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Kratica Pojasnilo

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

AZN Agencija za zavarovalni nadzor

CBBT cenovni vir za obveznice (ang. Composite Bloomberg Bond Trader)

DPJU Dinami!ni podsklad javnih uslu"bencev

DDV davek na dodano vrednost

EAPSPI Evropsko zdru"enje pokojninskih ustanov javnega sektorja (ang. European Association of 
Public Sector Pension Institutions)

ECB Evropska centralna banka (ang. European Central Bank)

EU Evropska unija

EUR evro – denarna valuta Evropske unije

EURIBOR medban!na ponujena obrestna mera znotraj obmo!ja evra

EAD izpostavljenost ob nepla!ilu (ang. Exposure at Default)

EWS sistem zgodnjega opozarjanja (ang. Early Warning System)

Tabela se nadaljuje na naslednji strani.

iBoxx referen!ni indeks likvidnih obveznic z investicijskim ratingom

IDD Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (ang. Insurance Distribution Directive)

KPSJU Krovni podsklad javnih uslu"bencev

KS MR Kritni sklad modra renta

KS MR II Kritni sklad modra renta II

KS PPS Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije

KVPS Kapitalski vzajemni pokojninski sklad

LGD izguba ob nepla!ilu (ang. Loss Given Default)

MKPS Modri krovni pokojninski sklad

MDP Modri dinami!ni podsklad

MPP Modri preudarni podsklad

MZP Modri zajam!eni podsklad

MSCI Index svetovni indeks delnic (ang. Morgan Stanley Capital International Index)

MSRP mednarodni standardi ra!unovodskega poro!anja, kot jih je sprejela EU

OPMSRP Odbor za pojasnjevanje mednarodnih ra!unovodskih standardov

OTC trg trgovcev (ang. Over-the-Counter)

PD verjetnost nepla!ila (ang. Probability of Default)

PNJU K Pokojninski na!rt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslu"bence

PNMZ K Pokojninski na!rt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (MKPS)

PNMZ P Pokojninski na!rt za individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (MKPS)

PPJU Preudarni podsklad javnih uslu"bencev

PPS Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije

RS Republika Slovenija

SBI TOP osrednji slovenski borzni indeks

USD ameri#ki dolar

VEP vrednost enote premo"enja

VPS Vzajemni pokojninski sklad

ZDA Zdru"ene dr"ave Amerike

ZGD-% Zakon o gospodarskih dru"bah (Uradni list RS, #t. -&-%.((/&'',)

ZPIZ-& Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, #t. (,/&'%&)

ZPJU Zajam!eni podsklad javnih uslu"bencev

ZSDH-% Zakon o slovenskem dr"avnem holdingu (Uradni list RS, #t. &+/&'%-)

ZZavar-% Zakon o zavarovalni#tvu (Uradni list RS, #t. ($/&'%+)

Kratica Pojasnilo



&'

Uvodni del

!"

!#
%&
%&
%&
%&
%&
%&
%$
%$

!$

Nagovor uprave   
  
Predstavitev zavarovalnice
Splo#ni podatki
Poslanstvo
Vizija
Strate#ki cilji   
Lastni#ka sestava in podatki o kapitalu
Dejavnost dru"be      
Organi dru"be   
Skup#!ina   
  
Poro+ilo nadzornega sveta    



((()

Nagovor uprave

mag. Matija Debelak,
/012 345167

Bo#tjan Vovk,
/012 345167

Borut Jamnik,
45789782:; 345167

Leto 2019 lahko ozna!imo kot dobro leto. Modra 
zavarovalnica je dosegla !isti poslovni izid v 
vi#ini 12,2 milijona evrov in tako pomembno 
presegla na!rtovanega. Zvi#al se je tudi kapital 
zavarovalnice, ki predstavlja temelj varnosti 
sredstev zavarovancev. Pove!ali so se vrednost 
sredstev v upravljanju, #tevilo !lanov vzajemnih 
pokojninskih skladov in #tevilo prejemnikov rent. 

Modra zavarovalnica je v letu 2019 dosegla 65,7 
milijona evrov prihodkov od premij in drugih 
zavarovalnih prihodkov. Ve!ino teh prihodkov 
predstavljajo premije kritnih skladov, preostanek 
pa prihodki od upravljanja vzajemnih pokojninskih 
in kritnih skladov. Vpla!ane premije v vzajemne 
pokojninske sklade v upravljanju Modre 
zavarovalnice so v obravnavanem obdobju 
dosegle 106,5 milijona evrov in so se v primerjavi 
z letom 2018 pove!ale za 8,1 odstotka. 

Zavarovalni odhodki, ki vklju!ujejo obra!unane rente, 
obratovalne stro#ke in druge zavarovalne odhodke, 
so dosegli 32,9 milijona evrov, matemati!ne 
rezervacije pa so se pove!ale za 33,3 milijona evrov.
 K ugodnemu poslovnemu rezultatu so 
pomembno prispevali finan!ni prihodki v vi#ini 
19,6 milijona evrov, medtem ko so odhodki 
od nalo"b dosegli 4,2 milijona evrov. Drugi 
vseobsegajo!i donos, ki predstavlja izid od 
nalo"b, pripoznan v kapitalu, je v obravnavanem 
letu zaradi pozitivnih trendov na trgih vrednostnih 
papirjev dosegel visokih 24,4 milijona evrov.

Kapital Modre zavarovalnice, s katerim zagotavlja 
varnost sredstev svojih zavarovancev, je konec 
leta 2019 dosegel 269 milijonov evrov oziroma 14 
odstotkov ve! kot na za!etku leta. Tudi vrednost 
sredstev v upravljanju se je pove!ala in konec leta 
2019 dosegla ve! kot 1,7 milijarde evrov; v vzajemnih 
pokojninskih skladih je bilo zbranih skoraj 1,2 milijarde 
evrov, v kritnih skladih 232 milijonov evrov, lastna 
sredstva pa so predstavljala 299 milijonov evrov.

Leto 2019 je zaznamovalo ugodno makroekonomsko 
okolje, saj so se v tem obdobju pomembno zvi#ali 
tako delni#ki kot tudi obvezni#ki indeksi. Svetovni 
indeks delnic MSCI je v letu 2019, merjeno v evrih, 
zabele"il 30,2-odstotno rast. V obdobju je najvi#jo 
donosnost dosegel indeks ameri#kih delnic, sledita 
mu indeks evropskih in japonskih delnic. Slovenske 
delnice, merjene z indeksom SBI TOP, so v povpre!ju 
dosegle 15-odstotno rast. Indeks evropskih dr"avnih 
obveznic je pridobil 6,7 odstotka vrednosti, 
indeks podjetni#kih obveznic pa 6,3 odstotka.

Makroekonomsko okolje je ugodno vplivalo na 
donosnost pokojninskih skladov v upravljanju. 
Modri zajam!eni podsklad in Zajam!eni podsklad 
javnih uslu"bencev sta v letu 2019 dosegla 5,4- 
oziroma 6,0-odstotno donosnost, kar ju uvr#!a 
med najbolj#e slovenske sklade z nalo"beno 
politiko zajam!ene donosnosti. )e precej vi#je 
so bile donosnosti skladov s preudarno oziroma 
dinami!no nalo"beno politiko, kar je posledica 
vi#jega dele"a delnic v portfeljih. Modri preudarni 
podsklad in Preudarni podsklad javnih uslu"bencev 
sta dosegla donosnost v vi#ini 14,5 oziroma 15,5 
odstotka in sta na samem vrhu lestvice donosnosti 
skladov z uravnote"eno nalo"beno politiko. Tudi 
donosnosti Modrega dinami!nega podsklada in 
Dinami!nega podsklada javnih uslu"bencev, ki 
dosegata 21,6 in 22,0 odstotka, dosegata visoko 
mesto med skladi z dinami!no nalo"beno politiko. 

Modra zavarovalnica je v novembru 2019 uspe#no 
pripojila Kapitalski vzajemni pokojninski sklad k 
Modremu zajam!enemu podskladu. Pripojitev 
se je izvedla s prenosom celotnega premo"enja 
prenosnega sklada na prevzemni sklad. Var!evalci 
prenosnega sklada so po izvedenem postopku 
pripojitve skladno z menjalnim razmerjem dobili 
enote premo"enja prevzemnega sklada. Skupna 
vrednost enot premo"enja var!evalcev po pripojitvi 
je ostala najmanj enaka skupni vrednosti enot 
premo"enja var!evalcev pred pripojitvijo.

Tr"enjske aktivnosti v letu 2019 so bile usmerjene v 
prenovo tr"enjskega nastopa, izbolj#anje uporabni#ke 
izku#nje in digitalizacijo procesov. Spletni portal, ki 
smo ga preimenovali v e.Modra, smo preoblikovali 
v najpomembnej#o informacijsko to!ko za 
obstoje!e var!evalce v dodatnem pokojninskem 
zavarovanju. Vzporedno smo prenavljali tudi 
spletno stran, pri !emer smo izvedli funkcionalno 
in tehni!no prenovo celotne platforme z uporabo 
novej#e tehnologije. Celovito smo prenovili tudi 
grafi!no podobo Modre, ki iz"areva strokovnost, 
zanesljivost, dostopnost in pozornost. 
 
V letu 2020 bomo s spremljanjem "elja, potreb in 
pri!akovanj svojih strank ter na podlagi podatkov, 
ki smo jih "e pridobili v preteklosti, vzdr"evali in 
nadgrajevali dolgoro!ni odnos obojestranskega 
zadovoljstva. Pri komunikaciji s strankami bomo 
vzdr"evali visoko raven osebne obravnave in 
dostopnost, ob tem pa bomo razvijali tudi spletne 
strani, spletne storitve in mobilne aplikacije. 

Pri!akovanja glede gospodarskih gibanj so bila v 
za!etku leta 2020 #e zmerno optimisti!na, nato 
pa je, primarno zaradi izbruha pandemije korona 
virusa, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj na za!etku marca 2020 napovedi za svetovno 
gospodarsko rast popravila navzdol. Gospodarski 
pesimizem se je odrazil tudi v negativnih gibanjih 
na finan!nih trgih. Obstaja tveganje, da ne gre le za 
kratkotrajen u!inek, ampak za dalj !asa trajajo!e 
gospodarsko ohlajanje. Od tega bo odvisno 
tudi nadaljnje dogajanje na finan!nih trgih, kar 
pomembno vpliva na poslovanje zavarovalnice 
in pokojninskih skladov v njenem upravljanju. 
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Predstavitev dru,be
Splo-ni podatki

Naziv: Modra zavarovalnica, d. d.
Sede,: Dunajska cesta 119, Ljubljana
Mati+na -tevilka: 6031226
ID -tevilka za DDV: SI21026912
.tevilo zaposlenih: 60 oseb 
Osnovni kapital: 152,2 milijona evrov
Sredstva v upravljanju: 1,7 milijarde evrov
.tevilo var+evalcev/+lanov v VPS: 289.075
.tevilo prejemnikov pokojninskih rent: 28.200
 

Poslanstvo

Ustvarjamo dostopne zavarovalne in druge 
finan!ne re#itve za dvig socialne varnosti 
posameznika v vseh "ivljenjskih obdobjih. 

Konkuren!ne prednosti gradimo na 
vzpostavljenem partnerstvu s klju!nimi dele"niki, 
znanju, pristnem odnosu in inovativnosti.
 

Vizija

Zanesljiv in inovativen gradnik dodatne 
socialne varnosti po meri posameznika.
 

Strate-ki cilji
Modra zavarovalnica je na podlagi zaznanih vrzeli 
med obstoje!im in ciljnim ustrojem, analize 
prednosti, slabosti, prilo"nosti in gro"enj ter 
tehnolo#kih, demografskih, makroekonomskih 
in mikroekonomskih trendov svoje strate#ke 
cilje strnila v naslednja podro!ja:

 • ohranitev prioritete zagotavljanja varnosti 
sredstev v upravljanju (prihrankov dodatne 
socialne varnosti posameznika in lastnih 
sredstev) in varstva osebnih podatkov;

 • vodilna kompetenca za podro!je socialne varnosti 
posameznika v vseh "ivljenjskih obdobjih;

 • pomemben finan!ni posrednik s celovito 
dodatno ponudbo finan!nih re#itev;

 • inovativen ekosistem storitev socialne varnosti. 
 

Lastni-ka sestava in  
podatki o kapitalu

Na dan 31. decembra 2019 je bila edina delni!arka 
Modre zavarovalnice, d. d., Kapitalska dru"ba, d. d. 
 
Osnovni kapital zavarovalnice je 152.200.000 evrov 
in je razdeljen na 152.200.000 navadnih imenskih 
kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak dele" in 
pripadajo!i znesek v osnovnem kapitalu. Dele" 
posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu 
se dolo!i glede na #tevilo izdanih kosovnih delnic.

Dejavnost dru,be

Modra zavarovalnica opravlja posle v skupini 
"ivljenjskih zavarovanj v skladu z Zakonom 
o zavarovalni#tvu in izdano odlo!bo AZN, s 
katero se ji dovoli opravljanje zavarovalnih 
poslov v zavarovalnih vrstah:

 • nezgodno zavarovanje – 1. to!ka drugega 
odstavka 7. !lena ZZavar-1,

 • "ivljenjsko zavarovanje – 19. to!ka 
drugega odstavka 7. !lena ZZavar-1.

Dejavnosti Modre zavarovalnice so dolo!ene 
z zakonom in statutom dru"be. Po statutu 
Modra zavarovalnica v skladu z namenom 
opravlja naslednje dejavnosti:

 • 65.110 – dejavnost "ivljenjskega zavarovanja,

 • 65.120 – dejavnost zavarovanja, razen 
"ivljenjskega (samo posle v zavarovalnih vrstah 
nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja),

 • 65.300 – dejavnost pokojninskih skladov,

 • 66.210 – vrednotenje tveganja in #kode,

 • 66.220 – dejavnost zavarovalni#kih agentov,

 • 66.290 – druge pomo"ne dejavnosti za 
zavarovalni#tvo in pokojninske sklade,

 • 66.300 – upravljanje finan!nih skladov.

Organi dru,be

Uprava

Uprava ima skladno s statutom dru"be 
tri !lane. Modro zavarovalnico je v letu 
2019 vodila uprava v sestavi:

 • Borut Jamnik, predsednik uprave, petletno 
mandatno obdobje z za!etkom 29. avgusta 2016,

 • Matija Debelak, !lan uprave, petletno mandatno 
obdobje z za!etkom 14. septembra 2016.

 • Bo-tjan Vovk, !lan uprave, #tiriletno mandatno 
obdobje z za!etkom 1. oktobra 2018. 

 
Uprava vodi dru"bo v dobro dru"be, samostojno in 
na lastno odgovornost. Modro zavarovalnico uprava 
zastopa in predstavlja brez omejitev. V pravnem 
prometu zastopata dru"bo dva !lana uprave skupaj, 
in sicer predsednik uprave skupaj z enim !lanom 
uprave, !lan uprave skupaj s predsednikom uprave 
ali drugim !lanom uprave. S statutom dru"be 
so dolo!eni posli in odlo!itve, za katere mora 
uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta. 

Uprava dru"be je v letu 2019 svoje pristojnosti 
izvr#evala skladno s Poslovnikom o delu 
uprave, redno je poro!ala nadzornemu svetu 
in skladno s statutom izvr#evala obveznosti 
do delni!arja, kot jih opredeljuje ZGD-1.

Nadzorni svet

Poslovno politiko Modre zavarovalnice sooblikujejo 
tudi zavarovanci oziroma njihovi predstavniki. 

Nadzorni svet sestavlja #est !lanov. Kapitalska 
dru"ba, d. d., predlaga tri !lane nadzornega 
sveta po postopku in na na!in, ki ga dolo!ajo 
splo#ni akti dru"be. Polovico !lanov nadzornega 
sveta so predlagali zavarovanci na podlagi 
javnega poziva k posredovanju predlogov 
kandidatov. Dva !lana je v imenu zavarovancev 
pokojninskega sklada javnih uslu"bencev 
predlagal odbor Krovnega pokojninskega sklada 

javnih uslu"bencev, tretjega !lana pa sta v imenu 
preostalih zavarovancev predlagala odbora 
Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada 
in Modrega krovnega pokojninskega sklada.

Nadzorni svet so v letu 2019 sestavljali naslednji !lani: 

 • Branimir .trukelj, !lan od 9. decembra 2016, je 
bil namestnik predsednika nadzornega sveta od 
22. decembra 2018 do 22. decembra 2019 in od 23. 
decembra 2019 dalje predsednik nadzornega sveta,

 • Natalija Sto-icki, !lanica od 9. decembra 2016 
do 9. aprila 2019, je bila predsednica nadzornega 
sveta od 22. decembra 2018 do 9. aprila 2019,

 • Bachtiar Djalil, !lan od 14. januarja 2019, je bil 
predsednik nadzornega sveta od 11. aprila 2019 
do 22. decembra 2019 in od 23. decembra 2019 
dalje namestnik predsednika nadzornega sveta,

 • Goran Bizjak, !lan od 9. decembra 2016 dalje, 

 • Bojan Zupan+i+, !lan od 9. decembra 2016 dalje, 

 • dr. Janez Pra-nikar, !lan od 9. junija 2017 dalje,

 • dr. Boris /nidari+, !lan od 9. junija 
2017 do 14. januarja 2019,

 • Roman Jerman, !lan od 9. aprila 2019 dalje.

Pristojnosti nadzornega sveta so dolo!ene v statutu 
dru"be, na!in njegovega dela pa ureja Poslovnik 
nadzornega sveta. Podroben opis dejavnosti in 
na!ina delovanja nadzornega sveta v letu 2019 
je naveden v Poro!ilu nadzornega sveta. 

V letu 2019 je delovala revizijska komisija 
nadzornega sveta; njena sestava in delo sta 
predstavljena v Poro!ilu nadzornega sveta. 

Skup-!ina 

Glasovalne pravice na skup#!ini v 
letu 2019 je kot edina delni!arka 
uresni!evala Kapitalska dru"ba, d. d.



Poro!ilo nadzornega sveta
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Okolje poslovanja
Gospodarsko okolje v Sloveniji

BDP v teko!ih cenah je v letu 2019 zna#al 48.007 
milijonov evrov, kar je nominalno za 4,9 odstotka 
ve! kot v letu 2018. Realno se je BDP pove!al za 2,4 
odstotka. K rasti bruto doma!ega proizvoda sta 
prispevala tako doma!e tro#enje, ki se je pove!alo za 
2,1 odstotka, kot izvoz, ki je porasel za 4,4 odstotka. 

)tevilo delovno aktivnih prebivalcev je v mesecu 
decembru 2019 zna#alo nekaj ve! kot 901.500 oseb. 
Stopnja registrirane brezposelnosti je v istem mesecu 
zna#ala 7,7 odstotka in se je glede na januar 2019 
zni"ala za 0,9 odstotne to!ke. Povpre!na mese!na 
bruto pla!a je decembra 2019 zna#ala 1.855 evrov, kar 
je 7,3 odstotka ve! kot januarja 2019.  

Gibanja na finan!nih trgih 

Trg denarja

Referen!na medban!na obrestna mera v 
obmo!ju evra, #estmese!ni EURIBOR, se je v 
letu 2019 zni"ala z –0,237 na –0,324 odstotka. 
Tudi donosnost do dospetja desetletne nem#ke 
dr"avne obveznice se je v letu 2019 zni"ala, in sicer 
z 0,242 na –0,185 odstotka, donosnost do dospetja 
slovenske desetletne dr"avne obveznice pa se 
je z 0,989 odstotka zni"ala na 0,267 odstotka.

Primerjava gibanja slovenskega borznega indeksa SBI TOP in izbranih tujih borznih 
indeksov v obdobju januar 2019–december 2019 v evrih (indeks: 31. 12. 2018 = 100)

Slika 1: Primerjava gibanja donosnosti do dospetja desetletne nem#ke dr"avne obveznice, slovenske 
dr"avne obveznice in 6-mese!ni EURIBOR v obdobju januar 2019–december 2019 (v %)

Slika 2:

Devizni te%aj

Vrednost ameri#kega dolarja glede na evro se je v 
letu 2019 zvi#ala za 2,2 odstotka. V letu 2019 je bil 
ameri#ki dolar glede na evro za 5,2 odstotka dra"ji 
kot v letu 2018. Na gibanje te!aja ameri#kega dolarja 
so najbolj vplivala pri!akovanja glede prihodnjega 
gibanja obrestnih mer, pri!akovanja glede razvoja 
dogodkov glede izstopa Velike Britanije iz Evropske 
unije ter izida trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko.

Trg lastni&kega kapitala

Svetovni indeks delnic MSCI je v letu 2019, merjeno 
v evrih, zabele"il 30,2-odstotno rast. V tem obdobju 
je najvi#jo donosnost dosegel indeks ameri#kih 
delnic S & P 500 (31,4 odstotka), sledijo mu indeks 
evropskih delnic Euro STOXX (26,1-odstotna 
rast) in japonskih delnic Nikkei (22,3-odstotna 
rast). Slovenske delnice, merjene z indeksom SBI 
TOP, so v povpre!ju dosegle 15-odstotno rast. 

Trg dol'ni&kega kapitala

V letu 2019 so se te!aji tako dr"avnih kot tudi 
podjetni#kih obveznic pomembno zvi#ali. V tem 
obdobju je indeks evropskih dr"avnih obveznic 
(IBOXX Euro Sovereign Overal Total Return Index) 
pridobil 6,7 odstotka vrednosti, indeks podjetni#kih 
obveznic (IBOXX Euro Corporates Overall 
Total Return Index) pa 6,3 odstotka. Na gibanje 
te!ajev obveznic so vplivala zlasti pri!akovanja o 
podalj#anem obdobju nizkih ravni obrestnih mer.

105

0,0 %

-0,4 %

100
-0,6 %

95 -0,8 %

115

0,4 %

110

0,2 %

-0,2 %

125
0,8 %

120

0,6 %

135 1,2 %

130
1,0 %

S&P 500 SBI TOP Nikkei Euro STOXX 10-letna nem#ka dr"avna obveznica 10-letna slovenska dr"avna obveznica6 m EURIBORMSCI WORLD

31. 1
. 2

019

31. 1
. 2

019

31. 1
2. 2

018

31. 1
2. 2

018

31. 5
. 2

019

31. 5
. 2

019

28. 2
. 2

019

28. 2
. 2

019

30. 6
. 2

019

30. 6
. 2

019

31. 3
. 2

019

31. 3
. 2

019

31. 7
. 2

019

31. 7
. 2

019

30. 9
. 2

019

30. 9
. 2

019

30. 4
. 2

019

30. 4
. 2

019

31. 8
. 2

019

31. 8
. 2

019

31. 1
0. 2

019

31. 1
0. 2

019

30. 11
. 2

019

30. 11
. 2

019

31. 1
2. 2

019

31. 1
2. 2

019



+*

Postavka ()*+ ()*,

Prihodki iz premij in drugi zavarovalni prihodki ,+.,+'.*** +&.*%,.,-.

Odhodki za #kode in drugi zavarovalni odhodki –&+.(+(.-++ –&-.%-'.++'

Sprememba zavarovalno-tehni!nih rezervacij –$$.$%+.*(( –&,.,,*.(''

Obratovalni stro#ki –,.(%,.'%* –,.+**.'$$

Izid od nalo"b, pripoznan v izkazu poslovnega izida %+.$$..%$' %%.--*.,'%

Neto drugi prihodki / odhodki –*'.'*- %%$.('$

Izid pred obdav!itvijo %-..%,.+,& ,.(*%.,,(

Davek od dohodka –&.-.-.*-. –,$%...'

-isti poslovni izid *(.(.*./*0 1.2.+.,++

Izid od nalo"b, pripoznan v kapitalu &-.$(..(+' –%$.&,,..(,

Celotni vseobsegajo%i donos 21.12+.110 –1.+*1.,+/

Poslovanje v letu 2019Varna prihodnost posameznika in vi-ja 
socialna varnost je na-e poslanstvo. 
Ostajamo kapitalsko najmo!nej-a 
specializirana zavarovalnica.

Modra zavarovalnica je v letu 2019 dosegla 65,7 
milijona evrov prihodkov od premij in drugih 
zavarovalnih prihodkov. Ve!ino teh prihodkov 
predstavljajo premije kritnih skladov, preostanek 
pa prihodki od upravljanja vzajemnih pokojninskih 
in kritnih skladov. Vpla!ane premije v vzajemne 
pokojninske sklade v upravljanju Modre zavarovalnice 
so v obravnavanem obdobju dosegle 106,5 milijona 
evrov brez upo#tevanja prenosov med skladi oziroma 
podskladi in so se v primerjavi z letom 2018 pove!ale 
za 8,1 odstotka. 

Finan!ni rezultat Modre zavarovalniceTabela 1:

Odhodki za #kode, ki zajemajo odhodke iz 
obra!unanih rent, so leta 2019 dosegli 24,8 
milijona evrov, drugi zavarovalni odhodki pa 1,1 
milijona evrov. Sprememba zavarovalno-tehni!nih 
rezervacij pomeni odhodek zaradi pove!anja 
matemati!nih rezervacij iz naslova sklenjenih rentnih 
pokojninskih zavarovanj v letu 2019. Obratovalni 
stro#ki zajemajo stro#ke dela, storitev, materiala, 
amortizacije in podobno. Izid iz nalo"b, pripoznan 
v izkazu poslovnega izida, je leta 2019 dosegel 
15,3 milijona evrov. Izid od nalo"b, pripoznan v 
kapitalu, je bil v obravnavanem letu zaradi pozitivnih 
trendov na trgih vrednostnih papirjev ugoden.

V EUR

Finan!ni rezultat in finan!ni polo,aj 
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Finan!ni polo"aj Modre zavarovalniceTabela 2: V EUR Upravljanje vzajemnih 
pokojninskih skladov

Trg in konkurenca

Dodatno pokojninsko zavarovanje na slovenskem trgu 
je v letu 2019 ponujalo devet izvajalcev. Trije izvajalci 
(Banka Intesa Sanpaolo, Generali zavarovalnica in 
Modra zavarovalnica) so upravljali #tiri vzajemne 
pokojninske sklade, tri pokojninske dru"be 
(Pokojninska dru"ba A, Skupna pokojninska dru"ba 
in Sava pokojninska dru"ba) in tri zavarovalnice 
(Prva osebna zavarovalnica, Zavarovalnica Triglav in 
Adriatic Slovenica) pa so pokojninsko zavarovanje 
ponujale v obliki skupine kritnih skladov. Vsi 
pokojninski skladi izvajajo politiko "ivljenjskega 
cikla, ki omogo!a ve!jo mo"nost izbire nalo"bene 
politike ter potencialno vi#je donose in ve! 
privar!evanih sredstev za dodatno pokojnino. 

Najve!ji dele" sredstev Modre zavarovalnice 
pomenijo finan!na sredstva, ki so konec 
leta 2019 dosegla 523,9 milijona evrov, med 
obveznostmi do virov sredstev pa so ob kapitalu 
po velikosti najpomembnej#e zavarovalno-
tehni!ne rezervacije za rentna zavarovanja. 
Prete"ni del zunajbilan!nih postavk predstavlja 
vsota sredstev vzajemnih pokojninskih skladov 
v upravljanju Modre zavarovalnice. 

Solventnostni polo"aj zavarovalnice je podrobneje 
predstavljen v poglavju o upravljanju tveganj. 

Januarja 2020 se je z vpisom v sodni register 
zaklju!ila zdru"itev zavarovalnice Adriatic Slovenica 
in Generali zavarovalnice, in sicer s pripojitvijo 
Adriatica Slovenice h Generali zavarovalnici.

Donosnosti podskladov z zajam!eno donosnostjo 
so bile v letu 2019 izjemno visoke. Glavni razlog je v 
visoki rasti cen dr"avnih in podjetni#kih obveznic, 
ki predstavljajo ve!ino portfelja podskladov z 
zajam!eno donosnostjo. Indeks cen dr"avnih 
obveznic je v letu 2019 zrasel za 6,7 odstotka, 
podjetni#kih obveznic pa za 6,3 odstotka. Poleg tega 
pa so visoke donosnosti zabele"ile tudi delnice, ki so 
v povpre!ju pridobile 30,2 odstotka. Po na#i oceni 
je glavni razlog za tako dogajanje na trgih kapitala v 
ekspanzivni monetarni politiki v Evropi in tudi ZDA.

Donosnosti preudarnih in dinami!nih podskladov 
so bile #e vi#je, kar je posledica vi#jega dele"a 
delnic v portfeljih. V primerjavi s konkurenco 
so bili skladi v upravljanju Modre zavarovalnice 
v samem vrhu ali pa tik pod njim. 

Postavka 2*. *(. ()*+ 2*. *(. ()*,

Finan!na sredstva +&$.(%+.**, -+$.-.,.(*(

Druga sredstva ,.*,$.(+, ,.+($.+.,

Skupaj sredstva 02).//+.,.( .1).)/).01.

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije &&$.$*(.+$* %('.'&*.',(

Druge rezervacije %&.%*'.,&, %,.%.-.&*-

Druge obveznosti &+.(.&.$-+ %*.'(+.+(-

Kapital &,(.&$..$$$ &$+...&.,%*

Skupaj kapital in obveznosti 02).//+.,.( .1).)/).01.

Zunajbilan!ne postavke %.%('.$,&.(,. %.'+(.'%,.+$+

Primerjava 12-mese!nih donosnosti doma!ih pokojninskih skladov z nalo"beno politiko zajam!ene donosnostiSlika 3:
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Vzajemni pokojninski skladi  
v upravljanju

Modra zavarovalnica je najve!ja izvajalka dodatnih pokojninskih 
zavarovanj v Sloveniji in glavna ponudnica var!evanja za starost 
v okviru drugega pokojninskega stebra. V njenih vzajemnih 
pokojninskih skladih je skupaj z imetniki polic PPS decembra 2019 
var!evalo "e ve! kot 289 tiso! posameznikov, zbrana sredstva 
pa so dosegla skoraj 1,2 milijarde evrov. Skupna vpla!ana premija 
dodatnega pokojninskega zavarovanja je – brez upo#tevanja 
prenosov sredstev med skladoma KVPS in MKPS – leta 2019 dosegla 
106,5 milijona evrov (v letu 2018 pa 98,5 milijona evrov).

Modra zavarovalnica upravlja tri vzajemne pokojninske 
sklade, vodene in izkazane kot lo!eno premo"enje 
v lasti !lanov posameznega sklada:

 • Krovni pokojninski sklad za javne uslu'bence (KPSJU),

 • Modri krovni pokojninski sklad (MKPS) in

 • Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (PPS), oblikovan 
po posebnem zakonu z zamenjavo pokojninskih bonov.

V novembru 2019 se je Kapitalski vzajemni pokojninski 
sklad (KVPS) pripojil k Modremu zajam!enemu podskladu 
Modrega krovnega pokojninskega sklada (MKPS).

Podatki o vzajemnih pokojninskih skladih v upravljanju Modre zavarovalnice na dan 31. 12. 2019  Tabela 3:

Sklad .tevilo +lanov/ 
zavarovancev

.tevilo   delodajalcev/ 
zavezancev

Sredstva v  
upravljanju v mio EUR

KPSJU &$+.&+% %.*,& **$,-

MKPS $+.$., $.* &*.,$

PPS %*.--* ' %.,-

Skupaj #)&."'( #.#$" !.!)),!

V skladu s 313. !lenom ZPIZ-2 mora Modra zavarovalnica v 
breme kapitala oblikovati rezervacije za nedoseganje zajam!ene 
donosnosti v znesku, ki je enak vsoti vseh primanjkljajev 
vrednosti sredstev !lana do zajam!ene vrednosti sredstev 
!lana. Konec leta 2019 je imela Modra zavarovalnica oblikovane 
rezervacije zaradi nedoseganja zajam!ene donosnosti 
vzajemnih pokojninskih skladov v znesku 8.173.478 evrov, 
pri !emer se ve!ina teh rezervacij nana#a na sklad PPS. 

Primerjava 12-mese!nih donosnosti doma!ih pokojninskih skladov z dinami!no nalo"beno politiko
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dinami!ni
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Triglav 
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Drzni 
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Krovni pokojninski sklad  
za javne uslu'bence 

Krovni pokojninski sklad javnih uslu"bencev (KPSJU) 
izvaja nalo"beno politiko "ivljenjskega cikla in je 
sestavljen iz treh razli!nih podskladov:

 • Dinami+ni podsklad javnih uslu,bencev 
(DPJU) je namenjen mlaj#im var!evalcem v 
starosti do 50 let in izvaja bolj tvegano nalo"beno 
politiko. Var!evalci, ki var!ujejo v tem podskladu, 
prevzemajo celotno nalo"beno tveganje. 

 • Preudarni podsklad javnih uslu,bencev 
(PPJU) je namenjen var!evalcem med 50 in 60 
let in izvaja uravnote"eno nalo"beno politiko. 
Var!evalci, ki var!ujejo v tem podskladu, 
prevzemajo celotno nalo"beno tveganje. 

 • Zajam+eni podsklad javnih uslu,bencev 
(ZPJU) je namenjen var!evalcem v starosti 
nad 60let. Var!evalci, ki var!ujejo v tem 
podskladu, prevzemajo le nalo"beno 
tveganje nad zajam!enim donosom.

KPSJU je zaprt vzajemni pokojninski sklad, 
namenjen izklju!no javnim uslu"bencem. Zagotavlja 
jim pravico do dodatne starostne pokojnine 
oziroma druge pravice, dolo!ene s pokojninskim 
na!rtom. Poleg premij, ki jih v sklad pla!ujejo 
delodajalci, lahko premije pla!ujejo tudi javni 
uslu"benci sami in tako poskrbijo za #e vi#jo 
dodatno pokojnino ter izkoristijo dav!no olaj#avo.

Javni uslu"benci, ki so v skladu z zajam!eno 
donosnostjo var!evali ob pripojitvi v za!etku leta 
2017, se glede na svojo starost sami odlo!ajo za 
prehod v bolj tvegano nalo"beno politiko, novo 
zaposleni pa se vklju!ijo v podsklad glede na starost, 
razen !e sami ne dolo!ijo druga!e.

Modra zavarovalnica je kot upravljavka KPSJU 
na podlagi Pokojninskega na!rta PNJU K in 
Pravil KPSJU upravi!ena do vstopnih stro#kov in 
provizije za upravljanje KPSJU. Vstopni stro#ki 
so v letu 2019 zna#ali 0,5 odstotka, obra!unajo 
pa se v odstotku od vpla!ane premije. Letna 
provizija za upravljanje KPSJU je 0,5 odstotka 
povpre!ne letne !iste vrednosti sredstev 
KPSJU. Vsi drugi neposredni stro#ki poslovanja 
sklada bremenijo Modro zavarovalnico.

KPSJU je najve!ji slovenski pokojninski sklad 
tako po #tevilu var!evalcev kot po obsegu 
zbranih sredstev. Vanj je bilo konec leta 
2019 vklju!enih 235.251 var!evalcev, njihova 
sredstva pa so dosegla 883,4 milijona evrov.

Modri krovni pokojninski sklad

Modri krovni pokojninski sklad (MKPS) je odprt 
vzajemni pokojninski sklad, namenjen izvajanju 
pokojninskih na!rtov dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. V skladu lahko var!ujejo vse 
zaposlene osebe, vklju!ene v obvezno pokojninsko 
zavarovanje. Zaposlenim sta na voljo pokojninski 
na!rt za kolektivno dodatno zavarovanje PNMZ 
K, v katerega se vklju!ujejo zavarovanci prek 
svojega delodajalca, in individualni pokojninski 
na!rt PNMZ P, namenjen posameznikom. 

MKPS je sestavljen iz treh podskladov, ki 
so oblikovani kot lo!eno premo"enje, pri 
!emer vsak podsklad opredeljujeta lastni 
nalo"beni cilj in nalo"bena politika, namenjen 
pa je ciljni starostni skupini var!evalcev. 

 • Modri dinami+ni podsklad (MDP) je 
namenjen mlaj#im var!evalcem do 50 let 
in izvaja bolj tvegano nalo"beno politiko. 
Var!evalci, ki var!ujejo v tem podskladu, 
prevzemajo celotno nalo"beno tveganje. 

 • Modri preudarni podsklad (MPP) je 
namenjen var!evalcem v starosti od 50 do 
60 let in izvaja preudarno nalo"beno politiko. 
Var!evalci, ki var!ujejo v tem podskladu, 
prevzemajo celotno nalo"beno tveganje.

 • Modri zajam+eni podsklad (MZP) je 
namenjen var!evalcem v starosti nad 60 let 
in izvaja nalo"beno politiko z zajam!enim 
donosom. Var!evalci, ki var!ujejo v tem 
podskladu, prevzemajo le nalo"beno 
tveganje nad zajam!enim donosom.

Modra zavarovalnica je kot upravljavka MKPS na 
podlagi podrobnej#ih Pravil Modrega krovnega 
pokojninskega sklada upravi!ena do vstopnih 
stro#kov in provizije za upravljanje MKPS, ki 
se pla!ujejo iz sredstev podskladov. Vstopni 
stro#ki se obra!unajo v odstotku od vpla!ane 
premije ob njenem vpla!ilu in se odvedejo na 
ra!un upravljavke; v letu 2019 so zna#ali do 3 
odstotke. Letna provizija za upravljanje MKPS 
je zna#ala 1 odstotek povpre!ne letne !iste 
vrednosti sredstev posameznega podsklada.

V MKPS je bilo konec leta 2019 vklju!enih 
35.376 var!evalcev, njihova sredstva pa 
so dosegla 287,3 milijona evrov.

V novembru 2019 se je vzajemni prenosni sklad 
Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS) 
pripojil k prevzemnemu skladu Modri zajam!eni 
podsklad Modrega krovnega pokojninskega sklada. 
Pripojitev se je izvedla s prenosom celotnega 
premo"enja prenosnega sklada na prevzemni sklad. 
Var!evalci prenosnega sklada so po izvedenem 
postopku pripojitve skladno z menjalnim razmerjem 
dobili enote premo"enja prevzemnega sklada. 
Skupna vrednost enot premo"enja var!evalcev po 
pripojitvi je ostala najmanj enaka skupni vrednosti 
enot premo"enja var!evalcev pred pripojitvijo.
 

Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije

Prvi pokojninski sklad (PPS) je svoja sredstva pridobil 
z zamenjavo za pokojninske bone. Od 1. januarja 2003 
je PPS zaprt vzajemni pokojninski sklad in dodatna 
vpla!ila ali vklju!itve niso mogo!i. Od avgusta 2004 
se zbrana sredstva vseh !lanov, starih najmanj 60 let, 
prena#ajo v KS PPS, ki je namenjen izpla!ilu dodatnih 
pokojninskih rent. <e !lan PPS umre, preden pridobi 
pravico do pokojninske rente, imajo njegovi dedi!i 
pravico do izpla!ila odkupne vrednosti police.

Modra zavarovalnica je za upravljanje PPS upravi!ena 
do letne provizije za upravljanje, ki je leta 2019 zna#ala 
1 odstotek povpre!ne letne !iste vrednosti sredstev, 
in do izstopnih stro#kov, ki se obra!unajo v odstotku 
od izpla!ane odkupne vrednosti sredstev dedi!em. 

V PPS je bilo konec leta 2019 vklju!enih 
18.448 var!evalcev, njihova sredstva 
pa so dosegla 17,4 milijona evrov.

Leto 2019 je zaznamovala  
8,1 odstotna rast premij, 12 odstotna 
rast sredstev pokojninskih skladov 
Modre in pripojitev sklada KVPS  
k zajam!enemu podskladu MKPS.
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Postavka Lastna finan+na 
sredstva

Finan+na 
sredstva 

KS PPS

Finan+na 
sredstva 

KS MR

Finan+na 
sredstva KS 

MR II

Skupaj

Finan!ne nalo"be 
v dru"bah v skupini 
in v pridru"enih 
dru"bah

$,.+%*.-$$ ' ' ' $,.+%*.-$$

Finan!ne nalo"be &+$.&,'.$$+ (*.,-%.&%( %,.&$*..+. %%%.,',..-. -.(..-..'+.

Denar in denarni 
ustrezniki

+.&'..--- .'$.&'( (+.*&% %.,-$.(&& ..,+'.$(,

Skupaj #&$.&)%.#!# &&.*$$.$#) !%.**$.('' !!*.#(".%'" (#*.&!(.))%

Finan!na sredstva zavarovalnice na dan 31. 12. 2019Tabela 4: V EUR

Osnovni podatki o rentnih skladih Modre zavarovalniceTabela 5:

Kritni sklad .tevilo prejemnikov 
rent konec leta 2019

Sredstva v upravljanju 
(v mio EUR)

Odhodki za rente  
(v mio EUR) 

KS MR ..%,, %,,* -,%

KS MR II %%.'., %%,,% %-,'

KS PPS (.(+* ((,$ ,,.

Skupaj #).#"" #*#,# #$,)

Sredstva KS MR na dan 31. 12. 2019Tabela 6:

Sredstvo Znesek

Obveznice %+.&*-.&-.

Investicijski kuponi $,....*

Komercialni zapisi -(+.*(-

Nalo"bene terjatve ('.*$.

Denarna sredstva (+.*&%

Terjatve -.,.'%%

Skupaj !%.)!".()&

V EUR

Finan!na sredstva  
Modre zavarovalnice

Med finan!na sredstva Modre zavarovalnice razvr#!amo finan!na 
sredstva kritnih skladov in lastna finan!na sredstva zavarovalnice 
iz naslednjih postavk izkaza finan!nega polo"aja:

 • Finan%ne nalo'be v dru'bah v skupini in pridru'enih (postavka F.), 
 • Finan%ne nalo'be (postavka G.),
 • Denar in denarni ustrezniki (postavka M.).  

Upravljanje kritnih skladov za 
izpla!evanja pokojninskih rent

Modra zavarovalnica je najve!ja izpla!evalka dodatnih pokojnin/
pokojninskih rent v Republiki Sloveniji in je v letu 2019 upravljala tri 
kritne sklade za izpla!evanja pokojninskih rent, ki se vodijo lo!eno:

 • Kritni sklad Modra renta (KS MR), ki je zavarovalne premije 
zbiral od decembra 2011 do decembra 2015;

 • Kritni sklad Modra renta II (KS MR II), ki je bil ustanovljen 1. januarja 2016 
na podlagi ZPIZ-2; od januarja 2016 naprej se sredstva vpla!ujejo samo v ta 
sklad in ne ve! v KS MR, medtem ko se rente izpla!ujejo iz obeh skladov;

 • Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada  
(KS PPS), iz katerega se od avgusta 2004 izpla!ujejo dodatne pokojninske 
rente iz zamenjanih pokojninskih bonov vsem, ki so dopolnili starost 60 let.

Skladno z dolo!ili ZZavar-1 sta sklada KS MR II in KS 
PPS evidentirana kot omejena sklada.

Kritni sklad Modra renta 

KS MR predstavlja lo!eno premo"enje, ki je namenjeno izpla!ilu 
pokojninskih rent var!evalcem v pokojninskih na!rtih dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki so uveljavili pravico do pokojnine iz obveznega 
zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Vpla!ila v KS MR so se zbirala do konca leta 2015, od leta 2016 pa KS MR 
izvaja zgolj izpla!evanje do"ivljenjske pokojninske rente. Posameznik je 
lahko ob sklenitvi rentnega pokojninskega zavarovanja izbral eno od oblik 
do"ivljenjskih rent in s tem uveljavil pravico do dodatne starostne pokojnine. 

Sredstva sklada so 31. decembra 2019 dosegla 16,8 milijona evrov. Najve!ji 
del sredstev predstavljajo obveznice v vi#ini 90 odstotkov vseh sredstev.

Leta 2019 je Modra zavarovalnica izpla!ala 24,8 milijona evrov dodatnih 
pokojnin 28.200 zavarovancem; ob tem je 18.242 zavarovancev prejemalo 
pokojninsko rento iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (Modra renta in 
Modra renta II), 9.958 zavarovancev pa iz dodatnega pokojninskega zavarovanja 
pri Prvem pokojninskem skladu (zamenjava za pokojninske bone).

V nalo"be v Republiki Sloveniji je bilo na dan 31. 12. 2019 nalo"enih 37 odstotkov 
sredstev KS MR, v nalo"be tujih izdajateljev pa 63 odstotkov vseh sredstev.
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Kritni sklad Modra renta II 

KS MR II predstavlja lo!eno premo"enje, ki je namenjeno izpla!ilu 
pokojninskih rent var!evalcem v pokojninskih na!rtih dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki so uveljavili pravico do pokojnine iz obveznega 
zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Vsak zavarovanec lahko ob sklenitvi rentnega pokojninskega 
zavarovanja izbere eno od oblik do"ivljenjskih pokojninskih rent 
in s tem uveljavi pravico do dodatne starostne pokojnine. 

Modra zavarovalnica upokojenim var!evalcem nudi 
pester izbor razli!nih oblik pokojninskih rent: 

 • Do,ivljenjsko Modro rento: to je dodatna pokojnina brez zajam!enega obdobja 
izpla!evanja, ki se izpla!uje do konca "ivljenja. Izpla!uje se lahko mese!no, 
!etrtletno, polletno ali letno, pri !emer je obdobje izpla!evanja odvisno od 
vi#ine zbranih sredstev. Posamezno izpla!ilo ne sme biti ni"je od 30 evrov.

 • Do,ivljenjsko Modro rento z zajam+eno dobo izpla+evanja: to je 
dodatna pokojnina z zajam!enim obdobjem izpla!evanja od 1 do 20 let. 
Izpla!uje se do zavarovan!eve smrti oziroma najmanj do izteka izbranega 
zajam!enega obdobja izpla!evanja. Izpla!uje se lahko mese!no, !etrtletno, 
polletno ali letno, pri !emer je perioda izpla!evanja odvisna od vi#ine zbranih 
sredstev. Posamezno izpla!ilo namre! ne sme biti ni"je od 30 evrov.

 • Do,ivljenjsko Modro rento s pospe-enim izpla+evanjem: to je 
dodatna pokojnina z zajam!enim obdobjem izpla!evanja od 1 do 20 
let, pri !emer se v izbranem zajam!enem obdobju izpla!evanja iz!rpa 
ve!ji del privar!evanih sredstev, nato pa do konca "ivljenja mese!no 
(!etrtletno, polletno ali letno) izpla!uje znesek, ki ni ni"ji od 30 evrov.

 • Do,ivljenjsko Modro rento s pospe-enim izpla+evanjem 2/1: 
to je dodatna pokojnina s pospe#enim izpla!evanjem z zajam!enim 
obdobjem od 1 do 20 let, pri !emer visoka mese!na pokojninska 
renta v pospe#enem obdobju ne presega dvakratnika zneska 
do"ivljenjske pokojninske rente po izteku pospe#enega obdobja. 

Od za!etka poslovanja KS MR II leta 2016 do 31. decembra 2019 je pravico do 
dodatne starostne pokojnine uveljavilo 13.569 var!evalcev z zbranimi sredstvi 
v vi#ini 139,3 milijona evrov, ki so se odlo!ili za prejemanje izbrane mese!ne 
pokojninske rente. Ve!ina je izbrala pospe#eno izpla!evanje rent. 

Vi#ina posameznikove pokojninske rente je odvisna od zbranih sredstev 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, tehni!ne obrestne mere, tablic 
smrtnosti, enotnih glede na spol, starosti zavarovanca ob za!etku veljavnosti 
rentnega zavarovanja in stro#kov izpla!ila rente. Povpre!na starost prejemnikov 
rente je 63 let, 59 odstotkov vseh prejemnikov rente je "enskega spola. 

31. decembra 2019 je bilo v KS MR II 11.076 zavarovalnih polic.

Sredstva sklada so 31. decembra 2019 dosegla 116,1 milijona evrov. 
Najve!ji del sredstev predstavljajo obveznice z 59 odstotki in 
investicijski kuponi s 27 odstotki vseh sredstev sklada.

V nalo"be v Republiki Sloveniji je bilo na dan 31. 12. 2019 nalo"enih 25 odstotkov 
sredstev KS MR II, v nalo"be tujih izdajateljev pa 75 odstotkov vseh sredstev.

Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada

KS PPS je lo!eno premo"enje, oblikovano 13. julija 2004 za vse, ki so dopolnili najmanj 
60 let in s tem pridobili pravico do rente. Ob pridobitvi pravice do rente na podlagi 
informativnega izra!una zavarovanec izbere pripadajo!o obliko pokojninske rente. 
Zavarovancem z 2.000 to!kami ali manj se pokojninska renta lahko izpla!a v enkratnem 
znesku. Zavarovanec z ve! kot 2.000 to!kami na zavarovalni polici lahko izbira med 
do"ivljenjsko pokojninsko rento in do"ivljenjsko pokojninsko rento z zajam!eno dobo 
izpla!evanja. Zavarovancem med 2.000 in 5.000 to!kami se pokojninska renta lahko 
izpla!uje tudi enkrat letno. Zajam!ena doba izpla!evanja je dolo!ena na 5, 10 ali 15 
let. <e zavarovanec umre med zajam!eno dobo izpla!evanja, se pokojninska renta 
do izteka zajam!ene dobe izpla!uje njegovim upravi!encem oziroma dedi!em. 

Zavarovanci, ki prejemajo pokojninsko rento KS PPS, so skladno s splo#nimi 
pogoji dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega pokojninskega sklada 
Republike Slovenije – zamenjava za pokojninske bone – upravi!eni do prese"nega 
donosa rentnega sklada nad zajam!enim. Dele" prese"ka, ki se nameni trajnemu 
pove!anju rent, enkrat letno ugotovi uprava upravljavca. V letu 2019 se je 
prese"ni donos v vi#ini 2.148.008 evrov razporedil za trajno pove!anje rent. 

)tevilo !lanov in znesek vpla!il v KS MR II v letu 2019 Tabela 7:

Pokojninski sklad (v mio EUR) .tevilo +lanov/ 
zavarovancev

Odkupna vrednost 
sredstev (v mio EUR)

MKPS .*. .,*

KPSJU $.&%( &+,(

Pokojninski skladi drugih upravljavcev .%- %.,'

Skupaj $.'#" (",'

Sredstva KS MR II na dan 31. 12. 2019Tabela 8:

Sredstva Znesek

Obveznice ,*.&$..,+-

Investicijski kuponi $%.,%(.+(*

Komercialni zapisi &..,..*'%

Zakladne menice %.$('.&+%

Depoziti in nalo"bene terjatve ..+(%.---

Denarna sredstva %.,-$.(&&

Terjatve &.*$,.-$+

Skupaj !!%.")'.!"(

V EUR
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V mesecu aprilu so prejeli izpla!ilo povi#ane rente vsi zavarovanci oziroma 
prejemniki pokojninskih rent KS PPS, ki so sklenili zavarovanje do meseca 
decembra 2018 v obliki mese!ne ali letne rente. Ob aprilskem izpla!ilu povi#anih 
rent je bil izpla!an tudi pora!un za obdobje od januarja do aprila 2019. 

V letu 2019 je pravico do pokojninske rente pridobilo 1.205 
zavarovancev, ki so dopolnili 60 let in so skupaj v KS PPS vpla!ali 
2,7 milijona evrov sredstev za dodatno pokojnino. 

Sredstva sklada so 31. decembra 2019 dosegla 99,3 milijona 
evrov. Najve!ji del sredstev predstavljajo obveznice s 75 
odstotki in delnice s 17 odstotki vseh sredstev.

V nalo"be doma!ih izdajateljev je bilo 31. decembra 2019 nalo"enih 48 odstotkov 
sredstev, v nalo"be tujih izdajateljev pa 52 odstotkov vseh sredstev KS PPS.

Upravljanje lastnih finan!nih sredstev

Lastna finan!na sredstva Modre zavarovalnice so konec decembra 2019 dosegla 
295 milijonov evrov. Najve!ji dele" predstavlja portfelj lastni#kih finan!nih nalo"b, 
sledijo mu portfelj dol"ni#kih finan!nih nalo"b in neportfeljske lastni#ke nalo"be.

Portfeljske lastni&ke finan%ne nalo'be

Portfelj lastni#kih vrednostnih papirjev, ki se upravljajo portfeljsko, 
okvirno sledi sestavi svetovnega delni#kega indeksa. S tem sta 
zagotovljeni visoka razpr#enost nalo"b in stro#kovna u!inkovitost 
upravljanja. Ve!ino razpr#itve je dose"ene z investiranjem v sklade, ki 
sledijo kriterijskim indeksom, aktivno odstopanje od kriterijskih indeksov 
pa je dose"eno prek neposrednih nalo"b v posamezne delnice.

Konec decembra 2019 je bil portfelj najbolj izpostavljen do panoge 
informacijske tehnologije, sledita panogi financ in zdravstva. Glede na 
valutno izpostavljenost je bil portfelj najbolj izpostavljen do ameri#kega 
dolarja in evra. Ve! kot polovica portfelja je investiranega v lastni#ke 
nalo"be izdajateljev iz Severne Amerike, malo manj kot tretjina pa v nalo"be 
evropskih izdajateljev. Preostanek predstavljajo nalo"be v izdajatelje bolj 
razvitih azijskih dr"av in izdajatelje iz razvijajo!ih se gospodarstev.

Neportfeljske lastni&ke finan%ne nalo'be

Modra zavarovalnica je imela 31. decembra 2019 med nalo"bami tudi 
delnice oziroma dele" v podjetjih Cinkarna Celje, d. d., Pozavarovalnica 
Sava, d. d., in Hotelske nepremi!nine, d. o. o. Navedene nalo"be zaradi 
velikosti lastni#kega dele"a zahtevajo aktivnej#i na!in upravljanja. Njihova 
skupna vrednost je 31. decembra 2019 dosegla 49,4 milijona evrov.  

Sredstva KS PPS na dan 31. 12. 2019Tabela 9: V EUR

Sredstva Znesek

Obveznice .-.$.*.+.-

Delnice %..$'..-%,

Investicijski kuponi +.$,+.+.(

Komercialni zapisi +(&..&&

Depoziti in nalo"bene terjatve ((,.(&.

Denarna sredstva .'$.&'(

Terjatve $.(

Skupaj &&.*$$.)"%

Lastna finan!na sredstva Modre zavarovalnice na dan 31. 12. 2019Tabela 10: V EUR

Sredstva Znesek

Portfeljske lastni#ke finan!ne nalo"be %+(.%,-.$-&

Neportfeljske lastni#ke finan!ne nalo"be -(.$.+.+,$

Portfelj dol"ni#kih finan!nih nalo"b *%.&$*.*,-

Denarna sredstva +.&'..---

Skupaj #&$.&)%.#!#

Portfeljske lastni#ke finan!ne nalo"be na dan 31. 12. 2019Tabela 11: V EUR

Sredstva Vrednost
Delnice *%.")).%!'

   Tuje delnice $,.'**.,%.

Investicijski skladi !#*."'(.'#(

   Doma!i investicijski skladi -.*$*.*--

   Tuji investicijski skladi %%*.&$,.**%

Skupaj !(&.!%$.*$#
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Dol'ni&ke finan%ne nalo'be

Vrednost portfelja dr"avnih obveznic Modre zavarovalnice je 31. decembra 
2019 zna#ala 27,1 milijona evrov. Portfelj sestavljajo prete"no dr"avne 
obveznice dr"av obmo!ja evra. Ve!ina obveznic je nominiranih v evrih, 
manj#i dele" pa v ameri#kih dolarjih. Ve! kot 50 odstotkov portfelja 
predstavljajo dr"avne obveznice Republike Slovenije. Povpre!no trajanje 
portfelja dr"avnih obveznic zna#a 6,4 leta, povpre!na bonitetna ocena 
pa je A. Prevladujejo obveznice s fiksno kuponsko obrestno mero.

Tudi med podjetni#kimi obveznicami prevladujejo obveznice iz dr"av obmo!ja 
evra. Vrednost portfelja podjetni#kih obveznic je konec decembra 2019 zna#ala 
36,0 milijona evrov. Vse obveznice so nominirane v evrih. Prevladujejo obveznice 
s fiksno kuponsko obrestno mero. Najve! izdajateljev podjetni#kih obveznic 
je iz panog financ, energije in javnih storitev. Povpre!no trajanje portfelja 
podjetni#kih obveznic zna#a 3,4 leta, popre!na bonitetna ocena pa je BBB.

Depoziti so nalo"eni izklju!no pri doma!ih bankah; tudi nalo"bene terjatve se 
izkazujejo do slovenskih izdajateljev. Zakladna menica izvira iz obmo!ja evra.

    
Denarna sredstva

Modra zavarovalnica je imela konec decembra 2019 med finan!nimi 
sredstvi tudi 5,2 milijona evrov lastnih denarnih sredstev. 

289 tiso! var!evalcem 
omogo!amo, da var!ujejo za bolj 
kakovostno ,ivljenje po upokojitvi.

28 tiso! upokojenim smo  
v 2019 izpla!ali 24,8 milijona 
EUR dodatne pokojnine

Dol"ni#ke finan!ne nalo"be na dan 31. 12. 2019Tabela 12: V EUR

Nalo,ba Vrednost

Obveznice ,$.%+-.+-%

   Dr"avne obveznice &..%&(.-''

   Podjetni#ke obveznice $,.'&+.%-%

Zakladne menice %.+(*..'-

Depoziti in nalo"bene terjatve %,.-*+.,%(

Skupaj )!.#*).)%$
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Tr,enjske aktivnosti
S prenovo tr"enjskega nastopa, izbolj#anjem 
uporabni#ke izku#nje in digitalizacijo procesov 
sledimo strate#ki usmeritvi vodilne kompetence 
za podro!je dodatne socialne varnosti. V sredi#!e 
postavljamo stranko in njeno izku#njo. Podlaga 
za zagotavljanje dobre uporabni#ke izku#nje je 
poznavanje stranke. Aktivnosti zato usmerjamo 
v razvoj digitalnih prodajno-komunikacijskih 
pristopov z neposrednim dostopom do na#ih 
storitev prek spleta in v zbiranje podatkov, 
informacij in odzivov. Ustreznost storitev 
predhodno testiramo in jih sproti dopolnjujemo 
in izbolj#ujemo glede na odzive uporabnikov. 

Spletni portal, ki smo ga preimenovali v 
e.Modra, smo preoblikovali v najpomembnej#o 
informacijsko to!ko za obstoje!e var!evalce v 
dodatnem pokojninskem zavarovanju. Poenostavili 
smo registracijo in uporabo storitve, prenovili 
informativne izra!une s posamezniku prilagojeno 
projekcijo rente in zagotovili e-upravljanje vseh 
sprememb, povezanih z var!evanjem (zamenjava 
podsklada, vpla!ilo in sprememba vi#ine individualne 
premije, dolo!itev upravi!encev). Uporabnikom 
so na voljo vsi pomembni podatki o poslovanju 
pokojninskih skladov, sporo!ila (splo#na in zasebna) 
ter dostop do vseh dokumentov in obrazcev. Od 
marca, ko je bila prenovljena storitev na voljo, 
pa do konca leta smo z orodjem za merjenje 
zadovoljstva strank v realnem !asu uvedli tudi 
merjenje zadovoljstva in zbiranja povratnih informacij 
uporabnikov e.Modra. Ve!ina je s prenovo zelo 
zadovoljna: povpre!na ocena zadovoljstva, ki jo 
je podalo ve! kot 7 tiso! uporabnikov, je zna#ala 
4,2 (med ocenami od 1 od 5). Prejeli smo tudi 
#tevilne konstruktivne predloge za izbolj#ave, ki 
jih bomo pri nadaljnjem razvoju tudi upo#tevali.  

Vzporedno smo prenavljali tudi spletno stran 
in jo sredi julija predali v produkcijo. Izvedli 
smo celovito funkcionalno in tehni!no prenovo 
celotne platforme z uporabo novej#e tehnologije, 
ki zagotavlja prilagajanje strani vsem napravam. 
Ob!utno smo zmanj#ali #tevilo podstrani in jih strnili 

v pregledne in informativne pristajalne oziroma ciljne 
strani, izpostavili smo klju!ne podstrani z najbolj 
iskanimi vsebinami, opredelili proces enostavne 
sklenitve dodatnega pokojninskega zavarovanja 
za posameznike in poenostavili informativne 
izra!une. S preprosto in razumljivo predstavljenim 
var!evanjem v dodatnem pokojninskem zavarovanju 
si prizadevamo za dvig stopnje razumevanja 
in pove!anje zaupanja ter umestitev Modre 
kot specialistke var!evanja za prihodnost. 

Celovito smo prenovili tudi grafi!no podobo 
Modre. Njena nova vizualna podoba iz"areva 
strokovnost, zanesljivost, dostopnost in 
pozornost. Z novimi ilustracijami in barvami, 
ki poudarjajo raznolikost var!evalcev, ter 
razumljivim in prilagojenim tonom komunikacije 
Modra simbolizira zanesljivega partnerja, ki 
posameznika spremlja do varne prihodnosti.

Dodatno pokojninsko zavarovanje in var!evanje 
v pokojninskih skladih "ivljenjskega cikla je #e 
vedno preslabo poznano in razumljeno, zato sta 
izjemnega pomena izobra"evanje in osve#!anje. S 
tem namenom smo sodelovali z objavo strokovnih 
prispevkov v specializiranih medijih, internih glasilih 
podjetij in z nastopom na spletnem forumu Med.
Over.Net. Podprli smo dogodek Mojih financ ob 
30-letnici kapitalskega trga v Sloveniji in dogodek, 
ki je bil namenjen razglasitvi najbolj#ih pokojninskih 
skladov. Zajam!eni podsklad javnih uslu"bencev 
v upravljanju Modre je prejel kristalni kipec za 
najbolj#ega v 10-letnem obdobju. Bil je tudi edini, 
ki je v tej kategoriji prejel pet zvezdic. Takoj za njim 
se je uvrstil sklad KVPS (gospodarski sektor).  

Kot pokrovitelj smo se predstavili na Slovenskem 
kadrovskem kongresu in Dnevih ra!unovodij in 
se z izku#njami ter poznavanjem pokojninskega 
sistema, delovne in dav!ne zakonodaje ter 
varstva osebnih podatkov s strokovnima 
prispevkoma predstavili ciljni javnosti. 

Pokojninski skladi Modre se 
v primerjavi s konkuren!nimi skladi 
uvr-!ajo med bolj donosne. 

Kristalni kipec Mojih financ za 
najbolje upravljan zajam!eni sklad 
v zadnjih 10-letih je osvojil Zajam!eni 
pokojninski sklad javnih uslu,bencev.
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Modra zavarovalnica kot najve!ji obdelovalec 
podatkov zagotavlja najvi#jo stopnjo varnosti 
in zaupnosti osebnih in drugih podatkov strank. 
Sistemati!no vodimo vse zahtevane evidence 
dejavnosti obdelave, katalog pogodbenih 
izvajalcev in izvajamo ocene u!inkov ter skrbno 
identificiramo tveganja za morebitno kr#itev 
pravic posameznikov. Skrbimo tudi za dvig 
ozave#!enosti zaposlenih z izobra"evanji, pripravo 
mnenj in odgovorov ter s spremljanjem dobrih 
praks na tem podro!ju. Pri distribuciji zavarovanj 
upo#tevamo standarde varstva potro#nikov v 
skladu z »Direktivo o distribuciji zavarovalnih 
produktov« (IDD), katere dolo!be so prenesene 
v slovenski pravni red z veljavnim zakonom o 
zavarovalni#tvu in podzakonskimi akti. Pred 
predstavitvijo zavarovanja oziroma sklenitvijo 
pogodbe posredujemo informacije o zavarovalnih 
produktih na razumljiv, odkrit, po#ten in strokoven 
na!in v skladu z najbolj#imi interesi zavarovalcev.

Pomemben del aktivnosti v zadnjem !etrtletju 
je bilo obve#!anje var!evalcev o pripojitvi 
sklada KVPS k zajam!enemu podskladu MKPS, 
ki je bila zaklju!ena v novembru 2019. Da bi bile 
podane informacije o pripojitvi in mo"nostih, 
ki jih var!evalcem prina#a nalo"bena politika 
"ivljenjskega cikla, !im bolj razumljive razli!nim 
segmentom var!evalcev, smo uporabili razli!ne 
komunikacijske kanale in teko!e zagotavljali 
vse informacije ter pripojitev tudi uspe#no 
izvedli. Komunikacijo smo izkoristili tudi za 
ponoven poziv k registraciji v e.Modra.si.

Dostopnost in zadovoljstvo strank sta na#a 
konkuren!na prednost. Za dodatne informacije in 
pomo! smo jim na voljo na brezpla!ni telefonski 
#tevilki, info naslovu ali osebno v kontaktnem 
centru. Rezultati sprotnega merjenja ka"ejo 
na visoko stopnjo zadovoljstva vseh, ki se po 
pomo! in dodatne informacije obrnejo na na#e 
svetovalce kontaktnega centra. Povpre!na ocena 
lani je zna#ala 4,81 (med ocenami od 1 od 5).

Za prepoznavnost Modre kot tudi podporo prodaji 
smo jeseni izvedli tr"no-komunikacijsko kampanjo 
»Koliko potrebujemo za brezskrbno prihodnost«. 
Namen kampanje je bil spodbujati ljudi, da za!nejo 
resneje razmi#ljati o var!evanju. Posneli smo viralni 
video, v katerem smo mimoido!e na ulici spra#evali, 
kaj bi radi po!eli po upokojitvi in koliko potrebujejo 
za brezskrbno prihodnost. Odgovor smo jim ponudili 
s pomo!jo spletnega kalkulatorja in jih usmerjali, 
kako lahko poskrbijo za brezskrbno prihodnost tudi z 
var!evanjem v dodatnem pokojninskem zavarovanju.

Leto 2019 smo zaklju!ili s tradicionalno tr"enjsko 
akcijo »Brez vstopnih stro#kov« in dosegli izjemen 
rezultat. Vpla!ila individualne premije so se v 
primerjavi z letom 2018 povi#ala za 15 odstotkov. 
Poleg prodajne kampanje smo izvedli tudi dru"beno 
odgovorno kampanjo, ki smo jo poimenovali 
»Galerija lepega "ivljenja«. Dvanajst upokojenih 
!lanov Centra aktivnosti Fu"ine se je na povabilo 
Modre udele"ilo grafi!ne delavnice, na kateri so pod 
vodstvom priznane umetnice in pedagoginje Petre 
Varl v enem dnevu usvojili tehniko sitotiska. Posneli 
smo simpati!en video in ga uporabili pri oglasni 
kampanji, namenjeni zbiranju sredstev za donacijo. 
Grafike so bile razstavljene v Domu starej#ih ob!anov 
Fu"ine, v obliki plakatov pa po ulicah in trgih po 
celotni Sloveniji. Zbirko grafik smo tudi digitalizirali in 
razstavili v spletni galeriji. Obiskovalci spletne galerije 
so lahko glasovali za najljub#e grafike, pri !emer smo 
vsak glas pretvorili v evrodonacije. Donacijo smo 
namenili Domu starej#ih ob!anov Fu"ine, Centru 
aktivnosti Fu"ine, in sicer za razvoj spletne platforme 
za spodbujanje prenosa znanja med starej#imi in 
mlaj#imi generacijami, ki bo za"ivela v letu 2020. 

Rezultati tr"enjskih aktivnosti so se odrazili tako pri 
izbolj#anju prodajnih rezultatov in rasti vpla!ane 
premije kot tudi pri prepoznavnosti Modre in 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Po vseh 
kategorijah merjenja prepoznavnosti smo v letu 2019 
v primerjavi s predhodnim letom dosegli vi#ji priklic. 

Razvijamo se v zanesljivega 
partnerja in vodilno kompetenco 
dodatne socialne varnosti.
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Upravljanje tveganj
V skladu s sprejeto politiko upravljanja kapitala 
Modre zavarovalnice zagotavljamo ustrezno 
varnost in dobi!konosnost poslovanja ter 
visoko stopnjo zaupanja vseh dele"nikov. Cilji, 
ki jih zasledujemo, so u!inkovita alokacija 
razpolo"ljivega kapitala za zagotavljanje 
varnosti prihrankov var!evalcev in dolgoro!ne 
ter stabilne donosnosti nalo"b lastnika Modre 
zavarovalnice na podlagi vnaprej opredeljenih meril 
dividendne politike in ob upo#tevanju interesov 
preostalih dele"nikov in regulatornih omejitev.

Klju!ni pogoji za izvajanje omenjenih ciljev so 
prepoznavanje, merjenje, spremljanje in upravljanje 
prevzetih in potencialnih tveganj ter neprestano 
lastno ocenjevanje tveganj in solventnosti. Celovito 
upravljanje tveganj omogo!a redno merjenje in 
spremljanje vi#ine, donosnosti in porabe kapitala.

Modra zavarovalnica meri tveganja in spremlja 
kapitalsko ustreznost z metodami, skladnimi s 
standardno formulo po Solventnosti II, na podlagi 
tr"nega vrednotenja. Z namenom zagotavljanja 
dolgoro!ne ciljne kapitalske ustreznosti redno 
pripravlja lastno oceno tveganj in solventnosti, s 
katero ugotavlja teko!e in pri!akovane potrebe po 
kapitalu ter opredeljuje ustrezne ukrepe upravljanja 
kapitala. Lastna ocena tveganj in solventnosti, 
izvedena v letu 2019, ka"e, da Modra zavarovalnica 
razpolaga z zadostnim kapitalom za pokrivanje vseh 
tveganj, ki jih prevzema pri svojem poslovanju.

Ciljna kapitalska ustreznost (solventnostni 
koli!nik), ki je opredeljena kot razmerje 
med primernimi lastnimi viri sredstev 
zavarovalnice in celotno potrebo po kapitalu, 
je dolo!ena na ravni 150 odstotkov.

Profil tveganj Modre zavarovalnice je v primerjavi s 
stanjem konec leta 2018 v veliki meri nespremenjen. 
Spremembe v izpostavljenosti izhajajo predvsem iz 
ugodnih sprememb na trgih kapitala. V okviru tr"nih 
tveganj so se zaradi ugodnih tr"nih razmer zvi#ale 
predvsem kapitalske zahteve iz delni#kega tveganja. 

Zavarovalnica je v letu 2019 izvedla lastno oceno 
tveganj in solventnosti le enkrat, saj med letom ni 
pri#lo do pomembnega odstopanja v profilu tveganj.

Sistem upravljanja tveganj

V zavarovalnici posebno pozornost posve!amo 
celovitemu sistemu upravljanja tveganj, s katerim 
zagotavljamo uresni!evanje strate#kih ciljev. 
Sistem upravljanja tveganj v zavarovalnici je jasen, 
pregleden in dokumentiran. Z njim pravo!asno 
prepoznamo vsa pomembna tveganja, obsega 
pa tudi procese, ki omogo!ajo u!inkovito 
upravljanje posameznih vrst tveganj.

Proces lastne ocene tveganj in solventnosti je mo!no 
povezan s kakovostjo celotnega sistema upravljanja 
tveganj. Glavni namen procesa je, da so na ravni 
zavarovalnice pripravljene lastne ocene tveganj 
iz poslovanja, ki vplivajo na teko!e ali prihodnje 
potrebe po kapitalu. Omenjene ocene predstavljajo 
podlago za odlo!anje o uporabi dolo!enih strategij 
upravljanja tveganj in upravljanja kapitala. Del 
procesa, ki predstavlja podlago za strate#ko 
odlo!anje, je prou!evanje stabilnosti kapitalske 
ustreznosti zavarovalnice glede na izbrane scenarije.

Sistem upravljanja tveganj je v zavarovalnici 
zasnovan na trinivojskem modelu obrambnih linij.

Prvo obrambno linijo predstavljajo uprava 
zavarovalnice in poslovne funkcije, ki s svojimi 
poslovnimi odlo!itvami aktivno upravljajo konkretna 
poslovna tveganja in so v prvi vrsti odgovorne 
za identifikacijo in prevzemanje tveganj.

Drugo obrambno linijo predstavljajo poslovne 
funkcije in organi odlo!anja, ki postavljajo 
sistem upravljanja tveganj, kar vklju!uje 
postopke identifikacije, merjenja in spremljanja 
izpostavljenosti ter sistem limitov izpostavljenosti. 

Tretja obrambna linija pa obsega funkcijo 
notranje revizije, ki izvaja in skrbi za procese 
in aktivnosti, povezane z rednimi pregledi 
u!inkovitosti notranjekontrolnega okolja 
na posameznih poslovnih podro!jih, ter za 
u!inkovitost sistema upravljanja tveganj.

Sistem upravljanja tveganj obsega neprekinjeni proces:

 • razvoja strategije upravljanja tveganj, 
podprte s politikami in postopki,

 • merjenja, spremljanja in upravljanja tveganj,

 • rednega poro!anja upravi in 
nadzornemu svetu zavarovalnice,

 • pregledovanja in izpopolnjevanja sistema  
upravljanja tveganj. 
 

Sistem in okvir  
upravljanja tveganj

Sistem upravljanja tveganj vklju!uje vsa 
poslovna podro!ja, poudarek pa je na tistih, 
ki materialno vplivajo na poslovanje in 
zastavljene poslovne cilje zavarovalnice.

Okvir za upravljanje tveganj vklju!uje primerno:

 • identifikacijo tveganj,
 • merjenje oziroma ocenjevanje ravni tveganj,
 • upravljanje in kontrolo tveganj ter
 • poro!anje o tveganjih.

Trinivojsko upravljanje tveganj

Sistem upravljanja tveganj

Slika 6:

Slika 7:

Tveganja

Klju%ni strate&ki/
poslovni cilji

Identifikacija 
tveganj

Merjenje oz. 
ocenjevanje nivoja 

tveganj

Upravljanje in 
kontrola tveganj

Poro%anje o 
tveganjih

Prva  
obrambna linija

Druga  
obrambna linija

Druga  
obrambna linija

Zavarovalnica

Zavarovalna

Tr"na

Likvidnostna

Kreditna

Operativna

Nefinan!na

Poslovne 
funkcije

Upravljavske  
funkcije

Prevzemanje tveganj Upravljanje tveganj Neodvisen nadzor

Funkcija 
upravljanja 

tveganj

Funkcija 
skladnosti

Aktuarska 
funkcija

Funkcija 
notranje 
revizije

Poslanstvo

Vizija

Vrednote

Cilji - strategija



#"##

Glavna temelja dokumenta celovitega upravljanja 
tveganj zavarovalnice sta Strategija in Poslovni 
na!rt Modre zavarovalnice. V procesu postavitve 
planskih usmeritev in ciljev za strate#ko obdobje se 
opredelijo tudi tveganja, ki jih je zavarovalnica za 
doseganje teh ciljev pripravljena prevzeti. Dolo!ijo 
se klju!ni kazalniki, ki omogo!ajo dolo!itev ciljnih 
in skrajnih vrednosti izpostavljenosti tveganjem, 
ki so opredeljena v Izjavi o pripravljenosti 
prevzemanja tveganj. Za vrste tveganj, ki jih ne 
"elimo prevzeti, opredelimo ni!elno toleranco.

Med klju!ne kazalnike sodi solventnostni koli!nik, 
katerega ciljna vrednost je dolo!ena pri 150 
odstotkih in je usklajen z dividendno politiko, ki je 
opredeljena v Politiki upravljanja kapitala. Poleg 
navedenega kazalnika imamo v Izjavi o pripravljenosti 
prevzemanja tveganj za vsako od pomembnih vrst 

tveganj opredeljene ciljne vrednosti in dovoljena 
odstopanja od teh vrednosti ter ukrepe za njihovo 
zni"anje. Usklajenost profila tveganj (dejanske 
izpostavljenosti tveganjem) se redno primerja z 
Izjavo o pripravljenosti prevzemanja tveganj. 

Upravljanje kapitala in 
kapitalske ustreznosti

Z upravljanjem kapitala optimiziramo poslovanje 
in sprejemamo temu ustrezne poslovne odlo!itve 
z namenom izpolnjevanja strate#kih ciljev Modre 
zavarovalnice. Modra zavarovalnica ocenjuje, 
da razpolaga z zadostnim obsegom lastnih virov 
sredstev glede na njeno celotno potrebo po kapitalu. 

Kapitalska ustreznost skladno z direktivo Solventnost IITabela 13:

Postavka 2*. *(. ()*+ 2*. *(. ()*,

Solventnost II

Celotna potreba po kapitalu (v EUR) %-*.'+,..** %&&.*&*.'.,

Primerni lastni viri sredstev (v EUR) &*,..%&.&-, &+&.&&&.%&&

Prese"ek (+)/primanjkljaj (–) razpolo"ljivih lastnih virov 
sredstev (v EUR)

%$*.,++.-+* %&(.$(-.'-,

Razmerje med primernimi lastnimi viri sredstev in 
celotno potrebo po kapitalu (v %)

*+. % ()0 %

Vrste tveganj

Podlaga za opredelitev pripravljenosti prevzemanja 
tveganj je prepoznavanje tistih tveganj, ki jih 
prevzemamo pri svojem poslovanju. Proces 
prepoznavanja tveganj je neprekinjen proces. V njem 
sodelujejo vsa poslovna podro!ja (lastniki tveganj) 
v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi. 
Namen je zagotoviti vklju!enost vseh pomembnih 
tveganj v sistem upravljanja tveganj, vzpostavitev 
procesa merjenja izpostavljenosti tveganjem in 
doseganje enotne obravnave ter razumevanja 
tveganj na vseh ravneh dru"be. Pri svojem 
poslovanju prevzemamo naslednja tveganja:

 • Zavarovalna tveganja so tveganja, ki so povezana 
z zavarovalnimi kritji, ki jih krijejo zavarovanja. 
Zavarovalna tveganja so tveganja nastanka 
izgube ali neugodne spremembe v vrednosti 
zavarovalnih obveznosti zaradi neustreznih 
premij in neustreznih predpostavk, upo#tevanih 
pri izra!unu zavarovalno-tehni!nih rezervacij. 
Zavarovalna tveganja delimo na tveganja 
"ivljenjskih zavarovanj, tveganja zdravstvenih 
zavarovanj, kamor uvr#!amo tudi nezgodna 
zavarovanja, in tveganja premo"enjskih zavarovanj. 
Zavarovalnica je izpostavljena predvsem tveganju 
"ivljenjskih zavarovanj, medtem ko so tveganja 
zdravstvenih zavarovanj zaradi majhnega obsega 
nematerialnega pomena. Tveganju premo"enjskih 
zavarovanj zavarovalnica ni izpostavljena.

 • Tr,na tveganja so tveganja nastanka izgube ali 
neugodne spremembe v finan!nem polo"aju 
zavarovalnice, ki nastanejo zaradi nihanj v 
stopnji in spremenljivosti tr"nih cen sredstev, 
obveznosti in finan!nih instrumentov. Vklju!ujejo 
delni#ko tveganje, valutno tveganje, obrestno 
tveganje, tveganje kreditnih pribitkov, tveganje 
tr"ne koncentracije in tveganje nepremi!nin.

 • Kreditno tveganje je tveganje izgube ali 
neugodne spremembe v finan!nem polo"aju 
zavarovalnice zaradi nihanj v kreditnem 
polo"aju izdajateljev vrednostnih papirjev, 
nasprotnih strank in morebitnih dol"nikov, 
ki jim je izpostavljena zavarovalnica, v obliki 
tveganja nepla!ila nasprotne stranke.

 • Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka 
izgube, ko zavarovalnica ni sposobna poravnavati 
vseh dospelih obveznosti oziroma ko je 
zavarovalnica zaradi nezmo"nosti zagotavljanja 
zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti 
ob dospelosti prisiljena zagotavljati sredstva 
s pomembno vi#jimi stro#ki od obi!ajnih. 
Likvidnostno tveganje je tudi tveganje 
ote"enega dostopa do finan!nih virov, 
potrebnih za izpla!ilo obveznosti, ki izhajajo 
iz zavarovalnih in drugih pogodb. Obi!ajno 
se materializirajo v obliki unov!enja finan!nih 
nalo"b, ne da bi prodaja potekala z znatnim 
diskontom glede na trenutne tr"ne cene.

 • Operativno tveganje je tveganje izgube 
zavarovalnice zaradi neprimernega ali neuspe#nega 
izvajanja notranjih procesov, ravnanja zaposlenih 
ali delovanja sistemov ali zaradi zunanjih 
dogodkov. Vklju!uje informacijska tveganja, 
pravna tveganja, tveganja skladnosti in drugo.

 • Strate-ka tveganja so tveganja nastanka 
izgube zaradi neustreznih strate#kih odlo!itev in 
nedoslednega izvajanja strate#kih odlo!itev. Med 
strate#ka tveganja uvr#!amo predvsem tveganje 
izgube ugleda, tveganje kapitalske ustreznosti 
ter tveganje konkurence in tr"nega polo"aja.

Poleg zgoraj opisanih prepoznanih tveganj so 
za zavarovalnico pomembna tudi potencialna 
tveganja. To so tveganja, ki se #e lahko razvijejo 
ali ki "e obstajajo, zanje pa je zna!ilno, da jih 
je te"ko kvantificirati in imajo lahko velike 
posledice na poslovanje. Tudi potencialna 
tveganja pozorno spremljamo in ustrezno 
nadgrajujemo sistem upravljanja tveganj.

Med na#tetimi vrstami tveganj, ki jih prevzemamo 
pri svojem poslovanju, so najpomembnej#a 
tr"na tveganja in kreditno tveganje.

Prikaz pripravljenosti prevzemanja tveganj in realizirane kapitalske ustreznosti
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Informacijski sistem

Informacijska funkcija v Modri zavarovalnici 
temelji in se razvija na treh klju!nih podro!jih:

 • razvoj digitalne uporabni#ke izku#nje kot 
temelj zaupanja in pripadnosti na#ih !lanov,

 • zagotavljanje informacijskih storitev 
poslovnim procesom zavarovalnice,

 • varovanje podatkov.

Na podro!ju razvoja digitalne uporabni#ke izku#nje 
smo za svoje !lane izvedli vsebinsko in tehni!no 
prenovo spletne storitve Modri e-ra!un, zdaj 
dostopno na e.Modra.si. Storitev je zasnovana 
na sodobnej#i in bolj prilagodljivi platformi, ki 
omogo!a hitrej#i odziv na spremembe in zagotavlja 
dostop razli!nim odjemalcem. Pomemben 
poudarek je na varni uporabi storitve, predvsem 
prepre!evanju kr#enja zaupnosti. S prenovo smo 
izbolj#ali uporabni#ko izku#njo zlasti s prilagoditvijo 
vsebin uporabnikom in poenostavitvijo uporabe 
storitev, predvsem postopka registracije.
 
S ciljem izbolj#anja uporabni#ke izku#nje smo 
izvedli tudi celovito funkcionalno in tehni!no 
prenovo spletne strani. Nova stran temelji na 
novej#i tehnologiji, ki omogo!a prilagajanje strani 
razli!nim napravam, in je na voljo od sredine julija.

Uspe#no smo izvedli postopek izbora dobavitelja za 
nakup in uvedbo informacijske re#itve za podro!je 
MSRP 17. V septembru smo sklenili pogodbo 
o dobavi in uvedbi informacijske re#itve ter 
licen!no pogodbo, ki nam v naslednjem petletnem 
obdobju omogo!a uporabo in vzdr"evanje re#itve. 
Aplikativna re#itev je bila name#!ena v produkcijsko 
okolje. Poseben poudarek bomo namenili procesom 
pridobivanja in zagotavljanja kakovosti podatkov in 

Informatika
v ta namen vzpostavili posebno podro!no skladi#!e 
podatkov. Za celovito uporabo informacijske re#itve 
bomo s projektom uvedbe razvili razli!ne algoritme, 
metode in ra!unske postopke ter s povezavo z 
drugimi komponentami informacijskega sistema 
omogo!ili ra!unovodsko poro!anje o zavarovalnih 
pogodbah skladno z zahtevami standarda MSRP 17. 

Sprejeli smo novo strategijo informacijske 
varnosti, ki podaja usmeritve pri vzpostavitvi 
in razvoju u!inkovitega sistema varovanja 
informacij z racionalnimi postopki in ukrepi, 
ki zagotavljajo sorazmernost med na!ini 
zagotavljanja poslovnih ciljev in uporabljenimi 
kadrovskimi, finan!nimi in drugimi viri.

Izvedli smo zunanji neodvisni varnostni pregled 
razli!nih podro!ij varnosti informacijskega sistema 
v skladu s standardom ISO/IEC 27001:2013. Osnovo 
za oceno tveganja poslovanja zaradi kibernetskih 
tveganj smo pridobili na podlagi obravnave vseh 
treh segmentov zagotavljanja varnosti (kadri, 
tehnologija, procesi). Poseben poudarek smo 
namenili identifikaciji ranljivosti pri napadih z 
uporabo razli!nih metod socialnega in"eniringa. 
Na podlagi identificiranih tveganj so bili izvedeni 
varnostni ukrepi, ki pomembno prispevajo k 
sistemati!ni krepitvi informacijske varnosti in 
doseganju vi#je stopnje celovitosti, zaupnosti in 
razpolo"ljivosti informacijskih sistemov dru"be. 

Pri upravljanju informacijske tehnologije in 
informacijske varnosti sledimo vsem bistvenim 
podrobnostim in zahtevam mednarodnega standarda 
ISO/IEC 27001:2005 in varovanja informacij ISO/IEC 
27002:2007 oziroma standardu ISO/IEC 27001:2013 in 
kodeksu varovanja informacij ISO/IEC 27002:2013.

Kot najve!ji obdelovalcev 
podatkov dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zagotavljamo najvi-jo 
stopnjo varnosti in zaupnosti 
osebnih in drugih podatkov.
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Organizacija

Modra zavarovalnica je organizirana v skladu s 
potrebami delovnega procesa in zahtevami po 
u!inkovitosti in konkuren!nosti poslovanja. Uprava 
dru"be je hierarhi!no najvi#ji organ ravnanja, 
predstavljanja in zastopanja dru"be. Je tri!lanski 
kolektivni organ, ki ga sestavljajo predsednik uprave 
in dva !lana uprave. Osnovne organizacijske enote 
zavarovalnice so sektor, slu"ba in klju!na funkcija, !e 
ni organizirana v okviru samostojne organizacijske 
enote. Delo sektorja vodi izvr#ni direktor sektorja, 
delo slu"be pa vodja slu"be. Izvr#ni direktor sektorja, 
vodja slu"be in nosilci klju!nih funkcij so odgovorni 
za izvajanje poslovne politike zavarovalnice, za 
zakonito in kakovostno delo sektorja, slu"be in 
zavarovalnice ter za informiranost zaposlenih. 

Varstvo osebnih podatkov

Kot upravljavec osebnih podatkov nosimo 
odgovornost za za#!ito vseh obdelav osebnih 
podatkov svojih zavarovancev in skladno s to 
odgovornostjo izvajamo razli!ne preventivne 
ukrepe, s katerimi posku#amo identificirati tveganja. 
V letu 2019 smo poleg preventivnega varnostnega 
pregleda, s katerim smo identificirali tehni!na 
tveganja, izvedli tudi izobra"evanja zaposlenih 
tako s strani zunanjih strokovnjakov kot s pomo!jo 
internih predavateljev, saj se zavedamo, da je 
znanje zaposlenih klju!no pri ohranjanju varstva 
osebnih podatkov. Skrbno spremljamo smernice 
informacijske poobla#!enke in Evropskega 
odbora za varstvo podatkov ter sledimo sprejetim 
smernicam Slovenskega zavarovalni#kega zdru"enja. 

Sistemati!no vodimo zakonsko predpisane evidence 
dejavnosti obdelave in katalog pogodbenih 
izvajalcev ter izvajamo ocene u!inkov za obdelavo 
osebnih podatkov, prek katerih identificiramo 
tveganja za morebitno kr#itev pravic posameznikov. 
Z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehni!nimi 
ukrepi zagotavljamo zaupnost in dostopnost 
zgolj poobla#!enim osebam. Dostop do osebnih 
podatkov je dovoljen le poobla#!enim zaposlenim 
in pogodbenim obdelovalcem, in sicer v obsegu 
in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno 
izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev 
zavarovalnice in izpolnjevanje pravic in obveznosti 
iz sklenjenih pogodbenih razmerij. Na#i pogodbeni 
obdelovalci so se zavezali k varovanju zaupnih 
podatkov in spo#tovanju pravic posameznikov 
v enaki meri, kot to velja za zavarovalnico. 

Organizacija in zaposleni

Uprava dru"be je imenovala poobla#!enca za 
prepre!evanja pranja denarja in financiranja terorizma 
in poobla#!eno osebo za varstvo osebnih podatkov, 
ki sta ji pri opravljanju nalog neposredno podrejena. 

Uprava dru"be ima funkcionalno razdeljena 
podro!ja dela med !lani uprave, po posameznih 
podro!jih, podro!jih dejavnosti posameznih 
organizacijskih enot, podro!jih izvajanja klju!nih 
funkcij in podro!jih imenovanih poobla#!encev, 
kot je razvidno s slike v nadaljevanju, pri !emer 
svetovalci uprave sodijo pod pristojnost tistega 
!lana uprave, ki je pristojen za podro!je dela, na 
katerem dela posamezni svetovalec uprave.

Organizacijska shema Modre zavarovalniceSlika 9:

-lan uprave Predsednik uprave

Sektor za informatiko 
in upravljanje procesov

Sektor za upravljanje premo"enjaSektor za prodajo 
zavarovanj in 
operativni marketing

Kabinet uprave

Sektor za ra!unovodstvo 
in podporo poslovanju

Slu"ba za planiranje in kontroling

Slu"ba za upravljanje 
s tveganji (funkcija 
upravljanja tveganj)

Slu"ba za razvoj 
in inovacije

Slu"ba za notranjo revizijo 
(funkcija notranje revizije)

Poobla#!enec za prepre!evanje pra-
nja denarja in financiranje terorizma

Slu"ba za pravne in kadrovske zadeve

Poobla#!ena oseba za 
varstvo osebnih podatkov

Funkcija spremljanja skladnosti 
poslovanja

Slu"ba za splo#ne zadeve 

Aktuarska funkcija

-lan uprave

Celovito obvladujemo tveganja 
za vi-jo varnost prihrankov in 
krepimo svojo kapitalsko mo!; 
iz 152 milijonov evrov ob ustanovitvi 
se je kapital konec leta 2019 
pove!al  na 269 milijonov evrov.
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Sestava zaposlenih po starostnih skupinah na dan 31. 12. 2019Slika 11:
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in 30 let
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in 35 let
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in 45 let
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Dele" zaposlenih po ravneh izobrazbe 
na dan 31. 12. 2019

Slika 10:

V letu 2019 smo skupaj s Slovenskim zavarovalnim 
zdru"enjem izvedli usposabljanje za pridobitev 
znanj, potrebnih za opravljanje preizkusa 
znanja za zavarovalnega zastopnika, ki se ga je 
udele"ilo 21 zaposlenih. Za vse zaposlene smo 
organizirali izobra"evanje na temo informacijske 
varnosti z naslovom “Varna uporaba 
interneta v poslovnem okolju”, saj je ravno 
posameznik v zadnjih letih postal naj#ibkej#i 
!len v varnostni verigi. Krepitev medsebojnih 
odnosov, izbolj#ano notranje komuniciranje 
in gradnjo ekipnega duha pa smo zaposleni 
trenirali na septembrski timski delavnici. 
Preizkusili smo se v igri vlog in nastopanja, 
kreativnosti in generiranju idej ter se spopadali 
z domiselnimi izzivi, ki ji lahko uporabljamo 
pri svojem delu in odnosih s sodelavci.

Predstavniki Modre zavarovalnice, Kapitalske 
dru"be in Slovenskega dr"avnega holdinga 
so se udele"ili delavnice s podro!ja turizma 
v organizaciji Centra poslovne odli!nosti 
Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Delavnica je bila sestavljena iz treh sklopov, in 
sicer: Trendi in spremembe na podro!ju turizma, 

Zaposleni

Zaposleni so vir prizadevanj in znanja, ki prispevajo 
k doseganju dolgoro!nih ciljev zavarovalnice in 
zadovoljstvu njenih strank. Zato si prizadevamo 
za oblikovanje delovnega okolja, v katerem se 
spo#tujeta dostojanstvo in integriteta vsakega 
zaposlenega, spodbujajo medsebojno zaupanje, 
spo#tovanje in sodelovanje pri doseganju ciljev 
zavarovalnice. Z organizacijo dela in prilagodljivim 
delovnim !asom zaposlenim omogo!amo la"je 
usklajevanje delovnih in osebnih obveznosti.

Izobrazbena struktura zaposlenih

Veliko pozornost posve!amo znanju in 
izobrazbi, saj se zavedamo, da se lahko le z 
intenzivnim vlaganjem v razvoj hitro in u!inkovito 
odzivamo na zahteve konkuren!nega trga. 
Kar 55 odstotkov zaposlenih ima dose"eno 
najmanj 7. raven strokovne izobrazbe.

3tevilo in struktura zaposlenih

Konec leta 2019 je bilo v zavarovalnici 
60 zaposlenih, kar hkrati predstavlja tudi 
povpre!no #tevilo zaposlenih v letu 2019. 

V letu 2019 so se nam pridru"ili trije novo zaposleni 
– sodelavka in sodelavec v sektorju za prodajo 
in operativni marketing in sodelavka v slu"bi za 
splo#ne zadeve, trem zaposlenim pa je delovno 
razmerje prenehalo. 59 zaposlenih je za nedolo!en 
!as in 1 zaposleni za dolo!en !as, in sicer za !as 
nadome#!anja delavke na porodni#kem dopustu. 
73 odstotkov zaposlenih je "ensk in 27 odstotkov 
mo#kih. Povpre!na starost zaposlenih je 45 let.  

Izobra,evanje zaposlenih

Nenehne spremembe na trgu, prilagajanje ponudbe 
strankam in razvoj produktov zahtevajo neprestano 
izobra"evanje. Zavedamo se, da je vlaganje v znanje 
in razvoj vseh zaposlenih pot do uspeha, zato si 
prizadevamo, da je vsak zaposleni letno vklju!en 
vsaj v eno izobra"evalno obliko. Izpopolnjevanje 
in usposabljanje potekata z razli!nimi oblikami 
izobra"evanj, prilagojenih zahtevam posameznega 
delovnega mesta ali posebnim podro!jem potrebnih 
znanj – doma in v tujini. Izobra"evanja usklajujemo 
tudi z razvojno zastavljenimi nalogami zavarovalnice. 

Klju!ni indikatorji u!inkovitosti v hotelirstvu in 
Strate#ke alternative na podro!ju hotelirstva: 
management pogodbe, fran#izing in lastni#tvo.

Izvedli smo #tevilna interna izobra"evanja 
zaposlenih, predvsem na podro!ju 
sprememb zakonodaje, ki jih redno 
izvajajo strokovnjaki Modre. Vsako leto se 
izobra"ujemo tudi s podro!ja prepre!evanja 
pranja denarja in financiranja terorizma.

Modra zavarovalnica s sofinanciranjem #olnin in 
#tudijskim dopustom podpira tudi dodatna #olanja 
in usposabljanja na fakultetah, in#titutih in v drugih 
ustanovah doma in v tujini. V letu 2019 je izobrazbo 
in strokovna znanja nadgrajevalo 7 zaposlenih.

V letu 2019 je Modra zavarovalnica za 
izobra"evanje namenila 66 tiso! evrov sredstev. 
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Skrb za razvoj in  
zadovoljstvo zaposlenih

Za razvoj zaposlenih sistemati!no skrbimo z letnimi 
osebnimi razgovori, namenjenimi postavljanju 
ciljev in oblikovanju razvojne poti zaposlenega, 
ter z ocenjevalnimi razgovori, ki potekajo dvakrat 
letno in so namenjeni oceni kvantitativnih in 
kvalitativnih ciljev in vedenj ter hkrati posredovanju 
povratne informacije o delovni uspe#nosti za 
preteklo polletje. Vzpostavili smo tudi poseben 
sistem nagrajevanja sodelavcev v prodaji in 
upravljanju premo"enja. Z vnaprej opredeljenimi 
posebnimi kazalniki preverjamo in merimo 
uspe#nost ter izpla!ujemo timsko uspe#nost. 
Vsako leto izvajamo raziskavo o zadovoljstvu 
zaposlenih in tako leto za letom merimo napredek 
pri svojih prizadevanjih za ohranitev in pove!anje 
uspe#nosti poslovanja ter ustvarjanje delovnega 
okolja, v katerem zaposleni lahko izra"ajo svoje 
potenciale. S povratnimi informacijami zaposlenih 
izbolj#ujemo kakovost odnosov in zadovoljstvo 
sodelavcev ter posledi!no tudi na#ih strank. 

Zaposlene seznanjamo z aktualnim dogajanjem v 
zavarovalnici in novimi vsebinami ter negujemo 
odnose in dvosmerno komunikacijo z mese!nim 
sre!anjem uprave z zaposlenimi, nabiralnikom 
idej, intranetom, elektronskim obve#!anjem, 
kolegiji, osebnimi pogovori, neformalnimi sre!anji 
z zaposlenimi in letnimi razgovori z zaposlenimi.

Z izvajanjem na!rta ukrepov promocije zdravja 
zaposlene spodbujamo k zdravemu "ivljenjskemu 
slogu in zmanj#evanju tveganj za obolenja 
tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem 
"ivljenju. Na internem portalu so na voljo 
informacije o aktualnih zdravstvenih vsebinah 
in koristni !lanki o gibanju in zdravi prehrani.

Vsem zaposlenim z vpla!evanjem premije v 
sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja 
zagotavljamo za dodaten dohodek, ki 
ga bodo prejemali po upokojitvi.

Skrb za usklajevanje poklicnega in dru"inskega 
"ivljenja je postala del na#e organizacijske 
kulture in smo ponosen imetnik polnega 
certifikata dru"ini prijazno podjetje. Sledimo 
prepri!anju, da so zadovoljni zaposleni 
uspe#nej#i, !utijo ve!jo pripadnost podjetju, 
zmanj#uje se obremenjenost s stresom, kar vse 
pripomore k bolj#im delovnim rezultatom.

Vlaganje v znanje in razvoj zaposlenih 
je pot do uspeha, zadovoljni 
uporabniki in njihova izku-nja 
pa sredi-!e na-ih prizadevanj.

12 upokojenih !lanov Centra aktivnosti 
Fu,ine je s podporo Modre zasnovalo 
Galerijo lepega ,ivljenja in upodobilo 
utrinek ,ivljenja, ki ga je vredno ,iveti. 
.ivljenje je lepo, tudi po upokojitvi!
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Modra zavarovalnica je klju!na dru"ba pri vzdr"evanju 
stabilnega pokojninskega sistema v Sloveniji. 
Del bremena vzdr"nosti prevzema dodatno 
pokojninsko zavarovanje, v katero je vklju!ena 
dobra polovica delovno aktivnega prebivalstva. 
Pri Modri zavarovalnici v dodatnem pokojninskem 
zavarovanju var!uje polovica vseh. Ve! kot 280 
tiso! var!evalcem tako omogo!amo var!evanje 
za kakovostno "ivljenje po upokojitvi in jim 
zagotavljamo ponudbo konkuren!nih pokojninskih 
rent. V pokojninske sklade ve!inoma vpla!ujejo 
delodajalci, v manj#em dele"u prispevajo tudi 
zaposleni, zgolj 4 odstotke pa jih var!uje individualno. 
Vpla!ila v pokojninske sklade so prenizka in ve!ini 
ne bodo zagotovila zadostne dodatne pokojnine. 
Poleg tega 300 tiso! zaposlenih sploh (#e) ne 
var!uje. Dvig zavedanja in zaupanja v pokojninski 
sistem, spodbujanje posameznikov k resnej#emu 
pristopu in hkrati ustvarjanje sistemskih podlag, ki 
ustrezno sledijo spremembam okolja, predstavljajo 
pomembne naloge Modre zavarovalnice.  

Pomemben del aktivnosti zato usmerjamo v 
pove!evanje ozave#!enosti prebivalstva o pomenu in 
potrebi var!evanja za !as po upokojitvi. Z namenom 
bolj#ega poznavanja dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in promocije var!evanja v skladih 
"ivljenjskega cikla smo organizirali #tevilne posvete 
ali se le-teh udele"ili, pripravili smo informacije za 
objavo na spletnih straneh in v internih !asopisih 
podjetij ter zagotavljali strokovno pomo! pri pripravi 
odgovorov, ki jih v zvezi z dodatnim pokojninskim 
zavarovanjem zastavljajo zaposleni. Kadrovske 
in ra!unovodske slu"be podjetij izobra"ujemo o 
mo"nostih in prednostih izpla!ila v obliki dodatne 
pokojnine ter omogo!amo izvedbo informativnih 
pisarn za zaposlene v podjetjih in javnih zavodih. 

Delujemo kot aktivna !lanica Evropskega zdru"enja 
pokojninskih ustanov javnega sektorja (EAPSPI), v 
katero je vklju!enih 26 javnih pokojninskih institucij 
iz kar 16 evropskih dr"av, udele"ili smo se sre!anj 
in redne letne skup#!ine zdru"enja. <lan uprave 
Bo#tjan Vovk je !lan odbora direktorjev zdru"enja. 
Glavna namena zdru"enja sta vzajemna pomo! 
!lanic in prenos znanja, izku#enj in informacij 
o izvajanju pokojninskih na!rtov ter izku#enj s 
podro!ja pokojninskih sistemov posameznih dr"av.

Zavedamo se, da so dobri odnosi z mediji pomemben 
del ugleda in prepoznavnosti zavarovalnice v javnosti. 
Pri komunikaciji z njimi si prizadevamo za strokovnost 
in odzivnost, hkrati pa smo jim v pomo! pri pripravi 
prispevkov na temo var!evanja za dodatno pokojnino. 

Podpiramo okoljsko naravnane dejavnosti in lo!ujemo 
odpadke, skrbimo za manj#o porabo papirja, zbiramo 
odpadne, izrabljene kartu#e za tiskalnike, plasti!ne 
zama#ke in se odzivamo na dobrodelne akcije. 
Skupaj s Kapitalsko dru"bo smo za Tima, ki s prodajo 
papirja slu"i sredstva za pla!ilo terapij, zbrali in mu 
predali 680 kilogramov papirja. Zaposleni Modre 
smo se pridru"ili Verigi dobrih ljudi in Zvezi prijateljev 
mladine Ljubljana Moste-Polje podarili hrano in 
#olske potreb#!ine, namenjene socialno #ibkej#im 
dru"inam. Skozi vse leto smo se odzivali tudi na 
pro#nje posameznih dru#tev in organizacij, ki smo 
jim s pomo!jo promocijskega materiala pomagali pri 
izvedbi sre!elovov in obdarovanj (#portna dru#tva 
in klubi, dru#tva upokojencev, gasilska dru#tva). 

Modra zavarovalnica spodbuja osve#!anje o 
izzivih in prilo"nostih, ki jih prina#ajo demografske 
spremembe, na!rtovanje aktivnega "ivljenja po 
upokojitvi, medgeneracijsko sodelovanje. V ta 

namen smo zasnovali spletno Galerijo lepega 
"ivljenja in predstavili grafi!na dela 12 !lanov 
Centra aktivnosti Fu"ine. Ti so se na povabilo 
Modre zavarovalnice udele"ili grafi!ne delavnice 
pod vodstvom priznane umetnice in pedagoginje 
Petre Varl in oblikovalskega studia Ljudje. V enem 
dnevu so ustvarili 12 unikatnih umetnin na temo 
lepega "ivljenja. Vsak glas za najljub#e grafike v 
Galeriji smo spremenili v donacijo za razvoj spletne 
platforme, ki bo spodbujala prenos znanja med 
starej#imi in mlaj#imi generacijami. Prek platforme 
bo starej#im omogo!eno, da svoje pridobljeno 
"ivljenjsko znanje in izku#nje v obliki te!ajev in 
delavnic ponudijo mlaj#im kot tudi #ir#i skupnosti.

Pri pristojnem ministrstvu smo decembra 2019 v 
odobritev predlo"ili spremembe pokojninskega 
na!rta za izpla!evanje pokojninskih rent po ZPIZ-
2. Predlog sprememb sledi uskladitvi vra!unane 
obrestne mere po uveljavljeni spremembi Pravilnika 
o podrobnej#ih pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih 
zavarovalnica ali pokojninska dru"ba upo#tevata pri 
izra!unu pokojninske rente. Spremenjene odmere 
pokojninskih rent bodo za!ele veljati po odobritvi 
pokojninskega na!rta. Za vse, ki rento "e prejemajo, 
se pogoji izpla!evanje ne bodo spremenili.

Finan!ni trgi so februarja 2020 zabele"ili izrazito 
negativne trende, saj so se vlagatelji zaradi 
strahu pred #irjenjem koronavirusa in njegovim 

morebitnim negativnim vplivom na gospodarsko 
rast odlo!ili za premik kapitala iz tveganih 
nalo"benih kategorij v varnej#e. Svetovni borzni 
indeks je tako februarja 2020 upadel za ve! 
kot 20 odstotkov, kar vpliva tako na donosnost 
vzajemnih pokojninskih skladov v upravljanju 
Modre zavarovalnice kot tudi na donosnost lastnih 
sredstev. Vpliv spremembe delni#kih indeksov na 
poslovni izid oziroma kapital Modre zavarovalnice 
je predstavljen v ra!unovodskem delu letnega 
poro!ila v okviru upravljanja tveganj. Ob tem ima 
lahko upad gospodarske aktivnosti negativen 
vpliv na !iste prihodke od zavarovalnih premij in 
na premije v vzajemne pokojninske sklade, kar 
oboje vpliva na poslovni izid zavarovalnice.   

Projekt je bil pozitivno sprejet tudi s strani kuratorjev 
26. bienala oblikovanja in je zato vklju!en v leto#nji 
spremljevalni program BIO26 – Skupno znanje. 
Unikatne umetnine si je bilo mogo!e ogledati na 
oglasnih plakatih po Sloveniji in v Domu starej#ih 
ob!anov Fu"ine. Podpora aktivnostim, ki starej#im 
omogo!ajo "iveti polnej#e, ustvarjalnej#e in bolj 
aktivno "ivljenje, predstavlja dodaten korak na 
poti uresni!evanja poslanstva Modre: da po 
upokojitvi "ivimo enako kakovostno kot pred njo.

V obliki donatorstva podpiramo tudi dru"beno 
koristne izobra"evalne projekte, ki jih izobra"evalne 
ustanove ne morejo izvesti zgolj z lastnimi viri, mladim 
pa zagotavljajo dostop do ve! znanja. 15 dijakom 
II. Gimnazije Maribor smo pomagali pri financiranju 
udele"be na svetovnem pokalu znanja, ki je konec 
junija 2019 potekalo v Pekingu na Kitajskem.

Odgovornost do 
zavarovancev, -ir-e 
dru,bene skupnosti in okolja

Pomembnej-i poslovni 
dogodki po zaklju!ku 
poslovnega leta
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V ospredju poslovanja zavarovalnice ostaja 
varnost prihrankov, ki jo zagotavljamo z 
zadostnim obsegom kapitala, preudarnim in 
varnim poslovanjem. Hkrati bomo sledili tudi 
preostalim strate#kim ciljem: zadovoljne stranke, 
kompetentni zaposleni, urejeni procesi in 
ustvarjanje delovnega okolja za razvoj inovativnosti, 
kreativnosti in doseganja operativne odli!nosti. 

S spremljanjem "elja, potreb in pri!akovanj na#ih 
strank ter na podlagi podatkov, ki smo jih "e pridobili 
v preteklosti, bomo vzdr"evali in nadgrajevali 
dolgoro!ni odnos obojestranskega zadovoljstva. S 
ponudbo kakovostnih komplementarnih produktov 
in storitev na podro!ju socialne varnosti se 
"elimo uveljaviti kot zanesljiv partner in vodilna 
kompetenca za podro!je socialne varnosti. 

Pri komunikaciji s strankami bomo vzdr"evali 
visoko raven osebne obravnave in dostopnost, 
ob tem pa bomo razvijali tudi spletne strani, 
spletne storitve in mobilne aplikacije. 

Pri!akovani razvoj Modre 
zavarovalnice v letu 2020

Ustvarjamo okolje, v katerem se zaposleni dobro 
po!utijo, lahko sodelujejo in imajo mo"nost 
posredovanja idej in dvosmerne komunikacije. 

Pri!akovanja glede gospodarskih gibanj so bila v 
za!etku leta 2020 #e optimisti!na. Sredi prvega 
!etrtletja leta 2020 pa se je v glavnem zaradi 
svetovne pandemije korona virusa, vse ve!ji 
gospodarski pesimizem odrazil tudi v negativnih 
gibanjih na finan!nih trgih. Obstaja tveganje, da 
gre za dalj !asa trajajo!e negativne trende, kar 
pomembno vpliva na poslovanje zavarovalnice 
in pokojninskih skladov v njenem upravljanju.
Ne glede na to bomo #e naprej krepili kulturo 
skladnosti poslovanja in kulturo upravljanja 
tveganj, za kateri si prizadevamo, da sta prisotni 
pri vseh pomembnih poslovnih odlo!itvah. 

Kot najve!ji ponudnik var!evanja za dodatno 
pokojnino bomo #e naprej aktivno sodelovali pri 
spremembah in prilagajanju sistemskih podlag in si 
prizadevali, da se var!evanje v pokojninskih skladih 
kot tudi izpla!evanje rent prilagajata potrebam 
posameznikov, ustrezno sledita spremembam 
gospodarskega in demografskega okolja ter 
prispevata k vzdr"nosti pokojninskega sistema.

Modra zavarovalnica v poslovnem letu 2019 v razmerju z obvladujo!o 
dru"bo iz pogodbenih in poslovnih odnosov ni opravila dejanj na 
pobudo in v interesu obvladujo!e dru"be in z njo povezanih dru"b, 
ki bi imele za posledico njeno prikraj#anje oziroma o#kodovanje.

Poro!ilo o razmerjih 
z obvladujo!o dru,bo

Modra zavarovalnica na podlagi dolo!ila petega 
odstavka 70. !lena ZGD-1 in dolo!ila 3.4. Kodeksa 
korporativnega upravljanja dru"b s kapitalsko 
nalo"bo dr"ave podaja izjavo o upravljanju dru"be za 
obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019.

Sklicevanje na veljavni 
kodeks upravljanja

Uprava in nadzorni svet Modre zavarovalnice, ki je v 
100-odstotni lasti Kapitalske dru"be, d. d., izjavljata, 
da pri svojem delu in poslovanju prostovoljno 
spo#tujeta Kodeks korporativnega upravljanja dru"b 
s kapitalsko nalo"bo dr"ave, ki ga je Slovenski dr"avni 
holding, d. d., sprejel 19. decembra 2014 in dopolnil 2. 
marca 2016, 17. maja 2017 in novembra 2019. Kodeks 
korporativnega upravljanja dru"b s kapitalsko nalo"bo 
dr"ave priporo!a na!ela, postopke in merila za 
ravnanje !lanov organov vodenja in nadzora dru"b s 
kapitalsko nalo"bo dr"ave ter vseh podrejenih dru"b 
v skupini, v kateri ima polo"aj nadrejene dru"be 
dru"ba s kapitalsko nalo"bo dr"ave. Kodeks je javno 
objavljen na spletni strani Slovenskega dr"avnega 
holdinga, d. d., http://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-
nalozb/kodeks-upravljanja-kapitalskih-nalozb-
republike-slovenije.

Uprava Modre zavarovalnice je na svoji seji 
29. decembra 2015 sprejela Politiko o sistemu 
upravljanja Modre zavarovalnice, d. d., spremembe 
in dopolnitve le-te pa 11. novembra 2016, 14. 
decembra 2017, 6. decembra 2018 in 28. novembra 
2019, slednje so za!ele veljati 12. decembra 2019 s 
pridobitvijo soglasja nadzornega sveta dru"be.

Uprava in nadzorni svet Modre zavarovalnice, 
d. d., izjavljata, da pri svojem delu in poslovanju 
prostovoljno spo#tujeta Kodeks korporativnega 
upravljanja dru"b s kapitalsko nalo"bo dr"ave (v 
nadaljevanju: Kodeks). Odstopanja od priporo!il 
Kodeksa so navedena in pojasnjena v nadaljevanju:

Okvir upravljanja dru'b  
s kapitalsko nalo'bo dr'ave

To%ka 3.1. Kodeksa korporativnega upravljanja 
dru'b s kapitalsko nalo'bo dr'ave: Temeljni cilj 
dru"be s kapitalsko nalo"bo dr"ave je maksimiranje 
vrednosti dru"be in ustvarjanje tem vi#jega 
donosa za lastnike, !e iz zakona oziroma akta o 
ustanovitvi ne izhaja kaj drugega. Dru"be poleg 
temeljnega cilja zasledujejo tudi druge cilje, ki jih za 
posamezno dru"bo opredeljuje zakon oziroma akt 
o ustanovitvi dru"be. Dru"be so dol"ne poskrbeti, 

Izjava o upravljanju
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da so z namenom zagotovitve ve!je preglednosti 
ciljev dru"be vsi cilji jasno opredeljeni v aktu o 
ustanovitvi dru"be. <e ima dru"ba nasprotujo!e 
si cilje, naj akt o ustanovitvi ali drugi ustrezni akt 
(npr. politika upravljanja dru"be) opredeli odnose 
med cilji in razre#evanje nasprotij med njimi.

Pojasnilo: Modra zavarovalnica se skladno z 80. 
!lenom ZSDH-1 #teje za strate#ko nalo"bo, dokler 
upravlja pokojninski sklad javnih uslu"bencev. 
Republika Slovenija s strate#ko nalo"bo v Modro 
zavarovalnico poleg gospodarskih ciljev zasleduje 
tudi pomemben strate#ki cilj zagotavljanja vzdr"nosti 
pokojninskega sistema s krepitvijo dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in ozave#!anje dr"avljanov 
o pomenu var!evanja za dodatno pokojnino. Svoje 
poslanstvo in cilje ima zavarovalnica opredeljene in 
razmejene v svojem strate#ko-poslovnem na!rtu. 
Zavarovalnica razpolaga z ustreznimi analiti!nimi 
podlagami, na podlagi katerih zanesljivo ocenjuje, 
da je varnost prihrankov najpomembnej#i element 
zaupanja v dodatno pokojninsko zavarovanje, 
zato jo v omenjenem strate#ko-poslovnem na!rtu 
opredeljuje kot svoj osrednji strate#ki cilj.

Omenjenemu strate#kemu cilju je prilagojen tudi 
poslovni model zavarovalnice, kar ob dejstvu, 
da je dejavnost upravljanja pokojninskih skladov 
kapitalsko in regulatorno izjemno zahtevna, pomeni 
tudi zmernej#a pri!akovanja glede dobi!konosnosti 
dru"be. Pri!akovanja bi bilo mogo!e dvigniti le 
z nadproporcionalnim pove!anjem tveganosti 
poslovanja zavarovalnice, kar pa bi zni"alo stopnjo 
varnosti prihrankov var!evalcev in s tem ogrozilo 
doseganje strate#kih ciljev zavarovalnice in ciljev, 
ki jih prek svojega posrednega lastni#tva v Modri 
zavarovalnici zasleduje tudi Republika Slovenija.  

Modra zavarovalnica ostaja #e naprej najve!ja 
upravljavka pokojninskih skladov in izpla!evalka 
dodatnih pokojnin v Republiki Sloveniji ter 
pomemben vir sredstev za prvi pokojninski 
steber, saj je v minulih petih letih svojega obstoja 
pove!ala vrednost za svojega lastnika za 80 
milijonov evrov, od tega skoraj 20 milijonov 
evrov v obliki izpla!ila dividend, skoraj 60 
milijonov evrov pa v obliki rasti kapitala. 
 

To%ka 3.6. Kodeksa korporativnega upravljanja 
dru'b s kapitalsko nalo'bo dr'ave: Poslovodstvo 
dru"be, ki je po ZGD-1 zavezana izdelati poslovno 
poro!ilo, v sodelovanju z nadzornim svetom v 
obliki posebnega akta oblikuje in sprejme Politiko 
raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo 
v organih vodenja ali nadzora dru"be glede 
vidikov, kot so spol, starost in strokovni profil. 
Politika raznolikosti se objavi na javni spletni 
strani dru"be ali pa se njena dostopnost vsem 
delni!arjem dru"be zagotovi na druga!en na!in.

Pojasnilo: Modra zavarovalnica, d. d., politike 
raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja 
ali nadzora z vidika spola in drugih vidikov, kot so 
na primer starost ali izobrazba in poklicne izku#nje, 
glede na zakonske zahteve v zvezi z oblikovanjem 
nadzornega sveta ne more oblikovati. Glede 
uprave pa #e ni bila sprejeta. Kljub navedenemu 
je treba upo#tevati, da je pri sestavi nadzornega 
sveta zakonsko omejena. Zakon o preoblikovanju 
Kapitalske dru"be pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter o nalo"beni politiki Kapitalske 
dru"be pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
in Slovenske od#kodninske dru"be dolo!a, da 
se polovica !lanov ali !lanic nadzornega sveta 
zavarovalnice imenuje na predlog zavarovancev ali 
zavarovank zavarovalnice, polovica !lanov nadzornega 
sveta pa se imenuje na predlog delni!arja. Navedena 
raznolika sestava posredno omogo!a sledenje 
posameznim elementom politike raznolikosti.

Opis glavnih zna%ilnosti sistemov notranjih 
kontrol in upravljanja tveganj v dru'bi v povezavi 
s postopkom ra%unovodskega poro%anja

Pojasnilo: Modra zavarovalnica upravlja tveganja 
in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. 
Namen notranjih kontrol je zagotavljanje to!nosti, 
zanesljivosti, transparentnosti in preglednosti 
vseh procesov ter obvladovanje tveganj, ki so 
povezana z ra!unovodskim poro!anjem.

Kontrole, ki se izvajajo v sektorju za 
ra!unovodstvo in podporo poslovanju, ki je 
odgovoren za vodenje poslovnih knjig in izdelavo 
ra!unovodskih izkazov v skladu z veljavnimi 
ra!unovodskimi, dav!nimi in drugimi predpisi, 
vklju!ujejo postopke, ki zagotavljajo, da:

 • so poslovni dogodki evidentirani na osnovi 
verodostojnih knjigovodskih listin, na podlagi 
katerih so poslovni dogodki evidentirani 
to!no in po#teno ter dajejo jamstvo, da dru"ba 
po#teno razpolaga s svojim premo"enjem, 

 • so poslovni dogodki evidentirani in ra!unovodski 
izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo.

Ra!unovodske izkaze Modre zavarovalnice za 
vsako poslovno leto preveri in revidira tudi zunanja 
revizija. Na podlagi sklepa skup#!ine z dne 29. 
avgusta 2019 ra!unovodske izkaze dru"be za 
poslovna leta 2019, 2020 in 2021 revidira revizijska 
dru"ba Deloitte revizija, d. o. o., Ljubljana. 

Slu"ba notranje revizije je v organizacijski strukturi 
dru"be ume#!ena kot samostojna organizacijska 
enota, neposredno podrejena upravi. S tem sta 
zagotovljeni neodvisnost njenega delovanja in 
lo!enost od izvedbenih funkcij, ki so predmet 
revidiranja. Preverjanje in dajanje zagotovil o 
delovanju notranjih kontrolnih sistemov dru"be 
je temeljno podro!je notranjerevizijskega dela. 
Notranji revizor u!inkovitost delovanja notranjih 
kontrol presoja z vidika obvladovanja tveganj, 
ki jim je dru"ba izpostavljena. Skladno z letnim 
programom dela notranje revizije, ki ga sprejmeta 
uprava in nadzorni svet dru"be, notranji revizor 
izvaja revizijske preglede za posamezna podro!ja 
delovanja dru"be. Notranja revizija s predlogi 
izbolj#av poslovnih procesov in postopkov v dru"bi 
prispeva k pove!anju uspe#nosti poslovanja dru"be.

Pomembno neposredno in posredno 
imetni&tvo vrednostnih papirjev dru'be v 
smislu doseganja kvalificiranega dele'a, 
kot ga dolo%a zakon, ki ureja prevzeme

Pojasnilo: Edini delni!ar Modre zavarovalnice 
je Kapitalska dru"ba, d. d., ki je imetnica vseh 
152.200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic 
(100-odstotni dele" v osnovnem kapitalu).

Imetniki vrednostnih papirjev, ki 
zagotavljajo posebne kontrolne pravice

Pojasnilo: Dru"ba nima vrednostnih papirjev, ki 
bi zagotavljali posebne kontrolne pravice. 

Omejitve glasovalnih pravic 

Pojasnilo: Edini delni!ar Modre zavarovalnice 
Kapitalska dru"ba, d. d., ki je imetnica vseh 
152.200.000 navadnih imenskih kosovnih 
delnic, nima omejitev glasovalnih pravic. 

Pravila dru'be o imenovanju in zamenjavi %lanov 
organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta

Pojasnilo: Pravila o imenovanju in zamenjavi 
!lanov organov vodenja ali nadzora so 
opredeljena v statutu dru"be.

Nadzorni svet Modre zavarovalnice imenuje 
skup#!ina dru"be. Skladno z drugim odstavkom 2. 
!lena Zakona o preoblikovanju Kapitalske dru"be 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o 
nalo"beni politiki Kapitalske dru"be pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja in Slovenske 
od#kodninske dru"be in 10. !lenom statuta Modre 
zavarovalnice je nadzorni svet dru"be #est!lanski.

Trije !lani nadzornega sveta so imenovani na 
predlog Kapitalske dru"be, d. d., in trije !lani 
na predlog zavarovancev dru"be: dva !lana v 
imenu zavarovancev pokojninskega sklada javnih 
uslu"bencev predlaga njegov odbor, enega !lana pa 
skupaj predlagajo ostali zavarovanci zavarovalnice. 
Predlog kandidata za !lana nadzornega sveta, ki ga 
predlagajo zavarovanci sklada javnih uslu"bencev, 
se oblikuje na podlagi javnega poziva zavarovancem 
sklada javnih uslu"bencev, ki se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani dru"be. 
Na podlagi prispelih predlogov odbor sklada 
javnih uslu"bencev predlaga dva !lana nadzornega 
sveta tako, da predlog oblikujejo in potrdijo 
!lani odbora, ki predstavljajo zavarovance in so 
zavarovanci zavarovalnice. Predlog kandidata za 
!lana nadzornega sveta, ki ga predlagajo ostali 
zavarovanci zavarovalnice, se oblikuje na podlagi 
javnega poziva vsem zavarovancem zavarovalnice, 
ki niso zavarovanci sklada javnih uslu"bencev, 
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ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani dru"be. Na podlagi prispelih 
predlogov pristojni odbor oblikuje predlog 
za !lana nadzornega sveta, ki ga potrdijo !lani 
odbora, ki so zavarovanci zavarovalnice.

Pri imenovanju !lanov nadzornega sveta Modre 
zavarovalnice, ki so imenovani na predlog edinega 
delni!arja, mora o njihovi ustreznosti presojati 
Akreditacijska komisija nadzornega sveta Kapitalske 
dru"be, d. d. Mandat !lanov nadzornega sveta 
Modre zavarovalnice traja #tiri leta in so lahko 
ponovno imenovani. Uprava Kapitalske dru"be, 
d. d., mora skladno s sklepom nadzornega sveta 
Kapitalske dru"be, d. d., z dne 26. maja 2015 za 
glasovanje na skup#!ini Modre zavarovalnice 
pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta.

Modra zavarovalnica je v lasti Kapitalske dru"be, d. 
d., oziroma v posredni lasti Republike Slovenije in 
je opredeljena kot strate#ka nalo"ba. Obe dru"bi 
sta pomemben del slovenskega pokojninskega 
sistema in skladno s svojim poslanstvom prispevata 
k dolgoro!ni finan!ni vzdr"nosti pokojninskega 
sistema v Sloveniji. Pri imenovanju nadzornega 
organa obeh dru"b imajo zato poleg lastnika 
pomembno vlogo tudi ostali dele"niki, ki skupaj 
z Republiko Slovenijo sooblikujejo pokojninski 
sistem, in socialni partnerji, ki zastopajo interese 
zaposlenih dr"avljanov. Sestava in imenovanje 
nadzornega sveta obeh dru"b je predpisana z 
zakonom in omogo!a vsem interesnim skupinam, 
da sooblikujejo politiko poslovanja dru"be. Zakon 
opredeljuje tudi razpolaganje z delnicami Modre 
zavarovalnice v obliki javne ponudbe, pri !emer 
morata dele"a RS in Kapitalske dru"be, d. d., skupaj 
predstavljati ve!ino vseh delnic Modre zavarovalnice. 
Prednostna pravica za pridobitev delnic v javni 
ponudbi pa je zagotovljena zavarovancem in 
delodajalcem, ki financirajo pokojninske na!rte 
v skladih, ki jih upravlja Modra zavarovalnica, in 
sindikatom, ki predstavljajo javne uslu"bence. 

<lane uprave Modre zavarovalnice imenuje nadzorni 
svet. Od !lanov uprave je en !lan imenovan za 
predsednika uprave. Mandat dveh !lanov uprave traja 
pet let, medtem ko mandat enega !lana uprave, ki 
je bil imenovan po spremembi statuta dru"be, traja 
#tiri leta. <lani uprave so lahko ponovno imenovani. 

Uprava ali njen posamezni !lan je lahko pred!asno 
odpoklican le zaradi razlogov iz drugega odstavka 
268. !lena ZGD-1. Najmanj en !lan uprave mora 
imeti ustrezna strokovna znanja in izku#nje, 
potrebne za opravljanje nalog upravljanja Prvega 
pokojninskega sklada in pokojninskih skladov. 

Statut ter njegove spremembe in dopolnitve 
sprejema skup#!ina Modre zavarovalnice 
na predlog uprave in nadzornega sveta.

Pooblastila %lanov poslovodstva, zlasti 
pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic  

Pojasnilo: Pooblastila !lanov poslovodstva 
so dolo!ena v statutu dru"be. Uprava 
Modre zavarovalnice nima pooblastil 
za izdajo ali nakup lastnih delnic. 

Podatki o delovanju skup&%ine dru'be in 
njenih klju%nih pristojnostih ter opis pravic 
delni%arjev in na%ina njihovega uveljavljanja

Pojasnilo: Edini delni!ar dru"be, Kapitalska dru"ba, 
d. d., svoje pravice, ki izhajajo iz imetni#tva delnic, 
uresni!uje na skup#!ini dru"be. Skup#!ina je 
najvi#ji organ dru"be in deluje skladno z dolo!ili 
ZGD-1 in statuta dru"be. Skup#!ino sklicuje 
uprava dru"be, kot dolo!ata zakon in statut in ko 
je to v korist dru"be. Skup#!ino lahko skli!e tudi 
nadzorni svet. Skup#!ino je treba sklicati tudi, 
!e delni!ar od uprave zahteva sklic skup#!ine. 
Delni!ar mora zahtevi za sklic skup#!ine v pisni 
obliki prilo"iti dnevni red, predlog sklepa za vsako 
predlagano to!ko dnevnega reda, o kateri naj 
skup#!ina odlo!a, ali obrazlo"itev to!ke dnevnega 
reda, !e skup#!ina pri posamezni to!ki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa. Sklic skup#!ine se objavi 
na spletni strani AJPES in spletni strani Modre 
zavarovalnice. Objava sklica skup#!ine mora 
vsebovati tudi predloge sklepov in navedbo kraja, 
kjer mora biti hkrati z objavo sklica dostopno 
celotno gradivo, ki bo predlo"eno v odlo!anje 
na skup#!ini. Pravico do udele"be na skup#!ini in 
uresni!evanja glasovalne pravice ima delni!ar, ki 
je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 
!etrtega dne pred zasedanjem skup#!ine. 

Skup#!ina sklepa o temeljnih zadevah Modre 
zavarovalnice, zlasti pa: sprejema statut Modre 
zavarovalnice in njegove spremembe; sprejema 
letno poro!ilo, !e nadzorni svet letnega poro!ila 
ni potrdil ali !e uprava in nadzorni svet prepustita 
odlo!itev o sprejemu letnega poro!ila skup#!ini; 
odlo!a o uporabi bilan!nega dobi!ka na predlog 
uprave in nadzornega sveta; odlo!a o podelitvi 
razre#nice !lanom uprave in nadzornega sveta; 
imenuje in razre#uje !lane nadzornega sveta 
Modre zavarovalnice; imenuje revizorja Modre 
zavarovalnice; odlo!a o ukrepih za pove!anje ali 
zmanj#anje osnovnega kapitala, !e statut ali zakon 
ne dolo!ata druga!e; odlo!a o prenehanju Modre 
zavarovalnice in statusnih spremembah ter odlo!a 
o drugih zadevah v skladu z zakonom in statutom. 

Podatki o sestavi in delovanju organov 
vodenja ali nadzora ter njihovih komisij

Pojasnilo: Vodenje in upravljanje Modre 
zavarovalnice temeljita na zakonskih dolo!ilih 
in dolo!bah statuta. Dru"ba ima dvotirni sistem 
upravljanja, po katerem dru"bo vodi uprava, njeno 
delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Sestava 
uprave in nadzornega sveta ter njegovih komisij 
je opisana v poglavju 1.2.6 Organi dru"be.
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Ime in priimek Funkcija 
(predsednik, 

%lan)

Podro%je dela v upravi Prvo 
imenovanje 
na funkcijo

Zaklju%ek 
funkcije/ 
mandata

Spol Dr'avljanstvo Letnica 
rojstva

Izobrazba Strokovni profil -lanstvo v nadzornih 
svetih z zavarovalnico 

nepovezanih dru'b

Borut Jamnik predsednik podro!je upravljanja nalo"b, planiranje 
in kontroling, strate#ko komuniciranje, 

marketing, pravno in kadrovsko 
podro!je, podro!je poobla#!enke 
za pranje denarja in prepre!evanja 

terorizma in funkcije skladnosti 
poslovanja

&(. *. &'%% &(. *. &'&% M RS %(.' dipl. ing. matematike zavarovalni#tvo, 
ban!ni#tvo, finan!na 
industrija, farmacija, 

korporativno upravljanje, 
upravljanje premo"enja in 

pokojninskih skladov

Cinkarna, d. d. (do &'. 
%%. &'%(), Krka, d. d., 
NKBM (od .. +. &'%()

mag. Matija Debelak !lan podro!je informatike in upravljanje 
procesov, ra!unovodstva in podpore 

procesov, splo#ne zadeve ter 
podro!je poobla#!enke za varstvo 

podatkov in funkcije notranjo revizijo

%-. (. &'%% %-. (. &'&% M RS %(.% mag. znanosti informatika in upravljanje 
procesov, upravljanje 

finan!nega premo"enja, 
upravljanje pokojninskih 

skladov

Bo&tjan Vovk !lan podro!je tveganj, razvoj produktov 
in prodaje ter podro!je aktuarske 

funkcije in funkcije upravljanja tveganj

%. %'. &'%* %. %'. &'&& M RS %(,, univ. dipl. ing. 
ra!unalni#tva, 

poobla#!eni aktuar

aktuarstvo, 
zavarovalni#tvo, razvoj, 

upravljanje tveganj, 
upravljanje pokojninskih 

skladov

Ime in priimek Prvo 
imenovanje 
na funkcijo

Zaklju%ek 
funkcije/ 
mandata

Predstavnik  
kapitala/  

zaposlenih

Udele'ba 
na sejah

Spol Dr'avlja- 
nstvo

Letnica  
rojstva

Izobrazba Strokovni profil Neodvisnost
po to%ki 1.1 

kodeksa (DA/NE)

Natalija Sto&icki (. %&. &'%, (. -. &'%( predstavnik kapitala +/+ = RS %(,, univ. dipl. ekonomistka strokovnjakinja s podro!ja 
finan!nih storitev

da

Branimir 3trukelj (. %&. &'%% (. %&. &'&' predstavnik
zavarovancev KPSJU

%%/%& M RS %(+. prof. zgodovine in umetnostne zgodovine strokovnjak s podro!ja 
upravljanja pokojninskih skladov 

da

Bachtiar Djalil %-. %. &'%( (. ,. &'&% predstavnik kapitala %%/%% M RS %(.+ univ. dipl. pravnik, LL. M. korporativno upravljanje, 
upravljanje pok. in inv. skladov 

gospodarsko in finan!no pravo

ne

dr. Boris 4nidari% (. ,. &'%. %-. %.&'%( predstavnik kapitala %/% M RS %(-* dr. znanosti mag. pravnih znanosti in dr. 
dru"benih znanosti, habilitiran 

univerzitetni u!itelj

da

Goran Bizjak (. %&. &'%% (. %&. &'&' predstavnik 
zavarovancev KVPS, 

MKPS

%'/%& M RS %(+( univ. dipl. ekonomist mikro in makro ekonomija, 
obvladovanje delovnih 

procesov, javne in podjetni#ke 
finance, ban!ni#tvo

da

dr. Janez Pra&nikar (. ,. &'%. (. ,. &'&% predstavnik kapitala %%/%& M RS %(+' dr. znanosti ekonomske znanosti, 
management, tranzicija, 

restrukturiranje, inovacije, 
korporativno upravljanje        

da

Bojan Zupan%i% (. %&. &'%% (. %&.&'&' predstavnik 
zavarovancev KPSJU

%%/%& M RS %(+' vi#ji socialni delavec,  
sodni izvedenec –ra!unovodstvo

ra!unovodstvo, upravljanje pok. 
skladov

da

Roman Jerman (. -. &'%( (. %&. &'&' predstavnik kapitala ,/, M RS %(.+ univ. dipl. ekonomist, poobla#!eni 
ocenjevalec vrednosti podjetij in 
nepremi!nin, sodni izvedenec za 

ekonomijo, podro!je vrednotenje podjetij

finance, upravljanje premo"enja, 
korporativno upravljanje

ne

Sestava poslovodstva v letu 2019

Sestava nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2019

Tabela 14:

Tabela 15:
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mag. Matija Debelak,
/012 345167

Bo#tjan Vovk,
/012 345167

Borut Jamnik,
45789782:; 345167

Ime in priimek Obstoj 
nasprotja 

interesov v 
poslovnem letu 

(da/ne)

-lanstvo v organih 
nadzora z dru'bo 

nepovezanih dru'b

-lanstvo v komisijah 
(predsednik/

%lan revizijske oz. 
kadrovske komisije)

Udele'ba na 
sejah komisij 

glede na skupno 
&tevilo sej

Natalija Sto&icki ne Kapitalska  
dru"ba, d. d.

<lanica RK  
(do (. -. &'%()

%/%

Branimir 3trukelj ne

Bachtiar Djalil da Loterija, d. d.

dr. Boris 4nidari% ne Krka, d. d., Kapitalska 
dru"ba, d. d.

Goran Bizjak ne Predsednik RK ,/,

dr. Janez 
Pra&nikar

ne Kolektor

Bojan Zupan%i% ne <lan RK  
(od %%. -. &'%()

-/+

Roman Jerman da Gospodarsko 
razstavi#!e, d. o. o.

Sestava nadzornega sveta in komisij v letu 2019 – drugi delTabela 16:

Ime in priimek                                                                                                                                  Komisija Udele'ba na sejah komisij  
glede na skupno &tevilo sej komisij

Spol Dr'avljanstvo Izobrazba Letnica rojstva Strokovni profil -lanstvo v organih nadzora 
z dru'bo nepovezanih oseb

Dragan Martinovi5                         revizijska 
komisija

,/, M RS univ. dipl. ekonomist, specialist revizije,  
poobla#!eni revizor, poobla#!eni  

dav!nik, sodni izvedenec za revizijo

%(+( revizija, davki

Zunanji !lani v komisijah nadzornega sveta v poslovnem letu 2019Tabela 17:

Ljubljana, 16. marec 2020
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Izjava o odgovornosti 
poslovodstva
Uprava Modre zavarovalnice potrjuje ra!unovodske izkaze Modre 
zavarovalnice za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 
ter pripadajo!a pojasnila in razkritja k ra!unovodskim izkazom.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi ra!unovodskih izkazov dosledno 
uporabljene ustrezne ra!unovodske usmeritve, da so bile ra!unovodske 
ocene izdelane po na!elu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da 
ra!unovodski izkazi predstavljajo resni!no in po#teno sliko premo"enjskega 
stanja zavarovalnice in izidov njenega poslovanja za leto 2019.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje ra!unovodstva, za sprejem 
ustreznih ukrepov za zavarovanje premo"enja in drugih sredstev ter potrjuje, 
da so ra!unovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na predpostavki o 
nadaljnjem poslovanju zavarovalnice in v skladu z veljavno zakonodajo in 
Mednarodnimi standardi ra!unovodskega poro!anja, ki jih je sprejela EU.

Dav!ne oblasti lahko kadar koli v petih letih po poteku leta, v katerem 
je treba odmeriti davek, preverijo poslovanje zavarovalnice, kar lahko 
povzro!i nastanek dodatne obveznosti pla!ila davka, zamudnih obresti 
in kazni iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb ali drugih davkov 
in dajatev. Uprava zavarovalnice ni seznanjena z okoli#!inami, ki bi 
lahko povzro!ile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 

Ljubljana, 16. marec 2020

mag. Matija Debelak,
/012 345167

Bo#tjan Vovk,
/012 345167

Borut Jamnik,
45789782:; 345167



Revizorjevo poro!ilo
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Izkaz poslovnega izida1

 Postavka Pojasnilo #"!& #"!)
A. 0isti prihodki od zavarovalnih premij ! (*.$%#.'"* $*.!&".(*(
 - obra!unane kosmate zavarovalne premije +$.-,&..'$ -$.%('.+$+

B. Prihodki od nalo,b v povezane dru,be # $.%"%.&%$ $.*#!.''&
C. Prihodki od nalo,b, od tega * !$.&(%.'(* !!.$#!.#!'
 - prihodki od obresti, izra!unani z uporabo 

metode efektivnih obrestnih mer
.'.+-. %&.&(%

 - dobi!ki, pripoznani v drugem vseobsegajo!em 
donosu, preneseni v izkaz poslovnega izida 
zaradi prerazvrstitve

' %.,.-(+

 - dobi!ki pri odtujitvah nalo"b .(..&,- -,%.-'%

D. Drugi zavarovalni prihodki, od tega ( !#.!)).!)$ &.%#%.!!*

 - prihodki od provizij ...-..,,- ..%'(..-'

E. Drugi prihodki % !$!.&$$ !!$.!!$
F. 0isti odhodki za -kode ' –#$.)*(.*!' –#".*&$.!)!

 - obra!unani kosmati zneski #kod –&-..(+..-. –&'.$.-.&$$

 - sprememba #kodnih rezervacij –$(.+.' –%(.(-*

G. Sprememba drugih zavarovalno-tehni+nih 
rezervacij

) –**.*!(.)&) –#%.%%).&""

K. Obratovalni stro-ki, od tega & –%.&!%."!) –%.())."**

 - stro#ki pridobivanja zavarovanj –+,.'&- –-'.%$+

M. Odhodki nalo,b, od tega $ –$.##%.()' –$.#&$.*&(

 - oslabitve finan!nih sredstev –%'*.%-. –+'.+%(

 - izgube pri odtujitvah nalo"b –+'.%*' –%-(.,++

N. Drugi zavarovalni odhodki !" –!.!#$.!*) –*.'$%.*'"
O. Drugi odhodki !! –###."#) –#!"
P. Poslovni izid pred obdav+itvijo !$.'!%.(%# %.&)!.%%&

R. Davek od dohodka !# –#.$'$.)$' –%*!.''"
S. 0isti poslovni izid poslovnega leta !#.#$!.'!( %.*$&.)&&

V EUR

1 Razkritja in pojasnila so sestavni del ra!unovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.

Izkaz drugega 
vseobsegajo!ega donosa2

2 Razkritja in pojasnila so sestavni del ra!unovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.

 Postavka Pojasnilo #"!& #"!)
I. 0isti dobi+ek/izguba poslovnega leta po 

obdav+itvi
!#.#$!.'!( %.*$&.)&&

II. Drugi vseobsegajo+i donos po obdav+itvi (a + b) !$ #$.*&'.&(" –!*.#%%.'&%
 a. Postavke, ki v kasnej-ih obdobjih ne bodo 

prerazvr-+ene v poslovni izid (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
#*.&'".()' –!#.!**.!$%

5. Druge postavke, ki v kasnej#ih obdobjih ne bodo 
prerazvr#!ene v poslovni izid

&*.-$$.(&+ –%-.$&+.+$'

6. Davek od postavk, ki ne bodo prerazvr#!ene v 
poslovni izid

–-.-,$.$$* &.%(&.$*-

b. Postavke, ki bodo v kasnej-ih obdobjih lahko 
prerazvr-+ene v poslovni izid (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

$#'.*%* –!.!**.%("

1.b) <isti dobi!ki/izgube, pripoznani/-e v prese"ku 
iz prevrednotenja v zvezi s finan!nimi nalo"bami, 
merjenimi po po#teni vrednosti prek izkaza drugega 
vseobsegajo!ega donosa

+&..,'* –%.$(+.'++

5. Davek od postavk, ki bodo v kasnej#ih obdobjih 
lahko prerazvr#!ene v poslovni izid

–%''.&-+ &,%.-'+

III. Vseobsegajo+i donos poslovnega leta  
po obdav+itvi (i + ii)

*%.%*&.%%( –%.&!%.)&'

V EUR



$$$%

Izkaz finan!nega polo,aja3

Postavka Pojasnilo *!.!#.#"!& *!.!#.#"!)
Sredstva (*".''&.)$# $%"."'".(%$

A. Neopredmetena sredstva !( %%%.##( )($.)$$
B. Opredmetena osnovna sredstva !% !.%!(.*&" ('.!$!
F. Finan+ne nalo,be v dru,bah v skupini in v 

pridru,enih dru,bah
!'.! *%.(!).$** *$.$(&.!'*

G. Finan+ne nalo,be !'.# $'&.'$'."(' $!(.*(#.)!)
 1. vrednotene po odpla!ni vrednosti %*-.%**..,% %+'.*(...*(
 2. vrednotene po po#teni vrednosti prek drugega 

vseobsegajo!ega donosa
%*,.%%(.-,( %*..'.&.'-&

 3. vrednotene po po#teni vrednosti skozi poslovni izid %'(.-$*.*&. ...$*&.(*.

K. Terjatve !) !.(&).$!! #.'#".'$"
 1. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov -.'(' &.+.*
 3. Terjatve za odmerjeni davek ' ,%&.'%.
 4. Druge terjatve %.+(-.$&% &.%',.%-+
L. Druga sredstva !& #.&)*.&*" #.&%".)("
M. Denar in denarni ustrezniki !'.* '.%(".*&% *.%%$.&&)

N. Zunajbilan+ne postavke* #" !.!&".*%#.&%' !."(&."!%.(*(
Kapital in obveznosti (*".''&.)$# $%"."'".(%$

A. Kapital &% #%&.#*'.**# #*(.''#.%!)
 Osnovni kapital %+&.&''.''' %+&.&''.'''
 Rezerve iz dobi!ka -'..%'.*,& $%.'(..-.$

 Prese"ek iz prevrednotenja ,,.$-..$-+ -,.$**.(&%
 Zadr"ani !isti poslovni izid (.(.(.%&+ ,.'*,.&&-
C. Zavarovalno-tehni+ne rezervacije ## ##*.*)&.(*) !&"."#)."%&
 Zavarovalno-tehni!ne rezervacije za "ivljenjska 

zavarovanja
&&&.$+..*.' %*(.'-%.(.&

 )kodne rezervacije %.'$%.,,* (*,.'(.
E. Druge rezervacije #* !#.!)".%#% !%.!'$.#)$

G. Odlo,ene obveznosti za davek !* !*.'"'.%&! '.)#(.&%!

I. Druge finan+ne obveznosti #$ '&% "

J. Obveznosti iz poslovanja #( )(#.##" #$(.'%"
 Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov ' ,.'''
 Obveznosti za odmerjeni davek *+&.&&' &$(..,'
K. Ostale obveznosti #% !!.$!!.%*& !"."#*.)'#

L. Zunajbilan+ne postavke* #" !.!&".*%#.&%' !."(&."!%.(*(

V EUR

*Zunajbilan!ne postavke so v izkaz finan!nega polo"aja razvr#!ene skladno s Sklepom o letnem poro!ilu in 
trimese!nih ra!unovodskih izkazih zavarovalnic, ki ga je izdala Agencija za zavarovalni nadzor.

3 Razkritja in pojasnila so sestavni del ra!unovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.

Izkaz denarnih tokov 
4

V EUR

Postavka #"!& #"!)
A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) <isti poslovni izid in prilagoditve

Poslovni izid pred obdav!itvijo %-..%,.+,& ,.(*%.,,(
Davki iz dobi!ka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih –,%&.-,' &(,.+%%
Prilagoditve za amortizacijo +($.$*% -*(.,+(
Prilagoditve za prevrednotovalne poslovne prihodke ,,..*$.$&% +(.$,-.%$&
Prilagoditve za prevrednotovalne poslovne odhodke –$,.(%(..,. –$%.(-*.$(*
Prilagoditve za finan!ne prihodke iz financiranja –%(.+,$..%. –%+..-&.((,
Prilagoditve za finan!ne odhodke iz financiranja -.--*.,%+ -.&(-.-%%
Skupaj postavke izkaza poslovnega izida #&.$$(.&*( #*.'*$.&)) 

b) Spremembe !istih obratnih sredstev – poslovnih postavk BS
Za!etne manj kon!ne poslovne terjatve –+.$*..*'+ –%.&,..*&(
Za!etne manj kon!ne aktivne !asovne razmejitve –&$.'.( –*.*.,(%
Kon!ni manj za!etni poslovni dolgovi +,..(% &.((,..+%
Kon!ne manj za!etne pasivne !asovne razmejitve in rezervacije –%',.&&% $.%+'.,*+
Kon!ne manj za!etne odlo"ene obveznosti za davek +.**%..$' –%.((%.+-'
Skupaj postavke +istih obratnih sredstev – poslovnih postavk BS $#!.$!% #.""&.*'%

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju &(.*,..$+% &+..--.$,-
B. Denarni tokovi pri nalo,benju

a) Prejemki pri nalo"benju
Prejemki od dobljenih obresti in dele"ev v dobi!ku drugih, ki se 
nana#ajo na nalo"benje

%$..'*.%%. %$.%'$.'&$

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev %-- +.-
Prejemki od odtujitve dolgoro!nih finan!nih nalo"b $(.(,&.'(' $*...,.-.&
Prejemki od odtujitve kratkoro!nih finan!nih nalo"b $-.*%..*,* -+.*.,.+&'
Skupaj prejemki pri nalo,benju )).$)).#!& &'.'(%.()&
b) Izdatki pri nalo"benju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev –&(...(- –,-.,-&
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev –%*.,+& –$,.,+*
Izdatki za pridobitev dolgoro!nih finan!nih nalo"b –($.$*,.%,& –(-.('%.$(*
Izdatki za pridobitev kratkoro!nih finan!nih nalo"b –%..&.,.&&- –&&.(+'.&*-
Skupaj izdatki pri nalo,benju –!!".&').)*# –!!'.&(#.&)#
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri nalo"benju –&&.-('.,%$ –&'.%(,.$($

C. Denarni tokovi pri financiranju
Skupaj prejemki pri financiranju " "

b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za odpla!ila dolgoro!nih finan!nih obveznosti –&$&..., –&$&...,
Izdatki za izpla!ila dividend in drugih dele"ev v dobi!ku –$.%.-.(+' –$.+%'..$+
Skupaj izdatki pri financiranju –*.$"'.'#% –*.'$*.(!!

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju –$.-'...&, –$..-$.+%%
0 Kon+no stanje denarnih sredstev   
a) Denarni izid v obdobju $.(,(.'%& %.*'-.-,'

- vplivi sprememb deviznih te!ajev %,.$*, –%*(.+'*
b) Za!etno stanje denarnih sredstev $.,,-.((* &.'+'.'-,
c) Skupaj kon+no stanje denarnih sredstev '.%(".*&% *.%%$.&&)

4 Razkritja in pojasnila so sestavni del ra!unovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.
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5 Razkritja in pojasnila so sestavni del ra!unovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.

Postavka I. Osnovni  
kapital

III. Rezerve iz dobi+ka

Druge rezerve  
iz dobi+ka

0isti dobi+ek/izguba 
poslovnega leta

Zakonske in 
statutarne rezerve

1. Stanje konec prej#njega 
poslovnega leta

%+&.&''.''' +.+&+.%,- &+.+.&.$'( -,.$**.(&% ,.'*,.&&- ' &$+...&.,%*

4. Za+etno stanje v 
poslovnem obdobju

!(#.#"".""" (.(#(.!%$ #(.('#.*"& $%.*)).&#! %.")%.##$ " #*(.''#.%!)

5. Vseobsegajo!i donos 
poslovnega leta po obdav!itvi

' ' ' &-.$(..(+' ' %&.&-%..%+ $,.,$(.,,+

 a) !isti poslovni izid ' ' ' ' ' %&.&-%..%+ %&.&-%..%+

 b) drugi vseobsegajo!i donos ' ' ' &-.$(..(+' ' ' &-.$(..(+'

10. Izpla!ilo (obra!un) dividend ' ' ' ' –$.%.-.(+' ' –$.%.-.(+'

11. Razporeditev !istega dobi!ka 
v rezerve iz dobi!ka

' %.%($.'$' *.-&'.$+( ' –&.*(*..,( –,..%-.,&' '

12. Razporeditev !istega dobi!ka 
v zadr"ani !isti poslovni izid

' ' ' ' +.+&%.+(' –+.+&%.+(' '

13. Poravnava izgube prej#njih let ' ' ' ' +.+'+ –+.+'+ '

15. Razporeditev rezultata 
prodaje lastni#kih vrednostnih 
papirjev

' ' ' –-.-$(.+&+ -.-$(.+&+ ' '

16. Kon+no stanje v  
poslovnem obdobju

!(#.#"".""" %.'!).!&$ **.&&#.%%) %%.*$'.*$( &.&'&.!#( " #%&.#*'.**#

V EUR

IV. Prese,ek 
iz prevrednotenja

V. Zadr,ani  
+isti poslovni izid

VI. 0isti  
poslovni izid

Skupaj 
kapital
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6,7 Razkritja in pojasnila so sestavni del ra!unovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.

Prikaz bilan!nega dobi!ka7

V EUR

*Dobi!ki pri odtujitvah lastni#kih finan!nih nalo"b, merjenih po po#teni vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa, zni"ani za pokrivanje pretekle izgube segmenta premo"enje.

Postavka *!.!#.#"!& *!.!#.#"!)
a) 0isti poslovni izid poslovnega leta !#.#$!.'!( %.*$&.)&&
b Preneseni +isti dobi+ek/prenesena +ista izguba $.$*$."#" *.#").*#'

- rezultat teko!ega leta po veljavnih standardih* -.-$-.'&' &.$*+.&%$
+) Pove+anje rezerv iz dobi+ka po sklepu uprave !.!&*."*" %!&.!!(
 - pove!anje zakonskih rezerv ,%%.*%' $%..-(+
 - pove!anje statutarnih rezerv +*%.&&' $'%.,&'
d) Pove+anje drugih rezerv po sklepu uprave in nadzornega sveta (.(#!.(&" #.)%(.*&#
e) Bilan+ni dobi+ek/izguba (a + b + c – + – d) &.&%!.!!( %."'*.'!&
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6

Postavka I. Osnovni  
kapital

III. Rezerve iz dobi+ka

Druge rezerve  
iz dobi+ka

0isti dobi+ek/izguba 
poslovnega leta

Zakonske in 
statutarne rezerve

1. Stanje konec prej#njega poslovnega 
leta

%+&.&''.''' -.(',.'-( &&..',.(%. ,'..'$.&(+ $.+&$.&-' ' &--.'$(.+'%

1. A Sprememba ra!unovodskih 
standardov (prehod na MSRP 9)

' ' ' –%.'-..+.( *&$.%%- ' –&&-.-,+

4. Za+etno stanje v 
poslovnem obdobju

!(#.#"".""" $.&"%."$& ##.'"%.&!' (&.%((.'!% $.*$%.*($ " #$*.)!(."*%

5. Vseobsegajo!i donos poslovnega leta 
po obdav!itvi

' ' ' –%$.&,,..(, ' ,.$-(.*(( –,.(%,.*(.

5.a     <isti poslovni izid poslovnega leta ' ' ' ' ' ,.$-(.*(( ,.$-(.*((

5.b     Drugi vseobsegajo!i donos ' ' ' –%$.&,,..(, ' ' –%$.&,,..(,

10. Izpla!ilo (obra!un) dividend ' ' ' ' –$.+%'..$+ ' –$.+%'..$+

11. Razporeditev !istega dobi!ka v 
rezerve iz dobi!ka

' ,%(.%%+ &.*,+.$(& ' ' –$.-*-.+'. '

12. Razporeditev !istega dobi!ka v 
zadr"ani !isti poslovni izid

' ' ' ' &.*,+.$(& –&.*,+.$(& '

15. Drugo (dobi!ki pri odtujitvah 
lastni#kih finan!nih nalo"b, merjenih 
po po#teni vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa) 

' ' ' ' &.$*+.&%$ ' &.$*+.&%$

16. Kon+no stanje v 
poslovnem obdobju

!(#.#"".""" (.(#(.!%$ #(.('#.*"& $%.*)).&#! %.")%.##$ " #*(.''#.%!)

V EUR

IV. Prese,ek 
iz prevrednotenja

V. Zadr,ani  
+isti poslovni izid

VI. 0isti  
poslovni izid

Skupaj 
kapital
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Razkritja in pojasnila
Splo-na razkritja

Podatki o dru'bi

Modra zavarovalnica, d. d., je organizirana kot delni#ka dru"ba. Sede" 
dru"be je na Dunajski cesti 119 v Ljubljani. Zavarovalnica je bila 3. oktobra 
2011 vpisana v sodni register pri Okro"nem sodi#!u v Ljubljani. 

Dejavnosti Modre zavarovalnice so dolo!ene z zakonom in statutom dru"be. Modra 
zavarovalnica opravlja dejavnost "ivljenjskega zavarovanja, posle v zavarovalnih 
vrstah nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja, dejavnost pokojninskih skladov, 
vrednotenje tveganja in #kode, dejavnost zavarovalni#kih agentov, druge pomo"ne 
dejavnosti za zavarovalni#tvo in upravlja pokojninske sklade ter finan!ne sklade.

Podatki o obvladujo%i dru'bi

Modra zavarovalnica je odvisna dru"ba v 100-odstotni lasti Kapitalske dru"be 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. 
Ra!unovodski izkazi dru"be se vklju!ujejo v konsolidirane ra!unovodske izkaze 
obvladujo!ega podjetja. Konsolidirano letno poro!ilo obvladujo!ega podjetja 
Kapitalske dru"be pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je dosegljivo na 
spletnem naslovu http://www.kapitalska-druzba.si/o_kapitalski_druzbi/letna_porocila.

Skladi v upravljanju

Naziv sklada Mati+na -tevilka sklada

Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije ,'$%&&,''%

Modri krovni pokojninski sklad ,'$%&&,''.

Modri dinami!ni podsklad ,'$%&&,'',

Modri preudarni podsklad ,'$%&&,''*

Modri zajam!eni podsklad ,'$%&&,''(

Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada ,'$%&&,''-

Kritni sklad Modra renta ,'$%&&,''+

Kritni sklad Modra renta II ,'$%&&,'%'

Krovni pokojninski sklad za javne uslu"bence ,'$%&&,'%%

Dinami!ni podsklad javnih uslu"bencev ,'$%&&,'%&

Preudarni podsklad javnih uslu"bencev ,'$%&&,'%$

Zajam!eni podsklad javnih uslu"bencev ,'$%&&,'%-

Skladi v upravljanju Modre zavarovalnice na dan 31. 12. 2019Tabela 18:

Podatki o zaposlenih

Izobrazba *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)
*. raven (*/%, */&) %' %'
.. raven &$ &-
,. raven (,/%, ,/&) %- %&
+. raven %& %&
-. raven % &
Skupaj %" %"

)tevilo zaposlenih po ravni izobrazbe Tabela 19:

Podatki o odvisnih dru'bah

Modra zavarovalnica na dan 31. decembra 2019 ni imela odvisnih dru"b. 
 

Podatki o skupnih podvigih

Modra zavarovalnica je na dan 31. decembra 2019 med finan!nimi nalo"bami  
v skupne podvige izkazovala nalo"bo v podjetju Hotelske nepremi!nine, d. o. o. 
 

Ra!unovodske usmeritve

Osnove za pripravo

Ra!unovodski izkazi Modre zavarovalnice so pripravljeni na podlagi ra!unovodskih 
usmeritev, prikazanih v nadaljevanju. Ra!unovodski izkazi za leto 2019 so pripravljeni v 
skladu z Mednarodnimi standardi ra!unovodskega poro!anja (MSRP), kot jih je sprejela 
Evropska unija, z Zakonom o gospodarskih dru"bah, Zakonom o zavarovalni#tvu in Sklepom 
o letnem poro!ilu in trimese!nih ra!unovodskih izkazih zavarovalnic, ki ga je izdala 
Agencija za zavarovalni nadzor. Podatki v ra!unovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih 
listinah in poslovnih knjigah, vodenih v skladu z MSRP. Pri pripravi so upo#tevane temeljne 
ra!unovodske predpostavke: !asovna neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost in 
nastanek poslovnega dogodka. Pri oblikovanju ra!unovodskih usmeritev so upo#tevane 
kakovostne zna!ilnosti: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
 

Izjava o skladnosti

Ra!unovodski izkazi Modre zavarovalnice so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 
ra!unovodskega poro!anja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne ra!unovodske 
standarde (IASB), in pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih 
standardov ra!unovodskega poro!anja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija (EU). 

Modra zavarovalnica je v ra!unovodskih izkazih uporabila vse MSRP in 
OPMSRP, ki so bili obvezni za uporabo v letu 2019. Modra zavarovalnica 
pred!asno ni uporabila nobenega standarda in pojasnila, kjer uporaba 
spremenjenih standardov in pojasnil ni bila obvezna v letu 2019.
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Osnovne usmeritve 

Ra!unovodski izkazi so pripravljeni na podlagi 
izvirnih vrednosti, razen za sredstva, vrednotena 
po po#teni vrednosti prek poslovnega izida, 
in sredstva, vrednotena po po#teni vrednosti 
prek drugega vseobsegajo!ega donosa, ki so 
vrednotena po po#teni vrednosti. Ra!unovodski 
izkazi so predstavljeni v evrih (EUR), ki so 
funkcionalna in poro!evalna valuta zavarovalnice. 
Vse vrednosti so zaokro"ene na 1 evro, razen 
v primerih, ko je to posebej navedeno.

Pomembne ra%unovodske 
presoje in ocene

Priprava ra!unovodskih izkazov zahteva dolo!ene 
ocene in predpostavke poslovodstva, ki vplivajo 
na vrednost sredstev in obveznosti zavarovalnice 
ter na vi#ino prihodkov in odhodkov. 

Primernost uporabljenih predpostavk 
in ocen se preverja obdobno.

Najpomembnej#e presoje poslovodstva se 
nana#ajo na razvr#!anje, pripoznavanje, merjenje in 
odpravo pripoznanja finan!nih nalo"b. Usmeritve 
so pojasnjene v poglavju »Poslovni modeli«.  

Pomembne poslovodske ocene se nana#ajo 
na oblikovanje rezervacij zaradi nedoseganja 
zajam!ene donosnosti ter na oblikovanje 
matemati!nih in drugih rezervacij. 

Matemati!ne rezervacije se izra!unavajo 
za vsako zavarovalno pogodbo posebej. 
Pri izra!unu je uporabljena prospektivna 
metoda. Izra!uni upo#tevajo aktuarske 
predpostavke, dolo!ila veljavne zakonodaje in 
vse pogodbene obveznosti do zavarovancev 
v skladu z vsebino zavarovalnih pogodb. 

Prera%un tujih valut

Ra!unovodski izkazi so predstavljeni v evrih 
(EUR), ki so funkcionalna in poro!evalna valuta 
zavarovalnice. Posli v tuji valuti so na za!etku 
pripoznani v funkcionalni valuti in prera!unani po 
te!aju funkcionalne valute na dan posla. Denarna 
sredstva in obveznosti v tuji valuti so prera!unani 
po te!aju funkcionalne valute na dan poro!anja. 
Vse razlike, ki izhajajo iz prera!una tujih valut, so 
pripoznane v izkazu poslovnega izida. Nedenarna 
sredstva in obveznosti, ki so izmerjeni po izvirni 
vrednosti v tuji valuti, so pretvorjeni po te!aju 
funkcionalne valute na dan posla. Nedenarna 
sredstva in obveznosti, ki so izmerjeni po po#teni 
vrednosti v tuji valuti, so pretvorjeni po menjalnih 
te!ajih na dan, ko je bila dolo!ena po#tena vrednost.

Postopek sprejema letnega poro%ila

Letno poro!ilo zavarovalnice sprejema uprava 
zavarovalnice, ki ga predlo"i v potrditev nadzornemu 
svetu zavarovalnice. Uprava in nadzorni svet odlo!ata 
tudi o uporabi !istega dobi!ka za oblikovanje 
rezerv po dolo!ilih Zakona o gospodarskih dru"bah. 
Taka uporaba dobi!ka je vklju!ena v izkaze 
teko!ega leta, medtem ko o razdelitvi bilan!nega 
dobi!ka odlo!a skup#!ina zavarovalnice.

Opredmetena osnovna sredstva

Oprema je vrednotena po nabavni vrednosti, 
zmanj#ani za obra!unano amortizacijo in 
morebitno oslabitev vrednosti. Zavarovalnica 
obra!unava amortizacijo na podlagi enakomerne 
!asovne razmejitve v skladu z ocenjeno dobo 
koristnosti; amortizacijska stopnja za opremo 
je od 16,67 do 33,33 odstotka na leto.

Zavarovalnica vsako leto presodi, ali obstajajo 
znamenja oslabitve opredmetenih osnovnih 
sredstev. Tak dogodek nastopi, !e je ocenjena 
nadomestljiva vrednost sredstva ni"ja od 
njegove knjigovodske vrednosti. Zavarovalnica 
knjigovodsko vrednost tak#nih sredstev zmanj#a 
na njihovo nadomestljivo vrednost. Zmanj#anje 
pomeni izgubo zaradi oslabitve, ki jo zavarovalnica 
pripozna neposredno v izkazu poslovnega izida.

Odprava pripoznanja opreme je izvedena, ko je 
sredstvo prodano ali ko zavarovalnica ne pri!akuje 
ve! ekonomskih koristi, ki bi lahko pritekale 
ob nadaljnji uporabi posameznega sredstva. 
Dobi!ki in izgube zaradi odprave pripoznanja 
sredstva so vklju!eni v izkaz poslovnega izida 
v letu, ko je posamezno sredstvo izknji"eno.

Preostala vrednost sredstev, ocenjena doba 
koristnosti sredstev oziroma metoda amortizacije 
je pregledana – po potrebi pa tudi spremenjena 
– ob pripravi letnih ra!unovodskih izkazov.

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega 
posami!na nabavna vrednost po dobaviteljevem 
obra!unu ne presega 500 evrov, je lahko izkazano 
skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega 
inventarja, katerih posami!na nabavna vrednost 
po dobaviteljevem obra!unu ne presega 500 
evrov, so lahko razporejene med material.

Najemi

Zavarovalnica najeme obravnava v okviru MSRP 16, 
ki posami!ni najem opredeljuje kot pogodbo ali 
del pogodbe, s katero se pravica do obvladovanja 
uporabe sredstva, ki je predmet najema, za dolo!eno 
obdobje najema prenese na najemnika v zameno 
za nadomestilo. Zavarovalnica najem identificira 
ob sklenitvi pogodbe, ko oceni, ali gre za najemno 
pogodbo oziroma ali pogodba vsebuje najem. 

Najem se ob identifikaciji najemne pogodbe v 
poslovne knjige pripozna kot sredstvo, ki predstavlja 
pravico do uporabe in obveznost do najema, 
in sicer z dnem za!etka najema. Zavarovalnica 
kot najemnik, na datum za!etka najema, meri 
sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, po 
nabavni vrednosti. Obveznost iz najema se na 
datum za!etka najema izmeri po sedanji vrednosti 
najemnin, ki na datum za!etka #e niso pla!ane.
 
Zavarovalnica v skladu s standardom tovrstne 
obravnave ne uporablja pri kratkoro!nih najemih 
in najemih, pri katerih je sredstvo, ki je predmet 
najema, majhne vrednosti. Kratkoro!ni najem je 
najem, ki ima na datum za!etka najema trajanje 
najema najve! 12 mesecev in nima opcije nakupa, 
najem majhne vrednosti pa je najem, kjer je 
vrednost novega sredstva ni"ja od 5.000 USD.

Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva, pridobljena posamezno, 
so pripoznana po nabavni vrednosti. Po za!etnem 
pripoznanju je uporabljen model nabavne vrednosti, 
pri !emer so neopredmetena sredstva pripoznana 
po nakupni vrednosti, zmanj#ani za amortizacijski 
popravek vrednosti in izgube, ki bi bile posledica 
oslabitve sredstev. Uporabna vrednost posameznega 
neopredmetenega sredstva je omejena. Amortizacija 
neopredmetenega sredstva je pripoznana 
v izkazu poslovnega izida. Neopredmetena 
sredstva, ustvarjena znotraj zavarovalnice, razen 
stro#kov razvoja, niso usredstvena. Stro#ki so 
odhodek obdobja, v katerem nastanejo.

Knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva 
se preverja letno za oslabitev. Doba uporabnosti 
posameznega neopredmetenega sredstva je 
ocenjena enkrat na leto in se po potrebi prilagodi. 
Oslabitev pripoznanih neopredmetenih sredstev 
se izvede, ko knjigovodska vrednost presega 
!isto nadomestljivo vrednost neopredmetenih 
sredstev. V primeru oslabitve sredstev se 
knjigovodska vrednost zni"a na !isto nadomestljivo 
vrednost in hkrati pripozna odhodek iz oslabitve 
sredstev neposredno v poslovnem izidu.

Neopredmetena dolgoro!na sredstva se enakomerno 
!asovno amortizirajo glede na dobo koristnosti po 
amortizacijski stopnji 20,00 do 33,33 odstotka na leto. 

Dobi!ki in izgube iz izlo!itve ali odtujitve 
neopredmetenega sredstva so ugotovljeni kot 
razlika med prodajno vrednostjo iz odtujitve in 
knjigovodsko vrednostjo sredstva ter so pripoznani 
kot prihodki ali odhodki v izkazu poslovnega izida, 
ko je osnovno sredstvo izlo!eno ali odtujeno.
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Finan%ne nalo'be

Zavarovalnica je 1. januarja 2018 za namen 
izkazovanja finan!nih nalo"b za!ela uporabljati 
MSRP 9. Podrobna pojasnila glede prehoda so 
navedena v Letnem poro!ilu Modre zavarovalnice 
za leto 2018 (https://www.modra.si/wp-content/
uploads/2019/06/LP-Modra-2018.pdf).

V skladu z MSRP 9 zavarovalnica finan!ne 
instrumente za poznej#e merjenje razvrsti 
v eno od naslednjih kategorij merjenja: 

 • po odpla!ni vrednosti,

 • po po#teni vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa ali 

 • po po#teni vrednosti skozi poslovni izid. 

Zavarovalnica finan!ne instrumente 
razvrsti na podlagi: 

a) poslovnega modela podjetja za 
upravljanje finan!nih sredstev: 

 • posedovanje finan!nih sredstev z namenom 
prejemanja pogodbenih denarnih tokov, 

 • posedovanje finan!nih sredstev z namenom 
prejemanja pogodbenih denarnih tokov 
in prodaje finan!nih sredstev, 

 • posedovanje finan!nih sredstev 
z namenom prodaje; 

b) zna!ilnosti pogodbenih denarnih tokov finan!nega 
sredstva; pri tem mora zavarovalnica preveriti, 
ali so pogodbeni denarni tokovi iz finan!nega 
sredstva izklju!no odpla!ila glavnice in obresti 
na neporavnani znesek glavnice – SPPI test (ang. 
Solely Payments of Principal and Interest).

Poslovni modeli

V okviru upravljanja kritnih skladov se 
izvajata dva poslovna modela, in sicer:

 • Poslovni model, katerega cilj se dosega s posestjo 
finan!nih sredstev z namenom prejemanja 
pogodbenih denarnih tokov (ang. Amortised Costs 
– AC): v ta poslovni model se razvr#!ajo finan!na 
sredstva, ki jih ima upravljavec skladov v posesti z 
namenom prejemanja pogodbenih denarnih tokov. 

 • Poslovni model finan!nih sredstev, ki se upravlja 
in katerega donosnost se ocenjuje na podlagi 
po#tene vrednosti (ang. Fair Value Through Profit 
or Loss – FVTPL): v ta poslovni model se uvr#!ajo 
finan!na sredstva, ki jih ima upravljavec v posesti z 
namenom upravljanja in merjenja njihove uspe#nosti 
na podlagi po#tene vrednosti. Upravljavec 
je osredoto!en predvsem na informacije o 
po#teni vrednosti, ki jih uporablja za ocenjevanje 
donosnosti sredstev in sprejemanje odlo!itev. 

V okviru upravljanja lastnega premo"enja 
zavarovalnica pozna #tiri poslovne modele:

 • Poslovni model, katerega cilj se dosega s posestjo 
finan!nih sredstev z namenom prejemanja 
pogodbenih denarnih tokov (ang. Amortised 
Costs – AC): v ta poslovni model se razvr#!ajo 
finan!na sredstva, ki jih ima upravljavec v posesti z 
namenom prejemanja pogodbenih denarnih tokov. 

 • Poslovni model, katerega cilj se dosega s 
prejemanjem pogodbenih denarnih tokov in od 
prodaje (ang. Hold To Collect And To Sell – HTC & 
S): upravljavec donosnost teh sredstev zagotavlja 
tako s prejemanjem pogodbenih denarnih tokov kot 
s prodajami. Za model sta zna!ilni ve!ja pogostost 
in vrednost prodaj, saj je prodaja finan!nih sredstev 
bistvena za doseganje cilja poslovnega modela.

 • Poslovni model finan!nih sredstev, ki se upravlja 
in katerega donosnost se ocenjuje na podlagi 
po#tene vrednosti (ang. Fair Value Through Profit 
or Loss – FVTPL): v ta poslovni model se uvr#!ajo 
finan!na sredstva, ki jih ima upravljavec v posesti z 
namenom upravljanja in merjenja njihove uspe#nosti 
na podlagi po#tene vrednosti. Upravljavec 
je osredoto!en predvsem na informacije o 
po#teni vrednosti, ki jih uporablja za ocenjevanje 
donosnosti sredstev in sprejemanje odlo!itev. 

 • Poslovni model kapitalskih instrumentov, ki 
niso v posesti z namenom trgovanja (ang. Fair 
Value Through Other Comprehensive Income 
– FVTOCI): upravljavec ima v okviru lastnega 
premo"enja lastni#ke nalo"be, ki jih zaradi velikosti 
lastni#kega dele"a upravlja aktivno korporativno, 
in lastni#ke nalo"be v dolgoro!ni lasti, ki jih ne 
poseduje z namenom trgovanja. Pri razvr#!anju 
teh nalo"b upravljavec upo#teva dolo!bo 5.7.5 
MSRP 9 in jih razvr#!a v skupino Po#tena vrednost 
prek drugega vseobsegajo!ega donosa. 

Model pri%akovanih izgub

MSRP 9 je uveljavil tudi model pri!akovanih kreditnih 
izgub, kar pomeni, da je oslabitev pripoznana, #e 
preden nastane izguba. V model pri!akovanih 
kreditnih izgub so poleg zgodovinskih podatkov o 
izterljivosti vgrajene tudi makroekonomske napovedi 
ter drugi notranji in zunanji dejavniki, ki nakazujejo 
na pla!ilno sposobnost dol"nika v prihodnje.
 
Osnova za oblikovanje oslabitev so podatki o 
verjetnosti nepla!ila (ang. Probability of Default 
– PD), izgubi ob nepla!ilu (ang. Loss Given 
Default – LGD) in izpostavljenosti ob nepla!ilu 
(ang. Exposure at Default – EAD). Podatki so 
pridobljeni iz mednarodnih statisti!nih publikacij 
bonitetnih agencij Moody’s in S & P (PD in LGD) 
ter iz internega informacijskega sistema, kjer so 
aktualni podatki o izpostavljenosti ob nepla!ilu. 

Standard opredeljuje tri stopnje oziroma faze, ki 
opisujejo kreditno kakovost finan!nega sredstva. 
Podjetje ob pripoznanju finan!nega sredstva, 
razvr#!enega v fazo 1, pripozna pri!akovano 
kreditno izgubo za !as 12 mesecev. Finan!na 
sredstva, razvr#!ena v fazo 2, so tista, ki se jim 
je kreditno tveganje v obdobju od pripoznanja 
pove!alo in za katera velja izra!un kreditne 
izgube za njihovo celotno obdobje trajanja. Fazo 
3 predstavljajo finan!na sredstva izdajateljev, 
ki so kreditno nesposobni, kar pomeni, da so 
potrebne slabitve za celotne pri!akovane izgube. 

Posamezne nalo"be so uvr#!ene v faze 
na podlagi mednarodne oziroma interne 
bonitetne ocene in #tevila dni zamud. Poleg 
tega je izvedeno redno spremljanje nalo"b 
v portfeljih v obliki internega opozorilnega 
sistema (ang. Early Warning System – EWS). 

Za dolo!anje pri!akovanih kreditnih izgub na podlagi 
v prihodnost usmerjenih informacij izra!unamo 
korekcijske koli!nike za obdobje od treh do 
petih let, ki jih dobimo na podlagi mednarodnih 
makroekonomskih kazalnikov za naslednja tri leta 
in iz podatkov o stopnji nepla!il bonitetne agencije 
S & P. Za izra!un so bili izbrani makroekonomski 
dejavniki, ki imajo najve!jo statisti!no 
pojasnilnost in so relevantni za napovedovanje 

gospodarskega cikla. Za obdobje, dalj#e od 
pet let, upo#tevamo povpre!no zgodovinsko 
stopnjo PD, saj je na dolgi rok te"ko pojasniti 
odstopanja od povpre!nih verjetnosti nepla!il. 

Zavarovalnica pripozna popravek vrednosti 
za izgubo za pri!akovane kreditne izgube v 
zvezi s finan!nimi sredstvi, ki se merijo po 
odpla!ni vrednosti oziroma po#teni vrednosti 
prek drugega vseobsegajo!ega donosa.

Pripoznavanje in odpravljanje  
pripoznanj finan%nih nalo'b

Zavarovalnica finan!ne nalo"be v Izkazu 
finan!nega polo"aja pripozna kot finan!no 
sredstvo samo, kadar postane stranka v 
pogodbenih dolo!bah finan!nega instrumenta.

Finan!no sredstvo, ki je finan!na nalo"ba in s 
katerim se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, se pripozna kot sredstvo z dnem sklenitve 
posla; takrat se vzpostavi tudi obveznost za 
pla!ilo. Pri odtujitvi se zmanj#anje finan!nega 
sredstva evidentira z dnem sklenitve posla.

Finan!no sredstvo, ki je finan!na nalo"ba in s katerim 
se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, se pripozna kot sredstvo z dnem pla!ila. 
Zmanj#anje finan!nega sredstva se evidentira z 
dnem, ko so izpolnjena vsa dolo!ila iz pogodbe 
takrat lastni#ka pravica preide na kupca. 

Pri nakupu in prodaji finan!nih sredstev na 
primarnem trgu vrednostnih papirjev (avkciji) 
se finan!na nalo"ba pripozna kot finan!no 
sredstvo z dnem poravnave posla.

Ocena po&tene vrednosti

Cenovni vir

Zavarovalnica za vrednotenje dol"ni#kih 
nalo"b, ki imajo kot glavni trg opredeljen 
trg OTC, uporablja cenovni vir CBBT(ang. 
Composite Bloomberg Bond Trader). 
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Dolo!anje po-tene vrednosti finan!nih nalo,b

Zavarovalnica v skladu z MSRP 13 dolo!a po#teno 
vrednost finan!nih nalo"b, kot da je po#tena 
vrednost finan!ne nalo"be cena, ki bi se prejela za 
prodajo sredstva ali pla!ala za prenos obveznosti v 
redni transakciji med udele"enci na trgu na datum 
merjenja. Zavarovalnica datum merjenja opredeljuje 
kot tisti datum, na katerega izra!una vrednost enote 
premo"enja (obra!unski dan). Merjenje po#tene 
vrednosti v primeru tovrstne transakcije temelji na 
predpostavki, da se transakcija izvr#i na glavnem 
trgu oziroma, !e glavnega trga ni, na najugodnej#em 
trgu. <e pri merjenju po#tene vrednosti glavni (ali 
najugodnej#i) trg ne obstaja, zavarovalnica po#teno 
vrednost dolo!i s pomo!jo tehnike ocenjevanja 
vrednosti. Ob upo#tevanju enega od obeh pogojev 
je po#tena vrednost finan!ne nalo"be dolo!ena.

Zavarovalnica ob nakupu finan!ne nalo"be 
kot glavni trg finan!ne nalo"be opredeli:

 • borzni trg (velja za lastni#ke in 
dol"ni#ke finan!ne nalo"be) ali

 • trg trgovcev oziroma trg OTC (velja 
za dol"ni#ke finan!ne nalo"be).

Na datum merjenja finan!ne nalo"be zavarovalnica 
ponovno preveri ob nakupu opredeljeni glavni trg.

Na datum merjenja po#tene vrednosti 
finan!ne nalo"be zavarovalnica ugotovi, 
ali je trg za finan!no nalo"bo delujo!.

V primeru borznega trga je predpostavka o 
delujo!em trgu izpolnjena, !e je bil na borzi 
povpre!ni dnevni promet posamezne finan!ne 
nalo"be v zadnjih 180 dneh do dneva merjenja 
po#tene vrednosti vi#ji od 0,5 milijona evrov z 
upo#tevanjem #tevila trgovalnih dni. <e je borzni trg 
delujo!, se za namen merjenja po#tene vrednosti 
uporabi zadnja znana borzna cena, ki ni starej#a 
od 15 dni. <e pa borzni trg ni delujo!, se za namen 
merjenja po#tene vrednosti uporabi zadnja znana 
borzna cena, ki ni starej#a od 90 dni. V drugih 
primerih se po#tena vrednost finan!ne nalo"be 
dolo!i s pomo!jo tehnike ocenjevanja vrednosti.

V primeru trga trgovcev oziroma trga OTC pa je 
predpostavka o delujo!em trgu izpolnjena, !e je bila 
cena CBBT objavljena za vsaj polovico trgovalnih 
dni v zadnjih 30 dneh do dneva vrednotenja. <e je 
trg trgovcev oziroma trg OTC delujo!, se za namen 
merjenja po#tene vrednosti uporabi zadnja znana 
cena CBBT, ki ni starej#a od 15 dni. <e pa trg trgovcev 
oziroma trg OTC ni delujo!, se za namen merjenja 
po#tene vrednosti uporabi zadnja znana cena BBT, ki 
ni starej#a od 90 dni. <e je zadnja znana cena CBBT 
starej#a od realizirane zadnje transakcijske cene 
finan!nega sredstva ali pa cena CBBT ni na voljo, se 
za namen merjenja po#tene vrednosti uporabi zadnja 
znana transakcijska cena, ki ni starej#a od 90 dni, pri 
!emer je predpostavka o delujo!em trgu izpolnjena, 
!e transakcijska cena ni starej#a od 15 dni. V drugih 
primerih se po#tena vrednost finan!ne nalo"be 
dolo!i s pomo!jo tehnike ocenjevanja vrednosti.

Zavarovalnica v skladu z MSRP 13.69 pri merjenju 
po#tene vrednosti uporablja kotirano ceno brez 
prilagoditev, kadar ta obstaja na delujo!em trgu. 

Zavarovalnica pri vrednotenju kot neprilagojeno 
kotirano ceno uporablja le zaklju!no ceno 
na borzi ali objavljeno zaklju!no ceno 
BID CBBT ali transakcijsko ceno. 

Merila za razvr-!anje finan!nih nalo,b  
v ravni hierarhije po-tene vrednosti

Finan!ne nalo"be, izmerjene po po#teni 
vrednosti, zavarovalnica razvr#!a v ravni po#tene 
vrednosti skladno z MSRP 13. Omenjeni standard 
z namenom skladnosti in primerljivosti merjenj 
po#tene vrednosti opredeljuje hierarhijo, ki 
vlo"ke, uporabljene za ocenjevanje po#tene 
vrednosti, razvr#!a v tri ravni, in sicer:

 • vlo"ki ravni 1 so kotirane cene (neprilagojene) na 
delujo!ih trgih za finan!no nalo"bo, do katerih 
lahko zavarovalnica dostopa na datum merjenja;

 • vlo"ki ravni 2 so vlo"ki, ki niso kotirane 
cene, vklju!ene v raven 1, in jih je mogo!e 
neposredno ali posredno opazovati; vlo"ki 
ravni 2 skladno z MSRP13.82 vklju!ujejo:

    •   kotirane cene za podobne  
         finan!ne nalo"be na delujo!ih trgih,

    •   kotirane cene za enaka ali podobna  
         sredstva na nedelujo!ih trgih,

    •   vlo"ke, ki niso kotirane cene in jih je mogo!e opazovati, kot na primer  
         obrestne mere ali krivulje donosa, ki jih je mogo!e opazovati v obi!ajnih  
         intervalih, in podobno (implicitne volatilnosti, kreditni pribitki itd.),

    •   vlo"ki, potrjeni na trgu;

 • vlo"ki ravni 3 so neopazovani vlo"ki.

Zavarovalnica v skladu z MSRP 13.74 pri hierarhiji po#tene 
vrednosti daje prednost vlo"kom v tehnike ocenjevanja 
vrednosti in ne tehnikam ocenjevanja vrednosti.

V skladu z MSRP 13.97 zavarovalnica v hierarhijo po#tene vrednosti 
razvr#!a tudi finan!ne nalo"be, ki v izkazu finan!nega polo"aja 
niso izmerjene po po#teni vrednosti (praviloma so izmerjene po 
odpla!ni vrednosti), vendar zanje razkriva po#teno vrednost. 

Zavarovalnica finan!ne nalo"be razvr#!a v ravni na podlagi 
lastnosti vlo"ka, ki se uporablja pri dolo!anju po#tene vrednosti 
finan!nih nalo"b in presoje, ali je glavni trg delujo!.

Razvr-!anje lastni-kih finan!nih nalo,b

Razvr#!anje lastni#kih finan!nih nalo"b, !e je glavni trg borzni trgTabela 20:

Raven Tip finan%ne nalo'be

1. raven –

2. raven Lastni#ke finan!ne nalo"be s po#teno vrednostjo, merjeno s tehniko  
ocenjevanja vrednosti (upo#tevanje vlo"kov 2. ravni)

3. raven Lastni#ke finan!ne nalo"be s po#teno vrednostjo, merjeno s tehniko ocenjevanja vrednosti 
(upo#tevanje vlo"kov 3.ravni) ali na podlagi posredovane vrednosti tretjih oseb

Razvr#!anje nekotirajo!ih lastni#kih finan!nih nalo"bTabela 21:

Raven Tip finan%ne nalo'be

1. raven To!ke investicijskih skladov s po#teno vrednostjo, merjeno na podlagi  
objavljene vrednosti enote premo"enja

2. raven –

3. raven To!ke investicijskih skladov, vrednotene na podlagi posredovane vrednosti tretjih oseb

Razvr#!anje enot investicijskih skladovTabela 22:

Raven Tip finan%ne nalo'be

1. raven Lastni#ke finan!ne nalo"be s po#teno vrednostjo, merjeno na podlagi borzne cene na 
delujo!em trgu

2. raven Lastni#ke finan!ne nalo"be s po#teno vrednostjo,  
merjeno na podlagi borzne cene na nedelujo!em trgu

Lastni#ke finan!ne nalo"be, za katere borzna cena ni dosegljiva in je njihova  
po#tena vrednost merjena s tehniko ocenjevanja vrednosti (upo#tevanje vlo"kov 2. ravni)

Lastni#ke finan!ne nalo"be, za katere borzna cena ni dosegljiva in je njihova po#tena  
vrednost merjena s tehniko ocenjevanja vrednosti (upo#tevanje vlo"kov 3. ravni)  
ali na podlagi posredovane vrednosti tretjih oseb

3. raven
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Raven Tip finan+ne nalo,be

1. raven Dol"ni#ke finan!ne nalo"be s po#teno vrednostjo, merjeno  
na podlagi borzne cene na delujo!em trgu

2. raven Dol"ni#ke finan!ne nalo"be s po#teno vrednostjo, merjeno na podlagi  
borzne cene na nedelujo!em trgu

Dol"ni#ki vrednostni papirji, vrednoteni s tehniko ocenjevanja vrednosti  
(upo#tevanje vlo"kov 2. ravni)

3. raven Dol"ni#ki vrednostni papirji, vrednoteni s tehniko ocenjevanja vrednosti  
(upo#tevanje vlo"kov 3. ravni) ali na podlagi posredovane vrednosti tretjih oseb

Raven Tip finan+ne nalo,be

1. raven Dol"ni#ke finan!ne nalo"be s po#teno vrednostjo,  
merjeno na podlagi cene CBBT na delujo!em trgu

Dol"ni#ke finan!ne nalo"be s po#teno vrednostjo,  
merjeno na podlagi transakcijske cene na delujo!em trgu

2. raven Dol"ni#ke finan!ne nalo"be s po#teno vrednostjo,  
merjeno na podlagi cene CBBT na nedelujo!em trgu

Dol"ni#ke finan!ne nalo"be s po#teno vrednostjo,  
merjeno na podlagi transakcijske cene na nedelujo!em trgu

Dol"ni#ki vrednostni papirji, za katere cena CBBT z (ne)delujo!ega trga  
ne obstaja in je njihova po#tena vrednost merjena s tehniko  
ocenjevanja vrednosti (upo#tevanje vlo"kov 2. ravni)

3. raven Dol"ni#ki vrednostni papirji, za katere cena CBBT z (ne)delujo!ega trga  
ne obstaja in je njihova po#tena vrednost merjena s tehniko ocenjevanja vrednosti 
(upo#tevanje vlo"kov 3. ravni) ali na podlagi posredovane vrednosti tretjih oseb

Razvr#!anje dol"ni#kih finan!nih nalo"b, !e je glavni trg borzni trg

Razvr#!anje dol"ni#kih finan!nih nalo"b v primeru, da je glavni trg trg trgovcev (trg OTC)

Tabela 23:

Tabela 24:

Ugotavljanje dobi%ka ali izgube pri finan%nih nalo'bah

Skladno z MSRP 9.5.7.1. se dobi!ek ali izguba iz finan!nega sredstva, ki 
se meri po po#teni vrednosti, pripozna v poslovnem izidu, razen !e: 

 • je nalo"ba v kapitalski instrument in se je podjetje odlo!ilo 
predstaviti dobi!ke in izgube od navedene nalo"be v drugem 
vseobsegajo!em donosu v skladu z MSRP 9.5.7.5.; 

 • je finan!no sredstvo, ki se meri po po#teni vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa, in podjetje pripozna nekatere spremembe 
po#tene vrednosti v drugem vseobsegajo!em donosu. 

Finan!ne nalo,be po po-teni vrednosti prek poslovnega izida

Zavarovalnica dobi!ek ali izgubo pri finan!nem sredstvu, merjenem po 
po#teni vrednosti prek poslovnega izida, pripozna v poslovnem izidu 
prek finan!nih prihodkov in odhodkov. Prera!uni finan!nih sredstev, 
izra"enih v tujih valutah, se prav tako pripoznajo v poslovnem izidu. 

Finan!ne nalo,be v kapitalske instrumente po po-teni 
vrednosti prek vseobsegajo!ega donosa

Zavarovalnica se lahko ob za!etnem pripoznanju nepreklicno odlo!i, da bo 
poznej#e spremembe po#tene vrednosti nalo"be v kapitalski instrument 
predstavila v drugem vseobsegajo!em donosu. <e se podjetje odlo!i za to 
mo"nost, v poslovnem izidu pripozna le dividende (MSRP 9.5.7.7), in sicer 
tedaj, ko pridobi pravico do pla!ila (prese!ni datum, ki ga dolo!i izdajatelj).

Dobi!ek ali izguba iz finan!nih nalo"b in prera!un finan!nih nalo"b, 
izra"enih v tujih valutah, se pripozna neposredno v kapitalu kot 
pove!anje ali zmanj#anje prese"ka iz prevrednotenja.

Ob odpravi pripoznanja finan!nega sredstva se kumulativni 
dobi!ek ali izguba, prej pripoznana v drugem vseobsegajo!em 
donosu, prerazporedi v druge postavke kapitala.

Finan!ne nalo,be v dol,ni-ke instrumente po po-teni 
vrednosti prek vseobsegajo!ega donosa

Dobi!ek ali izguba iz dol"ni#kega finan!nega sredstva, merjenega po 
po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa, se pripozna v 
poslovnem izidu kot prihodek do vi#ine efektivne obrestne mere, razliko 
do po#tene vrednosti pa pripozna v drugem vseobsegajo!em donosu 
kot pove!anje ali zmanj#anje prese"ka iz prevrednotenja, dokler se ne 
odpravi pripoznanje za finan!no sredstvo oziroma se to ne prerazvrsti.

Prekinitev pripoznavanja finan!nih instrumentov

Zavarovalnica odpravi pripoznanje finan!nega sredstva samo, kadar 
pote!ejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz finan!nega sredstva. 

Razvr-!anje dol,ni-kih finan!nih nalo,b

Zavarovalnica v ravni hierarhije dolo!anja po#tene vrednosti razvr#!a 
tudi tiste dol"ni#ke finan!ne nalo"be, ki v izkazu finan!nega polo"aja 
sicer niso izmerjene po po#teni vrednosti. Praviloma gre za obveznice, 
ki so izmerjene po odpla!ni vrednosti in jih zavarovalnica za potrebe 
razkrivanja izmeri po po#teni vrednosti. Za te vrednostne papirje glede 
razvr#!anja veljajo enaka pravila kot za dol"ni#ke vrednostne papirje, ki 
so po po#teni vrednosti izmerjeni "e v izkazu finan!nega polo"aja.

Razvr-!anje posojil in depozitov

Za obrestne mere za depozite trg, na katerem bi bilo mogo!e cene 
opazovati neposredno, ne obstaja, zato zavarovalnica depozite za potrebe 
razkrivanja po#tene vrednosti meri na podlagi izvirne oziroma pogodbene 
obrestne mere, ki je neopazovan vlo"ek, in jih zato razvr#!a v 3. raven.
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Finan%na nalo'ba v pridru'eno dru'bo

Zavarovalnica nalo"bo v pridru"eno dru"bo 
ra!unovodsko evidentira in predstavlja na podlagi 
zgoraj opisanih ra!unovodskih usmeritev, ki 
veljajo za nalo"be, merjene po po#teni vrednosti 
prek drugega vseobsegajo!ega donosa. 

Pridru"ena dru"ba je uskupinjena v konsolidiranem 
letnem poro!ilu zavarovalnici nadrejene dru"be.

Finan%na nalo'ba v skupne podvige

Skupno obvladovanje je pogodbeno dogovorjena 
delitev obvladovanja, ki obstaja samo, kadar je 
za odlo!itve o zadevnih dejavnostih potrebno 
soglasje strank, ki si delijo obvladovanje.

Zavarovalnica skupne podvige vrednoti po nabavni 
vrednosti v skladu z MRS 27.10. Nalo"ba v skupni 
podvig je uskupinjena v konsolidiranem letnem 
poro!ilu zavarovalnici nadrejene dru"be.

Terjatve

Poslovne terjatve

Poslovne terjatve so pripoznane v vrednosti izdanih 
ra!unov, zmanj#ane za morebitne popravke vrednosti. 
Ocena popravkov vrednosti je zasnovana na podlagi 
razumnega pri!akovanja zavarovalnice, da popla!ilo 
ni ve! verjetno v celoti oziroma dolo!enem znesku.

Kratkoro!ne terjatve iz neposrednih 
zavarovalnih poslov

Kratkoro!ne terjatve iz neposrednih zavarovalnih 
poslov so terjatve iz vpla!ane premije do vzajemnih 
pokojninskih skladov, ki so oblikovane pri prenosu 
zavarovancev z vzajemnih pokojninskih skladov na 
kritne sklade. Pripoznane so na dan, ko zavarovanec 
pridobi pravico do pokojninske rente. Takrat je 
na vzajemnih pokojninskih skladih ugotovljena 
vi#ina obveznosti za prenos premo"enja v lasti 
zavarovanca (enkratnih premij) na kritna sklada.

Vi#ina obveznosti vzajemnih pokojninskih 
skladov je enaka vsoti odkupnih vrednosti 
enot premo"enja iz polic v lasti zavarovalcev. 
Obveznost se ugotavlja dnevno.

Odkupna vrednost enot premo"enja je zmno"ek 
#tevila enot premo"enja v lasti zavarovanca, ki je 
pridobil pravico do pokojninske rente, in vrednosti 
enote premo"enja (VEP) na dan pridobitve pravice 
do pokojninske rente (zadnji znani VEP). <e je 
zajam!ena vrednost enote premo"enja vi#ja od 
dejanske vrednosti enote premo"enja, za izra!un 
uporabimo zajam!eno vrednost enote premo"enja.

Kratkoro!ne terjatve za dele,e v zneskih -kod

Kratkoro!ne terjatve za dele"e v zneskih #kod so 
terjatve za izpla!ane rente umrlim zavarovancem.

Kratkoro!ne terjatve iz financiranja

Med kratkoro!ne terjatve iz financiranja #tejejo 
kratkoro!ne terjatve iz obresti, kratkoro!ne terjatve iz 
dividend in druge kratkoro!ne terjatve iz financiranja.

Kratkoro!ne terjatve iz obresti od vrednostnih 
papirjev so vzpostavljene na dan zapadlosti obresti, 
in sicer v skladu z amortizacijskim na!rtom izdajatelja 
oziroma pogoji, ki jih izdajatelj dolo!i ob izdaji.

Kratkoro!ne terjatve iz dividend so pripoznane 
na prese!ni dan, ki ga dolo!i izdajatelj.

Druge kratkoro!ne terjatve

Druge kratkoro!ne terjatve so kratkoro!ne terjatve 
do kupcev vrednostnih papirjev (terjatve iz trgovanja 
z vrednostnimi papirji) in druge kratkoro!ne terjatve, 
med katere se razvr#!ajo terjatve iz glavnice, zapadle 
v pla!ilo, terjatve za #e neizdane vrednostne papirje, 
dani predujmi in terjatve za stro#ke izpla!ila rent.

Popravki vrednosti terjatev do kupcev so 
oblikovani na podlagi posami!ne ocene finan!nega 
stanja in pla!ilne sposobnosti dol"nikov, do 
katerih je evidentirana neporavnana terjatev.

Terjatve za primanjkljaj sredstev 

<e KS PPS na dan poro!anja izka"e primanjkljaj 
sredstev glede na obveznosti, je omenjena 
razlika ra!unovodsko pripoznana kot terjatev za 
primanjkljaj sredstev KS PPS do upravljavca Modre 
zavarovalnice. V enakem znesku Modra zavarovalnica 
v breme svojega kapitala oblikuje rezervacije 
za primanjkljaj sredstev KS PPS. <e je vrednost 
sredstev vi#ja od obveznosti do zavarovancev, 

se predhodno oblikovane terjatve/rezervacije za 
primanjkljaj odpravijo. <e terjatev/rezervacij znotraj 
obra!unskega leta ni mogo!e v celoti odpraviti, 
se prenesejo v naslednje obra!unsko obdobje.
 
<e KS MR na dan poro!anja izka"e primanjkljaj 
sredstev glede na obveznosti, je omenjena 
razlika ra!unovodsko pripoznana kot terjatev za 
primanjkljaj sredstev KS MR do upravljavca Modre 
zavarovalnice. V enakem znesku Modra zavarovalnica 
v breme svojega kapitala oblikuje rezervacije 
za primanjkljaj sredstev KS MR. <e je vrednost 
sredstev vi#ja od obveznosti do zavarovancev, 
se predhodno oblikovane terjatve/rezervacije za 
primanjkljaj odpravijo. Prese"ek sredstev, ki se 
ugotovi ob koncu koledarskega leta (na bilan!ni 
dan), pripada zavarovalnici oziroma upravljavcu, ki 
v vi#ini ugotovljenega prese"ka do KS MR oblikuje 
terjatev iz naslova upravljavske provizije. 

<e KS MR II na dan poro!anja izka"e primanjkljaj 
sredstev glede na obveznosti, je omenjena 
razlika ra!unovodsko pripoznana kot terjatev za 
primanjkljaj sredstev KS MR II do upravljavca Modre 
zavarovalnice. V enakem znesku Modra zavarovalnica 
v breme svojega kapitala oblikuje rezervacije za 
primanjkljaj sredstev KS MR II. <e je vrednost 
sredstev vi#ja od obveznosti do zavarovancev, 
se predhodno oblikovane terjatve/rezervacije za 
primanjkljaj odpravijo. <e terjatev/rezervacij znotraj 
obra!unskega leta ni mogo!e v celoti odpraviti, 
se prenesejo v naslednje obra!unsko obdobje. 

Denar in denarni ustrezniki

Denar in denarni ustrezniki vklju!ujejo 
denar pri banki in v blagajni ter kratkoro!ne 
depozite z zapadlostjo do treh mesecev.

Kapital

Navadne delnice so razvr#!ene v kapital. Neposredni 
dodatni stro#ki izdaje novih delnic, zmanj#ani za 
dav!ne u!inke, bremenijo kapital.

Osnovni kapital je razdeljen na 152,2 milijona 
navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka 
delnica ima enak dele" in pripadajo!i znesek 
v osnovnem kapitalu. Dele" posamezne 

kosovne delnice v osnovnem kapitalu se dolo!i 
glede na #tevilo izdanih kosovnih delnic.

Rezerve iz dobi!ka se pripoznajo na podlagi: 

 • ZGD-1, ki predpisuje oblikovanje v 
posebnih primerih (pridobitev lastnih 
delnic, zakonske rezerve);

 • odlo!itve uprave in nadzornega sveta, ki v skladu 
z ZGD-1 lahko odlo!ijo o polovici ustvarjenega 
preostanka !istega dobi!ka teko!ega leta;

 • sklepa skup#!ine dru"be, ki odlo!a 
o bilan!nem dobi!ku.

Zneski prese"ka iz prevrednotenja, izkazani v bilanci 
stanja, so popravljeni za zneske odlo"enega davka. 

V izra!unu !istega dobi!ka/izgube na delnico 
zavarovalnica v obeh predstavljenih obdobjih 
upo#teva vse izdane delnice. )tevilo delnic v izra!unu 
je enako tehtanemu povpre!nemu #tevilu navadnih 
delnic, uveljavljajo!ih se v obra!unskem obdobju. 

Zavarovalne pogodbe

Kritni skladi KS PPS, KS MR in KS MR II se na 
podlagi mednarodnega standarda ra!unovodskega 
poro!anja 4 (MSRP 4) in mednarodnega aktuarskega 
standarda #t. 3 (IASP 3) uvr#!ajo med zavarovalne 
pogodbe. Zavarovalna pogodba je pogodba, 
po kateri ena stranka (zavarovatelj) prevzame 
precej#nje zavarovalno tveganje od druge 
stranke (imetnika police) tako, da se strinja, da bo 
imetniku police povrnila #kodo, ki bi jo imetnik 
police utrpel v dolo!enem prihodnjem dogodku 
(zavarovani dogodek), katerega nastop je negotov. 

Po MSRP 4 se #teje, da je dogodek negotov, 
!e ob sklenitvi pogodbe ni jasno, ali se bo 
zavarovalni dogodek pojavil, kdaj se bo 
pojavil oziroma kolik#na bo od#kodnina.

Zavarovalne pogodbe, ki prina#ajo pomembno 
zavarovalno tveganje, se knjigovodsko obravnavajo 
v skladu z MSRP 4. <e zavarovalne pogodbe 
ne prina#ajo pomembnega zavarovalnega 
tveganja, se ra!unovodsko obravnavajo 
kot finan!ne pogodbe po MRS 39.
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Obveznosti iz zavarovalnih pogodb – 
zavarovalno-tehni%ne rezervacije 

Oblikovanje dolgoro!nih zavarovalno-
tehni!nih rezervacij za zavarovalne pogodbe 
je predpisano z Zakonom o zavarovalni#tvu, 
njegovimi podzakonskimi akti in MSRP 4. 

Modra zavarovalnica mora oblikovati ustrezne 
zavarovalno-tehni!ne rezervacije, namenjene 
kritju prihodnjih obveznosti iz zavarovanj in 
morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo 
iz zavarovalnih poslov, ki jih opravlja. 

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije se izra!unavajo 
za vsako zavarovalno pogodbo posebej. Pri 
izra!unu je uporabljena prospektivna metoda. 

Izra!uni upo#tevajo aktuarske predpostavke, 
dolo!ila veljavne zakonodaje in vse 
pogodbene obveznosti do zavarovancev v 
skladu z vsebino zavarovalnih pogodb.

Nosilec klju!ne aktuarske funkcije preverja 
izra!un zavarovalno-tehni!nih rezervacij iz 
zavarovalnih pogodb in njihovo zadostnost 
na letni ravni in o njih izrazi mnenje.

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije KS PPS 

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije KS PPS so 
matemati!ne rezervacije, ki so sestavljene iz:

 • matemati!nih rezervacij polic KS PPS,

 • rezervacij za izravnavo izkustva smrtnosti KS PPS,

 • rezervacij za izravnavo izkustva donosnosti KS PPS.

Pri izra!unavanju matemati!nih rezervacij iz polic KS 
PPS se upo#teva Pravilnik za izra!un matemati!nih 
rezervacij. Podlaga za izra!un so zadnje rentne tablice 
smrtnosti, ki jih potrdi Agencija za zavarovalni nadzor. 
Vra!unana obrestna mera in stro#ki so enaki tistim, ki 
se uporabljajo pri izra!unu rent, uporabljene tablice 
umrljivosti pa so pri izra!unu matemati!nih rezervacij 
konservativnej#e, kot se uporabljajo pri odmeri rent.

Rezervacije za izravnavo izkustva smrtnosti so 
ugotovljene ob prvem izra!unu matemati!ne 
rezervacije kot razlika med vrednostjo prenesenega 
premo"enja in vrednostjo matemati!ne rezervacije 
police KS PPS. Rezervacije za izravnavo izkustva 

smrtnosti, izra!unane po posameznih policah 
ob prenosu, pove!ujejo stanje rezervacij 
za izravnavo izkustva smrtnosti KS PPS in so 
oblikovane skupno za vse zavarovance.

Izra!unane in pripoznane so mese!no ob 
izra!unu vi#ine matemati!nih rezervacij 
polic KS PPS za teko!i mesec. Knji"ene so na 
kontu matemati!nih rezervacij, podskupina 
rezervacije za izravnavo izkustva smrtnosti.

Dodatno so lahko rezervacije za izravnavo 
izkustva smrtnosti oblikovane ob koncu leta iz 
prese"ka sredstev Kritnega sklada PPS, in sicer:

 • !e matemati!ne rezervacije niso oblikovane 
v skladu z zadnjimi rentnimi tablicami, se 
med rezervacije v celoti razporedi:

    •   prese"ek sredstev, ki je posledica prese"nega  
             donosa Kritnega sklada nad zajam!enim, 

    •   prese"ek sredstev, ki je posledica  
             smrtnosti populacije rentnih zavarovancev;

 • !e pa so matemati!ne rezervacije skladne z 
zadnjimi rentnimi tablicami, se med rezervacije 
razporedi prese"ek sredstev, ki je posledica 
nadumrljivosti rentne populacije. 

Rezervacije za izravnavo izkustva donosnosti so 
oblikovane ob koncu leta, !e so matemati!ne 
rezervacije iz polic KS PPS oblikovane v skladu z 
zadnjimi rentnimi tablicami. V tem primeru je lahko 
prese"ek sredstev, ki je posledica prese"nega 
donosa KS PPS nad zajam!enim, razporejen za 
trajna pove!anja rent ali pa je v celoti ali deloma 
porabljen za oblikovanje rezervacij za izravnavo 
izkustva donosnosti. Dele" prese"ka, namenjenega 
pove!anju rent, dolo!i uprava zavarovalnice.

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije KS MR 

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije KS MR pomenijo 
matemati!ne rezervacije zavarovalnih polic KS 
MR, sklenjenih po upokojitvi zavarovancev, ki so 
uveljavili redno prenehanje dodatnega pokojninskega 
zavarovanja do 31. decembra 2015. Izra!unane so 
v skladu z dolo!ili Zavarovalno-tehni!nih podlag 
rentnih zavarovanj, prospektivno za vsako zavarovalno 
polico posebej. Pri izra!unu so uporabljene nem#ke 
rentne tablice DAV1994R. Vra!unana obrestna 
mera, tablice umrljivosti in stro#ki so enaki tistim, 
ki se uporabljajo pri odmeri dodatne pokojnine. 

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije KS MR II

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije KS MR II pomenijo 
matemati!ne rezervacije zavarovalnih polic KS 
MR II, sklenjenih po upokojitvi zavarovancev, 
ki so uveljavili redno prenehanje dodatnega 
pokojninskega zavarovanja od 1. januarja 2016. 
Izra!unane so v skladu z dolo!ili Zavarovalno-
tehni!nih podlag rentnih zavarovanj, prospektivno 
za vsako zavarovalno polico posebej. Zavarovalno-
tehni!ne rezervacije vklju!ujejo tudi matemati!ne 
rezervacije, ki izhajajo iz ustvarjenega dobi!ka 
rentnega sklada. Zavarovancem se nameni 90 
odstotkov vsakokratnega dobi!ka preteklega 
poslovnega leta. Ob tem se najmanj polovica tega 
dobi!ka pripi#e zavarovancem, druga polovica 
pa ostane nerazporejena in je namenjena kritju 
morebitnih izgub. Pri izra!unu so uporabljene nem#ke 
rentne tablice DAV1994R. Vra!unana obrestna 
mera, tablice umrljivosti in stro#ki so enaki tistim, 
ki se uporabljajo pri odmeri dodatne pokojnine.
 
/kodne rezervacije

)kodne rezervacije na kritnih skladih se oblikujejo 
v vi#ini obveznosti do zavarovancev, ki jih je kritni 
sklad dol"an izpla!ati na podlagi zavarovalnih 
pogodb, pri katerih je zavarovalni primer 
nastopil do konca obra!unskega obdobja.

Rezervacije za nedoseganje 
zajam%ene donosnosti

V skladu s 313. !lenom ZPIZ-2 mora Modra 
zavarovalnica, !e je dejanska !ista vrednost sredstev 
!lana skladov ZPJU, MZP in PPS v obra!unskem 
obdobju ni"ja od zajam!ene vrednosti sredstev 
!lana, v breme kapitala oblikovati rezervacije za 
nedoseganje zajam!ene donosnosti v znesku, ki je 
enak vsoti vseh primanjkljajev vrednosti sredstev 
!lana in zajam!ene vrednosti sredstev !lana na 
posamezni obra!unski dan. Dejanska !ista oziroma 
zajam!ena vrednost skladov se izra!unava mese!no. 

Rezervacije za pokojnine, jubilejne 
nagrade in odpravnine ob upokojitvi

Modra zavarovalnica letno izra!unava rezervacije 
za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne 
nagrade. Pri izra!unu uporablja predpostavke o 
pri!akovani fluktuaciji delavcev, njihovi delovni 
dobi in pri!akovanem #tevilu let do upokojitve ob 
upo#tevanju dolo!il individualnih in kolektivnih 
pogodb o zaposlitvi ter internih aktov zavarovalnice.

-asovne razmejitve

Aktivne !asovne razmejitve vklju!ujejo kratkoro!no 
nezara!unane prihodke in kratkoro!no odlo"ene 
stro#ke. Izkazane so v dejanski vi#ini in se ne 
razlikujejo od dejanskih prihodkov oziroma stro#kov. 
Morebitne razlike med dejanskimi in razmejenimi 
podatki se vklju!ijo v izid teko!ega leta. 

Pasivne !asovne razmejitve vklju!ujejo vnaprej 
vra!unane stro#ke in druge pasivne !asovne 
razmejitve. Vnaprej vra!unani stro#ki so izkazani 
vra!unani stro#ki iz rednega delovanja zavarovalnice 
in stro#ki za neizkori#!eni dopust zaposlenih. 

Med drugimi pasivnimi !asovnimi razmejitvami se 
izkazujejo kratkoro!no odlo"eni prihodki za vpla!ano 
premijo KS MR II in premijo nezgodnega zavarovanja. 

Obveznosti iz poslovanja 

Med obveznosti iz poslovanja sodijo 
obveznosti za odmerjeni davek. 

Druge obveznosti

Med druge obveznosti se razvr#!ajo obveznosti do 
zaposlenih, obveznosti do dobaviteljev (predvsem 
obveznosti iz naslova trgovanja z vrednostnimi 
papirji) in preostale druge obveznosti.
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Prihodki

Prihodki so pripoznani, !e je pove!anje gospodarskih koristi v obra!unskem obdobju 
povezano s pove!anjem sredstev ali zmanj#anjem dolgov in je to pove!anje oziroma 
zmanj#anje mogo!e zanesljivo izmeriti. Prihodki in pove!anja sredstev oziroma 
zmanj#anja dolgov so torej pripoznani hkrati. Lo!imo naslednje vrste prihodkov:

Prihodki iz zavarovalnih premij

<isti prihodki od zavarovalnih premij so enaki obra!unanim kosmatim 
zavarovalnim premijam. Obra!unane kosmate zavarovalne premije se v 
ra!unovodskih evidencah pripoznajo na dan obra!una in ne na dan pla!ila.

Prihodki iz provizij

Modra zavarovalnica je upravi!ena do povra!ila vstopnih in izstopnih stro#kov 
ter do letne provizije za upravljanje premo"enja pokojninskih skladov. Vstopni 
stro#ki so obra!unani v odstotku od vpla!ane premije, izstopni stro#ki v odstotku 
od odkupne vrednosti ob prenehanju, provizija za upravljanje pa v odstotku od 
povpre!ne !iste letne vrednosti sredstev sklada za obdobje var!evanja.

a. Vstopna provizija
Zavarovalnica za opravljanje svoje dejavnosti v skladu s pokojninskim 
na!rtom zara!unava vstopno provizijo, kar pomeni, da se zbrana sredstva, 
ki so prenesena v posamezni pokojninski sklad, zmanj#ajo za vstopne 
stro#ke, sklad pa upravlja sredstva v okviru !iste premije. Vstopna provizija 
je obra!unana v odstotku od vpla!ane premije ob njenem vpla!ilu.

b. Upravljavska provizija
Zavarovalnica vzajemnim pokojninskim skladom zara!unava upravljavsko 
provizijo, kar pomeni, da je mese!na vrednost sredstev posameznih 
skladov zmanj#ana za upravljavske stro#ke. Provizija za upravljanje 
skladov je izra!unana kot odstotek od povpre!ne !iste letne vrednosti 
sredstev posameznega sklada, izra!unane kot aritmeti!na sredina !istih 
vrednosti sredstev sklada na dneve konverzije v teko!em letu.

c. Izstopna provizija
Zavarovalnici v skladu s pokojninskim na!rtom pripada izstopna provizija, kar pomeni, 
da je odkupna vrednost zmanj#ana za izstopne stro#ke in tak#no !isto vrednost 
nato dobi posameznik, ki je prekinil zavarovanje. Izstopna provizija je obra!unana 
v odstotku od odkupne vrednosti ob njenem unov!enju oziroma izpla!ilu.

Obresti

Prihodki od obresti so obra!unani in pripoznani ob nastanku na podlagi 
efektivne obrestne mere. V bilanci stanja se obresti od dol"ni#kih 
vrednostnih papirjev izkazujejo skupaj s finan!nimi nalo"bami.

Dividende

Dividende so pripoznane, ko zavarovalnica pridobi pravico do izpla!ila.

Odhodki in stro&ki

Odhodki pomenijo zmanj#anje gospodarskih koristi v obra!unskem obdobju v 
obliki odtokov ali zmanj#anje sredstev ali pove!anje dolgov, katerih posledica 
je zmanj#anje kapitala, razen tistih, ki so povezani z razdelitvijo med lastnike. 

Odhodke Modre zavarovalnice sestavljajo !isti odhodki za #kode, 
odhodki za pove!anje matemati!nih rezervacij, odhodki za !iste 
obratovalne stro#ke, drugi zavarovalni odhodki in finan!ni odhodki.

<isti odhodki za #kode so !isti odhodki kritnih skladov za obra!unane rente.

<isti obratovalni stro#ki obsegajo obratovalne stro#ke materiala 
in storitev, amortizacijo sredstev, potrebnih za obratovanje, 
stro#ke dela in druge obratovalne stro#ke.

Finan!ne odhodke zavarovalnica uvr#!a med odhodke nalo"b. 

Med druge zavarovalne odhodke #tejemo odhodke iz rezervacij zaradi 
nedoseganja zajam!ene donosnosti vzajemnih pokojninskih skladov 
in rezervacije za kritje primanjkljaja sredstev na kritnem skladu. 

Zaslu,ki zaposlencev 

Zaslu"ki zaposlencev vklju!ujejo pla!e in druge dodatke v skladu s kolektivno 
pogodbo. Prispevki v pokojninski sklad na ravni dr"ave, socialno zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost zavarovalnica pripoznava 
kot teko!e stro#ke obdobja. Zavarovalnica pripoznava tudi morebitne prihodnje 
stro#ke na podlagi kolektivne pogodbe v zvezi z zaposlenimi v skladu z MRS 19. 
Omenjeni stro#ki so prera!unani na podlagi aktuarske metode in so pripoznani skozi 
celotno obdobje posameznih zaposlenih, na katere se nana#a kolektivna pogodba.

Davki

Teko!i davki

Obveznost oziroma terjatev za teko!e davke za sedanja in pretekla obdobja 
je izmerjena v znesku, za katerega zavarovalnica pri!akuje, da ga bo pla!ala 
oziroma dobila od dav!ne uprave. Obveznosti ali terjatve za teko!e davke 
so izmerjene na podlagi dav!nih stopenj, veljavnih na dan bilance stanja.

Odlo,eni davki

Odlo"ene terjatve in obveznosti za davek iz dobi!ka so obra!unane 
po metodi obveznosti v bilanci stanja. Pripoznane so samo odlo"ene 
terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz za!asnih razlik.

Odlo"ena terjatev za davek je pripoznana tudi za neizkori#!ene dav!ne izgube in 
neizkori#!ene dav!ne dobropise, ki so preneseni v naslednje obdobje, !e obstaja 
verjetnost, da bo v prihodnje na voljo obdav!ljivi dobi!ek, v breme katerega bo 
mogo!e uporabiti neizkori#!ene dav!ne izgube in neizkori#!ene dav!ne dobropise.
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Terjatve za odlo"ene davke so pregledane na dan bilance stanja in so 
oslabljene za tisti del terjatev, za katerega ni ve! mogo!e pri!akovati, 
da bo v prihodnosti obstajal ustrezen obdav!ljivi dobi!ek, v breme 
katerega bo mogo!e uporabiti neizkori#!ene dav!ne izgube.

Obveznosti ali terjatve za odlo"ene davke so izmerjene na podlagi dav!nih 
stopenj, za katere se pri!akuje, da bodo uporabljene, ko bo sredstvo 
realizirano ali obveznost pla!ana. Pri tem so upo#tevane dav!ne stopnje 
(in dav!ni predpisi), veljavne ali blizu sprejetja, na dan bilance stanja.

Terjatve in obveznosti za odlo"eni davek so pobotane, !e in samo !e 
ima podjetje zakonsko pravico pobotati odmerjene terjatve za davek in 
odmerjene obveznosti za davek ter se terjatve in obveznosti za odlo"eni 
davek nana#ajo na davek iz dobi!ka, ki pripada isti dav!ni oblasti.

Odlo"eni davek je pripoznan neposredno v breme ali dobro kapitala, !e se 
davek nana#a na postavke, pripoznane neposredno v breme ali dobro kapitala.

Izkaz po posredni metodi opredeljenih denarnih tokov

Izkaz po posredni metodi opredeljenih denarnih tokov je ra!unovodski izkaz, 
v katerem so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno 
leto. Sestavljen je po posredni metodi iz podatkov izkaza finan!nega 
polo"aja na dan 31. decembra 2019 in 31. decembra 2018 in iz podatkov izkaza 
poslovnega izida za leto 2019 ter iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za 
prilagoditev denarnih tokov in ustrezno raz!lenitev pomembnej#ih postavk.

Spremembe standardov in pojasnil

Standardi in pojasnila, ki veljajo v teko!em obdobju

V teko!em poro!evalskem obdobju veljajo naslednji novi standardi, 
spremembe obstoje!ih standardov in nova pojasnila, ki jih je izdal Odbor 
za mednarodne ra!unovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:

 • MSRP 16 – Najemi, ki ga je EU sprejela 31. oktobra 2017 (velja za 
letna obdobja, ki se za!nejo 1. julija 2019 ali pozneje),

 • Spremembe MSRP 9 – Finan!ni instrumenti – Elementi predpla!ila z 
negativnim nadomestilom, ki jih je EU sprejela 22. marca 2018 (veljajo 
za letna obdobja, ki se za!nejo 1. januarja 2019 ali pozneje),

 • Spremembe MRS 19 – Zaslu"ki zaposlencev – Sprememba, omejitev 
ali poravnava programa, ki jih je EU sprejela 13. marca 2019 (veljajo 
za letna obdobja, ki se za!nejo 1. januarja 2019 ali pozneje),

 • Spremembe MRS 28 – Finan!ne nalo"be v pridru"ena podjetja 
in skupne podvige – Dolgoro!ni dele"i v pridru"enih podjetjih in 
skupnih podvigih, ki jih je EU sprejela 8. februarja 2019 (veljajo za 
letna obdobja, ki se za!nejo 1. januarja 2019 ali pozneje),

 • Spremembe razli!nih standardov zaradi Izbolj#av MSRP (obdobje 
2015–2017), ki izhajajo iz letnega projekta za izbolj#anje MSRP (MSRP 
3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem z namenom odpravljanja 
neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 14. marca 2019 
(veljajo za letna obdobja, ki se za!nejo 1. januarja 2019 ali pozneje),

 • OPMSRP 23 – Negotovost glede obravnav davka iz 
dobi!ka, ki ga je EU sprejela 23. oktobra 2018 (velja za letna 
obdobja, ki se za!nejo 1. januarja 2019 ali pozneje).

Sprejetje teh novih standardov, sprememb k obstoje!im standardom in pojasnil 
ni privedlo do pomembnih sprememb ra!unovodskih izkazov zavarovalnice. 
Ob prehodu na MSRP 16 je zavarovalnica za obstoje!e najemne pogodbe 
uporabila mo"nost poenostavljenega pristopa pripoznavanja obveznosti 
iz najema, kar pomeni brez prera!unov primerljivih podatkov za preteklo 
obdobje. Modra zavarovalnica je MSRP 16 – Najemi v praksi za!ela uporabljati 
1. oktobra 2019, ko je sklenila petletno najemno pogodbo. Ob sklenitvi 
pogodbe je v poslovnih knjigah pripoznala poslovno obveznost v vi#ini 1.715.627 
evrov, ki sestoji iz pravice do uporabe osnovnega sredstva in obresti.

Standardi in spremembe obstoje!ih standardov, ki jih je izdal Odbor za 
mednarodne ra!unovodske standarde in sprejela EU in ki -e niso v veljavi

Na datum odobritve teh ra!unovodskih izkazov je OMRS 
izdal naslednje spremembe obstoje!ega standarda, ki 
jih je sprejela EU in ki #e niso stopili v veljavo:

 • Spremembe MRS 1 – Predstavljanje ra!unovodskih izkazov in MRS 
8 – Ra!unovodske usmeritve, spremembe ra!unovodskih ocen in 
napake – Opredelitev Bistven, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 
(velja za letna obdobja, ki se za!nejo 1. januarja 2020 ali pozneje),
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 • Spremembe MRSP 9 – Finan!ni instrumenti, MRS 39 – Finan!ni instrumenti: 
pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 – Finan!ni instrumenti: razkritja – 
Reforma referen!nih obrestnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 
(veljajo za letna obdobja, ki se za!nejo 1. januarja 2020 ali pozneje),

 • Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, 
ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (veljajo za letna 
obdobja, ki se za!nejo 1. januarja 2020 ali pozneje).

Zavarovalnica predvideva, da uvedba teh standardov in 
sprememb obstoje!ih standardov v obdobju za!etne uporabe 
ne bo imela vpliva na njegove ra!unovodske izkaze. 

Standardi in pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne 
ra!unovodske standarde in sprejela EU in ki -e niso v veljavi

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, 
ki jih je sprejel Odbor za mednarodne ra!unovodske standarde (OMRS) z 
izjemo naslednjih novih standardov in sprememb obstoje!ih standardov:

 • MSRP 14 – Zakonsko predpisani odlog pla!ila ra!unov (velja za letna 
obdobja, ki se za!nejo 1. januarja 2016 ali pozneje) – Evropska komisija 
je sklenila, da ne bo za!ela postopka potrjevanja tega vmesnega 
standarda in da bo po!akala na izdajo njegove kon!ne verzije,

 • MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe (velja za letna obdobja, 
ki se za!nejo 1. januarja 2021 ali pozneje),

 • Spremembe MSRP 3 – Poslovne zdru"itve – Opredelitev poslovnega 
subjekta (v veljavi za poslovne zdru"itve, pri katerih je datum 
prevzema enak datumu za!etka prvega letnega poro!evalskega 
obdobja, ki se za!ne 1. januarja 2020 ali pozneje, in pridobitve 
sredstev, do katerih pride na za!etku tega obdobja ali po njem),

 • Spremembe MSRP 10 – Konsolidirani ra!unovodski izkazi in MRS 28 – Nalo"be 
v pridru"ena podjetja in skupne podvige – Prodaja ali prispevanje sredstev 
med vlagateljem in njegovim pridru"eni podjetjem oz. skupnim podvigom ter 
nadaljnje spremembe (datum za!etka veljavnosti je odlo"en za nedolo!en 
!as do zaklju!ka raziskovalnega projekta v zvezi s kapitalsko metodo).

Zavarovalnica pregleduje vpliv teh novih standardov in pojasnil in 
v tem trenutku #e ni ocenila vpliva novih zahtev. Zavarovalnica bo 
uporabila nove standarde in pojasnila, !e jih sprejme EU. 

Obra!unavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finan!nih 
sredstev in obveznosti, katerega na!el EU ni sprejela, #e naprej ni regulirano. 
Zavarovalnica ocenjuje, da uporaba obra!unavanja varovanja pred tveganji 
v zvezi s finan!nimi sredstvi in obveznostmi v skladu z MRS 39 – Finan!ni 
instrumenti: pripoznavanje in merjenje ne bi imela pomembnega vpliva na 
ra!unovodske izkaze sklada, !e bi bila uporabljena na datum bilance stanja. 
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Postavka #"!& #"!)

Obra!unane kosmate zavarovalne premije 
"ivljenjskih zavarovanj

+$.-&-..-( -$.%,-..$-

Obra!unane kosmate zavarovalne premije 
premo"enjskih zavarovanj

$..(+- &+.*''

Skupaj (*.$%#.'"* $*.!&".(*(

Postavka #"!& #"!)

Prihodki od dividend pridru"enih dru"b -.,',.(,- -.$&%...(

Skupaj $.%"%.&%$ $.*#!.''&

Postavka #"!& #"!)
Obrestni prihodki od finan+nih nalo,b $.%$%.&"* $.##&."'"

• po po#teni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida -**.,+( $.(.*%,

• po odpla!ni vrednosti $.&-,..'. &.*,%.'*'

• po po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa (%%.+$, (**.%.-

Dividende od finan+nih nalo,b *.)*).&%' *.&"$.*%$

• po po#teni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida %.$.$.(-- %.*,'.*(,

• po po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa &.-,+.'&- &.'-$.-,*

Prihodki od prevrednotenja (.#').#)# #."%%.(&"

• prevrednotenje finan!nih nalo"b po  
po#teni vrednosti prek poslovnega izida

+.&.*.&*& &.',,.+('

Prihodki iz te+ajnih razlik #&#.&!" $#(."#(
Dobi+ki, preneseni v poslovni izid zaradi prerazvrstitve " !'%.$&(
Dobi+ki pri odtujitvah nalo,b '&'.#%$ $%!.$"!

• po po#teni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida +*$.(*( -,%.-'%

• po po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa &%$.&.+ '

Prihodki od razveljavitve oslabitve (%.!(! !()."$$

• po po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa %-.'$' --.$%.

• po odpla!ni vrednosti -&.%&% %%$..&.

Drugi finan+ni prihodki $%.#'% ##&
Skupaj !$.&(%.'(* !!.$#!.#!'

Postavka #"!& #"!)
Obrestni odhodki –).)%* –**"
Odhodki od prevrednotenja finan+nih nalo,b –*.)").(## –*.))*.%**

• po po#teni vrednosti prek poslovnega izida –$.*'*.+&& –$.**$.,$$

Odhodki iz te+ajnih razlik –#$&.*%* –#"*.)%&
Izgube pri odtujitvah finan+nih nalo,b –(".!)" –!$&.%((

• po po#teni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida –+'.%*' –%$*.&++

• po po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa ' –%%.-''

Odhodki od oslabitve finan+nih nalo,b –!").!$' –(".(!&

• po po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa –+.+&( –&.$-'

• po odpla!ni vrednosti –%'&.,%* –-*.%.(

Drugi finan+ni odhodki –!.(!* –%.*)&
Skupaj –$.##%.()' –$.#&$.*&(

Raz!lenitev in razkritja k ra!unovodskim izkazom

Pojasnila k izkazu poslovnega izida

 
Pojasnilo &t. 1: -isti prihodki od zavarovalnih premij

Obra!unane kosmate zavarovalne premije "ivljenjskih zavarovanj 
predstavljajo obra!unana vpla!ila v kritna sklada.

Pojasnilo &t. 2: Prihodki od nalo'b v povezane dru'be

Pojasnilo &t. 3: Prihodki od finan%nih nalo'b

V letu 2019 so bili zaradi ugodnih tr"nih razmer pomembno vi#ji 
prihodki od prevrednotenja. Ve!ji del drugih finan!nih prihodkov 
se nana#a na izredne finan!ne prihodke iz tujine.

    
Pojasnilo &t. 4: Odhodki od finan%nih nalo'b
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V EUR
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Postavka #"!& #"!)

Prihodki od finan!nih nalo"b %(.+,$..%. %+..-&.((,

Odhodki od finan!nih nalo"b –-.&&,.+*. –-.&(-.$(+

Neto izid iz finan+nih nalo,b !(.**'.!#& !!.$$).%"!

Postavka #"!& #"!)

Prihodki od upravljanja kritnih skladov &.*%...%% %.'''.-%.

Prihodki od upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov (.$.'.-.$ *.,&+.,(,

Skupaj drugi zavarovalni prihodki !#.!)).!)$ &.%#%.!!*

Postavka #"!& #"!)

Drugi prihodki %-%.(-- %%-.%%-

Postavka #"!& #"!)

Obra!unani kosmati zneski #kod "ivljenjskih zavarovanj –&-..(+..-. –&'.$.-.&$$

Sprememba #kodnih rezervacij –$(.+.% –%(.(-.

Skupaj –#$.)*(.*!' –#".*&$.!)!

Postavka #"!& #"!)

Sprememba zavarovalno-tehni!nih rezervacij KS PPS &.''-.'+' %.%($.&&&

Sprememba zavarovalno-tehni!nih rezervacij KS MR $..%(.%$' -.(-'.'-%

Sprememba zavarovalno-tehni!nih rezervacij KS MR II –$(.'$(.'.* –$&.*'&.%,$

Skupaj –**.*!(.)&) –#%.%%).&""

Postavka #"!& #"!)

Stro#ki materiala –&',..,, –%,%...%

Stro#ki storitev, od tega –&.,.$.%$. –&.+*(.(&+

     • stro#ki pridobivanja zavarovanj –+,.'&- –-'.%$+

Odpisi vrednosti –+($.$*% –-*(.,+(

Stro#ki rezervacij –$&.(,. –&%.+((

Stro#ki dela –$.&('.-*- –$.&$&.&-*

Drugi obratovalni stro#ki –%%(.&*& –(&.*$%

Skupaj –%.&!%."!) –%.())."**

Izid iz finan!nih nalo,b

Pojasnilo &t. 5: Drugi zavarovalni prihodki

Pojasnilo &t. 6: Drugi prihodki

Pojasnilo &t. 7: -isti odhodki za &kode

Pojasnilo &t. 8: Sprememba zavarovalno-tehni%nih rezervacij

Pojasnilo &t. 9: Obratovalni stro&ki

Prihodki od upravljanja kritnih skladov, katerih sredstva Modra zavarovalnica 
izkazuje v okviru izkaza finan!nega polo"aja zavarovalnice, vklju!ujejo 
prihodke od izpla!il rent, upravljavsko provizijo KS MR, prihodke iz naslova 
posrednih stro#kov KS MR II in prihodke iz odprave rezervacij iz naslova 
testa LAT. Prihodki od upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov vklju!ujejo 
upravljavsko provizijo skladov, prihodke iz naslova vstopnih in izstopnih 
stro#kov, prenosne provizije ter prihodke od odprave rezervacij, oblikovanih 
zaradi nedoseganja zajam!ene donosnosti. Sredstva vzajemnih pokojninskih 
skladov so v okviru izkaza finan!nega polo"aja zavarovalnice izkazana v 
kategoriji Zunajbilan!ne postavke (pogojna sredstva in obveznosti).

Drugi prihodki se nana#ajo na prihodke zaradi 
zastaranja pravice do rente in na druge postavke.

Obra!unani kosmati zneski #kod so obra!unane pokojninske 
rente. Te so se v letu 2019 pove!ale zaradi ve!jega #tevila 
prejemnikov pokojninskih rent v skladu KS MR II.  

Spremembe zavarovalno-tehni!nih rezervacij KS PPS so posledica 
prilivov novih zavarovancev v kritni sklad, odlivov zaradi izpla!ila rent 
in morebitnega pove!anja iz naslova prese"ka, ki je posledica prese"ne 
donosnosti in nadumrljivosti rentne populacije. Portfelj KS PPS je v zreli 
fazi in bele"i prese"ek odlivov nad prilivi zaradi novih zavarovancev. 

KS MR v letu 2019 bele"i zmanj#anje zavarovalno-tehni!nih rezervacij, saj 
so se iz sklada izpla!evale rente, medtem ko premij v sklad ni bilo.

Pove!anje zavarovalno-tehni!nih rezervacij KS MR II v letu 2019 
je posledica prilivov novih zavarovancev v kritni sklad. 

Stro#ki pridobivanja zavarovanj se nana#ajo na pridobivanje novih 
!lanov vzajemnih pokojninskih skladov in kritnega sklada KS MR II.

Stro#ki materiala so v letu 2019 dosegli –206.766 evrov. 
Najve!ji dele" omenjenih stro#kov so stro#ki tiska.

Stro#ki storitev (z vklju!enimi stro#ki pridobivanja zavarovanj) so v letu 2019 
dosegli –2.673.137 evrov. Osrednji del omenjenih stro#kov pomenijo stro#ki 
najemnin, ki vklju!ujejo najem poslovnih prostorov, opreme, informacijske 
opreme in informacijskih sredstev v znesku –600.941 evrov (v letu 2018 
–662.331 evrov). Pomemben znesek predstavljajo #e stro#ki pla!ilnega 
prometa in ban!nih storitev, ki vklju!ujejo tudi stro#ke skrbni#ke provizije 
KPSJU in PPS, v skupnem znesku –447.164 evrov (–444.169 evrov v letu 2018). 
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Odpisi vrednosti v znesku –593.381 evrov predstavljajo stro#ke amortizacije 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, od oktobra 2019 naprej pa 
tudi amortizacijo pravice do uporabe najetih prostorov skladno z MSRP 16.  

Stro#ki rezervacij v znesku –32.967 evrov pomenijo stro#ke oblikovanja rezervacij 
za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi in druge rezervacije. 

Stro#ki dela so v letu 2019 dosegli –3.290.484 evrov. Od omenjenega zneska odpade 
na stro#ke bruto pla! in nadomestil –2.487.382 evrov (–2.391.733 evrov v letu 2018), 
preostanek pa so stro#ki prispevkov na izpla!ane pla!e, stro#ki nadomestil za prehrano 
in prevoz na delo, stro#ki dodatnega pokojninskega zavarovanja in podobno.

Drugi obratovalni stro#ki so !lanarine zbornici in zdru"enjem, stro#ki promocije zdravja na 
delovnem mestu, donacije in stro#ek prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Stro#ki revizije v letu 2019 so dosegli –31.493 evrov in vklju!ujejo stro#ke 
revidiranja letnih poro!il zavarovalnice in skladov (z izjemo MKPS) v znesku 
–24.783 evrov in stro#ke revizije pripojitve sklada KVPS k skladu MZP v vi#ini 
–6.710 evrov. Stro#ki revizije v letu 2018 pa so dosegli –20.862 evrov in se 
nana#ajo na stro#ke revidiranja letnih poro!il zavarovalnice in skladov. 

V EUR

V EUR

V EUR

Postavka #"!& #"!)

Drugi zavarovalni odhodki –%.%&-.%$* –$..-,.$.'

Postavka #"!& #"!)

Drugi odhodki –&&&.'&* –&%'

Postavka #"!& #"!)

Poslovni izid obra!unskega obdobja pred davki %-..%,.+,& ,.(*%.,,(

Davek od tujih dividend %-$.-*$ %-$.&',

Dav!no nepriznani odhodki ,$$.$(* -((..+&

Neobdav!eni prihodki –+.(+,.-,% –+.('....-

Sprememba ra!unovodskih usmeritev -.-$(.+&+ &.'+(.-(+

Dav!ne olaj#ave –&+%.$-% –%+-..',

Dav!ne izgube –,.(**.&+- –%.***.%.-

Skupaj (dav+na osnova) %.'*%.&!# !.'**.$%)

Davek od dohodka (19 %) %.%+-.%$& %**..+*

Davek od tujih dividend do sporazuma %&+.**% %-'.,'%

Pojasnilo &t. 10: Drugi zavarovalni odhodki

Pojasnilo &t. 11: Drugi odhodki

Pojasnilo &t. 12: Davek od dohodka

Pojasnilo &t. 13: Odlo'eni davek

V letu 2019 ve!ino drugih zavarovalnih odhodkov predstavljajo vpla!ila 
upravljavca za pla!ilo razlike do zajam!enega donosa vzajemnih 
pokojninskih skladov (–835.618 evrov), manj#i del pa upravljavska 
provizija KS MR in prihodki iz naslova posrednih stro#kov KS MR II. 

Ve!ina drugih zavarovalnih odhodkov v letu 2018 pa se nana#a na oblikovanje 
rezervacij iz naslova preizkusa ustreznosti obveznosti (–2.052.675 
evrov), na vpla!ila upravljavca za pla!ilo razlike do zajam!enega donosa 
vzajemnih pokojninskih skladov (–1.038.809 evrov) in na oblikovanje 
rezervacij zaradi nedoseganja zajam!ene donosnosti (–541.288 evrov).

Drugi odhodki v letu 2019 se nana#ajo prete"no na pla!ilo davka od 
prometa zavarovalnih poslov v povezavi s skladi v upravljanju za teko!e 
in preteklo obdobje, saj v preteklem obdobju davek ni bil pripoznan. 

Efektivna dav!na stopnja je v letu 2019 dosegla 7,84 odstotka (v letu 2018 
pa 2,7 odstotka), predstavlja pa razmerje med obra!unanim davkom od 
dohodka in poslovnim izidom obra!unskega obdobja pred davki.

V EUR

Postavka Izkaz 
finan+nega 

polo,aja  
*!. !#. #"!&

Izkaz 
finan+nega 

polo,aja  
*!. !#. #"!)

Izkaz 
poslovnega 

izida #"!&

Izkaz 
poslovnega 

izida #"!)

Odlo"eni davek od dohodka – 
obveznosti, od tega:

%+.,',.+-+ %%.'+,.,(, %$..$- (*..*,

    Prevrednotenje nalo"b po po#teni  
    vrednosti prek vseobsegajo!ega  
    donosa na po#teno vrednost

%$.&%-.-($ *.,+'.(%' ' '

    Obveznosti iz prenesenih nalo"b &.$(&.'+& &.-'+..*, %$..$- (*..*,

Celotne obveznosti iz odlo"enega  
davka od dohodka

%+.,',.+-+ %%.'+,.,(, %$..$- (*..*,

Odlo"eni davek od dohodka –  
terjatve, od tega: 

%.*(*.*+- $.&$'..$+ –%.$$%.**' –+-%..(.

    Prenesene izgube, ki se lahko  
    uporabijo za dav!ne olaj#ave

&'&.'-' %.+&(.*'* –%.$&...,* –$+*..+-

    Popravki vrednosti nalo"b %.,.%.$-% %.,.%.$-% ' –%*-..,*

    Rezervacije &+.-.$ &(.+*, –-.%%& %..&+

Celotna sredstva od odlo"enih  
davkov od dohodka

%.*(*.*+- $.&$'..$+ –%.$$%.**' –+-%..(.

Netiranje terjatev in obveznosti  
za odlo,eni davek

–!*.'"'.%&! –'.)#(.&%! –!.*!).!$% –$$*."!!



()&()'

V EUR

V EUR

V EUR

V EUR

Gibanje odlo,enih davkov #"!& #"!)

Stanje na dan 1. 1. %%.'+,.,(, %$.*+(.+%%

Spremembe med letom -.+-(.*-( –&.*'&.*%+

Stanje na dan 31. 12. !(.%"%.($( !!."(%.%&%

Postavka #"!& #"!)

Drugi vseobsegajo!i donos po obdav!itvi &-.$(..(+' –%$.&,,..(,

2019 Ra+unalni-ki programi Skupaj

Nabavna vrednost na dan 1. 1. 2019 %.(%'.++$ %.(%'.++$

Nove nabave &(..*,( &(..*,(

Odtujitve –.+ –.+

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019 &.&'*.$-. &.&'*.$-.

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2019 –%.'++..'( –%.'++..'(

Odpisi .+ .+

Amortizacija –-*,.-** –-*,.-**

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2019 –%.+-&.%&& –%.+-&.%&&

Neodpisana vrednost na dan 1. 1. 2019 *+-.*-- *+-.*--

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2019 %%%.##( %%%.##(

2018 Ra+unalni-ki programi Skupaj

Nabavna vrednost na dan 1. 1. 2018 %.*-+.(%& %.*-+.(%&

Nove nabave ,-.,-% ,-.,-%

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2018 %.(%'.++$ %.(%'.++$

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2018 –+*..($, –+*..($,

Amortizacija –-,....$ –-,....$

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2018 –%.'++..'( –%.'++..'(

Neodpisana vrednost na dan 1. 1. 2018 %.&+..(., %.&+..(.,

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2018 )($.)$$ )($.)$$

13.1 Gibanja odlo,enih davkov, pripoznanih neposredno v kapital

Pojasnila k izkazu drugega vseobsegajo%ega donosa 

Pojasnilo &t. 14: Drugi vseobsegajo%i donos po obdav%itvi

Pojasnila k izkazu finan%nega polo'aja 

Pojasnilo &t. 15: Gibanje neopredmetenih sredstev in 
dolgoro%nih aktivnih %asovnih razmejitev

Drugi vseobsegajo!i donos se nana#a na !iste dobi!ke oziroma izgube ob 
ponovni izmeri finan!nih sredstev, merjenih po po#teni vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa. Razlika v vrednosti drugega vseobsegajo!ega donosa 
v letih 2019 in 2018 izhaja iz gibanja na trgih vrednostnih papirjev; v letu 2019 smo 
bele"ili ugodne tr"ne razmere, medtem ko so bile te v letu 2018 zelo zahtevne. 

Neopredmetena osnovna sredstva niso zastavljena.

Modra zavarovalnica je 1. oktobra 2019 sklenila petletno najemno pogodbo 
za najem poslovnih prostorov, ki ustreza dolo!ilom MSRP 16 – Najemi. Ob 
tem je pripoznala pravico do uporabe prostorov v znesku 1.645.949 evrov. 

Stro#ki amortizacije za poslovne prostore, ki predstavljajo pravico do uporabe za 
poro!evalsko obdobje, zna#ajo 82.297 evrov, odhodki za obresti za poro!evalsko 
obdobje zna#ajo 6.762 evrov. Skupni denarni odtok za najem zna#a 85.781 evrov.

31. decembra 2019 je knjigovodska vrednost sredstev, ki predstavljajo 
pravico do uporabe, zna#ala 1.563.652 evrov. Obveznosti iz 
naslova pravice do uporabe so dosegle 1.566.929 evrov, od tega 
glavnico predstavlja 1.629.845 evrov in obresti 62.916 evrov. 

Pojasnilo &t. 16: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev
V EUR

2019 Oprema 
in drobni 
inventar

Slu,beni 
avtomobili

Pravica do 
uporabe 

prostorov

Skupaj

Nabavna vrednost na dan 1. 1. 2019 %&,.'*. -(.+$' ' %.+.,%.

Nove nabave %(.%($ ' %.,-+.(-( %.,,+.%-&

Odtujitve –+-& ' ' –+-&

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2019 %--..$* -(.+$' %.,-+.(-( %.*-'.&%.

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2019 –*&.,** –$+..** ' –%%*.-.,

Odpisi +-& ' ' +-&

Amortizacija –%(..-, –-.*+' –*&.&(. –%',.*($

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2019 –%'%.*(& –-'.,$* –*&.&(. –&&-.*&.

Neodpisana vrednost na dan 1. 1. 2019 -$.$(( %$..-& ' +..%-%

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2019 $#.)$% ).)&# !.(%*.%(# !.%!(.*&"



((((()

Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena.

V EUR

2018 Oprema in 
drobni inventar

Slu,beni 
avtomobili

Skupaj

Nabavna vrednost na dan 1. 1. 2018 *(.-&( -(.+$' %$*.(+(

Nove nabave -%.-%% ' -%.-%%

Odtujitve –-..+$ ' –-..+$

Nabavna vrednost na dan 31. 12. 2018 %&,.'*. -(.+$' %.+.,%.

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2018 –.'.-', –$'.($* –%'%.$--

Odpisi -..+$ ' -..+$

Amortizacija –%..'$+ –-.*+' –&%.**+

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2018 –*&.,** –$+..** –%%*.-.,

Neodpisana vrednost na dan 1. 1. 2018 %(.'&$ %*.+(& $..,%+

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2018 $*.*&& !*.'$# ('.!$!

Pojasnilo &t. 17: Finan%na sredstva

Finan!na sredstva Modre zavarovalnice zajemajo finan!ne nalo"be v dru"bah v 
skupini in pridru"enih dru"bah, finan!ne nalo"be ter denar in denarne ustreznike.

17.1. Finan%ne nalo'be v pridru'enih dru'bah in skupnih podvigih 

17.1.1 Finan!ne nalo,be v pridru,enih dru,bah

Modra zavarovalnica je na dan 31. decembra 2019 med finan!nimi 
nalo"bami v pridru"enih dru"bah izkazovala nalo"bo v Cinkarno Celje, 
d. d., v znesku 30.555.563 evrov. Finan!na nalo"ba v pridru"eni dru"bi je 
merjena po po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa.

17.1.3 Finan!ne nalo,be v skupne podvige

Modra zavarovalnica je na dan 31. decembra 2019 med finan!nimi 
nalo"bami v skupne podvige izkazovala nalo"bo v podjetju Hotelske 
nepremi!nine, d. o. o., v znesku 5.962.870 evrov. Finan!na nalo"ba 
je merjena po nabavni vrednosti v skladu z MRS 27.10.

Prese"ek iz prevrednotenja se je v letu 2019 zaradi 
ugodnega gibanja te!aja nekoliko zvi#al.

17.1.2 Gibanje nalo,b v pridru,ene dru,be

V EUR

V EUR

 Postavka Lastna 
finan+na 
sredstva

Finan+na 
sredstva 

kritnih skladov

Skupaj  
*!. !#. #"!&

F. Finan!ne nalo"be v dru"bah v skupini  
in v pridru"enih dru"bah

$,.+%*.-$$ ' $,.+%*.-$$

G. Finan!ne nalo"be &+$.&,'.$$+ &&,.-*,..&& -.(..-..'+.

   • vrednotene po odpla!ni vrednosti $+..&*.%*$ %-*.-,'.+.* %*-.%**..,%

   • vrednotene po po#teni vrednosti prek  
     drugega vseobsegajo!ega donosa

%*,.%%(.-.' ' %*,.%%(.-.'

   • vrednotene po po#teni vrednosti skozi poslovni izid $%.-%&.,*$ .*.'&,.%-+ %'(.-$*.*&.

M. Denar in denarni ustrezniki +.&'..--- &.--&.(+& ..,+'.$(,

Skupaj #&$.&)%.#!# ##).&#&.%'( (#*.&!(.))%

 Postavka Lastna 
finan+na 
sredstva

Finan+na 
sredstva 

kritnih skladov

Skupaj 
*!. !#. #"!)

F. Finan!ne nalo"be v dru"bah v skupini  
in v pridru"enih dru"bah

$-.-+(.%.$ ' $-.-+(.%.$

G. Finan!ne nalo"be &&&.,(+.&%. %(&.,+..,'' -%+.$+&.*%*
   • vrednotene po odpla!ni vrednosti &-...&.'+$ %&,.%&+..$, %+'.*(...*(
   • vrednotene po po#teni vrednosti prek  
     drugega vseobsegajo!ega donosa

%*..'.&.'-& ' %*..'.&.'-&

   • vrednotene po po#teni vrednosti skozi poslovni izid %'.*+%.%&& ,,.+$%.*,- ...$*&.(*.
M. Denar in denarni ustrezniki %..-$.*$$ %.(&%.%,- $.,,-.((*
Skupaj #().)&).##$ !&$.(').'%$ $(*.$'%.&)&

Pridru,ena dru,ba Sede,  
dru,be

Dele, 
udele,be v 

kapitalu

Kapital dru,be  
*!. !#. #"!&  

(nerevidirani podatek) 

0isti dobi+ek  
dru,be v #"!&  

(nerevidirani podatek) 

Cinkarna Celje, d. d. Kidri!eva ulica 
&,, Celje

&','' % %.%.%%+.((* &%.,,'.-,+

Pridru,ena dru,ba Sede, dru,be Dele, udele,be 
v kapitalu

Kapital dru,be  
*!. !#. #"!& 

0isti dobi+ek  
dru,be v #"!&  

Hotelske 
nepremi!nine, d. o. o.

Dunajska cesta 
%%(, Ljubljana

+','' % %&.-%*.%&+ -$-.(**

V EUR

V EUR

V EUR

Postavka Finan+ne nalo,be v pridru,enih dru,bah

Stanje %. %. &'%( &(.-(,.$'$

Sprememba prese"ka iz prevrednotenja %.'+(.&,'

Stanje *!. !#. #"!& *".(((.(%*
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17.2 Finan%ne nalo'be

V EUR

V EUR

 Postavka Lastne finan+ne 
nalo,be

Finan+ne nalo,be 
kritnih skladov

Skupaj  
*!. !#. #"!&

Finan!ne nalo"be po odpla!ni vrednosti $+..&*.%*$ %-*.-,'.+.* %*-.%**..,%

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti 
prek drugega vseobsegajo!ega donosa

%*,.%%(.-.' ' %*,.%%(.-.'

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti 
skozi poslovni izid

$%.-%&.,*$ .*.'&,.%-+ %'(.-$*.*&.

Skupaj #(*.#%".**( ##%.$)%.'## $'&.'$'."('

 Postavka Lastne finan+ne 
nalo,be

Finan+ne nalo,be 
kritnih skladov

Skupaj  
*!. !#. #"!)

Finan!ne nalo"be po odpla!ni vrednosti &-...&.'+$ %&,.%&+..$, %+'.*(...*(

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti 
prek drugega vseobsegajo!ega donosa

%*..'.&.'-& ' %*..'.&.'-&

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti 
skozi poslovni izid

%'.*+%.%&& ,,.+$%.*,- ...$*&.(*.

Skupaj ###.%&(.#!) !&#.%('.%"" $!(.*(#.)!)

17.2.1 Sestava finan!nih nalo,b 

17.2.2 Gibanje finan!nih nalo,b

17.2.3 Struktura finan!nih sredstev glede na vrsto obrestne mere

17.2.4 Tveganje spremembe obrestnih mer

V EUR

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti skozi poslovni izid %'(.-$*.*&. ...$*&.(*.

   Lastni#ki vrednostni papirji ...+(&.'', +..'$(.-($

   Dol"ni#ki vrednostni papirji $%.*-,.*&% &'.$-$.-($

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti prek  
drugega vseobsegajo!ega donosa

%*,.%%(.-,( %*..'.&.'-&

   Lastni#ki vrednostni papirji %-(.'*(.*$, %-+.(+..,'$

   Dol"ni#ki vrednostni papirji $..'&(.,$$ -%.%%-.-$*

Finan!ne nalo"be po odpla!ni vrednosti %*-.%**..,% %+'.*(...*(

   Dol"ni#ki vrednostni papirji %+(.'&$.($$ %$-.-%%.(*'

   Posojila in depoziti &+.%,-.*&* %,.-*+.*'(

Skupaj $'&.'$'."(' $!(.*(#.)!)

V EUR

Modra 
zavarovalnica

Po odpla+ni 
vrednosti

Po po-teni 
vrednosti prek 

drugega vse-
obsegajo+ega 

sklada

Po po-teni 
vrednosti skozi 

poslovni izid

Skupaj

Stanje %. %. &'%( %+'.*(...(' %*..'.&.'-& ...$*&.(*. -%+.$+&.*%(

Nakupi +%.+($.$,* ,.*-&.--& -,.$$..(-( %'-...$..+(

Prevrednotenje/slabitve/
revalorizacija

$.%%+..,( &(.'$*.+*+ &.+-,.,,$ $-..'%.'%.

Prodaje/zapadanje –&%.-%*.%,, –$,.*$$.+(( –%,.*&*...% –.+.'*'.+$.

Stanje *!. !#. #"!& !)$.!)).'%! !)%.!!&.$%& !"&.$*).)#' $'&.'$'."('

V EUR

Nalo,ba *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Dol"ni#ke nalo"be &&..(''.$*. %(+.*,(.(%&

  Fiksna obrestna mera &&$.%-,.%*+ %('.(,(.'.%

  Variabilna obrestna mera -..+-.&'& -.(''.*-%

Posojila in depoziti &+.%,-.*&* %,.-*+.*'(

  Fiksna obrestna mera &+.%,-.*&* %,.-*+.*'(

Denar in denarni ustrezniki ..,+'.$(, $.,,-.((.

Skupaj #%".'!(.%!! #!%."#".'!&

Zakladne menice so upo#tevane v okviru fiksnih dol"ni#kih nalo"b.

Tveganje spremembe obrestnih mer nam poka"e, v katerem obdobju bo 
zavarovalnica ob reinvestiranju izpostavljena spremembi obrestnih mer. 
Podrobnej#a analiza obrestnih tveganj je na voljo v poglavju »Upravljanje tveganj«.

V EUR

Nalo,be na dan  
*!. !#. #"!&

Manj kot  
! leto

Ve+ kot  
! leto do ( let

Ve+ kot  
( let

Skupaj

Finan!ne nalo"be po 
po#teni vrednosti skozi 
izkaz poslovnega izida

-.&-%.($* (.'-..&&+ %*.++..,+* $%.*-,.*&%

Finan!ne nalo"be po 
odpla!ni vrednosti

&'.%,-.(', .&.*'&.,-- (%.&&%.&%% %*-.%**..,%

Finan!ne nalo"be po 
po#teni vrednosti 
prek drugega vse-
obsegajo!ega donosa

+.%-,.+'% &&...-.'.$ (.%'(.',' $..'&(.,$$

Denarna sredstva ..,+'.$(, ' ' ..,+'.$(,

Skupaj *'.#"*.'$! !"$.%#*.&$# !!).))'.&#& #%".'!(.%!!
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V EUR

Nalo,be na dan 
 *!. !#. #"!)

Manj kot  
! leto

Ve+ kot  
! leto do ( let

Ve+ kot  
( let

Skupaj

Finan!ne nalo"be po 
po#teni vrednosti skozi 
izkaz poslovnega izida

&..&%.*,( *.%.&..(+ (.--*.*&( &'.$-$.-($

Finan!ne nalo"be po 
odpla!ni vrednosti

%..(%-.+*. -..-%,.*(' *+.+,,.$%& %+'.*(...('

Finan!ne nalo"be po 
po#teni vrednosti 
prek drugega vse-
obsegajo!ega donosa

$.-'%.,$$ &..&$%..+. %'.-*%.'-* -%.%%-.-$*

Denarna sredstva $.,,-.((. ' ' $.,,-.((.

Skupaj #'.'"*.")% )#.)#!.$$* !"(.$&%.!&" #!%."#".'!&

17.2.5 Kapitalske nalo,be po po-teni vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa (MSRP 9.5.7.5)

Osrednji cilj upravljanja sredstev zavarovalnice je dolgoro!na rast vrednosti 
premo"enja. Upravljavec ta cilj zasleduje z vklju!itvijo lastni#kih nalo"b, ki so 
vrednotene po po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa. 
Namen lastni#tva je predvsem prejemanje denarnih tokov od dividend. 

Modra zavarovalnica je v letu 2019 iz naslova lastni#tva kapitalskih nalo"b, ki so merjene 
po po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa, prejela dividende 
v znesku 2.465.024 evrov (24.805 evrov dividend se nana#a na nalo"be, ki so bile 
v letu 2019 odtujene). Zaradi ugodnih tr"nih razmer in zagotavljanja likvidnosti je v 
obdobju odtujila finan!ne nalo"be v skupni vrednosti 28.339.169 evrov in pri tem 
ustvarila 4.439.525 evrov dobi!ka, ki je bil prenesen na zadr"ani poslovni izid. 

V EUR V EUR

ISIN vrednostnega 
papirja

Vrednost v EUR  
*!. !#. #"!&

DE'''+($$($% +.&&$.%'%

IE''B$F*%R$+ &.(%-.+,*

IE''B-WXJJ,- $.%$+.'(,

IE''B,,F-.+( &.'*+.%($

US-,-&*,%'$. %.&.'.,+$

US-,-&*,+'(+ &.'(,.%*+

US-,-&*,..&( &.$.*.($%

IE''BSKRK&*% $..,,.+&,

IE''B$B*PX%- ($*.'&'

US-,-&*.$-%& %.$-,.%'&

US-,-&*..$(. $.'&-.&$'

US(&%*(F.'', -.,(+.%,$

IE''B$DWVS** ..*'$.-,,

IE''B+ZR&%+. &(%.'&(

US-,-&**.-+$ +.$'&.%*%

IE''B,'SX$(- %%.$%-.(,&

LU'&('$+*&&- %.(.&.'&.

LU'&('$+.(&( &..&(.(,,

LU'&('$++.%. +.$('.$$'

US*%$,(Y+',( &.($(.-,(

US*%$,(Y.'-' &.%.+.,&*

US*%$,(Y$'*' &...$.$*+

US*%$,(Y&'(' $.$,(.%,'

LU'&.-&'*,(& %$.-,%.%%%

ISIN vrednostnega 
papirja

Vrednost v EUR  
*!. !#. #"!&

LU'+&--*'&,+ +.$'$.*,'

DSI'''''%''$ &.--$..-*

CNE%'''''$G% (*'.*.-

JP$$'-&''''$ %.%''.*,(

US'&'.(K$'+( &.$,%.*.,

US'&'.(K%'.( &.$,$.,-*

DE'''*-'-''+ $..-(.(&*

US%,(-%M%'(( %.'$'.(.,

US%.&.+R%'&$ %.&-*.$(-

SI''&%%%&&%& %.''-.*''

IT'''$%$&-., *+,.*,'

US%(%&%,%''. $.*+..*-.

US+(-(%*%'-+ +.*&,..*,

DE'''*-$''&, $.%.$.$+*

US,*$*(X%'+- &.$.(..%-

NL''''''(+$* %.,+&.(..

SI''&%%%'+%$ %&.*+..%$'

CH''%&'$&'-* %.'&(.***

FR''''%&'+.* %.*%-.$+.

DE'''A&GS-'% +.-.(-,

ES'%.*-$'E%* +&,.*&(

US**%,&-&'(* &'$.&+*

US(%(%&E%'++ $+'.-$$
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17.3 Denarna sredstva

Pojasnilo &t. 19: Druga sredstva

Pojasnilo &t. 20: Zunajbilan%ne postavke
V EUR

V EUR

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Denar na transakcijskih ra!unih pri bankah in v blagajni ..,+'.$(, $.,,-.((*

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Druga sredstva &.(*$.($' &.(,'.*+'

Pojasnilo &t. 18: Terjatve

Pojasnilo &t. 21: Kapital 
 
21.1 Osnovni kapital

V EUR

V EUR

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov -.'(' &.+.*

Terjatve za odmerjeni davek ' ,%&.'%.

Druge terjatve %.+(-.$&& &.%',.%-,

Skupaj !.(&).$!# #.'#".'$"

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Osnovni kapital (v EUR) %+&.&''.''' %+&.&''.'''

Navadne delnice (#tevilo) %+&.&''.''' %+&.&''.'''

Modra zavarovalnica v ra!unovodskih izkazih za leto 2019 izkazuje 
terjatve oziroma obveznosti za odmerjeni davek v pobotanem 
znesku; ker so konec leta 2019 obveznosti za odmerjeni davek 
presegle terjatve, je znesek izkazan med obveznostmi. 

Najvi#jo postavko drugih terjatev v letu 2019 predstavljajo kratkoro!ne terjatve 
iz naslova upravljavske provizije ter vstopnih in izstopnih stro#kov vzajemnih 
pokojninskih skladov, ki so dosegle 664.782 evrov; zadr"ani primanjkljaj sredstev 
za pokrivanje obveznosti do zavarovancev KS MR je zna#al 474.822 evrov. 

Najvi#jo postavko drugih terjatev v letu 2018 je predstavljal zadr"ani primanjkljaj 
sredstev za pokrivanje obveznosti do zavarovancev KS MR in KS MR II v znesku 
1.274.930 evrov; kratkoro!ne terjatve iz naslova upravljavske provizije ter vstopnih 
in izstopnih stro#kov vzajemnih pokojninskih skladov so dosegle 594.196 evrov.

Zunajbilan!ne postavke v znesku 1.188.130.397 evrov se nana#ajo na 
sredstva oziroma obveznosti pokojninskih skladov v upravljanju Modre 
zavarovalnice; zunajbilan!na sredstva oziroma obveznosti v znesku 
2.182.570 evrov pa se nana#ajo na zavezo Modre zavarovalnice za 
nakup enot investicijskih skladov. Med zunajbilan!nimi postavkami je 
tudi prejeta garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Osnovni kapital zavarovalnice zna#a 152.200.000 evrov. Osnovni 
kapital je razdeljen na 152.200.000 navadnih imenskih kosovnih 
delnic. Vsaka delnica ima enak dele" in pripadajo!i znesek v 
osnovnem kapitalu. Dele" posamezne kosovne delnice v osnovnem 
kapitalu se dolo!i glede na #tevilo izdanih kosovnih delnic.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. decembra 2019 
je 1,77 evra (na dan 31. decembra 2018 pa 1,55 evra). Modra 
zavarovalnica je v 100-odstotni lasti Kapitalske dru"be, d. d.

Druga sredstva se skoraj v celoti nana#ajo na aktivne !asovne razmejitve, 
ki predstavljajo oblikovane terjatve do vzajemnih pokojninskih skladov 
za premije kritnih skladov, ki izhajajo iz zadnje konverzije v obdobju.

V EUR

Sklad *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Sredstva/obveznosti pokojninskih skladov v upravljanju %.%**.%$'.$(. %.'+..$,'.%('

  KVPS ' %.,.*%+.%($

  KPSJU *-.$-- *(.%%,

  ZPJU *,$.$%..(&& ....&,*.-,(

  PPJU +.*'%.,.( $.%%&.'*'

  DPJU %-.%.+.$$+ +.-*$.,$$

  MKPS *%.$,* %,-.%,.

  MZP &-*.$+,.''* -(.+(,.'.$

  MPP %,.**,.+'& %%.$&-.-'&

  MDP &%.(...(,+ %-.$.+.%%(

  PPS %..--(.&.$ %(.%$%.($.

Zunajbilan!ne postavke iz naslova upravljanja finan!nih sredstev &.%*&.+.' %.,+,.$-+

Prejete garancije +'.''' '

Skupaj vrednost sredstev !.!&".*%#.&%' !."(&."!%.(*(
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21.2 Gibanje posameznih sestavin kapitala

21.3 Gibanje prese'ka iz prevrednotenja 

V EUR

Postavka Osnovni 
kapital

Rezerve iz 
dobi+ka

Prese,ek iz  
prevrednotenja

Zadr,ani +isti 
poslovni izid

Skupaj

%. %. &'%( %+&.&''.''' $%.'(..-.$ -,.$**.(&' ,.'*,.&&- &$+...&.,%*

Sprememba ' (.,%$.$*( %(.(+*.-&+ $.*(&.('% $$.-,-..%+

*!. !#. #"!& !(#.#"".""" $".'!".)%# %%.*$'.*$( &.&'&.!#( #%&.#*'.**#

Rezerve iz dobi!ka so zakonske rezerve v znesku 3.445.228 
evrov, statutarne rezerve v znesku 3.272.966 evrov in druge 
rezerve iz dobi!ka v znesku 33.992.668 evrov. 

Zavarovalnica je v letu 2019 v zakonske rezerve skladno z dolo!ilom 
64. !lena ZGD-1, po kritju prenesene izgube na segmentu premo"enja, 
odvedla 5 odstotkov zneska preostalega !istega dobi!ka za leto 
2019 oziroma 611.810 evrov. V statutarne rezerve je bilo odvedenih 
581.220 evrov, druge rezerve pa so se pove!ale za 5.521.590 evrov.

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije vklju!ujejo rezervacije "ivljenjskih 
zavarovanj po policah, nerazvr#!ene zavarovalno-tehni!ne rezervacije in 
#kodne rezervacije; predstavljene so v poglavju Razkritja zavarovalnih pogodb.

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije v letu 2019 so se pove!ale iz naslova priliva 
sredstev in zavarovancev v sklad KS MR II. Spremembe #kodnih rezervacij 
vsebinsko predstavljajo obra!unane, a iz razli!nih razlogov #e neizpla!ane rente.

Rezerve iz dobi!ka so zakonske rezerve v znesku 2.833.417 evrov, statutarne 
rezerve v znesku 2.691.747 evrov in druge rezerve iz dobi!ka v znesku 
25.572.309 evrov. Zavarovalnica je v letu 2018 v zakonske rezerve skladno 
z dolo!ilom 64. !lena ZGD-1 odvedla 5 odstotkov zneska !istega dobi!ka 
za leto 2018 oziroma 317.495 evrov. V statutarne rezerve je bilo odvedenih 
301.620 evrov, druge rezerve pa so se pove!ale za 2.865.392 evrov.

Postavka Osnovni 
kapital

Rezerve iz 
dobi+ka

Prese,ek iz 
prevrednotenja

Zadr,ani 
dobi+ki/ 

izgube 
(MSRP &)

Zadr,ani 
dobi+ki/ 

izgube 

Zadr,ani 
+isti 

poslovni izid

Skupaj

%. %. &'%* %+&.&''.''' &..,%&.(,, ,'..'$.&(+ ' ' $.+&$.&-' &--.'$(.+'%

Sprememba ' $.-*-.+'. –%-.$%-.$.+ *&$.%%- &.$*+.&%$ –,-+.$-$ –*.&,,.**$

*!. !#. #"!) !(#.#"".""" *!."&'.$'* $%.*)).&#" )#*.!!$ #.*)(.#!* #.)''.)&' #*(.''#.%!)

V EUR

V EUR

Prese,ek iz prevrednotenja #"!& #"!)
Stanje 1. 1. $%.*)).&#" %".'"*.#&(

Sprememba po#tene vrednosti &%.,$,.$%& –%%.&(%.(&.

Neto sprememba finan!nih nalo"b –%..&*..-- –&.'&&.(-*

Odprava trajnih slabitev (MSRP 9) ' –%.'-..+.(

Slabitve nalo"b FVOCI +'.*+, -*.'.(

Stanje 31. 12. %%.*$'.*$( $%.*)).&#"

Pojasnilo &t. 22: Zavarovalno-tehni%ne rezervacije 
 
22.1 Zavarovalno-tehni%ne rezervacije

22.2 Gibanje zavarovalno-tehni%nih rezervacij

V EUR

V EUR

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije KS PPS ((.$$'.*,, %'%.$%+.$*'

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije KS MR %,.*'$.-&- &'.+&&.%*'

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije KS MR II %'..&&(.&-* ,*.%('.+'(

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije nezgoda &,.''' '

Skupaj ##*.*)&.(*) !&"."#)."%&

Zavarovalno-tehni+ne rezervacije #"!& #"!)

Za!etno stanje %('.'&*.',( %,$.$$(.&&&

Sprememba skozi izkaz poslovnega izida $$.$%+.*(( &,.,,*.(''

Spremembe #kodnih rezervacij in prilagoditve -+.+.% %(.(-.

Kon+no stanje ##*.*)&.(*) !&"."#)."%&

V EUR

Gibanje zavarovalno-
tehni+nih rezervacij

KS PPS KS MR KS MR II Skupaj

Stanje %. %. &'%* %'&.-(%.+%& &+.-,'.+.& $+.$*..%$. %,$.$$(.&&&

Pove!anje +.+&*.+$- -$+.,+( -%.'+&.($( -..'%..%$&

Zmanj#anje –,..&%..+, –+.$.+..'' –*.&+'..., –&'.$-*.&$&

Sprememba #kodnih rezervacij %..'(' %.,-( %.&'( %(.(-.

Stanje *!. !#. #"!) !"!.*!(.*)" #".(##.!)" %).!&".("& !&"."#)."%&

V EUR

Gibanje zavarovalno-
tehni+nih rezervacij

KS PPS KS MR KS MR II Nezgodno 
zavarovanje

Skupaj

Stanje %. %. &'%( %'%.$%+.$*' &'.+&&.%*' ,*.%('.+'( ' %('.'&*.',(

Pove!anje -..%'.,*. $,%.(,- +$.'$*.((+ ' +*.%%%.,-,

Zmanj#anje –,..%-..$. –-.'*%.'(- –%$.(((.(%, ' –&-..(+..-.

Sprememba #kodnih 
rezervacij in prilagoditve

%(.+$, $.- –$-' &,.''' -+.+.'

Stanje *!. !#. #"!& &&.**".)%% !%.)"*.$#$ !"'.##&.#$) #%.""" ##*.*)&.(*)
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Pojasnilo &t. 23: Druge rezervacije 
 
23.1 Druge rezervacije

Pojasnilo &t. 24: Druge finan%ne obveznosti

Pojasnilo &t. 25: Obveznosti iz poslovanja

23.2 Gibanje drugih rezervacij

V EUR

V EUR

V EUR

Druge rezervacije *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Rezervacije za nedoseganje zajam!ene donosnosti *.%.$.-.* (.***.&+$

Rezervacije za primanjkljaj sredstev kritnih skladov -.-.*&& %.&.-.($'

Rezervacije v povezavi z zaposlenci (jubilejne nagrade, 
odpravnine ob upokojitvi in podobno)

&,*.%$( $%%.-&*

Rezervacije iz naslova preizkusa ustreznosti rezervacij $.&,-.%*. -.,((.,.$

Skupaj !#.!)".%#% !%.!'$.#)$

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Skupaj .(, '

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov ' ,.'''

Obveznosti za odmerjeni davek *+&.&&' &$(..,'

Skupaj )(#.##" #$(.'%"

Postavka Rezervacije za 
nedoseganje 

zajam+ene 
donosnosti

Rezervacije iz 
naslova preizkusa 

ustreznosti 
obveznosti

Rezervacije za 
primanjkljaj 

sredstev kritnih 
skladov

Rezervacije 
v povezavi z 

zaposlenci

Skupaj

!. !. #"!& &.))).#(* $.%&&.%'* !.#'$.&*" *!!.$#) !%.!'$.#)$

Novooblikovane 
med letom

' ' ' $&.(,. $&.(,.

<rpanje 
rezervacij

' ' ' –..'$' –..'$'

Odprava 
rezervacij

–%..%-...+ –%.-$+.-*, –*''.%'* –,(.&&, –-.'%(.+(+

*!. !#. #"!& ).!'*.$') *.#%$.!)' $'$.)## #%).!*& !#.!)".%#%

Postavka Rezervacije za 
nedoseganje 

zajam+ene 
donosnosti

Rezervacije iz 
naslova preizkusa 

ustreznosti 
obveznosti

Rezervacije za 
primanjkljaj 

sredstev kritnih 
skladov

Rezervacije 
v povezavi z 

zaposlenci

Skupaj

!. !. #"!) !".&'%.'(# #.'$!.#)$ #$".*"# #&*.#'( !$.#(!.%!*

Novooblikovane 
med letom

+-%.&** &.'+&.,.+ %.'$-.,&* &%.+(( $.,+'.%('

<rpanje 
rezervacij

' ' ' –$.--, –$.--,

Odprava 
rezervacij

–%.,&(..*, -(-.&*. ' ' –%..&-.'.$

*!. !#. #"!) &.))).#(* $.%&&.%'* !.#'$.&*" *!!.$#) !%.!'$.#)$

V EUR

V EUR

Zavarovalnica oblikuje rezervacije za nedoseganje zajam!ene donosnosti, 
!e je dejanska !ista vrednost sredstev skladov, ki izvajajo nalo"beno 
politiko zajam!ene donosnosti, ni"ja od njihove zajam!ene vrednosti. 
V letu 2019 so bile odpravljene rezervacije za sklade ZPJU, MZP in 
PPS (v letu 2018 pa oblikovane za sklade KVPS, ZPJU in MZP). 

Odprava rezervacij iz naslova preizkusa ustreznosti obveznosti v letu 2019 se 
nana#a na sklada KS MR II in KS MR. V letu 2018 so se nove rezervacije oblikovale 
za KS MR II, za KS MR pa so bile odpravljene. Rezervacije iz naslova ustreznosti 
obveznosti so podrobneje pojasnjene v to!ki Razkritja zavarovalnih pogodb.

Rezervacije za primanjkljaj sredstev kritnega sklada se oblikujejo, !e kritni 
sklad izka"e primanjkljaj sredstev glede na obveznosti. Rezervacije se 
oblikujejo v vi#ini razlike med neto vrednostjo sredstev in vi#ino obveznosti 
do zavarovancev (vi#ino matemati!nih rezervacij). V letu 2019 so bile 
tovrstne rezervacije odpravljene za oba rentna sklada, in sicer v vi#ini 
791.836 evrov za sklad KS MR II in v znesku 8.272 evrov za KS MR, medtem 
ko so bile v letu 2018 oblikovane rezervacije za oba rentna sklada.

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade so izra!unane na 
podlagi predpostavke o pri!akovani fluktuaciji delavcev, njihovi delovni dobi 
in pri!akovanem #tevilu let do upokojitve ob upo#tevanju dolo!il individualnih 
in kolektivnih pogodb o zaposlitvi ter internih aktov zavarovalnice. Pri izra!unu 
sta upo#tevani stopnja rasti pla! v vi#ini 2 odstotkov, kar je blizu inflacijskim 
ciljem ECB, in diskontna stopnja v vi#ini 2 odstotkov. Predpostavke o pri!akovani 
fluktuaciji pripisujejo najvi#jo verjetnost odhoda (30 odstotkov) tistim delavcem, 
ki naj bi do upokojitve delali #e ve! kot 20 let, medtem ko delavcem, ki bodo do 
upokojitve delali #e manj kot 5 let, pripisujejo verjetnost odhoda 0 odstotkov. 

Druge finan!ne obveznosti se nana#ajo na obveznosti 
iz naslova obresti od depozitov.

Obveznosti za odmerjeni davek so obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb.
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Pojasnilo &t. 26: Ostale obveznosti Razkritja zavarovalnih pogodb 
 
Sestava dolgoro%nih zavarovalnih pogodb

V EUR

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Kratkoro!ne obveznosti do zaposlenih &*...*( &.'.-%,

Druge kratkoro!ne obveznosti iz zavarovalnih poslov &'+.,'' %'.*+*

Kratkoro!ne obveznosti do dobaviteljev $$'.(,$ $*$.,-+

Druge kratkoro!ne obveznosti .$..*+ .-.-,&

Vnaprej vra!unani stro#ki %$..,($ %--..'-

Kratkoro!no odlo"eni prihodki *.,+....* *..+,.(**

Obveznosti iz finan!nega najema %%,.$** $-(.%,-

Dolgoro!ne obveznosti iz najema poslovnih prostorov %.+,,.(&( ' 

Druge dolgoro!ne obveznosti $-..%- $$.,$,

Skupaj !!.$!!.%*& !"."#*.)'#

Kratkoro!ne obveznosti do zaposlenih so obveznosti 
iz naslova pla! za december 2019. 

Druge kratkoro!ne obveznosti iz zavarovalnih poslov so 
predvsem obveznosti za kritje posrednih stro#kov KS MR II, 
ki jih ta izkazuje do Modre zavarovalnice (196.593 evrov).

Kratkoro!ne obveznosti do dobaviteljev so obveznosti do prodajalcev 
vrednostnih papirjev in obveznosti do obvladujo!e dru"be.

Vnaprej vra!unani stro#ki se nana#ajo na stro#ke neizkori#!enih 
dopustov in druge ocenjene stro#ke za leto 2019.

Kratkoro!no odlo"eni prihodki pomenijo odlo"ene prihodke KS MR II 
iz naslova prejetih premij zavarovancev, ki so na podlagi informativnega 
izra!una izrazili namero, da zavarovanje sklenejo s 1. januarjem 2020. 

Obveznosti iz finan!nega najema so obveznosti v povezavi 
z najemom neopredmetenih osnovnih sredstev.

Dolgoro!ne obveznosti iz najema poslovnih prostorov se 
nana#ajo na obveznosti iz najema, skladno z MSRP 16.

Druge dolgoro!ne obveznosti so obveznosti za izpla!ilo 
spremenljivega prejemka !lanov uprave.

Sedanja bruto vrednost prihodnjih izpla!il predstavlja 
zavarovalno-tehni!ne rezervacije po posameznih policah. 

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije po posameznih policah KS PPS na dan 31. 
decembra 2019 se od celotnih zavarovalno-tehni!nih rezervacij razlikujejo za 
rezervacije za izravnavo izkustva donosnosti v znesku 2.575.010 evrov (2018 za 
3.772.695 evrov) in za #kodne rezervacije v vi#ini 1.000.602 evrov (v 2018 za 981.067 
evrov). Pri izra!unu vrednosti prihodnjih izpla!il so bile uporabljene rentne tablice 
DAV2004R in zakonsko predpisana tehni!na obrestna mera v vi#ini 1 odstotka.

Zavarovalno-tehni!ne rezervacije po posameznih policah KS MR na dan 31. 
decembra 2019 se od celotnih zavarovalno-tehni!nih rezervacij razlikujejo za 
#kodne rezervacije v vi#ini 3.985 evrov (v 2018 za 3.611 evrov). Pri izra!unu vrednosti 
prihodnjih izpla!il so bile uporabljene nem#ke rentne tablice DAV1994R.

Sedanja bruto vrednost prihodnjih izpla!il Tabela 25:
V EUR

Kritni sklad *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

KS PPS (+..++.&+$ (,.+,%.,%*

KS MR %,..((.-$( &'.+%*.+,(

KS MR II %',.&+'.,,+ ,*.%*(.'('

Skupaj #!).)"(.*(' !)(.#%&.#''

Sestava zavarovalno-tehni!nih rezervacij na dan 31. 12. 2018Tabela 27:
V EUR

Sklad ZTR ,ivljenjskih 
zavarovanj po 

policah

ZTR ,ivljenjskih 
zavarovanj – 

prese,ek

.kodne  
rezervacije 

Skupaj

KS PPS (,.+,%.,%* $...&.,(+ (*%.',. %'%.$%+.$*'

KS MR &'.+%*.+,( ' $.,%% &'.+&&.%*'

KS MR II ,*.%*(.'(' ' %.-%( ,*.%('.+'(

Skupaj !)(.#%&.#'' *.''#.%&( &)%."&' !&"."#)."%&

Sestava zavarovalno-tehni!nih rezervacij na dan 31. 12. 2019Tabela 26:
V EUR

Sklad ZTR ,ivljenjskih 
zavarovanj po 

policah

ZTR ,ivljenjskih 
zavarovanj – 

prese,ek

.kodne 
rezervacije 

Skupaj

KS PPS (+..++.&+$ &.+.+.'%' %.'''.,'& ((.$$'.*,+

KS MR %,..((.-$( ' $.(*+ %,.*'$.-&-

KS MR II %',.&+'.,,+ (...+'$ %.'.( %'..&&(.&-.

Skupaj #!).)"(.*(' *.((#.(!* !.""(.%%% ##*.*%*.(*%
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Zavarovalno-tehni!ne rezervacije po posameznih policah KS MR 
II na dan 31. decembra 2019 se od celotnih zavarovalno-tehni!nih 
rezervacij razlikujejo za razporejeni del dobi!ka v znesku 884.669 evrov, 
nerazporejeni del dobi!ka v vi#ini 92.834 evrov in za #kodne rezervacije v 
vi#ini 1.079 evrov (v 2018 za 1.419 evrov). Pri izra!unu vrednosti prihodnjih 
izpla!il so bile uporabljene nem#ke rentne tablice DAV1994R.

Ustreznost obveznosti

Modra zavarovalnica preverja ustreznost obveznosti oziroma zadostnost 
oblikovanih matemati!nih rezervacij z izvedbo testa ustreznosti obveznosti, ki 
izhajajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb. Preverjanje je omejeno le na rentna 
zavarovanja. Pri testu se dolo!i najbolj#a ocena obveznosti, ki je dolo!ena kot 
vsota sedanje vrednosti pri!akovanih denarnih tokov (izpla!ila rent in stro#ki 
zavarovalnice). Ta ocena se primerja z vrednostjo matemati!nih rezervacij, ki 
so dolo!ene v skladu s pravili, navedenimi v zavarovalno-tehni!nih osnovah 
posameznih zavarovanj. 
 
Pri testu ustreznosti obveznosti, ki je bil izveden na ravni posamezne 
zavarovalne pogodbe z upo#tevanjem mese!ne dinamike, so bile upo#tevane 
naslednje predpostavke:

 • pri!akovana umrljivost je bila dolo!ena v skladu z nem#kimi rentnimi 
tablicami smrtnosti D1994R, lo!eno glede na spol, ki glede na 
pretekle izku#nje ustrezno popisujejo dejansko umrljivost;

 • pred!asne prekinitve niso bile predvidene, saj glede na 
dolo!ila v zavarovalnih pogodbah tudi niso mo"ne;

 • pri!akovani stro#ki so enaki vra!unanim;

 • diskontna stopnja temelji na netvegani obrestni meri na dan 31. 
decembra 2019, ki jo objavi EIOPA, in upo#teva u!inek pri!akovanih 
donosnosti sredstev, vrednotenih po odpla!ni vrednosti, pri 
!emer smo navedeni u!inek prvi! upo#tevali v letu 2019.

Test ustreznosti obveznosti na dan 31. decembra 2019 je pokazal zadostnost 
matemati!nih rezervacij na KS PPS, medtem ko je bil za KS MR ugotovljen 
primanjkljaj v znesku 43.985 evrov, za KS MR II pa v znesku 3.220.202 evra.

Sprememba obrestnih mer/donosnosti

Pove!anje verjetnosti smrtnosti za 10 odstotkov bi povzro!ilo 
zmanj#anje obveznosti za 3.515.639 evrov (3.433.541 evrov v letu 
2018). Za izra!un spremembe vi#ine obveznosti zaradi spremembe 
v umrljivosti smo uporabili rentne tablice DAV2004R.

Pove!anje verjetnosti smrtnosti za 10 odstotkov bi povzro!ilo 
zmanj#anje obveznosti za 250.141 evrov (251.421 evrov v letu 2018). 
Za izra!un spremembe vi#ine obveznosti zaradi spremembe 
v umrljivosti smo uporabili rentne tablice DAV1994R.

Pove!anje verjetnosti smrtnosti za 10 odstotkov bi povzro!ilo 
zmanj#anje obveznosti za 805.969 evrov (499.096 evrov v letu 
2018). Za izra!un spremembe vi#ine obveznosti zaradi spremembe 
v umrljivosti smo uporabili rentne tablice DAV1994R.

Sprememba smrtnosti

V EUR

V EUR

V EUR

V EUR

V EUR

V EUR

Sprememba obveznosti/rezervacij *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Pove!anje donosnosti za 0,25 odstotne to!ke –&..-(.%&' –&.*%(.(.(

Zmanj#anje donosnosti za 0,25 odstotne to!ke &.***...' &.(,+.%%&

Sprememba obveznosti/rezervacij *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Pove!anje donosnosti za 0,25 odstotne to!ke –&(..$&% –$$,.&+.

Zmanj#anje donosnosti za 0,25 odstotne to!ke $%'..*- $+%.%(,

Sprememba obveznosti/rezervacij *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Pove!anje verjetnosti smrtnosti za 10 % –$.+%+.,$( –$.-$$.+-%

Zmanj#anje verjetnosti smrtnosti za 10 % -.'%*.*+( $.*((.+%%

Sprememba obveznosti/rezervacij *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Pove!anje verjetnosti smrtnosti za 10 % –&+'.%-% –&+%.-&%

Zmanj#anje verjetnosti smrtnosti za 10 % &*&.%*& &*$.&*+

Sprememba obveznosti/rezervacij *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Pove!anje verjetnosti smrtnosti za 10 % –*'+.(,( –-((.'(,

Zmanj#anje verjetnosti smrtnosti za 10 % ('-.&$. ++(..+*

Sprememba obveznosti/rezervacij *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Pove!anje donosnosti za 0,25 odstotne to!ke –%.($*.-$, –%.&&..+.%

Zmanj#anje donosnosti za 0,25 odstotne to!ke &.'&%.*($ %.&*'.&'+

Sprememba obrestnih mer/donosnosti za KS PPS

Sprememba obrestnih mer/donosnosti za KS MR

Sprememba smrtnosti za KS PPS

Sprememba smrtnosti za KS MR

Sprememba smrtnosti za KS MR II

Sprememba obrestnih mer/donosnosti za KS MR II 

Tabela 28:

Tabela 29:

Tabela 31:

Tabela 32:

Tabela 33:

Tabela 30:
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Upravljanje tveganj

Modra zavarovalnica ocenjuje, da so njena lastna sredstva in sredstva KS PPS, 
KS MR in KS MR II v okviru poslovanja izpostavljena kreditnemu, tr"nemu, 
obrestnemu in likvidnostnemu tveganju. V predstavljenih tabelah so vklju!ena 
lastna sredstva zavarovalnice in sredstva kritnih skladov (KS PPS, KS MR 
in KS MR II). Med na#tetimi vrstami tveganj, ki jih prevzemamo pri svojem 
poslovanju, so najpomembnej#a tr"na tveganja in kreditno tveganje. 
 
 
Upravljanje kapitala – Solventnost II

Modra zavarovalnica ocenjuje, da razpolaga z zadostnim obsegom lastnih 
virov sredstev glede na njeno celotno potrebo po kapitalu.  

Valutno tveganje

Delni&ko tveganje

Delni#ko tveganje oziroma tveganje spremembe cen lastni#kih 
vrednostnih papirjev predstavlja mo"nost, da se bo vrednost 
lastni#kih vrednostnih papirjev spremenila zaradi sprememb v 
tr"nih indeksih oziroma tr"nih vrednostih posameznih delnic. 

Delni#ko tveganje obvladujemo z mejnimi vrednostmi dovoljene 
izpostavljenosti ter z geografsko in sektorsko razpr#enostjo nalo"b.

Obrestno tveganje 

Zavarovalnica je tveganju obrestne mere izpostavljena v primeru neusklajenosti 
denarnih tokov sredstev in obveznosti. 

Na strani sredstev je obrestno tveganje povezano z nalo"bami v vrednostne 
papirje, ki se odzivajo na spremembo ravni tr"nih obrestnih mer. V to skupino 
sodijo nalo"be, katerih prihodki so vezani na spremenljivo obrestno mero, in tisti 
dol"ni#ki instrumenti, katerih obrestni prihodki so sicer vezani na fiksno obrestno 
mero, a se njihova tr"na vrednost spremeni ob spremembi ravni tr"nih obrestnih 
mer. Zaradi nizkih obrestnih mer je bilo premo"enje izpostavljeno tveganju 
reinvestiranja. 

Modra zavarovalnica upravlja obrestno tveganje s spremembo sestave 
nalo"b, in sicer s prilagajanjem trajanja portfelja, prestrukturiranjem nalo"b 
z nespremenljivo obrestno mero v nalo"be s spremenljivo obrestno mero 
ali obratno, z razporeditvijo nalo"b v razred po odpla!ni vrednosti in z 
uporabo izvedenih finan!nih instrumentov za varovanje pred obrestnim 
tveganjem, ki pa jih v preteklem letu Modra zavarovalnica ni uporabljala.

U!inek na izkaz poslovnega izida izkazujejo lastni#ki vrednostni papirji, 
ki so vrednoteni po po#teni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, 
u!inek na kapital pa lastni#ki vrednostni papirji, ki so vrednoteni po 
po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa.

31. decembra 2019 je bilo 86 odstotkov finan!nih sredstev 
zavarovalnice nominiranih v evrih, 13 odstotkov v ameri#kih 
dolarjih, preostanek pa v drugih valutah.

V EUR

V EUR

V EUR

V EUR

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)
Solventnost II

Celotna potreba po kapitalu (v EUR) %-*.'+,..** %&&.*&*.'.,

Primerni lastni viri sredstev (v EUR) &*,..%&.&-, &+&.&&&.%&&

Prese"ek (+)/primanjkljaj (–) razpolo"ljivih  
lastnih virov sredstev (v EUR)

%$*.,++.-+* %&(.$(-.'-,

Razmerje med primernimi lastnimi viri sredstev  
in celotno potrebo po kapitalu (v %)

!&$ % #"( %

Valuta *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Sredstva, nominirana v evrih -+$.-((.(,. $(*.,.-.&&&

Sredstva, nominirana v ameri#kih dolarjih ,..&*&.-.' +&.'(-.*(.

Sredstva, nominirana v drugih valutah $.%$$.-+' &..'..*.'

Skupaj (#*.&!(.))' $(*.$'%.&)&

Sprememba te+aja USD za +/–10 % *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Vpliv na izkaz poslovnega izida +/–.*(.+'% +/–%.'.'(*

Vpliv na kapital +/–+.($*..-, +/–+.'$(.$(%

Skupaj +/–%.'#).#$' +/–(.#"&.$)&

Sprememba indeksa za +/–10 % *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Vpliv na izkaz poslovnega izida od nalo"b,  
vrednotenih po po#teni vrednosti prek IPI

+/–*.$++.-** +/–,.&''.&$,

Vpliv na kapital od nalo"b, vrednotenih  
po po#teni vrednosti skozi izkaz vseobsegajo!ega donosa 

+/–%..(,-.+-' +/–%..+-+.$(%

Skupaj +/–#%.*#"."#) +/–#*.'$(.%#'

Kapitalska ustreznost skladno z direktivo Solventnost II

Valutna sestava finan!nih sredstev 

Valutno tveganje finan!nih sredstev

Tveganje portfelja lastni#kih vrednostnih papirjev

Tabela 34:

Tabela 36:

Tabela 37:

Tabela 35:
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Analiza ob!utljivosti nalo"b glede na gibanje tr"nih obrestnih mer na dan 31. 12. 2019 – 
sprememba obrestnih mer za 50 bazi!nih to!k

Analiza ob!utljivosti nalo"b glede na gibanje tr"nih obrestnih mer na dan 31. 12. 2018 – 
sprememba obrestnih mer za 50 bazi!nih to!k

Izpostavljenost finan!nih sredstev kreditnemu tveganju brez upo#tevanja 
morebitnih zavarovanj na dan 31. 12. 2019

Tabela 38:

Tabela 39:

Tabela 40:

V EUR

V EUR

Postavka Sprememba 
obrestne mere

Ob+utljivost 
obrestnega prihodka

Vpliv na po-teno 
vrednost

Skupaj

Finan!ne nalo"be po po#teni 
vrednosti skozi poslovni izid

+/–',+ % +/–%+.,+$ +/–%&*.,$, +/–!!#.&)$

Finan!ne nalo"be po 
odpla!ni vrednosti

+/–',+ % ' ' "

Finan!ne nalo"be po po#teni 
vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa

+/–',+ % +/–*.%%* +/–%...'$' +/–!%).&!#

Skupaj +/–",( % +/–#*.''! +/–*"(.%%% +/–#)!.)&(

Postavka Sprememba 
obrestne mere

Ob+utljivost 
obrestnega prihodka

Vpliv na po-teno 
vrednost

Skupaj

Finan!ne nalo"be po po#teni 
vrednosti skozi poslovni izid

+/–',+ %  +/–%,.-.' +/–.,.,(& +/–%".###

Finan!ne nalo"be po 
odpla!ni vrednosti

+/–',+ % ' ' "

Finan!ne nalo"be po po#teni 
vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa

+/–',+ %  +/–*.'$- +/–%(..+$*  +/–!)&.("$

Skupaj  +/–#$.("$ +/–#'$.#*" +/–#$&.'#%

Pri izra!unu ob!utljivosti obrestnega prihodka so upo#tevane 
nalo"be s spremenljivo obrestno mero, pri izra!unu vpliva na 
po#teno vrednost pa nalo"be s fiksno obrestno mero. 

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje se nana#a na dol"ni#ke vrednostne papirje (finan!ne 
nalo"be v obveznice, komercialne in blagajni#ke zapise, potrdila o vlogi, 
depozite, dana posojila, denarna sredstva) in pomeni mo"nost, da bodo 
nalo"be v dol"ni#ke vrednostne papirje popla!ane samo delno oziroma 
sploh ne bodo popla!ane; najvi#ja izpostavljenost je enaka knjigovodski 
vrednosti teh finan!nih instrumentov. Lastni#ki vrednostni papirji so iz 
analize izvzeti, ker ne nosijo neposrednega kreditnega tveganja.

Zavarovalnica ima dolo!ene postopke, s katerimi spremlja kreditno 
izpostavljenost do finan!nih institucij, v instrumente katerih nalaga svoje 
premo"enje, in dolo!ene meje najve!je izpostavljenosti do dol"ni#kih vrednostnih 
papirjev, ki ne dosegajo investicijske bonitetne ocene. V okviru internih aktov 
zavarovalnice se boniteta poslovnih partnerjev dolo!a z lastnim modelom in 
upo#tevanjem bonitetnih ocen agencij Standard & Poor’s, Fitch in Moody’s, 
kjer se upo#teva druga najbolj#a bonitetna ocena. Odlo!anje o odobritvi 
nalo"b je v pristojnosti uprave na podlagi predlogov internih odborov. 

Razlika med bruto in neto izpostavljenostjo je 219.333 evrov, kar 
predstavlja popravek vrednosti za pri!akovane izgube dol"ni#kih 
nalo"b, vrednotene po odpla!ni vrednosti. Skupen znesek oblikovanih 
slabitev zna#a 270.189 evrov (upo#tevane dol"ni#ke nalo"be, 
vrednotene po odpla!ni vrednosti, in finan!na sredstva, vrednotena 
po po#teni vrednosti prek drugega vseobsegajo!ega donosa).

Pri bonitetni oceni B gre za nalo"be, ki so vrednotene po po#teni vrednosti 
prek poslovnega izida ali prek drugega vseobsegajo!ega donosa, 
zaradi tega je bruto izpostavljenost enaka neto izpostavljenosti.

Upravljavec obvladuje kreditno tveganje s skrbnim izborom partnerjev (analize 
nasprotnih strank pred prevzemom kreditnega tveganja), preverjanjem njihove 
bonitete in z razpr#itvijo nalo"b glede na izdajatelje, sektorje in geografska 
obmo!ja. Kreditno tveganje tujih dol"ni#kih vrednostnih papirjev upravlja 
praviloma z vlaganjem v tiste tuje dol"ni#ke vrednostne papirje, katerih 
bonitetna ocena priznanih bonitetnih agencij je vi#ja od BBB–, kot tudi s 
prilagajanjem bonitetne strukture portfelja sprejetim internim omejitvam.

Kreditno tveganje iz izpostavljenosti do posamezne banke (depoziti, potrdila 
o vlogi) upravlja v skladu z internimi pravili, to je z mese!nim dolo!anjem 
nalo"benih limitov, ki pomenijo dovoljeno izpostavljenost pri posamezni banki 
v dolo!enem obdobju. Skupna izpostavljenost do posameznega izdajatelja 
se ugotavlja sprotno in je usklajena z zakonskimi predpisi. Izvedenih finan!nih 
instrumentov za varovanje pred kreditnim tveganjem nismo uporabljali.

Interna 
boniteta

Boniteta Stopnja 
pri+akovanih 

izgub

Na+in merjenja 
pri+akovanih 

izgub

Bruto
izpostavljenost

Neto izpostavljenost 
(zni,ana za 

pri+akovane izgube)

Varne nalo"be AAA –',''& % %&-mese!ne 
pri!akovane 

izgube

,.,&+..$( ,.,&+.+*.

AA –',''( % %*.'(,.,%& %*.'(+.&%+

A –','%+ % *+.&($.,.& *+.&*&.*+'

BBB –','++ % %'%.%++.$+' %'%.%%$.&*-

Manj varne 
nalo"be

BB –',-'' % %&-mese!ne/ 
vse"ivljenjske 

pri!akovane 
izgube

-(.-%+.+(+ -(.&+'.,((

B –',,*, % $-..(., $-..(.,

Skupaj –",!"$ % #%".&*$.&$$ #%".'!(.%!!

V EUR
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Izpostavljenost finan!nih sredstev kreditnemu tveganju brez upo#tevanja 
morebitnih zavarovanj na dan 31. 12. 2018

Tabela 41:

Interna 
boniteta

Boniteta Stopnja 
pri+akovanih 

izgub

Na+in merjenja 
pri+akovanih 

izgub

Bruto
izpostavljenost

Neto izpostavljenost 
(zni,ana za 

pri+akovane izgube)

Varne nalo"be AAA –',''$ % %&-mese!ne 
pri!akovane 

izgube

$.+(%.$(+ $.+(%.&.'

AA –',''. % %,.*&*.&%' %,.*&..&(.

A –','%& % *%.%-(.-(' *%.%-%.%&+

BBB –','-( % ....(&.&+. ....,,.($(

Manj varne 
nalo"be

BB –',-.- % %&-mese!ne/ 
vse"ivljenjske 

pri!akovane 
izgube

$+.+.-.+-& $+.-+'.-&,

B ' % %.&-$.,,$ %.&-$.,,$

Skupaj –",!"! % #!%.!'&.((( #!%."#".'!&

V EUR

V EUR

V EUR

V EUR

V EUR

V EUR

Kategorija !. faza #. faza
Popravek vrednosti za pri+akovano izgubo 1. 1. 2019 –&&.&)) –!!).#"(

Prenos iz 1. v 2. fazo ' –&.'$*

Finan!na sredstva, katerih pripoznanje je bilo v obdobju 
odpravljeno

$'.,.& $...,(

Pridobitve finan!nih sredstev v obdobju –...'*& '

Druge spremembe –&,.&&( –15.088

Popravek vrednosti za pri+akovano izgubo 31. 12. 2019 –!'#.%#' –&'.(%#

Kategorija Bruto knjigovodska 
vrednost

Popravek vrednosti  
za izgubo

Za+etna vrednost 1. 1. 2019 #!%.!'&.((( –#!).!&*

Prehod iz 1. v 2. fazo $-*.%(. –&.'$*

Pridobitve finan!nih sredstev v obdobju .'.-%%.($. –...'*&

Finan!na sredstva, katerih pripoznanje je bilo v 
obdobju odpravljeno

–&(.('..+(, ,*.--%

Druge spremembe $.('&.*+& –-%.$%.

Kon+na vrednost 31. 12. 2019 #%".&*$.&$$ –#'".!)&

Kategorija Bruto knjigovodska 
vrednost

Popravek vrednosti za 
izgubo

Za+etna vrednost 1. 1. 2018 !&&.%($.#"' –*#(.$!(

Pridobitve finan!nih sredstev v obdobju -,..((.-++ –-*.-(%

Finan!na sredstva, katerih pripoznanje je bilo v 
obdobju odpravljeno

–$%.*''.(&$ **..+*

Druge spremembe %.+&,.*%, ,,.(+-

Kon+na vrednost 31. 12. 2018 #!%.!'&.((( –#!).!&*

Regija *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)

Slovenija %'$.+$%.&&* *,..(-.%.,

Druge dr"ave %+..%*-.$*$ %&(.&&,.+-&

Skupaj #%".'!(.%!! #!%."#".'!&

Kategorija !. faza #. faza
Popravek vrednosti za pri+akovano izgubo 1. 1. 2018 –&$."(% –#*!.*(&

Finan!na sredstva, katerih pripoznanje je bilo v obdobju 
odpravljeno

-%.-,+ -..&($

Pridobitve finan!nih sredstev v obdobju –-*.-(% '

Druge spremembe %.'($ ,+.*,%

Popravek vrednosti za pri+akovano izgubo 31. 12. 2018 –&&.&)) –118.205

Gibanje popravka vrednosti za izgubo 2019

Spremembe bruto knjigovodske vrednosti in popravka 2019

Spremembe bruto knjigovodske vrednosti in popravka 2018

Geografska koncentracija kreditne izpostavljenosti finan!nih sredstev 

Gibanje popravka vrednosti za izgubo 2018

Tabela 42:

Tabela 44:

Tabela 45:

Tabela 46:

Tabela 43:

V bonitetno oceno B spada nalo"ba v zakladno menico, ki 
je vrednotena po po#teni vrednosti skozi izkaz poslovnega 
izida, zato za to nalo"bo ni oblikovanih slabitev.

Zavarovalnica v lasti nima nalo"b, ki bi bile razvr#!ene v 3. fazo. 
Zavarovalnica ima dve dol"ni#ki nalo"bi, ki sta razvr#!eni v fazo 2. 
Od tega je bila ena nalo"ba v letu 2019 prenesena iz faze 1 v fazo 2.

Druge spremembe popravka vrednosti za izgubo izvirajo 
iz spremembe parametrov tveganja.

Druge spremembe popravka vrednosti za izgubo predstavljajo odpravo 
slabitev v !asu zaradi pribli"evanja datumu zapadlosti finan!nega sredstva in 
spremembo odpravka vrednosti zaradi spremembe parametrov tveganja.

Druge spremembe bruto knjigovodske vrednosti predstavljajo predvsem 
razlike v stanju denarnih sredstev na 31. 12. 2018 ter 31. 12. 2019.

V zgornji tabeli so upo#tevane samo nalo"be s kreditnim tveganjem; 
praviloma gre zgolj za dol"ni#ke finan!ne nalo"be.
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V EUR

Finan+no sredstvo *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu $%&.%"%.()$ $!$.)'%.!#$

   Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti skozi poslovni izid %'%.$%...*. ,,.-*..+$%

   Finan!ne nalo"be po odpla!ni vrednosti %++.',&.$%$ %$-.'%*.,-,

   Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti prek drugega  
   vseobsegajo!ega donosa

&%$.&&,.-*- &%-.$,(.(-*

Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu $%.%().&"% *$.&*(.)%)

   Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti skozi poslovni izid %-.'*$.(%% %+.*+*.$&,

   Finan!ne nalo"be po odpla!ni vrednosti &(.%&,.--* %,.*.(.%--

   Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti prek drugega  
   vseobsegajo!ega donosa

$.--*.+-* &.%(*.$(*

Denarna sredstva '.%(".*&% *.%%$.&&'
Skupaj (#*.&!(.))% $(*.$'%.&)&

Prikaz finan!nih sredstev glede na tr"nost Tabela 47:

Konec leta 2019 so nalo"be, s katerimi se je trgovalo na organiziranih 
trgih vrednostnih papirjev, pomenile 90 odstotkov sredstev.

Ra!unovodska usmeritev Modre zavarovalnice je, da finan!na sredstva 
vrednoti po po#teni vrednosti, ki je enaka tr"ni vrednosti finan!ne 
nalo"be. Razlika med bilan!no in po#teno vrednostjo se pojavi pri 
finan!nih nalo"bah, vrednotenih po odpla!ni vrednosti. 

V EUR

V EUR

Postavka Bilan+na vrednost Po-tena vrednost

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti  
skozi poslovni izid

%%+.-'%.,(* %%+.-'%.,(*

Finan!ne nalo"be po odpla!ni vrednosti %*-.%**..,% %((.'*+.'(+

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti prek  
drugega vseobsegajo!ega donosa

&%,.,.+.'$& &%,.,.+.'$&

Denarna sredstva ..,+'.$(, ..,+'.$(,

Skupaj (#*.&!(.))% (*).)!#.##"

Postavka Bilan+na vrednost Po-tena vrednost

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti skozi 
poslovni izid

*&.$-+.*+. *&.$-+.*+.

Finan!ne nalo"be po odpla!ni vrednosti %+'.*(...(' %+,.&*(.*,.

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa

&%,.+,*.$-+ &%,.+,*.$-+

Denarna sredstva $.,,-.((. $.,,-.((.

Skupaj $(*.$'%.&)& $().)%&."%%

Prikaz finan!nih sredstev po knjigovodski in po#teni vrednosti na dan 31. 12. 2019

Prikaz finan!nih sredstev po knjigovodski in po#teni vrednosti na dan 31. 12. 2018

Tabela 48:

Tabela 49:

Hierarhija po#tene vrednosti finan!nih sredstev na dan 31. 12. 2019Tabela 50:
V EUR

Postavka L! L# L* Skupaj
Finan+na sredstva, merjena 
po po-teni vrednosti

#$*.((".*$# '!.&&).'#& !%.(#'.%() **#."'%.'*"

Finan!ne nalo"be, 
vrednotene po po#teni 
vrednosti skozi poslovni izid

*'.-%$.(,. &'.('$.*&' %-.'*$.(%% %%+.-'%.,(*

Finan!ne nalo"be, 
vrednotene po po#teni 
vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa

%,$.%$,.$.+ +%.'(-.('( &.--$..-* &%,.,.+.'$&

Finan+na sredstva, pri 
katerih je po-tena vrednost 
razkrita

!%&.&!#.(&' '.'*".)#' #&."&#."%) #"%.'*(.$&!

Finan!ne nalo"be po 
odpla!ni vrednosti

%,&.&,&.&'% ...$'.*&. &(.'(&.',* %((.'*+.'(+

Denarna sredstva ..,+'.$(, ' ' ..,+'.$(,

Skupaj $!*.$%#.&*& '&.'#&.((( $(.%!&.'#% (*).)!#.##"

Hierarhija po#tene vrednosti finan!nih sredstev na dan 31. 12. 2018Tabela 51:
V EUR

Postavka L! L# L* Skupaj
Finan+na sredstva, merjena 
po po-teni vrednosti

#!%.(*'."*& %&.'%*.*'* !#.%!*.'&" #&).&!$.#"#

Finan!ne nalo"be, 
vrednotene po po#teni 
vrednosti skozi poslovni izid

+'.-$..%-+ &%.-($.$&% %'.-%+.$(% *&.$-+.*+.

Finan!ne nalo"be, 
vrednotene po po#teni 
vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa

%,,.'((.*(- -*.&.'.'+& &.%(*.$(* &%,.+,*.$-+

Finan+na sredstva, pri 
katerih je po-tena vrednost 
razkrita

!*(.&&#.$#% #.&#!.!'( #!."$!.#%* !(&.&($.)%$

Finan!ne nalo"be po 
odpla!ni vrednosti

%$&.$&..-&( &.(&%.%.+ &%.'-%.&,$ %+,.&*(.*,.

Denarna sredstva $.,,-.((. ' ' $.,,-.((.

Skupaj *(#.(#&.$%( '#.%)$.($) **.%((."(# $().)%&."%%



(*"(*#

Raven 1

V raven 1 so vklju!ene nalo"be, kjer je po#tena vrednost dolo!ena na podlagi 
objavljenih cen, dose"enih na delujo!em trgu. Delujo!i trg je bodisi borzni trg 
(velja za lastni#ke in dol"ni#ke finan!ne nalo"be) bodisi trg trgovcev oziroma 
trg OTC (velja za dol"ni#ke finan!ne nalo"be). V tem smislu so v raven 1 
vklju!ene nalo"be, pri katerih je kot glavni trg opredeljen borzni trg in katerih 
povpre!ni dnevni borzni promet je bil v zadnjih 180 dneh do dneva merjenja 
po#tene vrednosti vi#ji od 0,5 milijona evrov z upo#tevanjem #tevila trgovalnih 
dni. Ob tem so v raven 1 vklju!ene tudi nalo"be, za katere je kot glavni trg 
opredeljen trg trgovcev oziroma trg OTC, !e je bila cena CBBT objavljena 
za vsaj polovico trgovalnih dni v zadnjih 30 dneh do dneva vrednotenja. 

Raven 2

V raven 2 so vklju!ene nalo"be, za katere predpostavka o delujo!em 
trgu ne velja, torej tiste, za katere je bil povpre!ni dnevni promet na 
borznem trgu v zadnjih 180 dneh do dneva merjenja po#tene vrednosti 
ni"ji od 0,5 milijona evrov z upo#tevanjem #tevila trgovalnih dni, in 
nalo"be na trgu OTC, za katere je bila cena CBBT objavljena za manj kot 
polovico trgovalnih dni v zadnjih 30 dneh do dneva vrednotenja. 

Tako so v raven 2 razporejeni dol"ni#ki vrednostni papirji podjetij in finan!nih 
institucij ter dr"avni vrednostni papirji, vrednoteni z uporabo primerljivih tr"nih 
podatkov, in nalo"be v delnice nekaterih slovenskih podjetij, ki so vrednotene 
z uporabo tr"nih podatkov primerljivih podjetij, ki kotirajo na borzi. 

Raven 3

V raven 3 so vklju!ene nalo"be, kjer je po#tena vrednost dolo!ena 
na podlagi lastnih modelov vrednotenj, pri katerih so upo#tevane 
subjektivne spremenljivke, ki niso javno dostopne na trgih, in nalo"be 
v vrednostne papirje, katerih cene zagotavljajo tretje osebe.

V raven 3 so vklju!ene tudi nalo"be v depozite in odkupe terjatev v vrednosti 
25.225.889 evrov (16.485.809 evrov v letu 2018), komercialni zapisi slovenskih 
izdajateljev v znesku 3.866.179 evrov (5.022.797 evrov v letu 2018) in enote 
investicijskih skladov, za katere vrednosti posredujejo tretje osebe, v znesku 
6.882.909 evrov (6.046.098 evrov v letu 2018). Cene komercialnih zapisov se 
izra!unavajo iz teoreti!ne (odpla!ne) vrednosti komercialnih zapisov, ki se 
izra!unavajo glede na obrestno mero, ki izhaja iz posameznega nakupa. Raven 3 
predstavlja tudi nalo"ba v skupni podvig v vrednosti 5.962.870 evrov (4.962.870 
evrov v letu 2018), ki je vrednotena po nabavni vrednosti. Ob tem v raven 3 sodijo 
delnice nekaterih slovenskih podjetij v skupni vrednosti 3.681.880 evrov. 

V letu 2019 so bile iz ravni 2 v raven 3 razporejene nalo"be slovenskih 
elektrodistribucijskih podjetij v vrednosti 2.693.328 evrov. Pomembnej#e 
predpostavke in spremenljivke, ki so bile upo#tevane pri vrednotenju teh podjetij, 
so: diskontna stopnja na ravni 7,1 odstotka in dolgoro!na stopnja rasti 2 odstotka. 

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje je mo"nost, da obveznosti zavarovalnice ne bodo poravnane 
ob zapadlosti. Na dan 31. decembra 2019 je imela Modra zavarovalnica skupno za 
272.248.224 evrov prese"ka pri!akovanih nediskontiranih denarnih prilivov nad odlivi.

V 2018 so bile v raven 3 razvr#!ene delnice nekaterih slovenskih podjetij v 
skupni vrednosti 1.137.477 evrov. Najve!ja je bila nalo"ba v dru"bo Hit, d. d., 
v vrednosti 780.657 evrov. Vrednost nalo"be je bila dolo!ena z modelom 
sedanje vrednosti pri!akovanih prostih denarnih tokov. Pri vrednotenju 
je bila upo#tevana diskontna stopnja na ravni 7,8 odstotka. V letu 2018 je 
bila iz ravni 3 v raven 2 prerazvr#!ena nalo"ba v znesku 449.336 evrov.

V EUR

Postavka #"!& #"!)
Stanje 1. 1. **.%((."(# **.$$".)'(

Odtujitev/zapadanje –%-.(.-..'. –&$.(.+.*'$

Pridobitve &$..(+.(', &-.'*-.+.,

Prevrednotenje -+'.%-, ++-..-%

Prerazvrstitve &.,($.$&* –--(.$$,

Stanje 31. 12. $(.%!&.'#% **.%((."(#

Gibanje nalo"b ravni 3Tabela 52:

Pri!akovani dejanski nediskontirani denarni tokovi na dan 31. 12. 2019Tabela 53:
V EUR

Postavka Manj kot 
! leto

Ve+ kot ! 
leto do ( let

Ve+ kot 
( let

Brez 
zapadlosti

Skupaj

Finan!ne nalo"be $-.&,-.&&& %-%.'&$.%-+ %'-..,*.',* &&,.,*%.*-$ +',..$..&.*

 - vrednotene po po#teni 
vrednosti skozi poslovni izid

-.,%-..%+ %&.,%..(*$ %+.+($.('' ...+(&.'', %%'.-%*.,'$

 - vrednotene po odpla!ni 
vrednosti

&$..'-.&*. %'&.-.%.$.+ *$.+%(..%+ ' &'(.,(+.$.*

 - vrednotene po po#teni 
vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa 

+.(-+.&&' &+.($$..*. +.,+-.-+- %-(.'*(.*$, %*,.,&$.&(,

Denarna sredstva ..,+'.$(, ' ' ' ..,+'.$(,

Terjatve %.+(*.-%% ' ' ' %.+(*.-%%

Skupaj sredstva $*.(!*."#& !$!."#*.!$( !"$.'%)."%) ##%.%)!.)$* (!(.&)%.")(

Obveznosti iz poslovanja *+&.&&' ' ' ' *+&.&&'

Obveznosti iz najema 
(pravica do uporabe)

$%(.-++ %.&-..-.- ' ' %.+,,.(&(

Druge obveznosti (.*'(.((, $-..%- ' ' (.*--..%'

Finan!ne obveznosti .(, ' ' ' .(,

Obveznosti rentnih skladov &$..-$.%+% ,*.('$.&,% %$*.*&,..(- ' &$%.-.$.&',

Skupaj obveznosti *$.'#(.%!) '".!)(.$$& !*).)#%.'&$ " #$*.'*'.)%!
Razlika (sredstva – 
obveznosti)

).')'.$!! '".)*'.%&% –*$."().'#% ##%.%)!.)$* #'#.#$).##$



(*$(*%

Pri!akovani dejanski nediskontirani denarni tokovi na dan 31. 12. 2018Tabela 54:
V EUR

Postavka Manj kot 
! leto

Ve+ kot ! 
leto do ( let

Ve+ kot 
( let

Brez 
zapadlosti

Skupaj

Finan!ne nalo"be &*.+*&.,*$ %%+.(--.(&, (-.'$..,+* &'&.((..'(, --%.+,&.$,$

 - vrednotene po  
po#teni vrednosti  
skozi poslovni izid

$.','.+,* (.+-'.'*& (.-((.-+- +..'$(.-($ .(.%$(.+(*

 - vrednotene po  
odpla!ni vrednosti

&%.'...'-% .+.$.'.'(- ...'+'.+%% ' %.$.-(..,-,

 - vrednotene po po#teni 
vrednosti prek drugega 
vseobsegajo!ega donosa 

-.--+.'.- $%.'$-..+' ..-*..,($ %-+.(+..,'$ %**.(&+.%%(

Denarna sredstva $.,,-.((. ' ' ' $.,,-.((.

Terjatve &..&'..-% ' ' ' &..&'..-%

Skupaj sredstva *$.&%).$#! !!(.&$$.&#% &$."*'.%() #"#.&&'."&% $$'.&$).!"!

Obveznosti iz poslovanja &-+..,' ' ' ' &-+..,'

Druge obveznosti (.(('.&$. $$.,$, ' ' %'.'&$.*.$

Obveznosti rentnih 
skladov

%(.+%&.-+- +,.+.,.%,' %$$.*'(..-+ ' &'(.*(*.$+(

Skupaj obveznosti #&.'$).$(! (%.%"&.'&% !**.)"&.'$( " ##".!%'.&&#
Razlika (sredstva – 
obveznosti)

(.#!&.&'" (&.**(.!*" –*&.''#.")' #"#.&&'."&% ##'.')".!"&

Delnice in drugi lastni#ki instrumenti so izkazani v postavki brez zapadlosti.

Prikaz efektivnih obrestnih mer po skupinah nalo'b

Druga razkritja

Prejemki uprave, nadzornih organov in delavcev, 
zaposlenih na podlagi individualne pogodbe

Prejemki, ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog v podjetju prejeli 
!lani uprave, !lani nadzornih organov zavarovalnice in zaposleni na 
podlagi individualnih pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe, so v letu 2019 skupno dosegli 922.998 evrov. 

V letu 2019 Modra zavarovalnica !lanom organov vodenja in nadzora ni odobrila 
predpla!il in posojil niti ni prevzela nobenih obveznosti v njihovem imenu.

Prejemki %lanov organov vodenja in nadzora

Fiksni prejemek vklju!uje prejemke iz bruto pla!. Zaostala izpla!ila vklju!ujejo 
drugi del spremenljivega prejemka za leto 2016 in prvi del spremenljivega 
prejemka za leto 2018. Povra!ila stro#kov vklju!ujejo prehrano in/ali prevoz 
in/ali druga povra!ila stro#kov slu"benih poti (dnevnice, kilometrino, 
no!nine, parkirnine, taksi prevoze). Bonitete vklju!ujejo boniteto za slu"bene 
avtomobile, bonitete iz kolektivnega nezgodnega zavarovanja, bonitete iz 
kolektivnega zavarovanja specialisti!nega ambulantnega zdravljenja, bonitete 
zavarovanja odgovornosti, bonitete specialisti!nih analiz in pregledov 
ter bonitete za kritje #portnih aktivnosti. Zavarovalne premije pomenijo 
vpla!ano premijo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Finan!ne nalo"be v zgornjih tabelah obsegajo vse dol"ni#ke finan!ne 
instrumente, pri katerih se uporablja efektivna obrestna mera.

V EUR

Postavka #"!& #"!)

Finan!ne nalo"be po odpla!ni vrednosti %,(( % &,'. %

Finan!ne nalo"be po po#teni vrednosti prek  
drugega vseobsegajo!ega donosa

&,'$ % &,&' %

Efektivne obrestne mere po skupinah nalo"b Tabela 55:

Bruto prejemki v letu 2019 po kategoriji prejemnikovTabela 56:
V EUR

Kategorija prejemnikov Znesek 

<lani uprave -&&.$'(

<lani nadzornih organov %'&.*%-

Zaposleni po individualni pogodbi $(..*.+

Skupaj &##.&&)

Prejemki !lanov uprave v letu 2019Tabela 57:
V EUR

Ime in 
priimek

Fiksni 
prejemek

Zaostala 
izpla+ila

Bonitete Regres Povra+ila 
stro-kov

Zavarovalne 
premije 

(PDPZ)

Skupaj

Borut Jamnik %%*.,.* &-.$,, -.-(% %..+& $.%(, &.*%( !((.*"#

Matija Debelak %%'.$(( &$.%-* %.-', %..+& %.%-- &.*%( !$".%%)

Bo#tjan Vovk %%&.(%, $.&-, *-& %..+& -..,- &.*%( !#%.**&



(*&(*'

Prejemki !lanov nadzornega sveta in zunanjih !lanov komisij nadzornega sveta v letu 2019Tabela 58:
V EUR

Ime in priimek Fiksni 
prejemek 

NS

Fiksni 
prejemek 

RK NS

Mese+no 
nadom.  

NS

Mese+no 
nadom.  

RK NS

Povra+ila 
stro-kov

Bonitete Skupaj

Branimir )trukelj &.(%+ - %%.+(, - - &-$ !$.'($

Bojan Zupan!i! &.(%+ %.%'' %'.-+' %.**. - &-$ !%.(&(

Janez Pra#nikar &.(%+ - %'.-+' - - &-$ !*.%")

Goran Bizjak &.,-' %.+-' %'.-+' $.(%( (&- &-$ !&.'!%

Bachtiar Djalil &.(%+ - %$..&( - - &-$ !%.))'

Roman Jerman %.,+' - ..-'& - -- &-$ &.**&

Boris =nidari! &.+ - $($ - $ - %'!

Natalija Sto#icki %.&,+ &&' -.$%% .%* (, - %.%!"

Dragan Martinovi> 
(zunanji !lan RK NS)

- %.+-' - &.,%$ -*% - $.%*$

Fiksni prejemki se nana#ajo na sejnine nadzornega sveta in na sejnine revizijske 
komisije nadzornega sveta. Mese!na nadomestila vklju!ujejo mese!ne prejemke 
za opravljanje funkcije !lana nadzornega sveta in funkcije !lana revizijske komisije 
nadzornega sveta. Povra!ila stro#kov vklju!ujejo povra!ila potnih stro#kov in 
stro#kov izobra"evanja. Bonitete vklju!ujejo boniteto za zavarovanje odgovornosti.

Poslovanje s povezanimi podjetji 

V letu 2019 med Modro zavarovalnico in obvladujo!o dru"bo Kapitalsko 
dru"bo ni bilo transakcij, ki ne bi bile opravljene pod obi!ajnimi tr"nimi pogoji. 
Modra zavarovalnica je imela pri Kapitalski dru"bi najete poslovne prostore in 
informacijsko opremo; skupna vrednost navedenih storitev v letu 2019 je dosegla 
550.254 evrov. 31. decembra 2019 je Modra zavarovalnica do obvladujo!e dru"be 
izkazovala obveznost iz poslovanja v znesku 49.904 evrov. Modra zavarovalnica 
je leta 2019 Kapitalski dru"bi izpla!ala dividendo v vi#ini 3.174.950 evrov.

V letu 2019 je Kapitalska dru"ba izvajala pla!ila premij kolektivnega 
pokojninskega zavarovanja za svoje zaposlene na ra!un odprtega Modrega 
krovnega pokojninskega sklada v upravljanju Modre zavarovalnice.

Pomembnej&i dogodki po datumu izdelave bilance stanja

Modra zavarovalnica od konca leta 2019 do izdelave letnega 
poro!ila ni bele"ila pomembnej#ih poslovnih dogodkov, ki bi lahko 
vplivali na pripravljene ra!unovodske izkaze za leto 2019.

Finan!ni trgi so februarja 2020 zabele"ili izrazito negativne trende, saj so se 
vlagatelji zaradi strahu pred #irjenjem koronavirusa in njegovim morebitnim 
negativnim vplivom na gospodarsko rast, odlo!ili za premik kapitala iz tveganih 
v varnej#e nalo"bene kategorije. Svetovni borzni indeks je tako februarja 
2020 upadel za ve! kot 20 odstotkov, kar vpliva tako na donosnost vzajemnih 
pokojninskih skladov v upravljanju Modre zavarovalnice kot tudi na donosnost 
lastnih sredstev. Vpliv spremembe delni#kih indeksov na poslovni izid oziroma 
kapital Modre zavarovalnice je predstavljen v ra!unovodskem delu letnega 
poro!ila v okviru upravljanja tveganj. Ob tem ima lahko upad gospodarske 
aktivnosti negativen vpliv na !iste prihodke od zavarovalnih premij in na premije 
v vzajemne pokojninske sklade, kar oboje vpliva na poslovni izid zavarovalnice.



Priloge

!$#
!$)

Izbrani kazalniki poslovanja  
Ra!unovodski izkazi po sklepu Agencije za zavarovalni nadzor 



(#*(#+

 
!. Skupaj Rast kosmate  

obra!unane premije (indeks)
%&-

 =ivljenjska zavarovanja Rast kosmate  
obra!unane premije

%&-

 Premo"enjska zavarovanja Rast kosmate  
obra!unane premije

%-.

#. Skupaj <ista obra!unana zavarovalna premija 
v odstotku od kosmate obra!unane 
zavarovalne premije

%'' %

 =ivljenjska zavarovanja <ista obra!unana zavarovalna premija 
v odstotku od kosmate obra!unane 
zavarovalne premije

%'' %

 Premo"enjska zavarovanja <ista obra!unana zavarovalna premija 
v odstotku od kosmate obra!unane 
zavarovalne premije

%'' %

2. Skupaj Gibanje kosmatih obra!unanih  
od#kodnin (indeks)

%&&

 =ivljenjska zavarovanja Gibanje kosmatih  
obra!unanih od#kodnin

%&&

 Premo"enjska zavarovanja Gibanje kosmatih  
obra!unanih od#kodnin

..

$. Skupaj )kodni rezultat -, %

 =ivljenjska zavarovanja )kodni rezultat -, %

 Premo"enjska zavarovanja )kodni rezultat +$ %

(. Skupaj Stro#ki poslovanja v odstotku  
od kosmate obra!unane zav. premije

%$ %

 =ivljenjska zavarovanja Stro#ki poslovanja v odstotku  
od kosmate obra!unane zav. premije

%$ %

 Premo"enjska zavarovanja Stro#ki poslovanja v odstotku  
od kosmate obra!unane zav. premije

%&. %

%. Skupaj Stro#ki pridobivanja zavarovanj v odstotkih 
od kosmate obra!unane premije

',%' %

 =ivljenjska zavarovanja Stro#ki pridobivanja zavarovanj v odstotkih 
od kosmate obra!unane premije

',%' %

 Premo"enjska zavarovanja Stro#ki pridobivanja zavarovanj v odstotkih 
od kosmate obra!unane premije

' %

'. Skupaj <isti #kodni kazalnik -, %

 =ivljenjska zavarovanja <isti #kodni kazalnik -, %

Kazalnik #"!& Izra+un

+$.-,&..'$ ? %''
-$.%('.+$+ 

+$.-&-..-( ? %''
-$.%,-..$-

+$.-,&..'$ ? %''
+$.-,&..'$ 

+$.-&-..-( ? %''
+$.-&-..-( 

&-.*$+.$%. ? %''
&'.$(-.%*'

&-.*%+.$%. ? %''
&'.$,*.%*% 

&'.''' ? %''
&,.'''

&-.*$+.$%.
+$.-,&..'$ 

&-.*%+.$%.
+$.-&-..-( 

-*.%,, ? %''
$..(+-

+,.'&- ? %''
+$.-,&..'$

+,.'&- ? %''
+$.-&-..-(

(&-..(+..-. + $(.+.')
+$.-,&..'$

&-..(+..-. + %(.+.'
+$.-&-..-(

,.(%,.'%* ? %''
+$.-,&..'$ 

,.*,..*+& ? %''
+$.-&-..-( 

&'.'''
$..(+- 

' ? %''
$..(+- 

$..(+- ? %''
$..(+-

$..(+- ? %''
&+.*'' 

Tabela se nadaljuje na naslednji strani.

Izbrani kazalniki poslovanja

Kazalnik #"!& Izra+un

&'.'''
$..(+-

 Premo"enjska zavarovanja <isti #kodni kazalnik +$ %

). Premo,enjska zavarovanja Sestavljeni #kodni kazalnik %*' %

&. /ivljenjska zavarovanja Stro#kovni kazalnik %$ %

!". /ivljenjska zavarovanja Kazalnik koristnosti %'( %

!!. Skupaj U!inki nalo"b v odstotku od  
povpre!nega stanja nalo"b

$ %

 =ivljenjska zavarovanja U!inki nalo"b v odstotku od  
povpre!nega stanja nalo"b

$ %

 Premo"enjska zavarovanja U!inki nalo"b v odstotku od  
povpre!nega stanja nalo"b

% %

!#. Skupaj <iste #kodne rezervacije v odstotku od 
!istih prihodkov od zavarovalnih premij

& %

 =ivljenjska zavarovanja <iste #kodne rezervacije v odstotku od 
!istih prihodkov od zavarovalnih premij

& %

 Premo"enjska zavarovanja <iste #kodne rezervacije v odstotku od 
!istih prihodkov od zavarovalnih premij

,( %

!*. Skupaj Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od !iste obra!unane premije

&* %

 =ivljenjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od !iste obra!unane premije

&* %

 Premo"enjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od !iste obra!unane premije

-. %

!$. Skupaj Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od povpre!nega kapitala

, %

 =ivljenjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od povpre!nega kapitala

, %

 Premo"enjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od povpre!nega kapitala

',$+ %

!(. Skupaj Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od povpre!ne aktive

$ %

 =ivljenjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od povpre!ne aktive

$ %

(&'.''' + -*.%,,) ? %''
$..(+-

,.*,..*+& ? %''
+$.-&-..-(

%.'$%.,,* ? %''
+$.-,&..'$

%..((( ? %''
$..(+-

%.''+.,,* ? %''
+$.-&-..-(

%-..%,.+,& ? %''
+$.-,&..'$

%-.,(*.+,$ ? %''
+$.-&-..-(

&,.''' ? %''
$..(+-

(&-.*%+.$%. + $$.$%+.*(*) ? %''
+$.-&-..-(

(%(.+,$..%. – -.&&,.+*.) ? %''
+%,.&,+.-(' + --(.*%%.((%

&

(%(.+'(.+*& – -.&&'.,-() ? %''
+%%.&%...-$ + ---..(+.&('

&

(%-..%,.+,&) ? %''
&,(.&$..$$& + &$+...&.,%*

&

(%-.,(*.+,$) ? %''
&,-.'(*.&$% + &$'.,((.-,,

&

(%-..%,.+,& ) ? %''
+$'...(.*-& + -,'.'.'.+,-

&

(%-.,(*.+,$) ? %'
+&+.+,+.%-, + -+-.(,%.'+%

&

(%..((() ? %''
+.%$(.%'% + +.'.$.%+&

&

(+-.%$+ – +.($*) ? %''
+.'-...-. + +.'%,..'%

&

Tabela se nadaljuje na naslednji strani.



(#"(##

Kazalnik #"!& Izra+un

 Premo"enjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta  
v odstotku od povpre!ne aktive

',$+ %

!%. Skupaj Kosmati dobi!ek teko!ega  
leta na delnico

',%' @

 =ivljenjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega  
leta na delnico

-

 Premo"enjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega  
leta na delnico

-

!'. Skupaj Terjatve iz pozavarovanja in ZTR, ki 
odpadejo na pozavarovatelje v odstotku 
od kapitala zavarovalnice

' %

 =ivljenjska zavarovanja Terjatve iz pozavarovanja in ZTR, ki 
odpadejo na pozavarovatelje v odstotku 
od kapitala zavarovalnice

' %

 Premo"enjska zavarovanja Terjatve iz pozavarovanja in ZTR, ki 
odpadejo na pozavarovatelje v odstotku 
od kapitala zavarovalnice

' %

!). Skupaj <ista obra!unana zavarovalna premija 
glede na povpre!no stanje kapitala in ZTR

%& %

 =ivljenjska zavarovanja <ista obra!unana zavarovalna premija 
glede na povpre!no stanje kapitala in ZTR

%% %

 Premo"enjska zavarovanja <ista obra!unana zavarovalna premija 
glede na povpre!no stanje kapitala in ZTR

% %

!&. Skupaj Povpre!no stanje !istih ZTR glede na !iste 
prihodke od zavarovalnih premij

$*. %

 =ivljenjska zavarovanja Povpre!no stanje !istih ZTR glede na !iste 
prihodke od zavarovalnih premij

$*. %

 Premo"enjska zavarovanja Povpre!no stanje !istih ZTR glede na !iste 
prihodke od zavarovalnih premij

$- %

#". Skupaj Kapital glede na obveznosti  
do virov sredstev

+% %

 =ivljenjska zavarovanja Kapital glede na obveznosti  
do virov sredstev

+' %

 Premo"enjska zavarovanja Kapital glede na obveznosti  
do virov sredstev

(( %

#!. Skupaj <iste ZTR glede na obveznosti 
do virov sredstev

-& %

 =ivljenjska zavarovanja <iste ZTR glede na obveznosti  
do virov sredstev

-& %

 Premo"enjska zavarovanja <iste ZTR glede na obveznosti  
do virov sredstev

' %

##.  Skupaj <iste ZTR za "ivljenjska zavarovanja  
glede na !iste ZTR

%'' %

#*. Skupaj Kosmata obra!unana zavarovalna  
premija glede na povpre!no #tevilo  
redno zaposlenih

*(%.'-+ 
@

(%..((() ? %''
+.&%-.,(, + +.%'(.+%$

&

+$.-,&..'$ ? %''
-(&.,''.*.' + -&+.*''.,*.

&

+$.-&-..-( ? %''
-*..-,%..,( + -&'..&..+$+

&

(&&$.$*(.+$* + %('.'&*.',() ? %''
&

+$.-,&..'$

(&&$.$,$.+$* + %('.'&*.',() ? %''
&

+$.-&-..-(

($..(+-) ? %''
+.%,+.%'% ++.'.$.%+&

&

%-..%,.+,&
%+&.&''.'''

&&$.$,$.+$* ? %''
+&+.+,+.%-,

&&$.$,$.+$* ? %''
&&$.$*(.+$*

&,.''' ? %''
+.&%-.,(,

+$.-,&..'$
,'

&,(.&$..$$& ? %''
+$'...(.*-&

&,-.'(*.&$% ? %''
+&+.+,+.%-,

+.%$(.%'% ? %''
+.&%-.,(,

&&$.$*(.+$* ? %''
+$'...(.*-&

'
&,(.&$..$$&

'
&,-.'(*.&$%

'
+.%$(.%'%

(&,.''' + ') ? %''
&

$..(+-

-

-

 
!. Skupaj Rast kosmate  

obra!unane premije (indeks)
%-*

 =ivljenjska zavarovanja Rast kosmate  
obra!unane premije

%-*

 Premo"enjska zavarovanja Rast kosmate  
obra!unane premije

&''

#. Skupaj <ista obra!unana zavarovalna premija 
v odstotku od kosmate obra!unane 
zavarovalne premije

%'' %

 =ivljenjska zavarovanja <ista obra!unana zavarovalna premija 
v odstotku od kosmate obra!unane 
zavarovalne premije

%'' %

 Premo"enjska zavarovanja <ista obra!unana zavarovalna premija 
v odstotku od kosmate obra!unane 
zavarovalne premije

%'' %

2. Skupaj Gibanje kosmatih obra!unanih  
od#kodnin (indeks)

%&'

 =ivljenjska zavarovanja Gibanje kosmatih  
obra!unanih od#kodnin

%&'

 Premo"enjska zavarovanja Gibanje kosmatih  
obra!unanih od#kodnin

-

$. Skupaj )kodni rezultat -. %

 =ivljenjska zavarovanja )kodni rezultat -. %

 Premo"enjska zavarovanja )kodni rezultat %'% %

(. Skupaj Stro#ki poslovanja v odstotku  
od kosmate obra!unane zav. premije

%+ %

 =ivljenjska zavarovanja Stro#ki poslovanja v odstotku  
od kosmate obra!unane zav. premije

%+ %

 Premo"enjska zavarovanja Stro#ki poslovanja v odstotku  
od kosmate obra!unane zav. premije

%,& %

%. Skupaj Stro#ki pridobivanja zavarovanj v odstotkih 
od kosmate obra!unane premije

',% %

 =ivljenjska zavarovanja Stro#ki pridobivanja zavarovanj v odstotkih 
od kosmate obra!unane premije

',% %

 Premo"enjska zavarovanja Stro#ki pridobivanja zavarovanj v odstotkih 
od kosmate obra!unane premije

' %

'. Skupaj <isti #kodni kazalnik -. %

 =ivljenjska zavarovanja <isti #kodni kazalnik -. %

Kazalnik #"!) Izra+un

-$.%('.+$+ ? %''
&(.&$*..&% 

-$.%,-..$- ? %''
&(.&&+.*-. 

-$.%('.+$+ ? %''
-$.%('.+$+ 

-$.%,-..$- ? %''
-$.%,-..$-

&'.$(-.%*' ? %''
%,.((%.&+'

&'.$,*.%*' ? %''
%,.((%.&+'

&,.''' ? %''
'

&'.$.-.&$&
-$.%('.+$+

&'.$-*.&$&
-$.%,-..$-

-%.*+, ? %''
&+.*''

-'.%$+ ? %''
-$.%('.+$+

-'.%$+ ? %''
-$.%,-..$-

(&'.$.-.&$& + %(.(-.) 
-$.%('.+$+

(&'.$,*.%*' + %(.(-.)
-$.%,-..$-

,.+**.'$$ ? %''
-$.%('.+$+

,.+-,.%.. ? %''
-$.%,-..$-

&,.'''
&+.*''

' ? %''
&+.*''

&+.*'' ? %''
&+.*'' 

&+.*'' ? %''
%&.*.-

Tabela se nadaljuje na naslednji strani.



(#$(#%

Kazalnik #"!) Izra+un

&,.'''
&+.*'' 

 Premo"enjska zavarovanja <isti #kodni kazalnik %'% %

). Premo,enjska zavarovanja Sestavljeni #kodni kazalnik &,$ %

&. /ivljenjska zavarovanja Stro#kovni kazalnik %+ %

!". /ivljenjska zavarovanja Kazalnik koristnosti %'( %

!!. Skupaj U!inki nalo"b v odstotku od  
povpre!nega stanja nalo"b

$ %

 =ivljenjska zavarovanja U!inki nalo"b v odstotku od  
povpre!nega stanja nalo"b

$ %

 Premo"enjska zavarovanja U!inki nalo"b v odstotku od  
povpre!nega stanja nalo"b

% %

!#. Skupaj <iste #kodne rezervacije v odstotku od 
!istih prihodkov od zavarovalnih premij

& %

 =ivljenjska zavarovanja <iste #kodne rezervacije v odstotku od 
!istih prihodkov od zavarovalnih premij

& %

 Premo"enjska zavarovanja <iste #kodne rezervacije v odstotku od 
!istih prihodkov od zavarovalnih premij

' %

!*. Skupaj Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od !iste obra!unane premije

%, %

 =ivljenjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od !iste obra!unane premije

%, %

 Premo"enjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od !iste obra!unane premije

%( %

!$. Skupaj Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od povpre!nega kapitala

$ %

 =ivljenjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od povpre!nega kapitala

$ %

 Premo"enjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od povpre!nega kapitala

',% %

!(. Skupaj Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od povpre!ne aktive

& %

 =ivljenjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta v  
odstotku od povpre!ne aktive

& %

(&,.''' + -%.*+,) ? %''
&+.*''

,.+-,.%.. ? %''
-$.%,-..$-

(*,.'(, ? %''
-$.%('.+$+ 

-.*.. ? %''
&+.*''

(*,.'(, ? %''
-$.%,-..$- 

,.(*%.,,( ? %''
-$.%('.+$+

,.(.,..(& ? %''
-$.%,-..$-

' ? %''
&+.*'' 

(&'.$,*.%*' + &,.,,*.('') ? %''
-$.%,-..$-

(%+..-&.((, – -.&(-.$(+) ? %''
(--(.*%%.((% + -$&.''+..,$

&

(%+.,(&.&*$ – -.&('.+**) ? %''
---..(+.&(' + -&,.(&,..$*

&

(,.(*%.,,() ? %''
&$+...&.,%* + &--.'$(.+'%

&

(,.(.,..(&) ? %''
&$'.,((.-,, + &$*.(&(.(%(

&

(,.(*%.,,( ) ? %''
-,'.'.'.+,- + -$(.'&'.$%,

&

(,.(.,..(&) ? %''
-+-.(,%.'+% + -$$.*.%.$(&

&

(-.*..) ? %''
(+.'.$.%+& + +.%'(.+*&

&

+'..%$ ? %'' 
+.'%,..'% + +.'.(.'&+

&

Tabela se nadaljuje na naslednji strani.

Kazalnik #"!) Izra+un

 Premo"enjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega leta  
v odstotku od povpre!ne aktive

',% %

!%. Skupaj Kosmati dobi!ek teko!ega  
leta na delnico

','+ @

 =ivljenjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega  
leta na delnico

-

 Premo"enjska zavarovanja Kosmati dobi!ek teko!ega  
leta na delnico

-

!'. Skupaj Terjatve iz pozavarovanja in ZTR, ki 
odpadejo na pozavarovatelje v odstotku 
od kapitala zavarovalnice

' %

 =ivljenjska zavarovanja Terjatve iz pozavarovanja in ZTR, ki 
odpadejo na pozavarovatelje v odstotku 
od kapitala zavarovalnice

' %

 Premo"enjska zavarovanja Terjatve iz pozavarovanja in ZTR, ki 
odpadejo na pozavarovatelje v odstotku 
od kapitala zavarovalnice

' %

!). Skupaj <ista obra!unana zavarovalna premija 
glede na povpre!no stanje kapitala in ZTR

%' %

 =ivljenjska zavarovanja <ista obra!unana zavarovalna premija 
glede na povpre!no stanje kapitala in ZTR

%' %

 Premo"enjska zavarovanja <ista obra!unana zavarovalna premija 
glede na povpre!no stanje kapitala in ZTR

% %

!&. Skupaj Povpre!no stanje !istih ZTR glede na !iste 
prihodke od zavarovalnih premij

-'( %

 =ivljenjska zavarovanja Povpre!no stanje !istih ZTR glede na !iste 
prihodke od zavarovalnih premij

-'( %

 Premo"enjska zavarovanja Povpre!no stanje !istih ZTR glede na !iste 
prihodke od zavarovalnih premij

' %

#". Skupaj Kapital glede na obveznosti  
do virov sredstev

+% %

 =ivljenjska zavarovanja Kapital glede na obveznosti  
do virov sredstev

+% %

 Premo"enjska zavarovanja Kapital glede na obveznosti  
do virov sredstev

(( %

#!. Skupaj <iste ZTR glede na obveznosti 
do virov sredstev

-% %

 =ivljenjska zavarovanja <iste ZTR glede na obveznosti  
do virov sredstev

-& %

 Premo"enjska zavarovanja <iste ZTR glede na obveznosti  
do virov sredstev

' %

##.  Skupaj <iste ZTR za "ivljenjska zavarovanja  
glede na !iste ZTR

%'' %

#*. Skupaj Kosmata obra!unana zavarovalna  
premija glede na povpre!no #tevilo  
redno zaposlenih

.%(.*-& 
@

(-.*..) ? %''
+.%'(.+%$ + +.%-*.(&-

&

-$.%('.+$+ ? %''
-&+.*''.,*. + -'..$.*..&&

&

-$.%,-..$- ? %''
-&'..&..+$+ + -'&.&,(.%-'

&

(%('.'&*.',( + %,$.$$(.&&%)? %''
&

-$.%('.+$+

(%('.'&*.',( + %,$.$$(.&&%) ? %'' 
&

-$.%,-..$- 

(&+.*'') ? %''
+.'.$.%+& ++.%'(.+*&

&

,.(*%.,,(
%+&.&''.'''

%('.'&*.',( ? %''
-+-.(,%.'+%

%('.'&*.',( ? %''
%('.'&*.',(

' ? %''
+.%'(.+%$

-$.%('.+$+
,'

&$+...&.,%* ? %''
-,'.'.'.+,-

&$'.,((.-,, ? %''
-+-.(,%.'+%

+.'.$.%+& ? %''
+.%'(.+%$

%('.'&*.',( ? %''
-,'.'.'.+,-

'
&$+...&.,%*

'
&$'.,((.-,,

'
+.'.$.%+&

' ? %''
&+.*''

-

-



(#&(#'

(#(.(%(.!$% (.#!$.%&% (*".''&.)$# $($.&%!."(! (.!"&.(!* $%"."'".(%$
A. Neopredmetena sredstva %%%.##( " %%%.##( )($.)$$ " )($.)$$
B. Opredmetena osnovna sredstva !.%!(.*&" " !.%!(.*&" ('.!$! " ('.!$!
F. Finan+ne nalo,be v dru,bah v skupini in v pridru,enih dru,bah *%.(!).$** " *%.(!).$** *$.$(&.!'* " *$.$(&.!'*
G. Finan+ne nalo,be $'$.%&&.*!" (."$'.'$' $'&.'$'."(' $!".**%.!!' (."!%.'"! $!(.*(#.)!)
 %. vrednotene po odpla!ni vrednosti %*'.,''.%$. $.+**.,&- %*-.%**..,% %-..&*&.+%. $.,%+.&.& %+'.*(...*(
 &. vrednotene po po#teni vrednosti preko drugega vseobsegajo!ega donosa %*-.,,'.$-, %.-+(.%&$ %*,.%%(.-,( %*+.,.'.,%$ %.-'%.-&( %*..'.&.'-&
 $. vrednotene po po#teni vrednosti skozi poslovni izid %'(.-$*.*&. ' %'(.-$*.*&. ...$*&.(*. ' ...$*&.(*.
K. Terjatve !.(&*.!'! (.#$" !.(&).$!! #.'!'.#'& *.$%! #.'#".'$"
 %. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov ' -.'(' -.'(' ' &.+.* &.+.*
 $. Terjatve za odmerjeni davek ' ' ' ,%&.'%. ' ,%&.'%.
 -. Druge terjatve %.+($.%.% %.%+' %.+(-.$&% &.%'+.&,& **$ &.%',.%-+
L. Druga sredstva #.&)*.&*" " #.&)*.&*" #.&%".)(" " #.&%".)("
M. Denar in denarni ustrezniki '.$)).%)' !%!.'"& '.%(".*&% *.('(.%$' )&.*(! *.%%$.&&)
N. Zunajbilan+ne postavke !.!&".*%#.&%' " !.!&".*%#.&%' !."(&."!%.(*( " !."(&."!%.(*(

KAPITAL IN OBVEZNOSTI (#(.(%(.!$% (.#!$.%&% (*".''&.)$# $($.&%!."(! (.!"&.(!* $%"."'".(%$
A. Kapital #%$."&).#*! (.!*&.!"! #%&.#*'.**# #*".%&&.$%% (."'*.!(# #*(.''#.%!)
 %. Osnovni kapital %-..&''.''' +.'''.''' %+&.&''.''' %-..&''.''' +.'''.''' %+&.&''.'''
 $. Rezerve iz dobi!ka -'.,,'.-,$ +'.$(( -'..%'.*,& $%.'+%.(.+ -+.-(* $%.'(..-.$
 -. Prese"ek iz prevrednotenja ,,.&,&.,.$ *-.,.& ,,.$-..$-+ -,.$++..,& $$.%+( -,.$**.(&%
 *. Zadr"ani !isti poslovni izid (.(.+.'(+ -.'$' (.(.(.%&+ ,.'(%..&( -+.+'+ ,.'*,.&&-
C. Zavarovalno-tehni+ne rezervacije ##*.*%*.(*) #%.""" ##*.*)&.(*) !&"."#)."%& " !&"."#)."%&
 &. Zavarovalno-tehni!ne rezervacije za "ivljenjska zavarovanja &&&.$+..*.' ' &&&.$+..*.' %*(.'-%.(.& ' %*(.'-%.(.&
 $. )kodne rezervacije %.''+.,,* &,.''' %.'$%.,,* (*,.'(. ' (*,.'(.
E. Druge rezervacije !#.!''.*!) *.*") !#.!)".%#% !%.!'!.#*( *."$& !%.!'$.#)$
G. Odlo,ene obveznosti za davek !*.%'*.')# **.&"& !*.'"'.%&! '.)"%."!$ !&.&$' '.)#(.&%!
I. Druge finan+ne obveznosti '&% " '&% " " "
J. Obveznosti iz poslovanja )(".(*% !.%)$ )(#.##" #*&.'%" %.""" #$(.'%"
 %. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov ' ' ' ' ,.''' ,.'''
 $. Obveznosti za odmerjeni davek *+'.+$, %.,*- *+&.&&' &$(..,' ' &$(..,'
K. Ostale obveznosti !!.$"".&$( !".%&$ !!.$!!.%*& !"."!%.("' '.*%( !"."#*.)'#
L. Zunajbilan+ne postavke !.!&".*%#.&%' " !.!&".*%#.&%' !."(&."!%.(*( " !."(&."!%.(*(

Postavka

/ivljenje

Ra!unovodski izkazi po sklepu Agencije za zavarovalni nadzor

Segmentno poro%anje postavk v skladu z dolo%ili Sklepa o letnem poro%ilu 
in trimese%nih ra%unovodskih izkazih zavarovalnic – Priloga 1

Segmentno poro%anje postavk bilance stanja

Premo,enje

31. 12. 2019

/ivljenje Premo,enje SkupajSkupaj

31. 12. 2018
V EUR



("((")

A. 0ISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ (*.$#$.'$& *'.&($ (*.$%#.'"* $*.!%$.'*( #(.)"" $*.!&".(*(
 - obra!unane kosmate zavarovalne premije +$.-&-..-( $..(+- +$.-,&..'$ -$.%,-..$+ &+.*'' -$.%('.+$+

B. PRIHODKI OD NALO/B V POVEZANE DRU/BE $.%"%.&%$ " $.%"%.&%$ $.*#!.''& " $.*#!.''&
C. PRIHODKI OD NALO/B, od tega !$.&"#.%!) ($.!*( !$.&(%.'(* !!.*'".("$ (".'!* !!.$#!.#!'

 - prihodki od obresti, izra!unani z uporabo metode efektivnih obrestnih mer .'.+-. ' .'.+-. %&.&(% ' %&.&(%
 - dobi!ki, pripoznani v drugem vseobsegajo!em donosu, preneseni v izkaz 

poslovnega izida zaradi prerazvrstitve
' ' ' %.,.-(+ ' %.,.-(+

 - dobi!ki pri odtujitvah nalo"b .(..&,- ' .(..&,- -,%.-'% ' -,%.-'%

D. DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI, od tega !#.!)).!)$ " !#.!)).!)$ &.%#%.!!* " &.%#%.!!*
 - prihodki od provizij ...-..,,- ' ...-..,,- ..%'(..-' ' ..%'(..-'
E. DRUGI PRIHODKI !$!.&*" !$ !$!.&$$ !!$.")' #' !!$.!!$
F. 0ISTI ODHODKI ZA .KODE #$.)!(.*!' #".""" #$.)*(.*!' #".*%).!)! #%.""" #".*&$.!)!
 - obra!unani kosmati zneski #kod &-..(+..-. ' &-..(+..-. &'.$-*.&$$ &,.''' &'.$.-.&$$
 - sprememba #kodnih rezervacij %(.+.' &'.''' $(.+.' %(.(-* ' %(.(-*
G. SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNI0NIH REZERVACIJ –**.*!(.)&) " –**.*!(.)&) –#%.%%).&"" " –#%.%%).&""
K. OBRATOVALNI STRO.KI, od tega %.)%'.)(# $).!%% %.&!%."!) %.($%.!'' $!.)(% %.())."**
 - stro#ki pridobivanja zavarovanj +,.'&- ' +,.'&- -'.%$+ ' -'.%$+
M. ODHODKI NALO/B, od tega $.##".%$& (.&*) $.##%.()' $.#&".()) *.)"' $.#&$.*&(
 - oslabitve finan!nih sredstev %'&.&*$ +.*,- %'*.%-. -,..%- $.*'+ +'.+%(
 - izgube pri odtujitvah nalo"b +'.%*' ' +'.%*' %-(.,++ ' %-(.,++
N. DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI !.!#$.!*) " !.!#$.!*) *.'$%.*'" " *.'$%.*'"
O. DRUGI ODHODKI ###."#) " ###."#) #!" " #!"
P. POSLOVNI IZID PRED OBDAV0ITVIJO !$.%&).(%* !'.&&& !$.'!%.(%# %.&'%.'&# $.)'' %.&)!.%%&
R. DAVEK OD DOHODKA –#.$'!.#)$ –*.(%* –#.$'$.)$' –%*!.''* * –%*!.''"
S. 0ISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA !#.##'.#'& !$.$*% !#.#$!.'!( %.*$(."!& $.))" %.*$&.)&&

Postavka

/ivljenje

Segmentno poro%anje postavk izkaza poslovnega izida

Skupaj /ivljenje Premo,enje SkupajPremo,enje

2019 2018
V EUR

I. 0ISTI DOBI0EK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAV0ITVI !#.##'.#'& !$.$*% !#.#$!.'!( %.*$(."!& $.))" %.*$&.)&&
II. DRUGI VSEOBSEGAJO0I DONOS PO OBDAV0ITVI (a + b) #$.*$%.$*' (!.(!* #$.*&'.&(" –!*.#$'.#"& –!&.()' –!*.#%%.'&%

 a) Postavke, ki v kasnej-ih obdobjih ne bodo prerazvr-+ene v poslovni izid  
(! + # + * + $ + ( + %)

#*.&'".()' " #*.&'".()' –!#.!**.!$% " –!#.!**.!$%

 +. Druge postavke, ki v kasnej#ih obdobjih ne bodo prerazvr#!ene v poslovni izid &*.-$$.(&+ ' &*.-$$.(&+ –%-.$&+.+$' ' –%-.$&+.+$'
 ,. Davek od postavk, ki ne bodo prerazvr#!ene v poslovni izid –-.-,$.$$* ' –-.-,$.$$* &.%(&.$*- ' &.%(&.$*-
 b) Postavke, ki bodo v kasnej-ih obdobjih lahko prerazvr-+ene v poslovni 

izid  (! + # + * + $ + ()
*'(.)(" (!.(!* $#'.*%* –!.!!$."%* –!&.()' –!.!**.%("

 %.b <isti dobi!ki/izgube, pripoznane v prese"ku iz prevrednotenja v zvezi s 
finan!nimi nalo"bami, merjenimi po po#teni vrednosti prek izkaza drugega 
vseobsegajo!ega donosa

-,-.'%& ,$.+(, +&..,'* –%.$.'.*.$ –&-.%*& –%.$(+.'++

 +. Davek od postavk, ki bodo v kasnej#ih obdobjih lahko prerazvr#!ene v 
poslovni izid

–**.%,& –%&.'*$ –%''.&-+ &+,.*%' -.+(+ &,%.-'+

III. VSEOBSEGAJO0I DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAV0ITVI (I + II) *%.('*.'!% %(.&$& *%.%*&.%%( -%.&"#.!&" -!$.'"' -%.&!%.)&'

Postavka

/ivljenje

Segmentno poro%anje postavk izkaza vseobsegajo%ega donosa

Skupaj /ivljenje Premo,enje SkupajPremo,enje

2019 2018
V EUR



("*("+

Ra%unovodski izkazi v skladu z dolo%ili Sklepa o letnem poro%ilu  
in trimese%nih ra%unovodskih izkazih zavarovalnic – Priloga 2

Izkaz poslovnega izida in izkaz vseobsegajo%ega donosa

Postavka #"!& #"!)
A. Izkaz izida iz premo,enjskih zavarovanj

I. <isti prihodki od zavarovalnih premij $..(+- &+.*''

     %. Obra!unane kosmate zavarovalne premije $..(+- &+.*''

IV. <isti odhodki za #kode &'.''' &,.'''

     %. Obra!unani kosmati zneski #kod ' &,.'''

     +. Sprememba kosmatih #kodnih rezervacij (+/–) &'.''' '

VII. <isti obratovalni stro#ki -*.%,, -%.*+,

     $. Drugi obratovalni stro#ki -*.%,, -%.*+,

          $.%. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje +.(-' -.'$%

          $.&. Stro#ki dela &(.-(% &,.,.,

          $.$. Stro#ki storitev fizi!nih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti  
          (stro#ki po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v  
          zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki  
          bremenijo podjetje

(*' *$%

          $.-. Ostali obratovalni stro#ki %%..++ %'.$%*

IX. Izid iz premo,enjskih zavarovanj (I + II + III – IV + V -VI-VII-VIII) –*".#!# –$#."(%
B. Izkaz izida iz ,ivljenjskih zavarovanj   

I. <isti prihodki od zavarovalnih premij +$.-&-..-( -$.%,-..$+

     %. Obra!unane kosmate zavarovalne premije +$.-&-..-( -$.%,-..$+

II. Prihodki nalo"b %(.+'(.+*& %+.,(&.&*$

     %. Prihodki iz dividend in dele"ev v dru"bah *.--+.($% *.&&,.%-&

          %.&. Prihodki iz dividend in drugih dele"ev  
          v dobi!ku v pridru"enih dru"bah

-.,',.(,- -.$&%...(

          %.$. Prihodki iz dividend in drugih dele"ev  
          v dobi!ku v drugih dru"bah

$.*$*.(,. $.('-.$,$

     &. Prihodki drugih nalo"b %'.&,,.$*. ,.*&*.&-+

          &.&. Prihodki od obresti -.+(+..&, -.%*$.'&.

          &.$. Drugi prihodki nalo"b +.,.'.,,% &.,-+.&%*

               &.$.%. Prevrednotovalni finan!ni prihodki +.&.*.&*& &.',,.+('

               &.$.&. Drugi finan!ni prihodki $(&.$.( +.*.,&*

-. Dobi!ki pri odtujitvah nalo"b .(..&,- ,$..*(,

IV. Drugi !isti prihodki od zavarovanja %&.%**.%*- (.,&,.%%$

V. <isti odhodki za #kode &-.*%+.$%. &'.$,*.%*%

     %. Obra!unani kosmati zneski #kod &-..(+..-. &'.$-*.&$$

     -. Sprememba kosmatih #kodnih rezervacij (+/–) %(.+.' %(.(-*

V EUR

Tabela se nadaljuje na naslednji strani.

Postavka #"!& #"!)

VI. Sprememba ostalih !istih zavarovalno-tehni!nih rezervacij (+/–) –$$.$%+.*(* –&,.,,*.(''

     %. Sprememba zavarovalno-tehni!nih rezervacij  
     za "ivljenjska zavarovanja

–$$.$%+.*(* –&,.,,*.(''

          %.%. Sprememba kosmatih zavarovalno-tehni!nih  
          rezervacij za "ivljenjska zavarovanja

–$$.$%+.*(* –&,.,,*.(''

VIII. <isti obratovalni stro#ki ,.*,..*+& ,.+-,.%..

     %. Stro#ki pridobivanja zavarovanj +,.'&- -'.%$+

     $. Drugi obratovalni stro#ki ,.*%%.*&* ,.+',.'-&

          $.%. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje +*..--% -*+.,&*

          $.&. Stro#ki dela $.&,'.((- $.&'+.+.&

          $.$. Stro#ki storitev fizi!nih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti  
          (stro#ki po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v  
          zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki  
          bremenijo podjetje

%$,.,'. %&&.'%'

          $.-. Ostali obratovalni stro#ki &.*&,..*, &.,(&.*$&

IX. Odhodki nalo"b -.&&'.,-( -.&('.+**

     &. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti  
     in drugi finan!ni odhodki

$,%.(-. &+..$''

     $. Prevrednotovalni finan!ni odhodki $.*'*.+&& $.**$.,$$

     -. Izgube pri odtujitvah nalo"b +'.%*' %-(.,++

XI. Drugi !isti zavarovalni odhodki %.%&-.%$* $..-,.$.'

     &. Ostali drugi !isti zavarovalni odhodki %.%&-.%$* $..-,.$.'

XII. Razporejen donos nalo"b, prenesen v izra!un !istega izida 
zavarovalnice (-)

(.-+$.+-$ *.&(*.&$'

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

(.*#(.!!) –!.$*(.*!(

C. Izra+un +istega izida zavarovalnice

I. Izid iz premo"enjskih zavarovanj (A.IX) –$'.&%& –-&.'+,

II. Izid iz "ivljenjskih zavarovanj (B:XIII) +.$&+.%%* –%.-$+.$%+

III. Prihodki nalo"b +-.%$+ +'..%$

     &. Prihodki drugih nalo"b +-.%$+ +'..%$

          &.&. Prihodki od obresti +%.%*- -,.&-+

          &.$. Drugi prihodki nalo"b &.(+% -.-,*

               &.$.&. Drugi finan!ni prihodki &.(+% -.-,*

IV. Razporejen donos nalo"b, prenesen iz izkaza izida iz "ivljenjskih 
zavarovanja (B:XII)

(.-+$.+-$ *.&(*.&$'

V EUR

Tabela se nadaljuje na naslednji strani.
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V. Odhodki nalo"b +.($* $.*'.

     &.  Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti  
     in drugi finan!ni odhodki

+.($* $.*'.

IX. Drugi prihodki %-%.(-- %%-.%%-

     %. Drugi prihodki iz premo"enjskih zavarovanj %- &.

     &. Drugi prihodki iz "ivljenjskih zavarovanj %-%.($' %%-.'*.

X. Drugi odhodki &&&.'&* &%'

     &. Drugi odhodki iz "ivljenjskih zavarovanj &&&.'&* &%'

XI. Poslovni izid obra!unskega obdobja pred obdav!itvijo (I + II + III + 
IV – V – VI + VII – VIII + IX – X)

%-..%,.+,& ,.(*%.,,(

     !. Poslovni izid obra+unskega obdobja  
     iz premo,enjskih zavarovanj

!'.&&& $.)''

     #. Poslovni izid obra+unskega obdobja  
iz ,ivljenjskih zavarovanj

!$.%&).(%* %.&'%.'&#

XII. Davek iz dobi+ka !.!(%.'"! !)).'()

XIII. Odlo,eni davki –!.*!).!$% –$$*."!#

XIV. 0isti poslovni izid poslovnega leta (XI – XII + XIII) !#.#$!.'!( %.*$&.)&&

D. Izra+un vseobsegajo+ega donosa

I. <ISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA PO OBDAV<ITVI %&.&-%..%+ ,.$-(.*((

II. DRUGI VSEOBSEGAJO<I DONOS PO OBDAV<ITVI (a + b) &-.$(..(+' –%$.&,,..(,

     a. Postavke, ki v kasnej#ih obdobjih ne bodo prerazvr#!ene v  
     poslovni izid (% + & + $ + - + + + ,)

&$.(.'.+*. –%&.%$$.%-,

          +. Druge postavke, ki v kasnej#ih obdobjih ne bodo  
          prerazvr#!ene v poslovni izid

&*.-$$.(&+ –%-.$&+.+$'

          ,. Davek od postavk, ki ne bodo prerazvr#!ene v poslovni izid –-.-,$.$$* &.%(&.$*-

     b. Postavke, ki bodo v kasnej#ih obdobjih lahko prerazvr#!ene v  
     poslovni izid (% + & + $ + - + +)

-&..$,$ –%.%$$.,+'

          %.b. <isti dobi!ki/izgube, pripoznani/-e v prese"ku iz  
          prevrednotenja v zvezi s finan!nimi nalo"bami, merjenimi po  
          po#teni vrednosti prek izkaza drugega vseobsegajo!ega donosa

+&..,'* –%.$(+.'++

          +. Davek od postavk, ki bodo v kasnej#ih obdobjih lahko  
          prerazvr#!ene v poslovni izid

–%''.&-+ &,%.-'+

III. VSEOBSEGAJO0I DONOS POSLOVNEGA LETA  
PO OBDAV0ITVI (I + II)

*%.%*&.%%( –%.&!%.)&'

Postavka #"!& #"!)
V EUR

V EUR

Prikaz sredstev in obveznosti kritnih skladov za dodatno 
pokojninsko zavarovanje v %asu izpla%evanja rent

Prikaz sredstev in obveznosti KS PPS

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)
SREDSTVA &&.*$$.)"' !"!.*#&.#&&

A. Nalo,be v nepremi+nine in finan+ne nalo,be &).%$!.#!& !"".*'$.($"

III. Druge finan!ne nalo"be (*.,-%.&%( %''.$.-.+-'

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

&&.,.&.((, &+..-,.*.'

     &. Dol"ni#ki vrednostni papirji s stalnim donosom .-.(.%.&(, .&.$&$.**(

     ,. Depoziti pri bankah ((,.(&. &.$'$..*%

B. Terjatve *'& %%.)'#

III. Druge terjatve  $.( ,,.*.&

C. Razna sredstva '"*.#"& %"&.!!&

I. Denarna sredstva .'$.&'( ,'(.%%(

D.  Kratkoro+ne aktivne +asovne razmejitve " #').'%)

$. Druge kratkoro!ne aktivne !asovne razmejitve ' &.*..,*

OBVEZNOSTI &&.*$$.)"' !"!.*#&.#&&
B. Kosmate zavarovalno-tehni+ne rezervacije &&.**".)%% !"!.*!(.*)"

II. Kosmate zavarovalno-tehni!ne rezervacije za "ivljenjska 
zavarovanja

(*.$$'.&,$ %''.$$-.$%$

III. Kosmate #kodne rezervacije %.'''.,'$ (*%.',.

E. Druge obveznosti !*.&$! !*.&!&

III. Druge obveznosti %$.(-% %$.(%(

Prikaz sredstev in obveznosti KS MR

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)
SREDSTVA !%.)!".()& #".(**.!*!

A. Nalo,be v nepremi+nine in finan+ne nalo,be !%.#*).'(' !&.(&&.##'

III. Druge finan!ne nalo"be %,.&$*..+. %(.+((.&&.

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

$,....* .&$.+&&

     &. Dol"ni#ki vrednostni papirji s stalnim donosom %+..*'.%-& %*.%.&.(+.

     .. Ostale finan!ne nalo"be ('.*$. .'&..-*

B. Terjatve $'%."!! $)$.#&!

III.Druge terjatve  -.,.'%% -*-.&(%

C. Razna sredstva &(.)#! $$&.%!*

I. Denarna sredstva (+.*&% --(.,%$

V EUR

Tabela se nadaljuje na naslednji strani.
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Prikaz sredstev in obveznosti KS MR II

Postavka *!. !#. #"!& *!. !#. #"!)
SREDSTVA !!%.")'.!"( '%.&$%.!!"

A. Nalo,be v nepremi+nine in finan+ne nalo,be !!!.%"%.'$) '#.%)*.)*$

III. Druge finan!ne nalo"be %%%.,',..-* .&.,*$.*$-

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

$%.,%(.+(. &$.-%&.+&-

     &. Dol"ni#ki vrednostni papirji s stalnim donosom .&.$(+..'. -$.('&.,&'

     ,. Depoziti pri bankah +.'*$.&&. &.*((.(++

     .. Ostale finan!ne nalo"be &.+'*.&%. &.-,*..$+

III. Druge terjatve  &.'&' .(&.,(,

C. Razna sredstva !.%$*.&## )%#.$*#

I. Denarna sredstva %.,-$.(&& *,&.-$&

D. Kratkoro+ne aktivne +asovne razmejitve #.)*$.$!( #.%"'.!$)

$. Druge kratkoro!ne aktivne !asovne razmejitve &.*$-.-%+ &.,'..%-*

OBVEZNOSTI !!%.")'.!"( '%.&$%.!!"
B. Kosmate zavarovalno-tehni+ne rezervacije !"'.##&.#$) %).!&".("&

II. Kosmate zavarovalno-tehni!ne rezervacije za "ivljenjska 
zavarovanja

%'..&&*.%,* ,*.%*(.'('

III. Kosmate #kodne rezervacije %.'*' %.-%(

E. Druge obveznosti #"".'#" #.)##

III. Druge obveznosti &''..&' &.*&&

F. Pasivne +asovne razmejitve ).%('.!*' ).'(#.''&

OBVEZNOSTI !%.)!".()& #".(**.!*!
B. Kosmate zavarovalno-tehni+ne rezervacije !%.)"*.$#$ #".(##.!)"

II. Kosmate zavarovalno-tehni!ne rezervacije za "ivljenjska 
zavarovanja

%,..((.-$( &'.+%*.+,(

III. Kosmate #kodne rezervacije $.(*+ $.,%%

E. Druge obveznosti '."") ).((%

III. Druge obveznosti ..''* *.++,

F. Pasivne +asovne razmejitve !(' #.*&(

Postavka *!. !#. #"!& *!.!#.#"!)
V EUR

V EUR

Postavka #"!& #"!)
I. PRIHODKI NALO/B $)!.#!' '#!."(%

%. Prihodki iz dividend in dele"ev v podjetjih %.,$- %(.*..

&. Prihodki drugih nalo"b -.(.+*$ .'%.%.(

     &.&. Prihodki od obresti $,'.%-, -&$.',(

     &.$. Drugi prihodki nalo"b %%(.-$. &.*.%%'

III. ODHODKI ZA .KODE $.")!.$%) (.*''.*$&

%. Obra!unani zneski #kod -.'*%.'(- +.$.+..''

&. Sprememba #kodnih rezervacij $.- %.,-(

IV. SPREMEMBA OSTALIH 0ISTIH ZAVAROVALNO-TEHNI0NIH 
REZERVACIJ (+/–)

*.'!&.!*" $.&$"."$!

%. Sprememba zavarovalno-tehni!nih rezervacij za "ivljenjska 
zavarovanja (+/–)

$..%(.%$' -.(-'.'-%

Izkaz izida kritnih skladov za dodatno pokojninsko 
zavarovanje v %asu izpla%evanja rent

Izkaz izida KS PPS

Postavka #"!& #"!)
I. PRENOS DENARNIH SREDSTEV IZ POKOJNINSKEGA NA0RTA 

DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
#.'#(.&'* #.&"#.)&"

-. Vzajemnega pokojninskega sklada &..&+.(.$ &.('&.*('

II. PRIHODKI NALO/B (.(*#.##" (.'%#.)%$

%. Prihodki iz dividend in dele"ev v podjetjih %.&$%.,-& %..$'.*++

&. Prihodki drugih nalo"b -.$''.+.* -.'$&.''(

     &.&. Prihodki od obresti %...$.'%* %.*%+.(%$

     &.$. Drugi prihodki nalo"b &.+&..+,' &.&%,.'(,

III. ODHODKI ZA .KODE %.'*$.#'* %.'*).)$'

%. Obra!unani zneski #kod ,..%-..$. ,..&%..+.

&. Sprememba #kodnih rezervacij %(.+$, %..'('

IV. SPREMEMBA OSTALIH 0ISTIH ZAVAROVALNO-TEHNI0NIH 
REZERVACIJ (+/–)

#.""$."(" !.!&*.###

%. Sprememba zavarovalno-tehni!nih rezervacij za "ivljenjska 
zavarovanja (+/–)

&.''-.'+' %.%($.&&&

VI. VI. ODHODKI NALO/B *.(#'.&'" *."$*.$(%

&. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi 
finan!ni odhodki 

-'.&-( +%.'-+

$. Prevrednotovalni finan!ni odhodki $.-*...&% &.((&.-%%

VII. IZID KRITNEGA SKLADA (I + II – III + IV – V – VI) " '%.%'*
VII.a. Izid kritnega sklada (I + II – III + IV – V.a – VI) " '%.%'*

V EUR

V EUR

Izkaz izida KS MR

Tabela se nadaljuje na naslednji strani.
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Postavka #"!& #"!)
I. PRENOS DENARNIH SREDSTEV IZ POKOJNINSKEGA NA0RTA 

DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
(".%&).''% $".#%!.)$(

&. Druge zavarovalnice %.&&+.,-+ (%..*,-

$. Druge pokojninske dru"be -($.-%+ --%...%

-. Vzajemnega pokojninskega sklada -*.(.(..%, $*.('&.&%'

II. PRIHODKI NALO/B *.%#%.!%( !.(('.()$

%. Prihodki iz dividend in dele"ev v podjetjih -+.+.* *(...&

&. Prihodki drugih nalo"b $.+*'.+*. %.-,..*%&

    &.& Prihodki od obresti %.%$..&$' +(&.',-

    &.$ Drugi prihodki nalo"b &.--$.$+. *.+..-*

III. ODHODKI ZA .KODE !*.&&&.('% ).#(!.&)(

%. Obra!unani zneski #kod %$.(((.(%, *.&+'...,

&. Sprememba #kodnih rezervacij –$-' %.&'(

IV. SPREMEMBA OSTALIH 0ISTIH ZAVAROVALNO-TEHNI0NIH 
REZERVACIJ (+/–)

–*&."*&."') –*#.)"#.!%*

%. Sprememba zavarovalno-tehni!nih rezervacij  
za "ivljenjska zavarovanja (+/–)

–$(.'$(.'.* –$&.*'&.%,$

V.a. 0isti obratovalni stro-ki $).))* *!.*'(

$. Drugi obratovalni stro#ki -*.**$ $%.$.+

    $.- Ostali obratovalni stro#ki -*.**$ $%.$.+

VI. ODHODKI NALO/B !.#*'.$"( '##.#*(

&. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki  
za obresti in drugi finan!ni odhodki 

%.'...+&+ '

$. Prevrednotovalni finan!ni odhodki %+(.**' .&&.&$+

VII. IZID KRITNEGA SKLADA (I + II – III + IV – V – VI) $).))* $*."$%
VII.a. Izid kritnega sklada (I + II – III + IV – V.a – VI) " !!.%'!

VI. ODHODKI NALO/B !!).)'& #(".()'

&. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi 
finan!ni odhodki 

%'%.(*% %&'.,-*

$. Prevrednotovalni finan!ni odhodki %,.*(* %&(.($(

VII. IZID KRITNEGA SKLADA (I + II – III + IV – V – VI) " **.!%!
VII.a. Izid kritnega sklada (I + II – III + IV – V.a – VI) " **.!%!

Postavka #"!& #"!)
V EUR

V EUR

Izkaz izida KS MR II
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