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8. 
Finančni rezultat  
Skupine Triglav in 
Zavarovalnice Triglav

 � Skupina Triglav je dosegla 97,5 milijona 
evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo in 
10,8-odstotno dobičkonosnost kapitala. 

 � Kombinirani količnik Skupine se je 
v primerjavi z letom prej izboljšal 
predvsem zaradi višjih čistih prihodkov 
od zavarovalnih premij in je znašal 91,8 
odstotka. 

 � Nižji donosi od finančnih naložb Skupine so 
bili predvsem posledica neugodnih razmer 
na finančnih trgih in nižjih dobičkov od 
prodaje finančnih sredstev.

8.1 Skupina Triglav

Uspešno poslovanje Skupine Triglav v letu 2018 se odraža v  do-
bičku, ki je presegel načrtovane vrednosti, kar gre pripisati višji 
rasti čistih prihodkov od zavarovalnih premij od rasti čistih od-
hodkov za škode, ugodnejšemu čistemu škodnemu rezultatu 
in nekaterim enkratnim dogodkom. Med njimi velja izpostaviti 
realizacijo kapitalskih dobičkov pri prodaji investicijskih skladov 
iz lastnega portfelja hčerinske družbe Triglav Skladi v višini 3,6 
milijona evrov. Konsolidirani poslovni izid pred obdavčitvijo v vi-
šini 97,5 milijona evrov je bil 15 odstotkov višji kot leto prej, čisti 
poslovni izid pa 16 odstotkov in je dosegel 80,8 milijona evrov. 
Čista dobičkonosnost kapitala je bila 10,8-odstotna in se je povi-
šala za 1,5 odstotne točke. 

Kombinirani količnik se giblje v pozitivnem območju pričakova-
nih vrednosti in je znašal 91,8 odstotka. V primerjavi z letom prej 
je 1,3 odstotne točke nižji, kar je predvsem posledica izboljšanja 
škodnega količnika oziroma višje  rasti čistih prihodkov od zava-
rovalnih premij od rasti čistih odhodkov za škode. Kazalnik izka-
zuje dobičkonosnost poslovanja premoženjskih in zdravstvenih 
zavarovanj. Njegova vrednost pod 100 odraža pozitivno poslova-
nje premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj iz osnovne dejav-
nosti, brez donosov od naložb.

Pregled kombiniranih količnikov v Skupini Triglav in po posameznih 
zavarovalnicah v letu 2018 ter primerjava z letom 2017

Zavarovalnica 2018 2017 Sprememba

Zavarovalnica Triglav 86,1 % 87,9 % -1,8 o. t.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica 99,3 % 99,4 % -0,1 o. t.

Pozavarovalnica Triglav Re 96,2 % 94,2 % 2,0 o. t.

Triglav Osiguranje, Zagreb 103,1 % 108,8 % -5,7 o. t.

Triglav Osiguranje, Beograd 97,9 % 99,7 % -1,8 o. t.

Lovćen Osiguranje, Podgorica 91,0 % 99,3 % -8,3 o. t.

Triglav Osiguranje, Sarajevo 99,8 % 99,3 % 0,5 o. t.

Triglav Osiguranje, Banja Luka 107,7 % 97,2 % 10,4 o. t.

Triglav Osiguruvanje, Skopje 100,8 % 97,0 % 3,8 o. t.

Skupina Triglav 91,8 % 93,1 % -1,3 o. t.

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

Čisti prihodki od zavarovalnih premij so se povečali za 7 odstot-
kov in so dosegli 951,8 milijona evrov. Čisti prihodki od zdra-
vstvenih zavarovalnih premij so se povečali za 11 odstotkov, od 
premoženjskih zavarovalnih premij za 8 odstotkov in pri življenj-
skih zavarovalnih premijah za 2 odstotka. Čiste prihodke od za-
varovalnih premij sestavljajo obračunane kosmate zavarovalne 
premije v višini 1.068,4 milijona evrov (indeks 107), zmanjšane 
za obračunano zavarovalno premijo, oddano v pozavarovanje 
in sozavarovanje, v višini 106,6 milijona evrov (indeks 109) ter 
popravljene za spremembo čiste prenosne premije v vrednosti 
–10,0 milijona evrov (indeks 90). 

Čisti odhodki za škode so bili 1 odstotek višji in so dosegli  
626,6 milijona evrov. Največje, 11-odstotno povečanje je bilo 
pri zdravstvenih zavarovanjih zaradi rasti obračunanih kosma-
tih zneskov škod (podrobneje v [→ točki 7.6.1]). Pri premoženj-
skih zavarovanjih so bili čisti odhodki za škode višji za 4 od-
stotke, pri življenjskih zavarovanjih pa 10 odstotkov nižji. Čiste 
odhodke za škode sestavljajo obračunani kosmati zneski škod  
v višini 679,6 milijona evrov (indeks 106), ki so zmanjšani za ob-
računane deleže pozavarovateljev in sozavarovateljev v kosma-
tih škodah v višini 40,0 milijona evrov (indeks 163), popravljeni 
za spremembo čistih škodnih rezervacij v višini –19,2 milijona 
evrov (indeks 492) in višji za odhodke iz izravnalne sheme do-
polnilnih zdravstvenih zavarovanj v vrednosti 6,2 milijona evrov 
(indeks 99).

Obratovalni stroški (stroški pridobivanja zavarovanj in drugi 
obratovalni stroški) so se povečali za 6 odstotkov na 233,6 mili-
jona evrov. Tudi stroški pridobivanja zavarovanj so se povečali, in 
sicer za 8 odstotkov, drugi obratovalni stroški pa za 2 odstotka. 
Rast obratovalnih stroškov odraža predvsem večje neposredne in 
posredne stroške pridobivanja zavarovanj zaradi visoke rasti za-
varovalne premije. Povečanje skupnih obratovalnih stroškov (vse 
funkcionalne skupine stroškov) je zaostajalo za rastjo zavaroval-
ne premije, kar je znižalo delež stroškov v premiji za 0,4 odstotne 
točke. Podrobneje o obratovalnih stroških v [→ točki 7.7].  
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8.1.2 Prihodki in odhodki od finančnih sredstev

Prihodki od naložb, vključno s prihodki od naložb v povezanih 
družbah, so dosegli 89,9 milijona evrov in 32-odstotno znižanje. 
Prihodki od naložb v povezanih družbah so znašali 1,0 milijona 
evrov (indeks 455), prihodki od naložb pa so upadli za 33 odstot-
kov na 88,9 milijona evrov. Pri tem so bili prihodki od obresti nižji 
za 5 odstotkov in so dosegli 55,6 milijona evrov, dobički od proda-
je so se znižali za 20 odstotkov na 23,8 milijona evrov, drugi pri-
hodki od naložb pa so znašali 9,5 milijona evrov (indeks 21). Dru-
gi prihodki od naložb vključujejo čiste neiztržene dobičke naložb 
življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, ti 
so znašali 451 tisoč evrov (preteklo leto 28,4 milijona evrov), di-
vidende v vrednosti 4,0 milijona evrov (indeks 76), spremembe 
poštene vrednosti v višini 1,0 milijona evrov (indeks 13) in 4,0 
milijona evrov drugih finančnih prihodkov (indeks 134). 

Odhodki od naložb, vključno z odhodki od naložb v povezanih 
družbah, v vrednosti 67,3 milijona evrov so bili višji za 119 odstot-
kov. Od tega so odhodki od naložb v povezanih družbah znašali 
137 tisoč evrov (leto prej 3,1 milijona evrov), odhodki od naložb 
pa 67,1 milijona evrov in so bili višji za 143 odstotkov. Pri tem so 
izgube od prodaje znašale 13,1 milijona evrov (indeks 118), osla-
bitve delniških naložb 1,5 milijona evrov (preteklo leto 335 tisoč 
evrov) in drugi odhodki naložb 52,5 milijona evrov (indeks 323). 
Drugi odhodki naložb vključujejo čiste neiztržene izgube naložb 
življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, te so 
dosegle 30,4 milijona evrov (preteklo leto 311 tisoč evrov), spre-
membe poštene vrednosti v višini 15,4 milijona evrov (indeks 366) 
in druge finančne odhodke v višini 6,7 milijona evrov (indeks 57). 

Donosi od naložb Skupine Triglav (brez donosov naložb življenj-
skih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so razlika 
med prihodki in odhodki od finančnih sredstev. Znižali so se za 
29 odstotkov, na 52,6 milijona evrov. Na nižji donos so vplivali 
predvsem nižji neto dobički od prodaje finančnih sredstev, manjši 
neto prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti, nižji neto 
obrestni prihodki in nižje prejete dividende. Nizke obrestne mere 
še vedno vplivajo na kontinuirano zniževanje obrestnih prihodkov. 

Donosi od finančnih naložb vplivajo tudi na višino zavaro-
valno-tehničnih rezervacij ter na poslovni izid Skupine. Vpliv 

Finančni 
rezultat 
Skupine 
Triglav in 
Zavarovalnice 
Triglav
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Donosi od finančnih naložb Skupine Triglav  (brez naložb 
življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno 
tveganje) v letih 2017 in 2018 (v milijonih EUR)

Neto prihodki od provizij so znašali –850 tisoč evrov (v predho-
dnem obdobju 799 tisoč evrov). 

Drugi prihodki so se povečali za 6 odstotkov, predvsem zaradi 
višjih prihodkov od prodaje nepremičnin v matični družbi, in so 
dosegli 36,1 milijona evrov. Na enako, 6-odstotno povišanje dru-
gih odhodkov (44,6 milijona evrov) pa so vplivale predvsem višje 
oblikovane rezervacije za uspešnost.

donosov od naložb na poslovni izid pred obdavčitvijo smo 
opredelili v [→ točki 8.1.3. (tabela Struktura poslovnega izida 
Skupine Triglav pred obdavčitvijo)].

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

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij je z 39,9 
milijona evrov nižja kot preteklo leto (60,3 milijona evrov), 
predvsem zaradi nižje rasti matematičnih rezervacij. Spremem-
ba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prev-
zemajo naložbeno tveganje, je znašala –46,9 milijona evrov  
(v preteklem obdobju –8,3 milijona evrov) zaradi znižanja vred-
nosti naložb, na katere je vezano premoženje teh zavarovanj. 
Odhodki za bonuse in popuste v vrednosti 11,4 milijona evrov 
so bili 22 odstotkov višji, zlasti zaradi večjih izplačil bonusov  
v matični družbi (več v [→ točki 8.2.3]).

Drugi zavarovalni prihodki, brez prihodkov od provizij, so se po-
večali za 10 odstotkov na 14,0 milijona evrov. Drugi zavaroval-
ni odhodki, brez odhodkov od provizij, so dosegli 17,1 milijona 
evrov in so bili višji za 38 odstotkov, predvsem zaradi večjih po-
pravkov vrednosti terjatev v matični družbi in Lovćen Osiguranju. 
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Izkaz poslovnega izida Skupine Triglav za poslovno leto 2018 – po MSRP

 2018 2017 Indeks

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 951.762.862 891.197.369 107

- obračunane kosmate zavarovalne premije 1.068.394.407 999.916.626 107

- obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje -106.624.908 -97.550.733 109

- sprememba prenosnih premij -10.006.637 -11.168.524 90

Prihodki od naložb v povezanih družbah 1.021.159 224.605 455

- dobiček od naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode 1.021.159 224.605 455

Prihodki od naložb 88.889.077 132.944.438 67

- prihodki od obresti, izračunani z uporabo kapitalske metode efektivnih obrestnih mer 55.573.242 58.196.582 95

- dobički pri odtujitvah naložb 23.777.837 29.790.480 80

- drugi prihodki od naložb 9.537.998 44.957.376 21

Drugi zavarovalni prihodki 29.837.981 29.237.231 102

- prihodki od provizij 15.806.181 16.487.470 96

- drugi prihodki od zavarovalnih poslov 14.031.800 12.749.762 110

Drugi prihodki 36.149.533 34.033.116 106

Čisti odhodki za škode 626.560.398 619.958.781 101

- obračunani kosmati zneski škod 679.600.218 642.162.569 106

- obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev -39.988.966 -24.573.610 163

- sprememba škodnih rezervacij -19.248.552 -3.915.964 492

- odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj 6.197.698 6.285.786 99

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT) 39.860.373 60.281.190 66

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje -46.889.547 -8.250.712 568

Odhodki za bonuse in popuste 11.417.685 9.342.891 122

Obratovalni stroški 233.637.425 220.762.633 106

- stroški pridobivanja zavarovanj 159.245.093 147.942.412 108

- drugi obratovalni stroški 74.392.332 72.820.221 102

Odhodki od naložb v povezane družbe 137.092 3.126.853 4

- izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo  kapitalske metode 137.092 1.981.853 7

- drugi finančni odhodki 0 1.145.000 0

Odhodki naložb 67.118.486 27.651.058 243

- oslabitve naložb 1.497.483 335.255 447

- izgube pri odtujitvah naložb 13.128.928 11.083.596 118

- drugi odhodki naložb 52.492.075 16.232.207 323

Drugi zavarovalni odhodki 33.744.135 28.058.062 120

Drugi odhodki 44.618.763 42.260.921 106

- odhodki financiranja 1.384.361 1.631.023 85

- drugi odhodki 43.234.402 40.629.898 106

Poslovni izid pred obdavčitvijo 97.455.802 84.445.082 115

Odhodek za davek 16.629.557 14.737.130 113

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 80.826.245 69.707.952 116

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe 80.662.754 69.256.560 116

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev 163.491 451.391 36

Finančni 
rezultat 
Skupine 
Triglav in 
Zavarovalnice 
Triglav
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Kazalniki finančnega rezultata Skupine Triglav

Kazalniki finančnega rezultata 2018 2017 2016

Škodni količnik 62,5 % 64,0 % 62,0 %

Odhodkovni količnik* 29,3 % 29,0 % 30,9 %

Kombinirani količnik* 91,8 % 93,1 % 92,9 %

Delež kosmatih obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji 24,5 % 24,8 % 25,3 %

Obračunana kosmata zavarovalna premija na zaposlenega v zavarovalnici** (v EUR) 237.579 224.171 212.559

* Zaradi spremembe sheme izkaza poslovnega izida sta se zaradi primerjave prilagodila izračuna odhodkovnega in kombiniranega količnika v letih 2018 in 2017
** Upoštevani so samo zaposleni v zavarovalnicah in pozavarovalnici Skupine Triglav

Sestava poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo*

 2018 2017

 Premoženje Življenje Zdravstvo Skupaj Premoženje Življenje Zdravstvo Skupaj

Poslovni izid iz zavarovalno-tehničnega dela 51.167.138 17.820.019 2.638.850 71.626.007 37.215.150 14.426.530 2.607.645 54.249.325

Poslovni izid iz finančnih naložb 24.534.323 -3.699.325 723.642 21.558.640 24.955.012 4.473.629 853.063 30.281.704

Poslovni izid zavarovalne dejavnosti  
pred obdavčitvijo 

75.701.461 14.120.694 3.362.492 93.184.647 62.170.162 18.900.159 3.460.708 84.531.029

Poslovni izid nezavarovalne dejavnosti    4.271.156    -85.948

Poslovni izid pred obdavčitvijo skupaj    97.455.802    84.445.082

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

Na izboljšanje rezultata premoženjskih zavarovanj je vplival višji 
poslovni izid iz zavarovalno-tehničnega dela, predvsem zaradi viš-
jih čistih prihodkov iz zavarovalne premije in ugodnejšega čistega 
škodnega dogajanja. Poslovni izid iz finančnih naložb je bil zaradi 
višjih realiziranih čistih kapitalskih dobičkov primerljiv s predho-
dnim letom. 

Na nižji rezultat poslovanja življenjskih zavarovanj Skupine Triglav 
so najbolj vplivali manjši donosi na sredstva zavarovalno-tehnič-
nih rezervacij (5,1 milijona evrov) in spremenjena metodologija za 
izračun dodatnih matematičnih rezervacij prostovoljnih dodatnih 
pokojninskih zavarovanj, ki je njihovo vrednost zvišala za 3,4 mili-
jona evrov. Po drugi strani je bilo oblikovanih za 0,8 milijona evrov 
manj dodatnih rezervacij iz naslova LAT, hkrati je Skupina Triglav 
za udeležbo zavarovalcev življenjskih zavarovanj v pozitivnem re-
zultatu poslovanja namenila za 1,1 milijona evrov manj sredstev 
(zaradi nižjega realiziranega donosa na sredstva zavarovalno-teh-
ničnih rezervacij življenjskih zavarovanj).

8.2 Zavarovalnica Triglav 

Tudi Zavarovalnica Triglav je dobro poslovala in poslovno leto 2018 
zaključila z višjim dobičkom. Poslovni izid pred obdavčitvijo je bil 
6 odstotkov višji kot predhodno leto in je dosegel 78,5 milijona 
evrov. Čisti poslovni izid se je prav tako povišal, in sicer za 5 odstot-
kov, na 65,5 milijona evrov. Razlog za njuno povišanje je predvsem 
višja rast čistih prihodkov od zavarovalnih premij od rasti čistih od-
hodkov za škode. Čista dobičkonosnost kapitala je še naprej ugo-
dna, znašala je 11,6 odstotka in je bila večja za 0,6 odstotne točke. 

Rast čistih prihodkov od zavarovalnih premij je bila višja od rasti 
čistih odhodkov za škode, kar se je odrazilo tudi v kombiniranem 
količniku premoženjskih zavarovanj. Ta je dosegel 86,1 odstotka 
in je bil 1,8 odstotne točke nižji kot leto prej. 

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

V primerjavi z letom prej so bili čisti prihodki od zavarovalnih 
premij 6 odstotkov višji in so dosegli 551,9 milijona evrov. Pri 
tem so se za 8 odstotkov povečali čisti prihodki premoženjskih 
zavarovalnih premij, čisti prihodki življenjskih zavarovalnih pre-
mij pa so ostali približno na ravni preteklega leta (indeks 100). 
Čiste prihodke od zavarovalnih premij sestavljajo obračunane 
kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije v višini 660,2 mili-
jona evrov (indeks 106), ki so zmanjšane za obračunano premijo, 
oddano v pozavarovanje in sozavarovanje, v višini 101,3 milijona 
evrov (indeks 108) in popravljene za spremembo čiste prenosne 
premije v višini –7,0 milijona evrov (indeks 109). 

Čisti odhodki za škode so bili za 4 odstotke nižji in so dosegli 
359,9 milijona evrov. Pri premoženjskih zavarovanjih so bili čisti 
odhodki za škode višji za 3 odstotke, pri življenjskih zavarova-
njih pa nižji za 13 odstotkov. Čiste odhodke za škode sestavljajo 
obračunani kosmati zneski škod v višini 421,0 milijona evrov 
(indeks 102), zmanjšani za obračunane deleže pozavarovateljev 
in sozavarovateljev v škodah v višini 37,8 milijona evrov (indeks 
153) ter popravljeni za spremembo čistih škodnih rezervacij  
v višini –23,3 milijona evrov (indeks 224).

Struktura poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo  
v letih 2017 in 2018

2017 2018

36 %
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77 %

Poslovni izid iz zavarovalno-tehničnega dela

Poslovni izid iz finančnih naložb
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Obratovalni stroški (stroški pridobivanja zavarovanj in drugi 
obratovalni stroški) so se povišali za 5 odstotkov na 153,0 milijo-
na evrov. Za enak odstotek so se povečali stroški pridobivanja za-
varovanj in drugi obratovalni stroški. Rast obratovalnih stroškov 
je predvsem odraz višjih neposrednih in posrednih stroškov pri-
dobivanja zavarovanj, nastalih z visoko rastjo zavarovalne premi-
je. Rast skupnih obratovalnih stroškov (vse funkcionalne skupine 
stroškov) je bila nižja od rasti zavarovalne premije, kar je povzro-
čilo znižanje deleža stroškov v premiji za 0,6 odstotne točke.

8.2.2 Prihodki in odhodki od finančnih sredstev

Prihodki od naložb, vključno s prihodki od naložb v poveza-
nih družbah, so znašali 67,1 milijona evrov in so se znižali za  
37 odstotkov. Pri tem je bilo prihodkov od naložb v povezanih 
družbah za 5,3 milijona evrov ali 25 odstotkov manj, predvsem 
zaradi nižjih izplačanih dividend (indeks 73). Prihodki od naložb 
so znašali 61,8 milijona evrov in so upadli za 38 odstotkov. Od 
tega so bili prihodki od obresti nižji za 5 odstotkov in so dosegli 
36,9 milijona evrov, dobički od prodaje so se znižali za 27 odstot-
kov, na 18,5 milijona evrov, drugi prihodki od naložb pa so znašali 
6,3 milijona evrov (indeks 18). Drugi prihodki od naložb vključu-
jejo čiste neiztržene dobičke naložb življenjskih zavarovancev, 
ki prevzemajo naložbeno tveganje, in so znašali 440 tisoč evrov,  
v enakem obdobju preteklega leta pa 27,8 milijona evrov. 

Odhodki od naložb, vključno z odhodki od naložb v povezanih 
družbah, so dosegli 50,9 milijona evrov, kar je 149 odstotkov več 
v primerjavi z letom prej. Od tega so odhodki od naložb v po-
vezanih družbah znašali 5 tisoč evrov (indeks 107), odhodki od 
naložb pa 50,9 milijona evrov (indeks 249). Pri tem so izgube od 
prodaje znašale 12,6 milijona evrov (indeks 119), oslabitve del-
niških naložb 1,2 milijona evrov (preteklo leto 200 tisoč evrov) in 
drugi odhodki naložb 37,1 milijona evrov (indeks 385). Drugi od-
hodki naložb vključujejo čiste neiztržene izgube naložb življenj-
skih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, v višini  
28,1 milijona evrov (preteklo leto 143 tisoč evrov), spremembe 
poštene vrednosti so dosegle 5,4 milijona evrov (indeks 335) in 
druge finančne odhodke v višini 3,6 milijona evrov (indeks 45). 

Donosi od naložb (brez donosov naložb življenjskih zavarovan-
cev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so upadli za 25 odstotkov 
na 43,8 milijona evrov. Razlog za nižji donos so predvsem nižji ne-
to dobički od prodaje finančnih sredstev, nižji neto prihodki zara-
di spremembe poštene vrednosti, nižji neto obrestni prihodki in 
manjše prejete dividende. Nizke obrestne mere še vedno vplivajo 
na kontinuirano zniževanje obrestnih prihodkov. 

Donosi od finančnih naložb Zavarovalnice Triglav 
(brez naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje) v letih 2017 in 2018 (v milijonih EUR)
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8.2.3 Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih  
 rezervacij ter ostali prihodki in odhodki

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij je obsega-
la 29,5 milijona evrov in je nižja kot preteklo leto (35,4 milijona 
evrov), kar je predvsem posledica manjše rasti matematičnih 
rezervacij.  

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganje, je znašala –50,9 milijona evrov 
(indeks 347) zaradi znižanja vrednosti naložb, na katere je veza-
no premoženje teh zavarovanj. Odhodki za bonuse in popuste v 
vrednosti 10,6 milijona evrov so bili zaradi večjih izplačil bonusov 

višji za 31 odstotkov, kar je posledica večjega obsega premije, 
sklenjene s pravnimi osebami.

Drugih zavarovalnih prihodkov, brez prihodkov od provizij, je bilo 
za 7 odstotkov več in so znašali 10,4 milijona evrov. Drugi zavaro-
valni odhodki, brez odhodkov od provizij, so dosegli 8,1 milijona 
evrov in so bili višji za 73 odstotkov, predvsem zaradi višjih po-
pravkov vrednosti terjatev. Neto prihodki od provizij so se znižali 
za 9 odstotkov na 15,3 milijona evrov. 

Drugi prihodki so bili višji za 14 odstotkov, predvsem zaradi več-
jih prihodkov od prodaje nepremičnin, in so dosegli 12,5 milijona 
evrov. Na 5-odstotno povišanje drugih odhodkov, ki so znašali 
15,6 milijona evrov, so vplivale predvsem višje oblikovane rezer-
vacije za uspešnost.
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Izkaz poslovnega izida Zavarovalnice Triglav za poslovno leto 2018 – po MSRP

 2018 2017 Indeks

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 551.940.868 522.057.353 106

- obračunane kosmate zavarovalne premije 660.210.432 621.971.336 106

- obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje -101.297.110 -93.522.581 108

- sprememba prenosnih premij -6.972.454 -6.391.402 109

Prihodki od naložb v povezanih družbah 5.305.545 7.106.829 75

- drugi prihodki od naložb v povezane družbe 5.305.545 7.106.829 75

Prihodki od naložb 61.755.135 99.243.902 62

- prihodki od obresti, izračunani z uporabe metode efektivnih obrestnih mer 36.890.019 38.861.704 95

- dobički pri odtujitvah naložb 18.521.649 25.370.295 73

- drugi prihodki od naložb 6.343.467 35.011.903 18

Drugi zavarovalni prihodki 27.448.384 27.732.584 99

- prihodki od provizij 17.004.132 18.011.729 94

- drugi prihodki od zavarovalnih poslov 10.444.252 9.720.855 107

Drugi prihodki 12.491.979 10.951.423 114

Čisti odhodki za škode 359.941.674 376.292.830 96

- obračunani kosmati zneski škod 421.002.582 411.305.524 102

- obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev -37.767.613 -24.624.035 153

- sprememba škodnih rezervacij -23.293.295 -10.388.659 224

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT) 29.499.390 35.366.975 83

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje -50.884.979 -14.678.837 347

Odhodki za bonuse in popuste 10.571.287 8.073.088 131

Obratovalni stroški 153.008.918 145.922.909 105

- stroški pridobivanja zavarovanj 110.230.112 105.301.136 105

- drugi obratovalni stroški 42.778.806 40.621.773 105

Odhodki od naložb v povezane družbe 4.759 4.435 107

- drugi finančni odhodki 4.759 4.435 107

Odhodki naložb 50.929.727 20.438.978 249

- oslabitve naložb 1.248.877 200.000 624

- izgube pri odtujitvah naložb 12.566.364 10.588.356 119

- drugi odhodki naložb 37.114.486 9.650.622 385

Drugi zavarovalni odhodki 11.819.639 6.980.751 169

Drugi odhodki 15.594.244 14.868.646 105

- odhodki financiranja 1.507.022 1.549.066 97

- drugi odhodki 14.087.222 13.319.580 106

Poslovni izid pred obdavčitvijo 78.457.252 73.822.316 106

Odhodek za davek 12.913.388 11.300.366 114

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 65.543.864 62.521.950 105

Kazalniki finančnega rezultata Zavarovalnice Triglav 

Kazalniki finančnega rezultata 2018 2017 2016

Dobičkonosnost kapitala 11,6 % 11,0 % 13,8 %

Škodni količnik 55,4 % 58,5 % 55,7 %

Odhodkovni količnik* 30,7 % 29,4 % 32,3 %

Kombinirani količnik* 86,1 % 87,9 % 87,9 %

Razmerje med kosmatimi obratovalnimi stroški in obračunano kosmato zavarovalno premijo 26,4 % 27,0 % 27,7 %

* Zaradi spremembe sheme izkaza poslovnega izida sta se zaradi primerjave prilagodila izračuna odhodkovnega in kombiniranega količnika v letih 2018 in 2017.  
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