
 

    

           
 

       
Na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 
99/10 –  uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13, 63/13-ZS-K in 66/14) Agencija za zavarovalni 
nadzor izdaja 
 
 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih 

zavarovalnic – SKL 2009 
 
 

1. člen 
 
V Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009 (Uradni list RS, št. 
47/09, 57/09 – popr., 99/10, 47/11 in 62/13) se v drugem stavku prvega odstavka 2. člena za besedama 
»gospodarskih družb« besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»ter z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih sprejme Evropska komisija z uredbo, in 
tem sklepom«.  
 

 

2. člen 
 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) V izkazu vseobsegajočega donosa zavarovalnica prikaže čisti dobiček/izgubo obdobja ter postavke 
drugega vseobsegajočega donosa v obdobju, ki morajo biti ločene na: 

a) postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid in 
b) postavke, ki bodo pozneje lahko prerazvrščene v poslovni izid.« 

  

3. člen 
 

V tretjem odstavku 10. člena se črta besedilo: »lahko izjemoma«.   
 

4. člen 
 
V 14. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:   
 
»(3) Zavarovalnica mora v pojasnilih k letnim računovodskim izkazom razkriti: 
 

1. nazive in matične številke oblikovanih kritnih skladov ter druge podatke, ki so pomembni za 
razumevanje računovodskih izkazov zavarovalnice, 

2. podatke o drugih skladih oziroma sredstvih, ki jih ima v upravljanju.« 
 
 

5. člen 
 
V 15. členu se v 3. točki črta besedilo, ki se glasi: », ki presega 10 % celotnega zneska podrejenih 
obveznosti,«. 
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6. člen 

 
V prvem odstavku 21. člena se za besedilom »Zavarovalnica prikaže« doda beseda »najmanj«. 
 
 

7. člen 
 
V prvem odstavku 23. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»V izkazu sprememb lastniškega kapitala zavarovalnica doda stolpec za rezerve iz naslova prevedbe 
računovodskih izkazov družb v tujini, stolpec za namen razkritja kapitala lastnikov obvladujoče družbe, 
stolpec za namen razkritja kapitala lastnikov manjšinskega deleža, ter vrstico za namen razkritja 
spremembe deležev v lastniškem kapitalu odvisnih podjetjih, ki ne povzročijo izgube obvladovanja«.  
 
 

8. člen 
 

V tretjem odstavku 26. člena se beseda » zavarovalniški« črta. 

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
 
»(6) Zavarovalnica mora revidirano letno oziroma revidirano konsolidirano letno poročilo objaviti na svoji 
spletni strani v 15 dneh po tem, ko ga sprejme pristojni organ.« 
 
 

9. člen 
 
V PRILOGI 1 se, v točki 1.3., izkaz vseobsegajočega donosa spremeni tako, da se glasi: 
 
»1.3. IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
 
 
I.  ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI   
II.  DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (a + b) 

a) Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (1+2+3+4+5+6) 
1. Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev 
2. Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 
3. Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe  
4. Pripadajoči čisti dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj 

obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi 
5. Druge postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 
6. Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 

b) Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid (1+2+3+4+5) 
1. Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo  

1.1.   Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 
1.2.   Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 
1.3.   Druge prerazvrstitve 

2. Čisti dobički/izgube, ki izvirajo iz varovanja denarnih tokov pred tveganjem (uspešni del 
varovanja) 
2.1.   Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 
2.2.   Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 
2.3.   Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja k začetni knjigovodski vrednosti 

varovane postavke 
3. Pripadajoči čisti dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj 

obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi 
4. Druge postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid 
5. Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid 

III. VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (I + II)«. 
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10. člen 

 
V PRILOGI 1 se tabela »1.5. IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA OBDOBJE od ______ do _______ » 
nadomesti z novo tabelo »1.5. IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA OBDOBJE od ______ do 
________«, ki je sestavni del tega sklepa. 

 
 
11. člen 

 
 

V PRILOGI 2: 
- se v točki 2.1., med obveznostmi iz bilance stanja, črta postavka »A.III.7. Rezerve iz polovice 
pozitivnega izida dopolnilnih zavarovanj«, dosedanja postavka A.III.8. pa postane postavka A.III.7.; 
 
- v točki 2.2., ki obsega izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, v njegovem delu »C. Izkaz izida iz 
zdravstvenih zavarovanj«, se v postavki XI. črta besedilo »pred razporeditvijo polovice pozitivnega izida iz 
dopolnilnega zavarovanja«. Del izkaza celotnega vseobsegajočega donosa »E. Izračun vseobsegajočega 
donosa« pa se spremeni tako, da se glasi: 
 
»E.   Izračun vseobsegajočega donosa 
 

I.  ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI   
II.  DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (a + b) 

a) Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (1+2+3+4+5+6) 
1. Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev 
2. Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih 

sredstev 
3. Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe  
4. Pripadajoči čisti dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj 

obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi 
5. Druge postavke, ki se v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrstile v poslovni izid 
6. Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 

b) Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid (1+2+3+4+5) 
1. Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo  
2. Čisti dobički/izgube, ki izvirajo iz varovanja denarnih tokov pred tveganjem (uspešni del 

varovanja) 
3. Pripadajoči čisti dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj 

obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi 
4. Druge postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid 
5. Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid 

III. VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (I + II)«; 
 
 
- v točki 2.4., ki obsega izkaze izida kritnih skladov, se točka c) spremeni tako, da se glasi: 
 
»c) Izkaz izida kritnega sklada za zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, za 
zavarovanja iz zavarovalne vrste tontine, za zavarovanje iz zavarovalne vrste izpada dohodkov zaradi 
nezgode ali bolezni in za zavarovanja, pri katerih je zavarovanec upravičen do dobička iz naslova 
poslovanja kritnega sklada, se sestavi po naslednji shemi: 
 
I.  Obračunane kosmate zavarovalne premije 
II.  Prihodki od naložb 

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah 
1.1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah v skupini 
1.2. Prihodki iz dividend in deležev v pridruženih družbah 
1.3. Prihodki iz dividend in deležev v drugih družbah 

2. Prihodki drugih naložb 
2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 
2.2. Prihodki od obresti 
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2.3. Drugi prihodki naložb 
2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 
2.3.2. Drugi finančni prihodki 

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb 
4. Dobički pri odtujitvah naložb 

III.  Odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma odkupne vrednosti 
1. Redno prenehanje 
2. Izredno prenehanje 

1.1. z izstopom iz zavarovanja 
1.2. z odpovedjo pogodbe o zavarovanju 
1.3. s smrtjo zavarovanca 

IV.   Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) 
1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-) 
2. Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-) 

V.  Obračunani stroški in provizije 
1. Obračunani vstopni stroški 
2. Izstopni stroški 
3. Provizija za upravljanje 

VI.  Odhodki naložb 
1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje 
2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki 
3. Prevrednotovalni finančni odhodki 
4. Izgube pri odtujitvah naložb 

VII.  Izid kritnega sklada (I+II-III+IV-V-VI)«; 
 
- v točki 2.4., ki obsega izkaze izida kritnih skladov, se točka d) črta, dosedanja točka 2.4.e) pa postane 
točka 2.4.d). 
 

 
12. člen 

 
Računovodske izkaze v skladu s tem sklepom je treba prvič sestaviti za leto 2014. 
 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.   
 
 
 
 
 
 
Št. 40151- 2876/2014 
Ljubljana, 9. decembra 2014 
EVA 2014-1611-0095  
 
 
 
 
 
                                                                                                       Predsednik Strokovnega sveta 

                                                                                          Agencije za zavarovalni nadzor 
                                                                                           Sergej Simoniti l.r. 



1.5. IZKAZ   SPREMEMB    LASTNIŠKEGA   KAPITALA ZA OBDOBJE od _________ do _________

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. Stanje konec prejšnjega poslovnega leta
2. Preračuni za nazaj
3. Prilagoditve za nazaj

4. ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (1+2+3)
5. Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

a) čisti poslovni izid
b) drugi vseobsegajoči donos

6. Vpis novega kapitala
7. Vračilo kapitala
8. Čisti nakup/prodaja lastnih delnic
9. Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic
10. Izplačilo (obračun) dividend
11. Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička
12. Poravnava izgube prejšnjih let
13.

14. Drugo
15. KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU 

(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

za kreditna 
tveganja

SKUPAJ 
KAPITAL

IV. Presežek iz 
prevrednotenja

V. Zadržani čisti 
poslovni izid

VI. Čisti poslovni 
izid

VII. Lastni deleži

Čisti dobiček / 
izguba poslovnega 

leta
(od 1 do 12)(odbitna postavka)

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in za
katastrofalne škode

Druge rezerve 
iz dobička

III. Rezerve iz dobička

za katastr. 
škode

I. Osnovni 
kapital 

II. Kapitalske 
rezerve 

Varnostne 
rezerve

Zakonske in 
statutarne

za lastne 
delnice
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