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Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 25/2007, stran 3314 
 
Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi drugega odstavka 6. člena Sklepa o 
podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske 
ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04, 95/04, 65/05, 31/06 in 38/06) in 2. točke 256. 
člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 9/07) 
izdaja 
 

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 

 
 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 
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, 95/04, 65/05, 
31/06 in 38/06).  
 

2. člen 
(Izračun postavke) 

 
 (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:  
 

- opredmetenimi osnovnimi sredstvi,  
- finančnimi naložbami v kapital družb v skupini, pridruženih družb in skupaj obvladovanih 

družb  
- nekratkoročnimi sredstvi za prodajo,  
- finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo,  
- drugimi finančnimi instrumenti,  
- drugimi presežki iz prevrednotenja,  

 
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:  
 

- opredmetenimi osnovnimi sredstvi,  
- finančnimi naložbami v kapital družb v skupini, pridruženih družb in skupaj obvladovanih 

družb,  
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- nekratkoročnimi sredstvi za prodajo,  
- finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo,  
- drugimi finančnimi instrumenti,  
- drugimi presežki iz prevrednotenja,  
 

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 PPK-P za premoženjska 
zavarovanja in PPK-Ž za življenjska zavarovanja, ki sta sestavni del navodila.  
 

3. člen 
(Ukinitev prejšnjega navodila) 

 
Z dnem začetka veljavnosti tega navodila preneha veljati Navodilo 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 (Ur. l. RS, št. 95/04 in 31/06). 
 
 

4. člen 
(Uveljavitev navodila) 

 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 16. marec 2007 

                                                                                 Predsednik  
                                                                            strokovnega sveta 
                                                                   Agencije za zavarovalni nadzor 
                                                                            dr. Mihael Perman l.r. 
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   PPK-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 EUR)
    Znesek 
    Tekoče leto Predhodno leto 
Presežek iz prevrednotenja premoženjskih zavarovanj v zvezi z opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi 1     
Presežek iz prevrednotenja premoženjskih zavarovanj v zvezi s finančnimi naložbami v 
kapital družb v skupini, pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb 2     

Presežek iz prevrednotenja premoženjskih zavarovanj v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi 
za prodajo 3     

Presežek iz prevrednotenja premoženjskih zavarovanj v zvezi s finančnimi sredstvi 
razpoložljivimi za prodajo 4   
Presežek iz prevrednotenja premoženjskih zavarovanj v zvezi z drugimi finančnimi 
instrumenti  5     
Drugi presežki iz prevrednotenja premoženjskih zavarovanj 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 z naložbami, ki predstavljajo kritne sklade za 
zdravstvena zavarovanja (KSZD) 9   
Presežek iz prevrednotenja v zvezi z naložbami, ki predstavljajo kritne sklade za druge 
vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije (KSDR) 10   

Skupaj (8+9+10) 11   
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana  iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij (7-11)  12     
    
    
 
              
Datum:                                                    Sestavil: Podpis odgovorne osebe:  
    

 
           

Žig:   
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   PPK-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 EUR)
    Znesek 
    Tekoče leto Predhodno leto 
Presežek iz prevrednotenja življenjskih zavarovanj v zvezi z opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi 1     
Presežek iz prevrednotenja življenjskih zavarovanj v zvezi s finančnimi naložbami v kapital 
družb v skupini, pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb 2     
Presežek iz prevrednotenja življenjskih zavarovanj v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi za 
prodajo 3     
Presežek iz prevrednotenja življenjskih zavarovanj v zvezi s finančnimi sredstvi 
razpoložljivimi za prodajo 4     

Presežek iz prevrednotenja življenjskih zavarovanj v zvezi z drugimi finančnimi instrumenti 5     
Drugi presežki iz prevrednotenja življenjskih zavarovanj 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 
zavarovanja s kapitalizacijo izplačil (KSKI) 11   
 
Skupaj (8+9+10+11) 12     
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana  iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij (7-12)  13     
    
    
 
              
Datum:                                                    Sestavil: Podpis odgovorne osebe     
    

 
               
Žig:   

    
    

 


