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Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni 
nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor ne prevzema 
odškodninske ali druge odgovornosti! 
 

Navodilo 
o spremembah in dopolnitvah navodila o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni 

popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž 

(neuradno prečiščeno besedilo) 
 

Splošne določbe 
 

1. člen 
 
S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje izračun postavke "Presežek iz 
prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij", v  
obrazcih KUS-P in KUS-Ž, iz sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju 
kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04; v 
nadaljevanju: sklep o kapitalski ustreznosti). 
 

Izračun postavke 
 

2. člen 
 
(1) Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij v obrazcu KUS-P je: 
1.1. Presežek iz prevrednotenja premoženjskih zavarovanj v zvezi z: 
- zemljišči, 
- zgradbami, 
- opremo, 
- dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital podjetij v skupini in pridruženih podjetij, 
- dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih podjetij, 
- drugimi finančnimi inštrumenti, 
zmanjšan za 
1.2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki so financirana iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij premoženjskih zavarovanj. 
(2) Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij v obrazcu KUS-Ž je: 
1.1. Presežek iz prevrednotenja življenjskih zavarovanj v zvezi z: 
- zemljišči, 
- zgradbami, 
- opremo, 
- dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital podjetij v skupini in pridruženih podjetij, 
- dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih podjetij, 
- drugimi finančnimi inštrumenti, 
zmanjšan za 
1.2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki so financirana iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij življenjskih zavarovanj. 
(3) Izračun postavke je predpisan z vsebino in obliko obrazcev PPPK-P za premoženjska 
zavarovanja in PPPK-Ž za življenjska zavarovanja, ki sta sestavni del navodila. 

 
 



 
Poročanje 

 
3. člen 

 
Zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe predložijo obrazce PPPK-P in PPPK-Ž, po 
stanju na zadnji dan vsakega koledarskega trimesečja, v rokih iz 4. člena sklepa o kapitalski 
ustreznosti. 
 

Uveljavitev 
 

4. člen 
 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
******************** 
 
(Objavljeno 27.8.2004) 
 
******************** 
 
(1) Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o izračunu postavke "Posebni 
prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij" v obrazcih KUS-P in KUS-Ž (Uradni list RS, št. 31-1283/2006), objavljen 24.3.2006, ki 
velja od 25.3.2006, določa tudi: 
 

"1. člen 
 
V Navodilu o izračunu postavke "Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki 
niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij"v obrazcih KUS-P in KUS-Ž 
(Uradni list RS, št. 95/04) se naslov navodila spremeni tako, da se glasi: "Navodilo o izračunu 
postavke "Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-
tehničnih rezervacij" v obrazcih KUS-P in KUS-Ž"." 
 
******************** 
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  PPPK-Ž 

Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih   
rezervacij - življenjska zavarovanja    

   
Zavarovalnica:     

   
Stanje na dan:    
Računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani    

   
  v 1000 SIT 

  Znesek 
  Tekoče leto Predhodno leto 

Presežek iz prevrednotenja življ. zavar. v zvezi z zemljišči 1     
Presežek iz prevrednotenja življ. zavar. v zvezi z zgradbami 2     
Presežek iz prevrednotenja življ. zavar. v zvezi z  opremo 3     
Presežek iz prevrednotenja življ. zavar. v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami v 
kapital družb v skupini in pridruženih družbah 4     
Presežek iz prevrednotenja življ. zavar. v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami v 
kapital drugih družb 5     
Presežek iz prevrednotenja življ. zavar. v zvezi z drugimi finančnimi instrumenti  6     
Skupaj (1+2+3+4+5+6) 7     

   
  Znesek 
  Tekoče leto Predhodno leto 

Presežek iz prevrednotenja v zvezi z naložbami, ki predstavljajo kritne sklade za 
življenjska zavarovanja (KSZZ) 8     
Presežek iz prevrednotenja v zvezi z naložbami, ki predstavljajo kritne sklade za tontine 
(KST) 9     
Presežek iz prevrednotenja v zvezi z naložbami, ki predstavljajo kritne sklade za 
zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (KSNZ) 10     
Presežek iz prevrednotenja v zvezi z naložbami, ki predstavljajo kritne sklade za 
zdravstvena zavarovanja (KSZD) 11     
Presežek iz prevrednotenja v zvezi z naložbami, ki predstavljajo kritne sklade za druge 
vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije (KSDR) 12     
Skupaj (8+9+10+11+12) 13     
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana  iz zavarovalno-tehničnih
rezervacij (7-13)  14     

   
   

Datum:                                 Žig:                                             Sestavil:                           

Podpis
odgovorne
osebe:

   
   
   
   



Priloga

  PPPK-P 
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij - premoženjska 
zavarovanja 

   
   

Zavarovalnica:     
   

Stanje na dan:    
Računovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani    

   
  v 1000 SIT 
  Znesek 
  Tekoče leto Predhodno leto 

Presežek iz prevrednotenja premož. zavar. v zvezi z zemljišči 1     

Presežek iz prevrednotenja premož. zavar. v zvezi z zgradbami 2     

Presežek iz prevrednotenja premož. zavar. v zvezi z opremo 3     

Presežek iz prevrednotenja premož. zavar. v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami v 
kapital družb v skupini in pridruženih družb 4     
Presežek iz prevrednotenja premož. zavar. v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami v 
kapital drugih družb 5     
Presežek iz prevrednotenja premož. zavar. v zvezi z drugimi finančnimi instrumenti  6     

Skupaj (1+2+3+4+5+6) 7     
   
  Znesek 
  Tekoče leto Predhodno leto 

Presežek iz prevrednotenja v zvezi z naložbami, ki predstavljajo kritno premoženje (KP), 
razen naložb kritnih skladov 8     
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana  iz zavarovalno-tehničnih
rezervacij (7-8)  9     

   
   

Datum:                    Žig:                                                           Sestavil: Podpis odgovorne osebe:  
   
   

   




