

 - terjatve za odmerjeni davek 1.520 299.753 301.273 0 301.273

 - druge terjatve 51.386.506 15.026.521 66.413.027 -26.343.241 40.069.786

Druga sredstva 6.472.963 2.231.323 8.704.286 -569.524 8.134.762

Denar in denarni ustrezniki 32.934.975 16.887.743 49.822.718 -1.893.950 47.928.768

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 10.891.123 0 10.891.123 23.545.963 34.437.086

 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 3.475.955.971 354.179.447 3.830.135.418 336.678.618 3.493.456.800

Kapital 805.360.060 87.216.187 892.576.247 -188.531.748 704.044.499

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 805.360.060 87.216.187 892.576.247 -199.650.382 692.925.865

 - osnovni kapital 254.276.474 87.631.393 341.907.866 -268.206.474 73.701.392

 - kapitalske rezerve 84.359.485 1.455.549 85.815.034 -30.859.122 54.955.912

 - rezerve iz dobička 289.215.855 16.718.014 305.933.869 -4.988.403 300.945.466

 - presežek iz prevrednotenja 86.744.877 2.831.226 89.576.103 -12.008.784 77.567.319

 - zadržani čisti poslovni izid 28.608.097 -5.665.052 22.943.045 81.560.829 104.503.874

 - čisti poslovni izid poslovnega leta 62.155.272 -11.289.544 50.865.729 34.936.824 85.802.552

 - prevedbeni popravek kapitala 0 -4.465.398 -4.465.398 -45.085 -4.510.483

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

Neobvladujoči delež kapitala 0 0 0 11.118.634 11.118.634

Podrejene obveznosti 22.601.278 1.364.602 23.965.880 -5.213.628 18.752.252

Zavarovalno-tehnične rezervacije 2.012.095.221 198.039.726 2.210.134.947 -66.739.736 2.143.395.211

 - prenosne premije 206.018.138 60.482.733 266.500.871 -14.442.915 252.057.956

 - matematične rezervacije 1.168.121.665 51.616.062 1.219.737.727 0 1.219.737.727

 - škodne rezervacije 613.576.044 81.407.828 694.983.872 -52.296.821 642.687.051

 - druge zavarovalno-tehnične rezervacije 24.379.374 4.533.103 28.912.477 0 28.912.477

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje 438.920.157 18.126.755 457.046.912 0 457.046.912

Rezervacije za zaposlence 11.057.978 1.700.206 12.758.184 -533.053 12.225.131

Druge rezervacije 5.387.726 1.020.228 6.407.954 -2.553.110 3.854.844

Odložene obveznosti za davek 22.456.661 732.135 23.188.796 0 23.188.796

Druge finančne obveznosti 18.610.929 2.206.444 20.817.373 -17.033.091 3.784.282

Obveznosti iz poslovanja 69.219.963 12.207.827 81.427.790 -33.039.065 48.388.725

 - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 14.894.693 2.638.188 17.532.881 -914.953 16.617.928

 - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 50.796.666 9.377.213 60.173.879 -32.120.249 28.053.630

 - obveznosti za odmerjeni davek 3.528.604 192.426 3.721.030 -3.863 3.717.167

Ostale obveznosti 70.245.998 31.565.337 101.811.335 -35.469.360 66.341.975

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 0 0 0 12.434.173 12.434.173
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Izkaz poslovnega izida SLOVENIJA TUJINA SKUPAJ SLOVENIJA TUJINA SKUPAJ

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 703.239.403 146.354.598 849.594.001 702.635.173 136.532.051 839.167.224

 - obračunane kosmate zavarovalne premije 774.450.456 161.553.359 936.003.815 760.924.325 158.191.940 919.116.265

 - obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje -66.045.977 -13.034.972 -79.080.949 -60.163.244 -16.882.390 -77.045.634

 - sprememba prenosnih premij -5.165.076 -2.163.789 -7.328.865 1.874.092 -4.777.499 -2.903.407

Skupaj prihodki od finančnih sredstev 136.077.184 9.940.301 146.017.485 287.979.097 12.929.477 300.908.574

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah 3.116.574 0 3.116.574 5.217.670 236.930 5.454.600

 - dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb,  
obračunan z uporabo kapitalske metode 188.105 0 188.105 1.024.797 0 1.024.797

 - obresti 0 0 0 0 0 0

 - dividende 0 0 0 0 0 0

 - spremembe poštene vrednosti 0 0 0 0 0 0

 - dobički od prodaje 2.928.469 0 2.928.469 4.192.873 236.930 4.429.803

 - drugi finančni prihodki 0 0 0 0 0 0

Prihodki od drugih finančnih sredstev 109.884.396 9.562.238 119.446.634 190.888.810 11.688.370 202.577.180

 - obresti 60.768.780 8.066.794 68.835.574 62.820.699 8.421.849 71.242.548

 - dividende 3.224.538 132.231 3.356.769 3.182.732 35.788 3.218.520

 - spremembe poštene vrednosti 7.536.482 277.282 7.813.764 38.994.534 296.275 39.290.809

 - dobički od prodaje 33.567.044 412.045 33.979.089 75.807.946 1.669.559 77.477.505

 - drugi finančni prihodki 4.787.552 673.886 5.461.438 10.082.899 1.264.899 11.347.798

Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje 23.076.214 378.063 23.454.277 91.872.617 1.004.177 92.876.794

Drugi zavarovalni prihodki 1.470.316 3.921.856 5.392.172 3.750.073 3.680.885 7.430.958

 - prihodki od provizij -736.231 989.024 252.793 1.271.035 1.223.601 2.494.636

 - drugi prihodki od zavarovalnih poslov 2.206.547 2.932.832 5.139.379 2.479.038 2.457.284 4.936.322

Drugi prihodki 47.121.790 6.415.385 53.537.175 70.867.093 6.393.163 77.260.256

 

Čisti odhodki za škode 502.368.127 74.734.291 577.102.418 493.102.870 77.240.424 570.343.294

 - obračunani kosmati zneski škod 525.445.004 80.574.565 606.019.569 515.310.930 79.529.586 594.840.516

 - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev -15.942.335 -5.749.685 -21.692.020 -18.639.706 -4.895.691 -23.535.397

 - spremembe škodnih rezervacij -14.084.611 -90.589 -14.175.200 -11.037.524 2.606.529 -8.430.995

 - odhodki za izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj 6.950.069 0 6.950.069 7.469.170 0 7.469.170

Sprememba drugih zavarovalnotehničnih rezervacij 43.783.805 3.427.520 47.211.325 57.288.062 3.052.330 60.340.392

Sprememba zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovancev,  
ki prevzemajo naložbeno tveganje 37.067 813.715 776.648 4.032.292 2.150.147 1.882.145

Odhodki za bonuse in popuste 9.106.886 2.224.744 11.331.630 8.261.787 1.941.172 10.202.959

Obratovalni stroški 152.430.778 56.244.930 208.675.708 147.879.451 53.916.682 201.796.133

 - stroški pridobivanja zavarovanj 102.328.037 38.674.976 141.003.013 99.688.817 36.469.602 136.158.419

 - drugi obratovalni stroški 50.102.741 17.569.954 67.672.695 48.190.634 17.447.080 65.637.714

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti 41.041.678 1.492.201 42.533.879 176.968.682 3.398.574 180.367.256

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah 3.406.619 -232.428 3.174.191 1.160.415 0 1.160.415

 - izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb,  
obračunana z uporabo kapitalske metode 247.812 0 247.812 295.258 0 295.258

 - obresti 0 0 0 0 0 0

 - sprememba poštene vrednosti 0 0 0 0 0 0

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 3.158.807 -232.428 2.926.379 865.153 0 865.153

 - trajne oslabitve 0 0 0 4 0 4

 - drugi finančni odhodki 0 0 0 0 0 0

Odhodki od drugih finančnih sredstev in obveznosti 36.276.275 1.577.609 37.853.884 92.375.305 3.398.574 95.773.879

 - obresti 1.259.386 55.119 1.314.505 2.024.386 153.060 2.177.446

 - sprememba poštene vrednosti 6.787.412 101.059 6.888.471 48.869.717 667.584 49.537.301

 - izgube pri prodaji finančnih sredstev 19.375.586 75.436 19.451.022 21.712.858 91.039 21.803.897

 - trajne oslabitve 3.098.169 98.856 3.197.025 2.641.953 1.185.492 3.827.445

 - drugi finančni odhodki 5.755.722 1.247.139 7.002.861 17.126.391 1.301.399 18.427.790

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 1.358.784 147.020 1.505.804 83.432.962 0 83.432.962

Drugi zavarovalni odhodki 10.633.917 6.404.428 17.038.345 8.898.298 9.313.848 18.212.146

Drugi odhodki 44.067.794 10.664.996 54.732.790 70.962.831 11.946.469 82.909.300

 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 84.512.775 10.625.315 95.138.090 105.901.747 3.424.070 102.477.677

Odhodek za davek 12.286.560 519.756 12.806.316 12.835.853 780.630 13.616.483

ČISTI POSLOVNI IZID 72.226.215 10.105.559 82.331.774 93.065.894 4.204.700 88.861.194

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe 72.303.030 9.632.723 81.935.753 92.774.859 -3.949.424 88.825.435

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev -76.815 472.836 396.021 291.035 -255.276 35.759
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Zavarovalnica Triglav, d.d., posluje pretežno na območju Republike Slovenije. Več kot 99 odstotkov 
prihodkov od premije je doseženih s prodajo zavarovanj domačim zavarovancem, zato Zavarovalnica 
ne poroča po območjih poslovanja.

 5.12.4 Poročanje po območjih poslovanja Zavarovalnice Triglav




