
 
 
 
 

Agencija za zavarovalni nadzor 
  
 

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 21/2007, stran 2634 
 
Na podlagi drugega odstavka 171. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu 
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja strokovni svet Agencije 
za zavarovalni nadzor 
 
 

S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega 

letnega poročila – SKL 2002 
 
 

1. člen 
 

V sklepu o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002 
(Uradni list RS, št. 111/02) se v drugem odstavku 3. člena beseda »dveh« nadomesti z 
besedo »treh«. Na koncu stavka se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo «v 
tretjem stolpcu pa podatki na dan 1. 1. 2006.« 
 
Za četrtim odstavkom 3. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi: «Postavke v izkazu 
bilančnega dobička se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo 
podatki zadnjega poslovnega leta, v drugem pa podatki predhodnega poslovnega leta.« 
 

2. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se za objavo povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2006. 
 

3. člen 
 
Obstoječa Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1. 
 
 
 
Ljubljana, 5. marec 2007 
 
 

Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 

dr. Mihael Perman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRILOGA 1 

I .BILANCA STANJA 
  
Sredstva 
 
A. Neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
B. Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe 

I. Zemljišča in zgradbe 
a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti 

           b) Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu  
               izvajanju zavarovalne dejavnosti               

II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah 
      III. Druge finančne naložbe             
      IV. Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb  
           pri cedentih  
C. Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 
 
D. Terjatve  

I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 
II. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 
III. Druge terjatve in odložene terjatve za davek 

    IV. Nevplačani vpoklicani kapital 
E. Razna sredstva  
     I.  Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb  
     II. Denarna sredstva 
     III. Zaloge in druga sredstva 
F. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
  
G. Zunajbilančna evidenca 
 
 
Obveznosti  
A. Kapital  
    I. Vpoklicani kapital 
    II.  Kapitalske rezerve 
    III.  Rezerve iz dobička 
    IV. Presežek iz prevrednotenja  
    V. Preneseni čisti poslovni izid 
    VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 
B. Podrejene obveznosti 
 
C. Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije in odloženi prihodki od premij  
     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. Čiste 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. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza čistega izida zavarovalnice (DVIII) 
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki 
IV. Čisti odhodki za škode 
V. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij  

VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste 
VII. 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 naložb  
III. Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno 

tveganje 
IV. Drugi čisti prihodki od zavarovanja 
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                  
  

 



IX. Odhodki naložb           
X. Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 

naložbeno  tveganje  
XI. Drugi čisti zavarovalni odhodki 
XII. Razporejen 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 zavarovanj 

I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 
II. Prihodki naložb  
III. Drugi čisti prihodki od zavarovanja 
IV. Čisti odhodki za škode 
V. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij  

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

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

VIII. Odhodki naložb           
IX. Drugi čisti zavarovalni odhodki 
X. Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-) 

XI. Izid iz zdravstvenih zavarovanj (I+ II + III - IV +/- V - VI – VII – VIII – IX –  X ) pred  
razporeditvijo polovice pozitivnega izida iz dopolnilnega    zavarovanja 

XII. Razporejena polovica pozitivnega izida iz dopolnilnega zavarovanja (-) 
XIII. Izid iz zdravstvenih zavarovanj (XI – XII) 

       
Ca. Izkaz izida iz dopolnilnih zavarovanj 
Razčlenitev kot pri C (do zaporedne XI) 
D. Izračun čistega izida zavarovalnice 

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 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.X)      
VII. Odhodki naložb           

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

IX. Drugi prihodki iz zavarovanj  
X. Drugi odhodki iz zavarovanj  

XI. Drugi prihodki 
XII. Drugi odhodki  

XIII. Davek iz dobička 
XIV. Odloženi davki 
XV. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (I + II + III + IV + V + VI − VII − VIII + IX – 

X + XI – XII – XIII ± XIV) 
 
 
 

  

 



III. IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA / BILANČNE IZGUBE 
 
A. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 
B. Preneseni dobiček/Prenesena izguba 
C. Zmanjšanje kapitalskih rezerv 
D. Zmanjšanje rezerv iz dobička 
E. Povečanje rezerv iz dobička 
F. Bilančni dobiček/Bilančna izguba 

  

 


