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9.
Finančni položaj 

Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav

 � Dobičkonosnost kapitala Skupine Triglav se je za 0,1 odstotne točke povečala in znašala 
10,9 odstotka.

 � Bilančna vsota Skupine Triglav je bila na zadnji dan leta 2019 za 8 odstotkov višja kot leto 
prej, celotna vrednost kapitala pa za 6 odstotkov.

 � Finančne naložbe Skupine Triglav so bile večje za 6 odstotkov.

9.1 Skupina Triglav

9.1.1 Kapital in obveznosti

Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav je bila ob koncu leta 
6 odstotkov višja kot predhodno leto in dosegla 792,0 milijona 
evrov. Delež kapitala v bilančni vsoti se je zmanjšal za 0,4 od-
stotne točke, na 20,1 odstotka. Za 6 odstotkov sta se povečala 
kapital lastnikov obvladujoče družbe na 789,5 milijona evrov in 
neobvladujoči delež kapitala na 2,4 milijona evrov. Osnovni del-
niški kapital v višini 73,7 milijona evrov je ostal nespremenjen 
in je razdeljen na 22.735.148 navadnih delnic. Zaradi povečanja 
vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, je pre-
sežek iz prevrednotenja višji za 27 odstotkov in je dosegel 84,1 
milijona evrov. Kapitalske rezerve v višini 50,3 milijona evrov so 
ostale na enaki ravni (indeks 100). 

Rezerve iz dobička v višini 354,7 milijona evrov so 6 odstotkov 
večje v primerjavi z letom prej. Obsegajo zakonske in statutar-
ne rezerve v vrednosti 19,8 milijona evrov, ki so bile višje za 572 
tisoč evrov zaradi prenosa iz zadržanega dobička, varnostno re-
zervo v višini 640 tisoč evrov in druge rezerve iz dobička v viši-
ni 334,3 milijona evrov. Slednje so se povečale za 20,0 milijona 
evrov zaradi razporeditve čistega poslovnega izida.

Bilančni dobiček je dosegel 229,3 milijona evrov in zabeležil 
3-odstotno povečanje. Poleg čistega poslovnega izida poslovne-
ga leta vključuje tudi 165,9 milijona evrov zadržanega čistega 
poslovnega izida. Ta se je v primerjavi s preteklim letom povečal 
za 80,5 milijona evrov zaradi prenosa čistega poslovnega izida 
iz predhodnega leta ter zmanjšal za 56,8 milijona evrov zaradi 

izplačila dividend in za 327 tisoč evrov zaradi prenosa v rezer-
ve. Čisti poslovni izid poslovnega leta je v bilanci stanja izkazan 
v višini 63,4 milijona evrov in je za 20,0 milijona evrov nižji od 
čistega poslovnega izida, izkazanega v izkazu poslovnega izida. 
Podrobneje [→ v točki 9.2.1]. 

Zaradi izdaje podrejene obveznice so se podrejene obveznosti 
povišale za 319 odstotkov na 64,8 milijona evrov.

Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije so bile višje za 6 od-
stotkov in znašale 2.878,9 milijona evrov. V bilančni vsoti pred-
stavljajo 73,1-odstotni delež, ki se je v primerjavi z letom prej 
znižal za 1,3 odstotne točke. Matematične rezervacije in zava-
rovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, 
ki prevzemajo naložbeno tveganje, so dosegle 1.889,4 milijona 
evrov in so se povečale za 7 odstotkov. Škodne rezervacije v višini 
615,4 milijona evrov so ostale približno na enaki ravni. Povečale 
pa so se rezervacije za kosmate prenosne premije (indeks 111) in 
druge zavarovalno-tehnične rezervacije (indeks 109). Podrobne-
je o zavarovalno-tehničnih rezervacijah Skupine Triglav poroča-
mo [→ v poglavju 7.8 Izravnavanje nevarnosti].

Obveznosti iz poslovanja so bile za 22 odstotkov višje in so do-
segle 66,9 milijona evrov (1,7-odstotni delež v bilančni vsoti). Na 
njihovo rast je najbolj vplivalo povečanje obveznosti iz pozava-
rovanja in sozavarovanja.

Obveznosti iz najemov so nova postavka povezana z obračuna-
vanjem najemov po novem računovodskem standardu MSRP 16 
Najemi. Znašale so 10,9 milijona evrov, med njimi dolgoročne 
obveznosti iz najemov 10,5 milijona evrov, kratkoročne obve-
znosti pa 432 tisoč evrov. 
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Rezervacije za zaposlence v višini 15,9 milijona 
evrov so se povečale za 7 odstotkov, druge rezer-
vacije pa so znašale 2,8 milijona evrov (indeks 
143). Odložene obveznosti za davek so dosegle 
22,5 milijona evrov in so bile za 31 odstotkov 
višje. Povečanje je posledica zvišanega presežka 
iz prevrednotenja naložb, od katerih se obračuna 
odloženi davek, ter dodatnega odloženega davka 
pri prevzemu družbe ALTA Skladi.  

Ostale obveznosti so bile višje za 7 odstotkov, k 
čemur so največ prispevale višje obveznosti do za-
poslenih in kratkoročne obveznosti iz poslovanja v 
matični družbi. Dosegle so 80,5 milijona evrov in 
so imele v sestavi sredstev 2,0-odstotni delež. 

9.1.2 Sredstva

Finančne naložbe, ki predstavljajo 69,6 odstotka 
vseh sredstev, so 6 odstotkov višje v primerjavi s 
koncem leta 2018 in dosegajo 2.740,0 milijona 
evrov. Največji delež predstavljajo naložbe, razpo-
ložljive za prodajo, ki so ob koncu leta 2019 dose-
gle 1.826,9 milijona evrov. Naložb, vrednotenih po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, je bilo za 
614,4 milijona evrov, naložbe v posesti do zapadlo-
sti so obsegale 186,1 milijona evrov, naložbe v de-
pozite in posojila pa 112,6 milijona evrov. Sredstva 
zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, 
so dosegla 482,0 milijona evrov in se povišala za 
20 odstotkov. Podrobneje o sestavi finančnih na-
ložb poročamo [→ v poglavju 7.9 Sestava naložb 
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav].

Finančne naložbe Skupine Triglav v pridružene 
družbe so bile za 7 odstotkov nižje in so znašale 
13,2 milijona evrov. Zaradi odtujitve kapitalskega 
deleža v družbi ZIF Prof Plus so se zmanjšale za 
2,1 milijona evrov, povečale pa so se zaradi do-
kapitalizacije družbe Trigal v višini 1,1 milijona 
evrov ter učinkov pripisa pozitivnega rezultata 
po kapitalski metodi.

Kazalniki finančnega položaja Skupine Triglav

Kazalniki finančnega položaja 2019 2018 2017

Delež kapitala v skupni pasivi 20,1 % 20,5 % 20,6 %

Povprečno stanje kapitala glede na obračunano kosmato zavarovalno premijo 65,0 % 70,4 % 75,1 %

Dobičkonosnost kapitala 10,9 % 10,8 % 9,3 %

Delež kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij v skupni pasivi 73,1 % 74,4 % 74,4 %

Povprečno stanje kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij  
glede na obračunano kosmato zavarovalno premijo 236,1 % 254,8 % 269,7 %

Delež finančnih sredstev v skupni pasivi 81,8 % 82,1 % 82,7 %

Razmerje med finančnimi sredstvi in kosmatimi zavarovalno-tehničnimi rezervacijami 111,9 % 110,3 % 111,2 %

Naložbene nepremičnine so znašale 79,9 milijona 
evrov, zaradi prodaj nepremičnin so se znižale za 
11 odstotkov. 

Terjatev je bilo za 9 odstotkov več kot leto prej, do-
segle so 194,2 milijona evrov (4,9-odstotni delež v 
sestavi sredstev). Največji delež med njimi imajo 
terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov v vred-
nosti 105,5 milijona evrov (indeks 109). Terjatve iz 
pozavarovanja in sozavarovanja so dosegle 58,0 
milijona evrov (indeks 113), druge terjatve 29,5 
milijona evrov (indeks 98) in terjatve za odmerjeni 
davek 1,3 milijona evrov (indeks 221). 

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prene-
sen pozavarovateljem iz pozavarovalnih pogodb, 
je znašal 102,7 milijona evrov in je bil višji za 20 
odstotkov. Sredstva iz pozavarovalnih pogodb iz 
škodnih rezervacij so se zvišala za 10 odstotkov, na 
65,3 milijona evrov, sredstva iz prenosnih premij 
pa za 41 odstotkov, na 37,0 milijona evrov.

Opredmetena osnovna sredstva v višini 114,1 mi-
lijona evrov so bila za 1 odstotek višja. Neopred-
metena sredstva so znašala 101,7 milijona evrov 
in so se povečala za 21 odstotkov predvsem zaradi 
pripoznanega dobrega imena ALTA Skladov v višini 
10,4 milijona evrov in rasti dolgoročno odloženih 
stroškov pridobivanja zavarovanj.

Pravica do uporabe sredstev je ravno tako nova 
postavka, povezana z obračunavanjem najemov 
po novem računovodskem standardu MSRP 16 
Najemi. Znašala je 10,9 milijona evrov, med njimi 
je pravica do uporabe zemljišč in zgradb znašala 
8,9 milijona evrov, pravica do uporabe vozil 1,9 mi-
lijona evrov in pravica do uporabe opreme in osta-
lih sredstev 144 tisoč evrov. 

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo, 
so oblikovana v višini 4,2 milijona evrov zaradi 
predvidenih prodaj posameznih zemljišč in zgradb.
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Bilanca stanja Skupine Triglav na 31. 12. 2019 – po MSRP 

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 Indeks Delež 2019 Delež 2018

SREDSTVA 3.936.999.820 3.645.277.487 108 100,0 % 100,0 %

Neopredmetena sredstva 101.725.725 84.060.048 121 2,6 % 2,3 %

Opredmetena osnovna sredstva 114.072.290 113.296.053 101 2,9 % 3,1 %

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 4.164.221 2.067.399 201 0,1 % 0,1 %

Odložene terjatve za davek 12.462.082 12.893.732 97 0,3 % 0,4 %

Naložbene nepremičnine 79.921.480 89.840.456 89 2,0 % 2,5 %

Pravica do uporabe sredstev 10.937.925 0 0 0,3 % 0,0 %

Finančne naložbe v pridruženih družbah 13.154.379 14.125.973 93 0,3 % 0,4 %

- obračunane z uporabo kapitalske metode 13.154.379 14.125.973 93 0,3 % 0,4 %

Finančne naložbe 2.740.030.952 2.588.904.297 106 69,6 % 71,0 %

- v posojila in depozite 112.578.151 138.857.972 81 2,9 % 3,8 %

- v posesti do zapadlosti 186.109.072 196.773.185 95 4,7 % 5,4 %

- razpoložljive za prodajo 1.826.940.416 1.802.568.767 101 46,4 % 49,4 %

- vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 614.403.313 450.704.373 136 15,6 % 12,4 %

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 482.031.288 402.515.770 120 12,2 % 11,0 %

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 102.747.806 85.920.499 120 2,6 % 2,4 %

Terjatve 194.235.748 178.654.878 109 4,9 % 4,9 %

- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 105.459.829 96.601.328 109 2,7 % 2,7 %

- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 57.989.502 51.299.903 113 1,5 % 1,4 %

- terjatve za odmerjeni davek 1.281.349 579.645 221 0,0 % 0,0 %

- druge terjatve 29.505.068 30.174.002 98 0,7 % 0,8 %

Druga sredstva 5.646.149 5.396.722 105 0,1 % 0,1 %

Denar in denarni ustrezniki 75.869.775 67.601.660 112 1,9 % 1,9 %

Zunajbilančne postavke 205.911.992 251.429.127 82   

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 3.936.999.820 3.645.277.487 108 100,0 % 100,0 %

Kapital 791.951.788 746.862.805 106 20,1 % 20,5 %

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 789.526.123 744.566.806 106 20,1 % 20,4 %

- osnovni kapital 73.701.392 73.701.392 100 1,9 % 2,0 %

- kapitalske rezerve 50.276.637 50.206.540 100 1,3 % 1,4 %

- rezerve iz dobička 354.734.274 334.121.464 106 9,0 % 9,2 %

- rezerve za lastne delnice 364.680 364.680 100 0,0 % 0,0 %

- lastne delnice -364.680 -364.680 100 0,0 % 0,0 %

- presežek iz prevrednotenja 84.099.924 66.237.889 127 2,1 % 1,8 %

- zadržani čisti poslovni izid 165.896.170 142.483.579 116 4,2 % 3,9 %

- čisti poslovni izid poslovnega leta 63.404.824 80.533.643 79 1,6 % 2,2 %

- prevedbeni popravek kapitala -2.587.098 -2.717.701 95 -0,1 % -0,1 %

Neobvladujoči deleži kapitala 2.425.665 2.295.999 106 0,1 % 0,1 %

Podrejene obveznosti 64.847.293 15.462.711 419 1,6 % 0,4 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije 2.393.927.336 2.310.503.061 104 60,8 % 63,4 %

- prenosne premije 332.510.935 300.166.946 111 8,4 % 8,2 %

- matematične rezervacije 1.404.439.748 1.357.233.017 103 35,7 % 37,2 %

- škodne rezervacije 615.398.744 614.943.915 100 15,6 % 16,9 %

- druge zavarovalno-tehnične rezervacije 41.577.909 38.159.183 109 1,1 % 1,0 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 484.942.835 402.598.039 120 12,3 % 11,0 %

Rezervacije za zaposlence 15.873.046 14.804.574 107 0,4 % 0,4 %

Druge rezervacije 2.750.400 1.919.555 143 0,1 % 0,1 %

Odložene obveznosti za davek 22.516.692 17.203.576 131 0,6 % 0,5 %

Druge finančne obveznosti 1.864.413 5.620.904 33 0,0 % 0,2 %

Obveznosti iz poslovanja 66.872.331 54.792.055 122 1,7 % 1,5 %

- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 21.558.544 19.717.929 109 0,5 % 0,5 %

- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 41.548.913 30.465.655 136 1,1 % 0,8 %

- obveznosti za odmerjeni davek 3.764.874 4.608.471 82 0,1 % 0,1 %

Obveznosti iz najemov 10.915.678 0 0 0,3 % 0,0 %

Ostale obveznosti 80.538.008 75.510.207 107 2,0 % 2,1 %

Zunajbilančne postavke 205.911.992 251.429.127 82   
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9.2 Zavarovalnica Triglav

9.2.1 Kapital in obveznosti

Celotna vrednost kapitala Zavarovalnice Triglav 
se je povečala za 4 odstotke glede na leto prej in 
dosegla 580,5 milijona evrov. Delež kapitala v bi-
lančni vsoti je bil za 0,5 odstotne točke manjši in 
je znašal 20,0 odstotka. Osnovni delniški kapital 
v višini 73,7 milijona evrov je ostal nespremenjen 
in je razdeljen na 22.735.148 navadnih imenskih 
kosovnih delnic. Prav tako so ostale nespremenje-
ne kapitalske rezerve v višini 53,4 milijona evrov. 
Presežek iz prevrednotenja se je, zaradi poveča-
nja vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo, povečal za 14 odstotkov, na 53,9 milijona 
evrov. Rezerve iz dobička so znašale 339,0 milijona 
evrov in so bile večje za 6 odstotkov. Obsegajo za-
konske in statutarne rezerve v vrednosti 4,7 milijo-
na evrov in druge rezerve iz dobička v višini 334,3 
milijona evrov. Te so se zaradi razporeditve čistega 
poslovnega izida povečale za 20,0 milijona evrov.

Bilančni dobiček znaša 60,5 milijona evrov (indeks 
91) in poleg čistega poslovnega izida poslovnega 
leta vključuje tudi 9,9 milijona evrov zadržanega 
čistega poslovnega izida. Zadržani čisti poslov-
ni izid je zaradi prenosa čistega poslovnega izida 
iz predhodnega leta večji za 65,5 milijona evrov, 
zmanjšal pa se je zaradi izplačila 56,8 milijona 
evrov dividend. Čisti poslovni izid poslovnega leta 
je v bilanci stanja izkazan v višini 50,6 milijona 
evrov in je 20,0 milijona evrov manjši od čistega 
poslovnega izida v izkazu poslovnega izida. Zava-
rovalnica je namreč na podlagi sklepa Uprave iz 
dela čistega dobička oblikovala druge rezerve iz 
dobička.

Zaradi izdaje podrejene obveznice so se podrejene 
obveznosti povečale za 240 odstotkov in so znaša-
le 70,0 milijona evrov.

9.2.2 Sredstva

Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe 
so znašale 153,0 milijona evrov, kar je 3 odstotke 
več kot leto prej (5,3-odstotni strukturni delež). 
Zaradi ustanovitve družbe Triglav penzisko druš-
tvo, Skopje, in vplačila v višini 3,0 milijona evrov so 
se finančne naložbe v odvisnih družbah povečale 
za 2 odstotka, na 134,9 milijona evrov. Finančne 
naložbe v pridružene družbe pa so se zaradi doka-
pitalizacije družbe Trigal v višini 1,1 milijona evrov 
povečale za 6 odstotkov, na 18,1 milijona evrov. 

Finančne naložbe so se povečale za 4 odstotke na 
1.912,2 milijona evrov in so v sestavi vseh sreds-
tev predstavljale 65,9 odstotka. Med finančnimi 
naložbami so naložbe, razpoložljive za prodajo, 
obsegale 1.382,8 milijona evrov, naložbe, vredno-
tene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
329,9 milijona evrov, naložbe v posesti do zapad-
losti 150,5 milijona evrov ter naložbe v posojila 
in depozite 49,0 milijona evrov. Sredstva zava-
rovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje,  
so znašala 433,8 milijona evrov in so bila višja za 
18 odstotkov.

Vrednost naložbenih nepremičnin je znašala 46,1 
milijona evrov. Povečala se je za 2 odstotka, predv-
sem zaradi obnove poslovne stavbe na Dunajski 
cesti 22 v Ljubljani.

Terjatve so dosegle vrednost 93,7 milijona evrov in 
so bile za 4 odstotke višje, imele pa so 3,2-odstot-
ni delež v sestavi sredstev. Pri tem največji delež 
predstavljajo terjatve iz neposrednih zavarovalnih 
poslov, ki so se povišale za 9 odstotkov na 68,4 
milijona evrov. Terjatve iz sozavarovanja in poza-
varovanja (17,2 milijona evrov) so se znižale za 5 
odstotkov, druge terjatve (8,1 milijona evrov) pa za 
12 odstotkov.

Med viri so kosmate zavarovalno-tehnične rezer-
vacije predstavljale 2.149,0 milijona evrov in so 
se povečale za 4 odstotke. Njihov delež v bilanč-
ni vsoti je znašal 74,1 odstotka in je bil za 1,4 od-
stotne točke manjši. Matematične rezervacije so 
obsegale 1.455,8 milijona evrov ali 6 odstotkov 
več. Tudi rezervacije za kosmate prenosne premije 
so se povečale, in sicer za 9 odstotkov, druge za-
varovalno-tehnične rezervacije pa za 7 odstotkov. 
Kosmate škodne rezervacije so bile 3 odstotke ma-
njše.

Obveznosti iz poslovanja so se povečale za 12 od-
stotkov in dosegle 31,9 milijona evrov, kar pred-
stavlja 1,1-odstotni delež v bilančni vsoti. K njihovi 
rasti je najbolj vplivalo 26-odstotno povečanje ob-
veznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov. 

Obveznosti iz najemov so znašale 4,2 milijona 
evrov, od tega je bila večina, 4,2 milijona evrov 
dolgoročnih obveznosti iz najemov, kratkoročnih 
obveznosti je bilo le 11 tisoč evrov. 

Odložene obveznosti za davek, saldirane s ter-
jatvami za odloženi davek, so se povišale za 103 
odstotke, predvsem zaradi povečanja presežka iz 
prevrednotenja finančnih naložb, ki je pripoznan 
v drugem vseobsegajočem donosu. Znašale so 5,7 
milijona evrov. 

Ostale obveznosti so bile višje za 5 odstotkov in so 
dosegle 45,6 milijona evrov. Povišale so se zaradi 
višjih obveznosti do zaposlenih in kratkoročnih ob-
veznosti iz poslovanja. V sestavi sredstev so imele 
1,6-odstotni delež.

Zavarovalno-tehnične rezervacije, prenesene po-
zavarovateljem iz pozavarovalnih pogodb, so bile 
višje za 12 odstotkov in so dosegle 98,4 milijona 
evrov. Med njimi so se sredstva iz pozavarovalnih 
pogodb iz škodnih rezervacij povečala za 4 odstot-
ke na 67,1 milijona evrov, sredstva iz prenosnih 
premij pa za 33 odstotkov na 31,3 milijona evrov.

Neopredmetena sredstva v vrednosti 61,9 milijo-
na evrov in opredmetena osnovna sredstva v viši-
ni 68,3 milijona evrov so ostala približno na ravni 
preteklega leta (indeks 100). 

Pravica do uporabe sredstev je znašala 4,1 milijo-
na evrov. Med njimi znaša pravica do uporabe ze-
mljišč in zgradb 2,9 milijona evrov, pravica do upo-
rabe vozil 1,1 milijona evrov in pravica do uporabe 
ostalih sredstev 21 tisoč evrov.
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Finančni položaj Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

Bilanca stanja Zavarovalnice Triglav na 31. 12. 2019  – po MSRP 

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 Indeks Delež 2019 Delež 2018

SREDSTVA 2.901.140.141 2.730.187.525 106 100,0 % 100,0 %

Neopredmetena sredstva 61.924.273 62.162.502 100 2,1 % 2,3 %

Opredmetena osnovna sredstva 68.305.684 67.986.100 100 2,4 % 2,5 %

Naložbene nepremičnine 46.091.135 45.270.540 102 1,6 % 1,7 %

Pravica do uporabe sredstev 4.106.316 0 0 0,1 % 0,0 %

Finančne naložbe v odvisnih družbah 134.938.667 131.938.667 102 4,7 % 4,8 %

Finančne naložbe v pridruženih družbah 18.054.026 16.959.355 106 0,6 % 0,6 %

- vrednotene po pošteni vrednosti 18.054.026 16.959.355 106 0,6 % 0,6 %

Finančne naložbe 1.912.207.382 1.840.036.950 104 65,9 % 67,4 %

- v posojila in depozite 49.049.847 92.670.309 53 1,7 % 3,4 %

- v posesti do zapadlosti 150.469.553 159.463.950 94 5,2 % 5,8 %

- razpoložljive za prodajo 1.382.802.069 1.383.855.505 100 47,7 % 50,7 %

- vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 329.885.913 204.047.186 162 11,4 % 7,5 %

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 433.758.610 366.664.078 118 15,0 % 13,4 %

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 98.433.270 87.893.306 112 3,4 % 3,2 %

Terjatve 93.715.995 89.980.951 104 3,2 % 3,3 %

- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 68.401.137 62.635.337 109 2,4 % 2,3 %

- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 17.219.677 18.157.611 95 0,6 % 0,7 %

- druge terjatve 8.095.181 9.188.003 88 0,3 % 0,3 %

Druga sredstva 3.492.671 3.296.589 106 0,1 % 0,1 %

Denar in denarni ustrezniki 26.112.112 17.998.487 145 0,9 % 0,7 %

Zunajbilančne postavke 107.689.690 178.359.227 60

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 2.901.140.141 2.730.187.525 106 100,0 % 100,0 %

Kapital 580.480.275 560.120.736 104 20,0 % 20,5 %

- osnovni kapital 73.701.392 73.701.392 100 2,5 % 2,7 %

- kapitalske rezerve 53.412.884 53.412.884 100 1,8 % 2,0 %

- rezerve iz dobička 338.962.643 318.962.643 106 11,7 % 11,7 %

- presežek iz prevrednotenja 53.859.881 47.260.189 114 1,9 % 1,7 %

- zadržani čisti poslovni izid 9.929.059 1.239.764 801 0,3 % 0,0 %

- čisti poslovni izid poslovnega leta 50.614.416 65.543.864 77 1,7 % 2,4 %

Podrejene obveznosti 69.999.451 20.612.951 340 2,4 % 0,8 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije 1.713.421.521 1.696.143.475 101 59,1 % 62,1 %

- prenosne premije 232.791.056 213.919.937 109 8,0 % 7,8 %

- matematične rezervacije 1.020.231.686 1.009.712.605 101 35,2 % 37,0 %

- škodne rezervacije 428.320.763 442.560.188 97 14,8 % 16,2 %

- druge zavarovalno-tehnične rezervacije 32.078.016 29.950.745 107 1,1 % 1,1 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 435.592.711 365.238.075 119 15,0 % 13,4 %

Rezervacije za zaposlence 11.892.449 11.167.156 106 0,4 % 0,4 %

Druge rezervacije 732.811 758.435 97 0,0 % 0,0 %

Odložene obveznosti za davek 5.706.679 2.813.736 203 0,2 % 0,1 %

Druge finančne obveznosti 1.640.125 1.587.443 103 0,1 % 0,1 %

Obveznosti iz poslovanja 31.912.738 28.523.572 112 1,1 % 1,0 %

- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 14.239.495 11.306.835 126 0,5 % 0,4 %

- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 15.309.075 13.819.946 111 0,5 % 0,5 %

- obveznosti za odmerjeni davek 2.364.168 3.396.791 70 0,1 % 0,1 %

Obveznosti iz najemov 4.166.278 0 0 0,1 % 0,0 %

Ostale obveznosti 45.595.103 43.221.946 105 1,6 % 1,6 %

Zunajbilančne postavke 107.689.690 178.359.227 60




