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Sklep 
o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila - SKL 2002 

 
PREDMET SKLEPA 

 
1. člen 

 
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino povzetka revidiranega letnega poročila in povzetka 
konsolidiranega revidiranega letnega poročila, ki ga je dolžna objaviti zavarovalnica, zavarovalni 
in pozavarovalni pool ter Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje 
škodnega sklada (v nadaljevanju: zavarovalnice). 
Določila tega sklepa veljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 

VSEBINA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA 
 

2. člen 
 
Povzetek revidiranega letnega poročila in povzetek revidiranega konsolidiranega letnega poročila 
zavarovalnice mora vsebovati: 
1. posebno revizorjevo mnenje za potrebe obveščanja javnosti; 
2. računovodske izkaze zavarovalnice po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa in so 
njegov sestavni del. 
Če je zavarovalnica izvajalec pokojninskega načrta in izračunava odkupno vrednost police 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi sorazmernega deleža 
zavarovanca v donosu kritnega sklada, mora povzetek revidiranega letnega poročila 
zavarovalnice za vsak takšen pokojninski načrt vsebovati:  
1. obrestno mero, izraženo v odstotkih, ki jo je izvajalec pokojninskega načrta upošteval v 
izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada na letnem nivoju; 
2. delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancu, izražen kot odstotek matematičnih 
rezervacij, namenjenih za zajamčeno izplačilo. 
Če je zavarovalnica izvajalec pokojninskega načrta in izračunava odkupno vrednost police 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z uporabo enot premoženja kritnega 
sklada, mora povzetek revidiranega letnega poročila zavarovalnice za vsak takšen pokojninski 
načrt vsebovati letno donosnost kritnega sklada za obračunsko obdobje, izraženo v odstotkih. 
 

3. člen 
 
Bilanca stanja se prikaže skupaj za zavarovalnico kot celoto.  
Postavke bilance stanja se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo 
podatki na zadnji dan poslovnega leta, v drugem stolpcu pa podatki na zadnji dan predhodnega 
poslovnega leta. 
Za postavkami bilance stanja se prikaže največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno 
organizacijo, posebej za premoženjska in posebej za življenjska zavarovanja. 
Postavke v izkazu poslovnega izida se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu 
izkažejo podatki zadnjega poslovnega leta, v drugem pa podatki predhodnega poslovnega leta. 
 

 

 
 



4. člen 
 
Zavarovalnica v osmih dneh od objave pisno obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor v katerem 
časopisu in kdaj je objavila povzetek revidiranega letnega poročila in povzetek konsolidiranega 
letnega poročila ter priloži fotokopijo objave. 
 

KONČNI DOLOČBI 
 

5. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

6. člen 
 
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o podrobnejši vsebini povzetka 
revidiranega letnega poročila (Uradni list RS, št. 9/01). 
 
Ljubljana, dne 9. decembra 2002. 
 

Predsednik Strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 

dr. France Križanič l. r. 
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PRILOGA 1

I. BILANCA STANJA
Sredstva
A) Neopredmetena dolgoročna sredstva
B) Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe

I. Zemljišča in zgradbe
a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti
b) Naložbe v nepremičnene, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti

II. Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
III. Druge finančne naložbe
IV. Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih

C) Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzamejo naložbeno tveganje
D) Terjatve

I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov
II. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja
III. Druge terjatve
IV. Nevplačani vpoklicani kapital

E) Razna sredstva
I. Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
II. Denarna sredstva
III. Odkupljene lastne delnice
IV. Zaloge in druga sredstva

F) Aktivne časovne razmejitve
G) Zunajbilančna evidenca

Obveznosti
A) Kapital

I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
IV. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala
V. Rezerve iz dobička
VI. Preneseni čisti dobiček ali čista izguba prejšnjih let
VII. Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba poslovnega leta

B) Podrejene obveznosti
C) Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije

I. Čiste prenosne premije
II. Čiste matematične rezervacije
III. Čiste škodne rezervacije
IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste
V. Izravnalne rezervacije
VI. Druge čiste zavarovalno-tehnične rezervacije

D) Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
E) Rezervacije za druge nevarnosti in stroške
F) Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih
G) Druge obveznosti

I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja
III. Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom
IV. Obveznosti do bank
V. Ostale obveznosti

H) Pasivne časovne razmejitve
I. Zunajbilančna evidenca

II. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
A) Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij
II. Razporejeni donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja (D VIII)
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki
IV. Čisti odhodki za škode
V. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste
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VII. Čisti obratovalni stroški
1. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah

o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje
2. Stroški reprezentance, reklame in sejmov
3. Ostali čisti obratovalni stroški

VIII. Drugi čisti zavarovalni odhodki
IX. Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-)
X. Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (I + II + III – IV +/- V – VI – VII – VIII +/- IX )

B) Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij
II. Prihodki od naložb
III. Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
IV. Drugi čisti zavarovalni prihodki
V. Čisti odhodki za škode
VI. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

1. Sprememba matematičnih rezervacij
2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste
VIII. Čisti obratovalni stroški

1. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah
o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje

2. Stroški reprezentance, reklame in sejmov
3. Ostali čisti obratovalni stroški

IX. Odhodki naložb
1. Odpisi in popravki vrednosti naložb
2. Drugi odhodki naložb

X. Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
XI. Drugi čisti zavarovalni odhodki
XII. Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-)
XIII. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+II+III+IV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII)

C) Izkaz izida iz zdravstvenih in dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj (enaka razčlenitev kot pri B)

D) Izračun čistega izida iz rednega delovanja
I. Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (A X)
II. Izid iz življenjskih zavarovanj (B XIII)
III. Izid iz zdravstvenih zavarovanj (C XIII)
IV. Prihodki od naložb
V. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj (B XII)
VI. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj (C XII)
VII. Odhodki naložb

1. Odpisi in popravki vrednosti naložb
2. Drugi odhodki naložb

VIII. Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih
zavarovanj (A II)

IX. Drugi prihodki iz rednega delovanja
X. Drugi odhodki za redno delovanje
XI. Davek iz dobička iz rednega delovanja
XII. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja

E) Izkaz izrednega izida
I.  Izredni prihodki
II. Izredni odhodki
III. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja

F) Davek iz dobička zunaj rednega delovanja

G) Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah

H) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja




