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POVZETEK
Zavarovalništvo je v porastu zaradi raznih sprememb v okolju. Je zelo pomembna
panoga v gospodarstvu, saj razpolaga z veliko koliĉino kapitala in vpliva na
gospodarsko rast, zato je tudi zelo normiran in nadzorovan sektor. Drţavna
intervencija glede varnosti posameznikov slabi in s tem se vedno bolj krepi zasebna
iniciativa s sklepanjem posameznih zavarovanj. Spremembe pri pokojninski politiki so
pomembne predvsem zaradi demografskih sprememb, vedno manj je aktivnega
prebivalstva, ki mora vzdrţevati vedno veĉ neaktivnega prebivalstva, zato sedanji
sistem ne bo vzdrţal. Vedno veĉ je naravnih katastrof, ki vplivajo na posameznike in
na gospodarstvo, zato je zavarovanje kljuĉnega pomena. Zaradi vstopa v EU se je
konkurenca na slovenskem trgu okrepila in s tem se je izboljšala ponudba. Bistvena
naloga zavarovalnic je pokrivanje nepredvidljivih škod, za katere mora hraniti dovolj
sredstev, ki se jih izraĉuna s posebnimi metodami. Posebnost bilance stanja v
zavarovalnicah je v tem, da so na aktivi le-te predvsem finanĉne naloţbe z roĉnostjo
do datuma poplaĉila škod, ki pokrivajo obveznosti na pasivi, na kateri so posebne
zavarovalno-tehniĉne rezervacije namenjene za obveznosti, ki se utegnejo pojaviti.
Kljuĉne besede: zavarovalnica, zavarovalništvo, zavarovanje, varnost, tveganje,
kapitalska ustreznost, obvladovanje tveganj, normativna ureditev, zavarovalni
nadzor, zavarovalno-tehniĉne rezervacije, raĉunovodstvo, bilanca stanja.
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SUMMARY
Insurance is on the rise, due to various changes in the environment. It is a very
important sector of the economy as it possesses a large amount of capital and has
impact on economic growth. Because of those reasons it is a highly standardised and
controlled sector. State intervention regarding the safety of individuals is becoming
weaker and weaker, which is increasingly strengthening private initiative with the
conclusion of individual insurance. In particular significant changes are coming forth
in pension policy because of demographic changes; the lesser numbers of the active
population which must maintain a growing number of inactive population, which
makes the current system unsustainable. Also an increasing number of natural
disasters has affect on individuals and the economy, so the insurance is crucial.
Because of Slovenian EU membership, the competition is stronger and the offer is
improved. The essential task of the insurance company is covering unforeseen
claims, for which it must keep enough resources, calculated by special methods. The
specificity of the balance sheet of the insurance is that the only asset of this
particular financial investments with a maturity to the date of repayment of claims,
which cover the obligations to liabilities, which are specific to the technical provisions
for liabilities that may arise.
Keywords: insurance company, insurance, to have insurance, security, risk, capital
adequacy, risk management, regulatory, insurance supervision, the technical
reserves, accounting, balance sheet.
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1 UVOD
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Vedno veĉ nesreĉ, naravnih, od ĉloveka povzroĉenih, gospodarskih preţi na nas.
Tveganja za morebitne nesreĉe se da omiliti s predhodnim zavarovanjem. S
sklenitvijo zavarovanja pridobimo nekaj zelo pomembnega, in to je, da se poĉutimo
varne, vsaj glede financ. Tveganja se s ĉasom spreminjajo, kar zavarovalnice
spretno izkoristijo in ponudijo nove proizvode, prilagojene vedno novim zahtevam.
Kot zelo zanimiv primer naj navedem zavarovanje kredita v primeru brezposelnosti,
pri ĉemer je novost, da niso veĉ zavarovane samo banke, ampak tudi kreditojemalec,
kar je sedaj zelo aktualno, saj je zaradi gospodarske krize vedno veĉ odpušĉanj. Pri
premoţenjskem zavarovanju je zanimiv trend avtomobilskih zavarovanj, saj je zaradi
vedno boljših avtomobilov zavarovanje le-teh v porastu.
Pojavljajo se vedno nova tveganja, med taka spadajo tudi teroristiĉni napadi.
Najveĉja od ĉloveka povzroĉena izguba v zgodovini je teroristiĉni napad 11.
septembra 2001 v ZDA (Schaad, 2002, str. 3).
S spremembami finanĉnega, gospodarskega, naravnega in politiĉnega okolja se
spreminja tudi okolje delovanja zavarovalništva in dinamika v njem. Kljub vedno bolj
obseţni in kompleksni zakonodaji zavarovalništva je na mnogih podroĉjih drţavna
intervencija oslabljena oziroma je veĉ ni, s tem se krepita zasebna iniciativa in
pogodbeno urejanje odnosov, pravic in obveznosti ter upraviĉenj (Ţnidariĉ, 2004, str.
10). Na zavarovalništvo med drugim zelo vpliva vedno veĉ naravnih katastrofalnih
nesreĉ, kar ĉutimo tudi v Sloveniji, predvsem zaradi neurij s toĉo, tudi zaradi poplav
(primer Ţelezniki leta 2007) in potresov (pri nas je bil moĉnejši potres v okolici Bovca
in Kobarida leta 1998). Pred kratkim je moĉan potres, ki je stresel sosednjo drţavo
Italijo, zahteval veliko gmotno škodo in terjal veliko ĉloveških ţivljenj. Naravne
katastrofe še bodo, v kako velikih razseţnostih, se še ne ve, za njihovo zmanjšanje
pa naredimo bore malo, saj okolje vedno bolj onesnaţujemo. Zelo pomembno je
spreminjanje pokojninske politike, ki nam ne obljublja ravno varne prihodnosti
oziroma upokojitve. Za to moramo v veliki meri poskrbeti sami, med drugim tudi z
ţivljenjskimi zavarovanji oziroma s prostovoljnimi pokojninskimi varĉevanji. S
podaljševanjem priĉakovane ţivljenjske dobe se poveĉuje deleţ upokojencev in
vedno manj je aktivnega prebivalstva, ki bi pokrivalo sklad za upokojence, kar sili
vlado v pokojninske reforme, z njimi pa se vedno veĉ finanĉnega bremena prenaša
na posameznika. Zaradi omenjenih nesreĉ in demografskih sprememb ter nevarnosti
zavarovalnice lahko dosegajo tudi rast in razvoj, kajti ljudje bodo vedno bolj v strahu
za svoje premoţenje, s ĉimer se bodo zavarovanja le-tega poveĉevala, zaradi
oslabljenih pokojninskih skladov pa se bodo poveĉevala tudi ţivljenjska zavarovanja.
Zaradi ĉlanstva Slovenije v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) se je zavarovalni trg
precej spremenil, kajti sedaj imajo zavarovalnice v EU moţnost, da prosto prodajajo
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svoja zavarovanja v Sloveniji, ne da bi za to morale registrirati podruţnice ali druge
formalno organizacijske oblike, enako velja tudi za posredovanje zavarovanj
slovenskih zavarovalnic v drugih evropskih drţavah. To, da razširijo obmoĉje
delovanja, za slovenske zavarovalnice pomeni velik izziv, zaradi nove konkurence pa
je to lahko tudi velika nevarnost (Kaluţa, 2004, str. 2). V Sloveniji je v letu 2007
neposredno opravljalo zavarovalne posle ţe 305 zavarovalnic, ki imajo sedeţ na
obmoĉju drţav ĉlanic Evropske skupnosti (Poroĉilo AZN za leto 2007, str. 11).
Na poslovanje slovenskih zavarovalnic bodo vplivale tudi spremembe na pravnem
podroĉju, med katere spada eden najobseţnejših zavarovalnih projektov, tj.
Solventnost II (Gorišek, 2004, 32).
Posebnost raĉunovodstva v zavarovalnicah so predvsem doloĉene postavke, ki
vzdrţujejo celoten sistem. Zavarovalnice nam namreĉ obljubijo povrnitev morebitnih
nastalih stroškov, za katere morajo hraniti dovolj sredstev. Za zadostna sredstva za
pokrivanje morebitnih obveznosti uporabljajo doloĉene izraĉune, ki so le ocena. Na
kakšen naĉin to izvajajo pa veĉ v nadaljevanju. Nad celotnim poslovanjem bdi drţava
in zavarovalništvo ureja s strogimi zakoni, da bi zavarovancem zagotovila primerno
varnost in zašĉito.
1.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE
Glavni cilji diplomskega dela so, da s pomoĉjo domaĉe in tuje strokovne literature:
opredelim delovanje in vlogo zavarovalnic kot finanĉnih institucij, katerih
poslovanje je izredno nadzorovano in normativno urejeno, predstavim njene
glavne funkcije in najpomembnejša naĉela poslovanja ter pravnoorganizacijske oblike zavarovalnic in njihovo normativno ureditev, za laţje
razumevanje koncepta zavarovalništva opredelim pojme, povezane z
zavarovanjem, navedem in opišem vrste zavarovanj in predstavim kratko
zgodovino zavarovalništva, saj kot pravi Büchner (v: Flis, 1999, str. 7), je
»razumevanje zgodovine bistveni pogoj za dojemanje sedanjosti – ni le
poznavanje preteklosti in preteklih dogajanj, marveĉ je predvsem ţiva zavest,
da zgodovina neprestano vpliva na javno in zasebno ţivljenje sedanjosti«;
predstavim stanje zavarovalništva v Sloveniji in v Evropski uniji, da bi s tem
laţje razumeli dogajanje na zavarovalniških trgih;
opredelim raĉunovodstvo v zavarovalništvu, njegove funkcije in vlogo
raĉunovodskih informacij, predstavim temeljne raĉunovodske izkaze in njihove
posebnosti, kjer bom izpostavila bilanco stanja in njene posebnosti v
zavarovalnicah, kontni okvir za zavarovalnice, obvladovanje tveganj v
zavarovalnicah, saj s pomoĉjo teh zagotavljamo zadostna sredstva za
poravnavo morebitnih škod, ter njihov nadzor, ki je zelo strog, kajti
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zavarovalništvo predstavlja pomembno dejavnost finanĉnega sektorja in
gospodarstva.
Vsebina diplomskega dela je namenjena vsem, ki ţelijo spoznati zavarovalništvo na
splošno in posebnosti raĉunovodstva v zavarovalništvu, ki se zaradi specifike
delovanja zavarovalnic precej razlikuje od drugih gospodarskih druţb.
1.3 METODE DELA
V diplomskem delu sem uporabila znanstvenoraziskovalni pristop za obdelavo teme.
Izhodišĉe pri prouĉevanju predstavljene vsebine je raziskovanje teoretiĉnih podlag s
podroĉja zavarovalništva v prvem delu in posebnosti raĉunovodstva v zavarovalništvu
v drugem delu diplomske naloge. S pomoĉjo tuje in domaĉe strokovne literature ter s
primerjanjem posameznih podroĉij sem opredelila osnovne znaĉilnosti omenjenih
podroĉij.
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomsko delo v prvem delu opisuje zavarovalništvo na splošno, v drugem delu pa
raĉunovodstvo in njegove posebnosti v zavarovalništvu. Razdeljeno je na pet
poglavij. Uvodnemu sledi drugo, v katerem je najprej opisana zavarovalnica, njene
pravno-organizacijske oblike, normativna urejenost zavarovalništva, opredeljeni so
osnovni pojmi, kot so zavarovanje, zavarovalništvo itd., navedene so vrste in glavne
funkcije zavarovanj ter najpomembnejša naĉela poslovanja v zavarovalnicah; to
poglavje je zakljuĉeno s kratko zgodovino zavarovalništva. S pomoĉjo statistiĉnih
podatkov opisujem in primerjam stanje zavarovalništva v Sloveniji in v EU. Bruto
obraĉunane premije rastejo, sicer manj kot pretekla leta, vendar rastejo in bodo rasle
vedno bolj.
V ĉetrtem poglavju je opredeljeno raĉunovodstvo na splošno, kaj sploh je, zakaj ga
rabimo, s ĉim se ukvarja ipd. Opredeljene so tudi raĉunovodske funkcije, ki
sestavljajo raĉunovodstvo, in sicer knjigovodstvo, raĉunovodsko predraĉunavanje,
raĉunovodsko nadziranje in raĉunovodsko prouĉevanje. Navedeni so uporabniki
raĉunovodskih informacij ter kako doseţemo dobre raĉunovodske informacije in
maksimalno izkoristimo njihov uĉinek. Naštela in opisala sem temeljne raĉunovodske
izkaze v gospodarskih druţbah ter navedla posebnosti le-teh v zavarovalnicah. To so
bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finanĉnega izida, ki je v zavarovalnici
opredeljen kot izkaz vseobsegajoĉega donosa, izkaz gibanja kapitala oziroma izkaz
denarnih tokov in izkaz sprememb lastniškega kapitala, ki je znaĉilen le za
zavarovalnico. Opisala sem tudi poslovne knjige, na podlagi katerih se izkazi
izoblikujejo, ter letno poroĉilo, ki je najpomembnejše sredstvo za komuniciranje
podjetja z uporabniki, ki potrebujejo informacije za odloĉanje. Pri tem sem izpostavila
najpomembnejši izkaz druţbe, in sicer bilanco stanja, ki prikazuje stanje in
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obveznosti do virov sredstev podjetja na doloĉen dan, ter navedla posebnosti le-te v
zavarovalnicah.
V omenjenem poglavju sem opisala tudi kontni okvir za zavarovalnice, ki je pri nas
urejen po desetiškem sistemu. Kontni okvir zavarovalnic sem primerjala s kontnim
okvirom gospodarskih druţb ter izpostavila njihove posebnosti. V razred 0 v
zavarovalnici spadajo dolgoroĉna sredstva, v razred 1 pa kratkoroĉna sredstva, razen
zalog in kratkoroĉnih ĉasovnih razmejitev, v razred 2 kratkoroĉne obveznosti in
pasivne ĉasovne razmejitve, v razred 3 zaloga materiala, v razred 4 stroški, razred 5
je prost in se oblikuje glede na potrebe podjetja (zavarovalnica omenjeni razred
uporablja za stroške po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih), razred 6 je tudi
prost in je namenjen internemu obraĉunskemu razmerju, razred 7 je namenjen
odhodkom in prihodkom, razred 8 izkazuje poslovni izid, razred 9 pa je sestavljen iz
kapitala, dolgoroĉnih obveznosti in rezervacij.
V ĉetrtem poglavju je opisan zavarovalni nadzor, obseg in naĉin izvajanja le-tega.
Deli se na zunanji in notranji zavarovalni nadzor. Ima pomembno funkcijo, saj
zavarovalnice razpolagajo z veliko koliĉino denarja in so pomemben del gospodarstva
v drţavi. Navedene so tudi oblike obvladovanj tveganj v zavarovalnici. Te so
pomembne za ohranjanje zadostnih sredstev, ki jih zavarovalnice potrebujejo za
poravnavo morebitnih škod. Tveganja v zavarovalnici obvladujemo na razliĉne
naĉine, med najpomembnejšimi so ustrezen kapital in zavarovalno-tehniĉne rezerve.
V petem oziroma zadnjem poglavju je podan sklep diplomskega dela, delo
zakljuĉujejo navedbe literature in virov, seznam slik in tabel, seznam uporabljenih
kratic, slovar tujih izrazov, ki so navedeni v delu, ter priloge.
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2 OPREDELITEV ZAVAROVALNIŠTVA
2.1 ZAVAROVALNICA
Zavarovalnica (angl. insurance company) je pravna oseba s sedeţem v Republiki
Sloveniji. Za opravljanje zavarovalnih poslov mora pridobiti dovoljenje od Agencije za
zavarovalni nadzor (v nadaljevanju AZN). Ĉe ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
zavarovalnih poslov, se v sodni register ne sme vpisati pod ime zavarovalnica
oziroma katero koli izpeljanko iz te besede. Sme opravljati samo zavarovalne posle, ki
so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoţenjskem in ţivljenjskem zavarovanju ali
pozavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj (ZZavar-UPB2, 1. in 2. ĉlen).
Opravlja tudi posle v zavarovalnih vrstah nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja,
posle, ki so z zavarovalnimi posli v neposredni zvezi1, dejavnost upravljanja
pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade (ZZavar-UPB2, 14. ĉlen).
Zavarovalnica kot pogodbeni finanĉni posrednik spada pod finanĉne institucije (angl.
financial institution), kar je prikazano na sliki 1. Torej se zavarovalnice kakor ostale
finanĉne institucije ukvarjajo s finanĉnimi posli v najširšem smislu. Proizvajajo in
prodajajo razne storitve. Njihova posebnost v premoţenjski bilanci stanja je, da imajo
na aktivi razliĉne vrednostne papirje2, na pasivi pa obveznosti, ki sledijo iz sklenjenih
zavarovalnih pogodb. Delimo jih na finanĉne posrednike (angl. financial
intermediaries) in na agentske finanĉne institucije (angl. agents and brokers)
(Ribnikar, 2003, str. 226–228).
Slika 1: Finančne institucije
finanĉne institucije
finanĉni posredniki

institucije trga vrednostnih papirjev (posredniki pri
trgovanju z vrednostnimi papirji, investicijski bankirji …)

depozitni finanĉni posredniki
(komercialne banke, hranilnice …)

nedepozitni finanĉni posredniki

pogodbeni finanĉni posredniki
(zavarovalnice, pokojninski skladi …)

investicijski finanĉni
posredniki (investicijski skladi …)

Vir: Ribnikar (2003, str. 229)
1

To so terminske pogodbe, opcije in ostali izvedeni finanĉni instrumenti, ĉe ti prispevajo k zniţevanju
tveganj, ki nastajajo zaradi sprememb in nihanj teĉajev in obrestnih mer, npr. posredovanje pri
prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih primerih poškodovanih predmetov, ki ob reševanju škodnih
primerov pripadejo zavarovalnici ali izvajanje ukrepov za prepreĉevanje in odpravljanje nevarnosti, ki
ogroţajo zavarovano premoţenje in osebe ipd.
2
Na primer zastavni listi, obveznice podjetij, drţave, obĉin in delnice.
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2.2 PRAVNO-ORGANIZACIJSKE OBLIKE ZAVAROVALNIH DRUŢB
2.2.1 Zavarovalna delniška druţba
Zavarovalno delniško druţbo doloĉa Zakon o gospodarskih druţbah (v nadaljevanju
ZGD), ĉe ni z Zakonom o zavarovalništvu (angl. Insurance Act) drugaĉe doloĉeno
(ZZavar-UPB2, 15. ĉlen). Poleg imena3 mora imeti oznako d. d. (ZGD-1, 27. ĉlen).
Ustanovitelji oziroma delniĉarji morajo pridobiti dovoljenje za opravljanje
zavarovalniških storitev od AZN. Vlogi morajo predloţiti dokumente in dokazila4.
Organi zavarovalno-delniške druţbe so skupšĉina delniĉarjev, nadzorni svet in
uprava. Posebnost uprave je, da mora biti najmanj dvoĉlanska, pri tem oba ĉlana
skupaj zastopata in predstavljata druţbo. Ĉlan uprave ali prokurist ne sme biti
pooblašĉen za samostojno zastopanje delniške druţbe za celoten obseg poslov iz
dejavnosti zavarovalnic. V primeru tuje zavarovalno-delniške druţbe s sedeţem v
Sloveniji mora vsaj en ĉlan te druţbe obvladati slovenski jezik in ţiveti v Sloveniji
(Ţnidariĉ, 2004, str. 114–115).
2.2.2 Druţba za vzajemno zavarovanje
Druţba za vzajemno zavarovanje je pravna oseba in opravlja zavarovalne posle za
svoje ĉlane po naĉelu vzajemnosti. Za opravljanje poslov mora pridobiti dovoljenje
AZN. Smiselno uporablja doloĉbe ZGD. Poleg imena mora imeti oznako »d. v. z.«
(ZZavar-UPB2, 36.–38. ĉlen). Za tako druţbo je znaĉilno naĉelo vzajemnosti, po
katerem opravlja posle za svoje ĉlane. Za primer nastanka škodnega primera je
znaĉilna solidarnost. Druţba kot skupnost jamĉi posamezniku nadomestilo škode, le
ta pa je zavezan, da bo prispeval svoj deleţ ob nastanku škodnega dogodka. V
Sloveniji je taka oblika organiziranja gospodarskih druţb izjema5. Zavarovalniške
storitve opravlja za znani krog oseb oziroma za svoje ĉlane, lahko tudi za neĉlane,
vendar le, ĉe je v statutu tako doloĉeno. Lahko opravlja vse zavarovalne posle razen
poslov pozavarovanja. Naĉelo vzajemnosti je prisotno tudi v delniški druţbi, vendar je
pri druţbi za vzajemno zavarovanje bolj poudarjeno, saj pri le-tej ni vodilna ideja
ustvarjanje dobiĉka. Namen take oblike zavarovalnic je ponujati zavarovalne storitve
sorazmerno majhnemu številu bolj ali manj stalnih ĉlanov, ki jih je tudi laţje obvladati
(Ţnidariĉ, 2004, str. 117–118).

3

Ime druţbe ima lahko dodatne sestavine, ki jo podrobneje oznaĉujejo. Ne smejo pa biti take, da
spravljajo v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi prišlo do zamenjave s firmo ali znakom
druge osebe ali da bi kršile pravice drugih oseb (ZGD-1, 13. ĉlen).
4
Podatke o zagotovitvi zneska kapitala, poslovni naĉrt, statut in druge.
5
V Sloveniji imamo samo eno zavarovalnico v taki obliki, in sicer je to Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d. v. z.
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2.2.3 Zavarovalni in pozavarovalni pooli
Pool lahko ustanovita dve ali veĉ zavarovalnic za opravljanje poslov premoţenjskega
in osebnega zavarovanja ter pozavarovanja. Odgovornosti za obveznosti
ustanoviteljev so doloĉene v pogodbi o ustanovitvi poola, statutu in drugih splošnih
aktih. Zavarovalnice se zdruţijo v pool predvsem za kritje izjemno velikih tveganj.
Najbolj pogosti so letalski pooli, jedrski pooli, pooli za zavarovanje naftnih plošĉadi
ipd. Glede doloĉb v ZGD se v primerjavi z delniško druţbo razlikuje le višini
osnovnega kapitala (Bijelić, 1998, str. 22–23).
2.2.4 Druţba, ki opravlja druge zavarovalne posle
Druţba, ki opravlja druge zavarovalne posle, ni zavarovalnica, vendar opravlja tudi
druge zavarovalne posle. Pod navedene posle spadajo posredovanje in zastopanje pri
zavarovanju, snemanju rizikov, obravnavanju škod, finanĉne in druge intelektualne
ter tehniĉne storitve v zvezi z zavarovalnimi in pozavarovalnimi posli (ZZavar-UPB2,
3. ĉlen). Druţba ali podjetnik, ki ţeli opravljati druge zavarovalne posle, si mora
priskrbeti dovoljenje nadzornega organa. Vlogi za izdajo dovoljenja morajo biti
priloţeni še dokazila o strokovnosti, dokazilo o sklenjeni pogodbi za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov, soglasje Slovenskega zavarovalnega zdruţenja (v
nadaljevanju SZZ) in dokaz o vplaĉilu predpisanega osnovnega kapitala. Dovoljenje
se izda za ĉas, ki je sklenjen v pogodbi z zavarovalnico. Lahko je odvzeto predĉasno
(Bijelić, 1998, str. 23.)
2.3 NORMATIVNA UREDITEV ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI
V razvitem svetu je zavarovalništvo skupaj s pokojninskimi zavarovanji finanĉni vir
dolgoroĉnih finanĉnih sredstev, in to kar za dve tretjini delovanja kapitalskih trgov,
kar pomeni, da se na eni strani zbirajo sredstva prebivalstva in premoţenjske premije
pravnih oseb, na drugi pa je investicijska podlaga za gospodarski razvoj in s tem
zaposlitev aktivnega prebivalstva. Obe omenjeni podroĉji sta temelj finanĉne trdnosti
gospodarskega prostora. Zavarovalni proces temelji na priĉakovanjih in izpolnitvah iz
zavarovalnih pogodb, sklenjenih med zavarovanci in zavarovalnicami, zato je namen
zavarovalniške zakonodaje zašĉita slednjih, predvsem fiziĉnih oseb, ki ne poznajo
zapletenosti in (ne)zanesljivosti zavarovalnih izkazov ter vedno tudi ne drobnega
tiska in razlag z zavarovalnih polic (Gorišek, 2004, str. 30). Bistvena naloga
normativne ureditve zavarovalništva je finanĉna stabilnost zavarovalnic in
preglednost delovanja zavarovalnih druţb, kar pripomore k ohranjanju oziroma rasti
zaupanja v zavarovalni sistem.
Osnovni zakon zavarovalnic je Zakon o zavarovalništvu (v nadaljevanju ZZavar), ki
ureja ustanavljanje, poslovanje, nadzor in prenehanje zavarovalnic. Poleg ZZavar
morajo zavarovalnice upoštevati tudi zakonodajo, ki velja za poslovanje gospodarskih
druţb na splošno. S spremembo ZZavar (ZZavar-D), objavljeno novembra 2007, so
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dosegli uskladitev z evropskim pravnim redom. Poleg ZZavar so za poslovanje
zavarovalnic pomembni še naslednji zakoni (Poroĉilo AZN za leto 2007, str. 1–2):
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP), ki ureja tudi obvezno
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki zavarovalnicam omogoĉa izvajanje
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja;
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), ki med drugim
ureja prostovoljno pokojninsko zavarovanje;
Zakon o finanĉnih konglomeratih (ZFK), ki ureja dopolnilni nadzor iz
finanĉnega sektorja, ĉe je te del finanĉnega konglomerata6.
Agencijo za zavarovalni nadzor ZZavar pooblašĉa, da sprejema podzakonske predpise
na podroĉju zavarovalništva. AZN je pripravila in sprejela podzakonske predpise, ki
jih po vsebini lahko razdelimo na štiri glavne podskupine (Poroĉilo AZN za leto 2007,
str. 2):
Prva podskupina predpisov doloĉa podrobna pravila za izpolnjevanje
standardov glede previdnostnega poslovanja (glede izraĉuna minimalnega
kapitala, pravila za izraĉun zavarovalno-tehniĉnih rezervacij, vrste in lastnosti
kritnega premoţenja, vrednotenje knjigovodskih postavk, naĉin izraĉuna
koliĉnikov likvidnosti, zahteve glede izraĉuna prilagojenih kapitalskih zahtev
za nadrejene zavarovalnice zavarovalniške skupine in metode za izraĉun
lastnih deleţev v tabelah maksimalnega kritja).
Druga podskupina predpisov doloĉa podrobna pravila za poroĉanje (roki,
vsebina, višina in ustreznost kapitala, višina zavarovalno-tehniĉnih rezervacij
itd.); njihova pogostost je odvisna od vrste poroĉil.
Tretja podskupina predpisov doloĉa pogoje za pridobitev in preizkus
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblašĉenega aktuarja.

6

Trenutno je na našem trgu registriran le en finanĉni konglomerat (Poroĉilo AZN za leto 2007, str. 4).
Finanĉni konglomerat je skupina gospodarskih enot, njihov glavni posel je opravljanje finanĉne
dejavnosti. Udeleţenci skupin sodelujejo najmanj v dveh od treh aktivnosti: v zavarovalnih poslih, v
banĉništvu in v poslih z vrednostnimi papirji. Nadzor nad temi povezavami je zelo slab, kar je temeljni
problem finanĉnih konglomeratov (Korţe, 2008, str. 43). Firme in sedeţi podrejenih in drugih oseb iz
finanĉnega sektorja v finanĉnem konglomeratu so Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana;
Pozavarovalnica Triglav RE, d. d., Ljubljana; Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Koper; Triglav
BH Osiguranje, d. d., Sarajevo; Triglav Osiguranje, d. d., Zagreb; Triglav Pojišt'ovna, a. s., Brno;
Lovĉen Osiguranje, a. d., Podgorica; Lovĉen RE, a. d., Podgorica; Skupna pokojninska druţba, d. d.,
Ljubljana; Triglav Kopaonik Osiguranje, a. d., Beograd; Triglav Krajina Kopaonik Osiguranje, a. d.,
Banja Luka; Vardar Osiguruvanje, a. d., Skopje; Vardar Croatia Osiguruvanje, d. d., Skopje (Register
konglomerata, 2009).
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Ĉetrta podskupina predpisov doloĉa podrobnejše pogoje za pridobitev in
preizkus strokovnih znanj, ki so potrebna za pridobitev dovoljenja za
opravljanje poslov zavarovalnih zastopnikov.
Slovenija je zavarovalniško zakonodajo z normativno ureditvijo Evropske unije
uskladila 1. 1. 2005, kljub temu da med pristopnicami obstajajo precejšnje razlike v
ureditvi na doloĉenih podroĉjih, ki jih zavarovalniške direktive posebej (še) ne
urejajo. Med pristopnicami ima Slovenija relativno najbolj razvito zavarovalništvo,
majhen deleţ tujcev in ugodne obete za prodor na tuje trge. Velja še omeniti, da je
pri ocenjevanju normativne pripravljenosti med novimi ĉlanicami EU7 Slovenija
dosegla najboljše mesto (Štiblar in Šramel, 2004, str. 6).
Usklajenost poslovanja zavarovalnic zaradi vedno bolj obseţne in kompleksne
zakonodaje, ki se bo z reţimom Solventnost II8 samo še poglobila, vpliva na porast
stroškov poslovanja in organizacijo dela v zavarovalnicah. Zahtevajo se investicije v
ustrezno informacijsko podporo, odpirajo se nova delovna mesta (npr. direktor
podroĉja usklajenosti z zakonodajo), uvajajo se novi procesi idr. Zaradi vedno
veĉjega pritiska na zniţevanje stroškov in novih procesov se v zadnjih letih
investiranje namenja usklajenosti poslovanja z zakonodajo. Zaradi omenjenega se
manj ĉasa namenja drugim pomembnim aktivnostim, kot so finanĉno svetovanje,
podpora strateškim odloĉitvam (analize in svetovanje v zvezi z investicijsko
dejavnostjo, z alokacijo kapitala, z izboljšanjem poslovanja, pri zdruţitvah in
pripojitvah) ter na splošno svetovanje in dajanje ustreznih informacij najvišjemu
poslovodstvu (Frontiers in Finance, 2006, str. 48–51).
2.4 OPREDELITEV POJMOV, POVEZANIH Z ZAVAROVANJEM
2.4.1 Zavarovanje
Zavarovanje ustvarja gospodarsko varnost z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti
in njegovo bistvo je uveljavljanje zakona velikega števila9. Loĉimo individualno in
socialno zavarovanje. Individualno zavarovanje neposredno varuje posameznika in
skuša zadovoljiti njegovo konkretno potrebo po gospodarski varnosti. Socialno
zavarovanje pa skuša neposredno varovati neko druţbeno skupino in zadovoljiti
njeno potrebo po gospodarski (socialni) varnosti z zagotavljanjem minimuma
ţivljenjske ravni (Boncelj, 1983, str. 13–14).

7

Nove ĉlanice EU so leta 2004 poleg Slovenije postale še Ciper, Slovaška, Ĉeška, Estonija, Latvija,
Litva, Malta, Madţarska in Poljska.
8
Podrobneje o programu Solventnost II v sedmem poglavju.
9
Le pri velikem številu zavarovancev lahko zagotovimo dovolj velik sklad za poravnavo škod (Bijelić,
1998, str. 6).
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Zavarovanje je posebna gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z organiziranjem
zašĉite pred razliĉnimi nevarnostmi, hkrati se s tem zadovoljuje doloĉena ekonomska
potreba po varnosti (Ivanjko et al., 1999, str. 12).
Pri zavarovanju kot pogodbi se zavarovalec (angl. policyholder) zavezuje, da bo
zavarovalnici plaĉal zavarovalno premijo, zavarovalnica pa, da bo v zavarovalnem
primeru izplaĉala zavarovancu ali tretji osebi zavarovalnino, odškodnino ali storila
nekaj drugega (OZ-UPB1, 921. ĉlen).
V vsakem zavarovanju mora biti doloĉeno (Bijelić, 1998, str. 5):
predmet zavarovanja (ĉlovek, ţival, gradbeni objekt, oprema, blago, motorna
vozila ipd.),
tveganje, za katero je zavarovan (poţar, poplava, toĉa, udar strele, rop in
vlom, nesreĉa, bolezen, smrt ipd.),
ĉas trajanja zavarovanja (prispevek zavarovanca je odvisen od trajanja
zavarovanja),
oblika škodnega kritja (v kateri obliki se bo zavarovancu povrnila škoda).
Zavarovanje ima druţbeno-psihološko funkcijo, saj pri ljudeh zmanjšuje strah pred
dogodki, ki jih ogroţajo (Ivanjko et al., 1999, str. 64).
2.4.2 Zavarovalništvo oziroma zavarovalstvo
Zavarovalništvo oziroma zavarovalstvo z vidika makroekonomske funkcije je prodaja
zavarovalnih storitev, ki so na eni strani namenjene varĉevanju in na drugi strani
zbiranju prihrankov ter njihovemu usmerjanju v naloţbe. Je pomemben del
finanĉnega sistema, saj je njegova funkcija zbiranje prihrankov ter usmerjanje le-teh
v investicije, s ĉimer poskrbi za gospodarski razvoj (Pavliha in Simoniti, 2007, str.
37).
2.4.3 Udeleţenci v zavarovalnem razmerju
V zavarovalnem procesu se neprestano prepletata med seboj z nasprotujoĉimi si
interesi na eni strani zavarovalnica, na drugi pa mnoţica pravnih in fiziĉnih oseb ali
nevarnostnih subjektov, ki potrebujejo varnost. Za gospodarski subjekt je pomembna
varnost in poslediĉno odškodnina, ki se mu izplaĉa v primeru nevarnostnega
dogodka. Ravno nasprotno pa je za zavarovalnico pomembna premija (Flis, 1999, str.
87–88).
Udeleţenci zavarovalnih razmerij (Flis, 1999, str. 87–94) :
zavarovatelj oziroma zavarovalnica,
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zavarovalec, ki je sklenitelj in plaĉnik premije. Zavarovalcev je lahko tudi veĉ10.
Pri osebnem zavarovalnem razmerju nastopata še (Flis, 1999, str. 114):
zavarovanec kot oseba, ki je pri premoţenjskih zavarovanjih upraviĉenec, pri
osebnem zavarovanju pa obenem nevarnostni objekt. Tudi zavarovancev je
lahko veĉ11;
upraviĉenec kot oseba, ki ima pravico do odškodnine.
2.4.4 Elementi zavarovalnega razmerja
Premija je prispevek zavarovalcev zavarovalnici za prejeto zavarovalno kritje (Flis,
1999, str. 77). Plaĉan znesek, ki ga plaĉujejo zavarovanci, imenujemo kosmata
(bruto) premija12 (Pirš, 2000, str. 28).
Zavarovalnina oziroma odškodnina je dajatev oziroma storitev zavarovalnice, ki je
doloĉena v zavarovalni pogodbi (SSKJ, 1991, str. 803).
Zavarovalna vsota je ponavadi vrednost zavarovanega premoţenja in do njene višine
zavarovalnica jamĉi za škodo (Ivanjko et al., 1999, str. 36).
Zavarovalni dogodek je krit v zavarovalni pogodbi, posledica takega dogodka je
škoda, vzrok za njo pa tveganje. Nek predmet lahko zavarujemo le v primeru, ko so
izpolnjeni naslednji trije pogoji (Bijelić, 1998, str. 5–6):
dogodek mora biti v prihodnosti negotov in neodvisen od zavarovalĉeve volje,
tveganje je mogoĉe ovrednotiti in
škodo je mogoĉe oceniti.
Zavarovalna polica je listina, ki dokazuje obstoj zavarovalne pogodbe in je dokaz o
dani obljubi (Ivanjko, 1999, str. 128).
Za razumevanje zavarovanja je dobro vedeti, kaj pomeni tveganje, kajti brez tega ne
bi bilo potreb po zavarovanju (Hart et al., 1996, str. 1). Tveganje oziroma riziko je
nevarnost delovanja sluĉajne in škodljive uresniĉitve zavarovane dejavnosti na
predmet zavarovanja v prihodnosti (Bijelić, 1998, str. 6). Riziko13 je moţnost
nastanka škode in škoda je uresniĉenje rizika (Pirš, 2000, str. 19).
10

Na primer zakonca, ki skleneta premoţenjsko zavarovanje za stanovanje, hišo ali motorna vozila.
Sklenitelj premije oziroma zavarovalec je na primer društvo ali šolska uprava, zavarovancev pa je
seveda veĉ, v navedenih primerih so ĉlani društev ali uĉenci.
12
Strukturo zavarovalne premije si lahko pogledate v prilogi 1.
13
Višina sredstev, ki jih zavarovalnica mora zbrati za kritje rizikov v posamezni nevarnostni skupini
(portfelju) temelji na verjetnostnem raĉunu, ki jih izraĉunajo aktuarji (Pirš, 2000, str. 20).
11

11

2.5 VRSTE ZAVAROVANJ
Na grobo delimo vrste zavarovanj14 na osebna in premoţenjska zavarovanja.
2.5.1 Osebna zavarovanja
Osebna zavarovanja delimo na ţivljenjska in nezgodna (Ivanjko et al., 1999, str. 64).
Ţivljenjsko zavarovanje se sklene, ĉe ţelimo zavarovati ĉlovekovo ţivljenje. V
primeru, da pride do pogodbenega dogodka (smrt ali doţivetje), je zavarovalnica
dolţna izplaĉati zavarovalno vsoto (Bijelić, 1998, str. 214). V ţivljenjsko zavarovanje
spada tudi rentno zavarovanje, ki ga pogosto zamenjujejo z rentnim varĉevanjem pri
bankah, med njima pa je bistvena razlika, saj banke ne nosijo rizika smrti ali drugih
rizikov, zato so lahko izplaĉila pri banki višja (Ivanjko, 1999, str. 66). Namen
ţivljenjskega zavarovanja ni zgolj zavarovanje, ampak tudi varĉevanje, ki nam
zagotavlja socialno varnost (Budimir, 2008, str. 25).
Nezgodno zavarovanje je razmerje, pri katerem zavarovalnica jamĉi, da bo
zavarovancu ali drugemu upraviĉencu izplaĉala zavarovalno vsoto v primeru nezgode
(smrt ali invalidnost), predvidene s pogodbo, ĉe je nastala v ĉasu trajanja
zavarovanja. Poznamo individualno in kolektivno nezgodno zavarovanje (Ivanjko,
1999, str. 24).
2.5.2 Premoţenjska zavarovanja
Premoţenjsko zavarovanje imenujemo tudi škodno zavarovanje in ga delimo na
(Ivanjko, 1999, str. 22):
zavarovanje stvari in
zavarovanje premoţenjskih pravic (kot na primer kreditno zavarovanje,
zavarovanje pred odgovornostjo lastnikov motornih vozil ipd.)
Glede na naĉin urejanja zavarovanja, zlasti njegovega nastanka, loĉimo (Ivanjko,
1999, str. 22):
obvezna (zakon obvezuje sklenitev zavarovanja za doloĉene stvari oziroma
osebe) in
prostovoljna zavarovanja15 (so prosta izbira zavarovanca).
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Bolj podrobno delitev zavarovalnih vrst v zavarovalne skupine si lahko pogledate v prilogi 2.
Pravimo jim tudi dopolnilna zdravstvena zavarovanja in krijejo razliko ali del razlike celotnih stroškov
zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije (ZZavar-UPB2, 2. ĉlen).
15
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2.6 GLAVNE FUNKCIJE ZAVAROVANJA
Glavne funkcije zavarovanja so (Boncelj, 1983, str. 180–195):
ustvarjanje gospodarske varnosti, ki se vzpostavi ob gotovosti, da bo morebitna
škoda nadomešĉena;
izravnavanje nevarnosti z izvajanjem ustreznega prostorskega in ĉasovnega
zavarovalnega financiranja. Zavarovalnica mora imeti zadostne varnostne rezerve,
kar doseţe z izravnavanjem nevarnosti v ĉasu (Pirš, 2000, str. 21);
Šele kombinacija zgoraj navedenih funkcij ustvarja zavarovanje, pri ĉemer je
ustvarjanje gospodarske varnosti cilj, izravnavanje nevarnosti pa sredstvo za ta cilj.
odpravljanje motenj v gospodarskem funkcioniranju, ki se izvaja s pomoĉjo
zavarovanja, saj potem zavarovalnica prevzame oziroma nadomešĉa morebitne
posledice gospodarske škode16;
ohranjanje nepretrganosti narodnogospodarskega procesa. Ĉe pride do škode na
nevarnostnem objektu, se pretrga narodnogospodarski proces na škodo
narodnega gospodarstva, kar zopet prepreĉimo, vsaj deloma, z zavarovanjem;
ohranjanje ţivljenjske ravni. Doseţemo jo z zavarovanjem in s tem vzpostavljamo
ţivljenjsko raven posameznika in njegove druţine v prejšnje stanje, deloma ali
celo v celoti, kar tudi vpliva na gospodarstvo, saj se ob izgubi posameznega
dohodka zmanjša kupna moĉ in hkrati odtok v narodno gospodarstvo, ki vzdrţuje
obstojeĉo raven proizvodnje in ohranja narodnogospodarski proces.
2.7 NAJPOMEMBNEJŠA NAČELA POSLOVANJA V ZAVAROVALNIŠTVU
Najpomembnejša naĉela v poslovanju v zavarovalništvu so (Bijelić, 1998, str. 275–
285):
naĉelo varnosti zavarovalnica zagotavlja s tem, da lahko zavarovancem brez teţav
nadomesti posamiĉne velike in masovne škode, ki se morda nepriĉakovano
pojavijo;
naĉelo likvidnosti je vzpostavljeno, ko zavarovalnica razpolaga s tekoĉimi sredstvi
tisti trenutek, ko je obveznost za izplaĉilo odškodnine dospela, torej da je
zavarovatelj zmoţen odplaĉevati škodo v vsakem trenutku in tudi v velikem
nepriĉakovanem obsegu;
naĉelo rentabilnosti je razmerje med doseţenim finanĉnim rezultatom in skupnimi
prihodki sredstev zavarovanja, kar se kaţe kot dobiĉek ali izguba.
16

Zavarovalnica z nadomestitvijo neposredne škode omogoĉa vzpostavitev prizadetega nevarnostnega
objekta in s tem nadaljevanje dotlej onemogoĉene, na ta objekt vezane gospodarske dejavnosti.
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2.8 KRATKA ZGODOVINA ZAVAROVANJA V SVETU IN V SLOVENIJI
Zaĉetki zavarovalništva so se pojavljali ţe v ĉasu zakonodaje kralja Hamurabija (1700
pr. n. št.) v Babilonu. Vodje karavan so se za vrednejše tovore dogovorili, da si bodo
delili stroške izgube v primeru napada na karavano. Ţe takrat je bil viden element
vzajemnosti, kar je bistvena sestavina sodobnega zavarovanja (Flis, 1999, str. 8).
Zavarovanje se je razvilo tudi kasneje na podroĉju Sredozemlja. Uporabljali so ga
tako, da so razdelili nevarnost na udeleţence zavarovanega objekta. Institut
generalne havarije, ki se je razvil na otoku Rodosu 200 let pr. n. št., je na zelo
zanimiv naĉin zavaroval riziĉno skupnost ladjarjev pri pomorskem trgovanju. V
primeru, da je ladjar med potovanjem bil prisiljen vreĉi del tovora v morje, so vsi
udeleţenci sorazmerno trpeli škodo. Institut je bil kasneje pravno izoblikovan in se še
danes ponekod pojavlja v pomorskem pravu (Kratka zgodovina zavarovanja, 2009).
Na še bolj izviren in preprost naĉin so kitajski trgovci za prevoz preko nevarnih
predelov reke Jangcekjang zloţili blago posameznega lastnika na veĉ ĉolnov. V
primeru brodoloma enega od ĉolnov bi vsak trgovec izgubil le del blaga namesto
vsega, ĉe bi bil ĉoln naloţen le z njegovim blagom (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 40).
Ţe 100 let pr. n. št. se v zgodovinskih dokumentih pojavljajo posmrtne blagajne, v
katerih se zbirajo sredstva za kritje pogrebnih stroškov. Najstarejši statut posmrtne
blagajne je znan iz Lanuvia blizu Rima, v kateri so se zdruţevali predvsem rimski
vojaki in njihovi sorodniki (Ivanjko, 1999, str. 25).
Najstarejša zavarovalna pogodba doslej izvira iz Genove v Italiji. Sklenjena je bila v
obliki notarskega akta za pomorsko zavarovanje leta 1367. Prva zdravstvena
blagajna, predhodnica današnjega zdravstvenega zavarovanja, je bila leta 1567
ustanovljena v Münchnu. Hamburško poţarno zavarovanje je bilo leta 1591
ustanovljeno s pogodbo za 101 lastnika hiš. V primeru poţara se je vsak udeleţenec
zavezal, da bo prispeval 1 % vrednosti uniĉene hiše lastniku le-te. Najstarejša
zavarovalnica na svetu, Hamburger Feuerkasse, je prva poţarna zavarovalnica,
ustanovljena 1676, in deluje še danes (Kratka zgodovina zavarovanja, 2009). Prva
zavarovalnica na Slovenskem se je ustanovila leta 1766 v Trstu. Zavarovalne druţbe
so se najprej uveljavile v najpomembnejših dejavnostih za razvoj zavarovalništva, in
sicer v pomorstvu in trgovini (Škufca, 2003, str. 10).
Zavarovalnica Lloyd je bila ustanovljena leta 1700 v Londonu in je v bistvu zdruţenje
posameznikov, ki so v primeru nastanka škodnega dogodka zavezani poravnati del
škode (Kratka zgodovina zavarovanja, 2009). Po njenem vzoru se je leta 1833 tudi v
Sloveniji ustanovil avstrijski Lloyd, v katerem je sodelovalo sedem trţaških
zavarovalnic. Za trgovce in zavarovalnice je bil vir informacij o trgovini in ladijskem
prometu glavnih pristanišĉ, s katerimi je bil povezan Trst. Vodil je tudi evidenco o
gibanju ladij trţaškega pristanišĉa. Trţaško pomorsko zavarovalništvo se je razširilo
tudi na druge zavarovalne panoge in tako se je leta 1822 v Trstu ustanovila Azienda
Assicuratrice kot delniška druţba in je zavarovala tudi proti ognju. Najveĉja med
dotedanjimi zavarovalnicami je nastala leta 1831 pod imenom Assicurazioni generali
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austroitaliche, in sicer kot delniška druţba, ki je zavarovala pomorski, reĉni in
suhozemni promet, proti poţaru in toĉi ter imela tudi ţivljenjsko zavarovanje.
Riunione adriatica di sicurita je nastala leta 1838, zavarovala je proti poţaru in
nesreĉam v prometu. Svoje delovanje je razširila po vsem avstrijskem cesarstvu.
Na Slovenskem se je najprej in najbolj razvilo poţarno zavarovanje, saj so bile
najpogostejše in katastrofalne poţarne škode, med drugim zaradi neustrezne gradnje
hiš, ki so bile sredi 19. stoletja še preteţno lesene in krite s slamo.
Prva slovenska zavarovalnica, Zavarovalna banka Slovenije, ustanovljena leta 1872,
je po dveh letih propadla in povzroĉila veliko gospodarsko in politiĉno škodo. Šele
leta 1900 se je na pobudo dr. Janeza E. Kreka ustanovila Vzajemna zavarovalnica v
Ljubljani (Škufca, 2003, str. 10–12).
Za razvoj zavarovanja je pomembno predvsem 19. in 20. stoletje, ko so v Evropi
nastajale pravne podlage za podjetniško organiziranje zavarovalne dejavnosti. S
pomoĉjo sprejemanja predpisov s strani drţav je bilo mogoĉe razviti zavarovalstvo
kot pomembno gospodarsko dejavnost. Tako zavarovalstvo je pomembno tudi za
drţavo, saj skrbi za socialno varnost ljudi (Kratka zgodovina zavarovanja, 2009).
2.9 STANJE ZAVAROVALNIŠTVA V EVROPSKI UNIJI IN V SLOVENIJI
2.9.1 Stanje v Evropski uniji
V Sloveniji se je povpreĉno število zaposlenih na zavarovalnico poveĉalo in je skoraj
še enkrat veĉje od povpreĉja v EU. Kljub temu se je znesek premije na zaposlenega
od leta 2006 poveĉal za 8,5 %, tj. 312.335 EUR. kar je štirikrat manj kot v Belgiji
(Statistiĉni zavarovalniški bilten, 2008, str. 71).
Zavarovanje daje velik prispevek k evropski gospodarski rasti in razvoju. Evropski
zavarovatelji ustvarjajo dohodek od premij za 1.122 milijard EUR, zaposlujejo veĉ kot
milijon ljudi in vloţijo veĉ kot 7.200 milijard EUR v gospodarstvo. Kakor vidimo v
tabeli 1, so na evropskem zavarovalniškem trgu, kakor je objavila CEA17, celotne
premije rasle realno za 1,2 % v letu 2007, kar je manj kot dve pretekli leti, ko so
zrasle za 6,5 %. Upoĉasnitev rasti je v veliki meri posledica konkurence med
zavarovalnicami, zlasti v sektorju neţivljenjskih zavarovanj, ter med razliĉnimi
finanĉnimi sektorji. Pri ţivljenjskem zavarovanju se je rast ravno tako upoĉasnila, in
sicer za samo 1,7 % (700 milijard EUR) realno, kar je manj kot preteklo leto, ko je
znašala 6,7 %. Po znatnem 6,2 % poveĉanju v letu 2006, predvsem zaradi
privatizacije na podroĉju zdravstvenega sistema na Nizozemskem, se je rast
17

CEA je Evropsko zdruţenje za zavarovanja in pozavarovanja. Njene ĉlanice so: 15 starih drţav ĉlanic,
ki so Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemĉija, Grĉija, Irska, Italija, Luksemburg,
Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska in Velika Britanija ter 12 novih drţav ĉlanic, ki so Bolgarija,
Ciper, Ĉeška, Estonija, Madţarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovenija in Slovaška.
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neţivljenjskih premij upoĉasnila na 0,4 % realno, skupaj 423 milijard EUR v letu
2007. Celotne premije ţivljenjskih zavarovanj ĉlanic CEA zavzemajo v letu 2007 62,3
% celotnih premij, neţivljenjska pa 37,7 %.
V prihodnosti naj bi starajoĉe se prebivalstvo, davĉne spodbude za pokojninsko
varĉevanje in zmanjšanje socialnih ugodnosti privedlo do nadaljnje rasti ţivljenjskih
zavarovanj.
Leto 2007 je bilo zaznamovano s hudimi poplavami v Veliki Britaniji, medtem ko je
vihar Kyrill povzroĉil nekaj škode v severni Evropi. Glede na raziskavo GDV5 je bil
Kyrill ena najbolj dragih škod v zgodovini nemške zavarovalne industrije. V
prihodnosti je verjetno, da bodo podnebne spremembe še naprej vplivale na
zavarovanje lastnin in še zlasti na ceno kritij naravnih katastrof. Gospodarska
recesija, ki je prizadela ZDA v letu 2007, je imela pomemben vpliv na finanĉni sektor
po vsem svetu prek razliĉnih vrst vrednostnih papirjev, na upadanje nepremiĉninske
stopnje in niţje kakovosti posojil. Upoĉasnitev gospodarske rasti je bila najbolj
izrazita v ZDA in na Japonskem (European Insurance In Figures October 2008a, str.
3–32).
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Tabela 1: Celotne premije v CEA

DRŢAVA
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Švica
Ciper
Češka
Nemčija
Danska
Estonija
Španija
Finska
Francija
Velika
Britanija
Grčija
Hrvaška
Madţarska
Irska
Islandija
Italija

Celotne
premije
15.878
31.440
769
30.437
695
4.799
163.200
20.110
434
54.539
15.046
194.310

295.045
4.686
1.235
3.701
17.672
398
99.116
Liechtenstein*
4.311
Litva*
419
Luksemburg
12.243
Latvija*
293
Malta
349
Nizozemska
75.950
Norveška
12.965
Poljska
11.580
Portugalska
13.749
Romunija
2.018
Švedska
25.083
Slovenija
1.893
Slovaška
1.714
Turčija
6.110
CEA
1.122.187

Stopnja rasti
07/06 za
celotne
premije
Prilagojeno z
inflacijo
-0,3 %
3,8 %
25,3 %
0,6 %
8,0 %
5,7 %
-1,4 %
5,6 %
43,0 %
0,4 %
-0,9 %
-3,0 %

Deleţ
drţave-skupno
2006

2007

1,4
2,7
0,1
2,9
0,1
0,4
14,9
1,7
0,03
4,9
1,4
18,1

1,4
2,8
0,1
2,7
0,1
0,4
14,5
1,8
0,04
4,9
1,3
17,3

8,1
5,0
7,6
3,8
6,4
10,9
-8,8

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

% 24,6 % 26,3 %
% 0,4 %
0,4 %
% 0,1 %
0,1 %
% 0,3 %
0,3 %
% 1,5 %
1,6 %
% 0,03 % 0,04 %
% 9,8 %
8,8 %
0,4 %
0,4 %
0,04 % 0,04 %
-7,2 % 1,2 %
1,1 %
0,03 % 0,03 %
20,0 % 0,03 % 0,03 %
2,5 % 6,7 %
6,8 %
7,4 % 1,1 %
1,2 %
13,9 % 0,9 %
1,0 %
2,3 % 1,2 %
1,2 %
42,5 % 0,1 %
0,2 %
6,5 % 2,1 %
2,2 %
5,7 % 0,2 % 0,2 %
7,9 % 0,1 %
0,2 %
4,0 % 0,5 %
0,5 %
1,2 % 100 % 100 %

Stopnja rasti
07/06 za
ţivljenjska
zavarovanja

Stopnja rasti
07/06 za
premoţenjska
zavarovanja

Prilagojeno z
inflacijo
-1,8 %
4,4 %
18,0 %
1,8 %
8,9 %
11,4 %
-1,6 %
7,8 %
100,3 %
-2,3 %
-0,6 %
-4,5 %

Prilagojeno z
inflacijo
0,9 %
2,3 %
11,3 %
-0,8 %
7,3 %
2,2 %
-1,4 %
1,2 %
18,9 %
2,5 %
-1,8 %
0,9 %

11,3
5,1
10,9
12,0
10,5
-43,3
-13,2

%
%
%
%
%
%
%
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%
%
%
%
%
%
%

-8,0 %

-0,5 %

31,8 %
1,6 %
11,3 %
17,9 %
4,4 %
59,9 %
11,4 %
8,5 %
11,7 %
-11,7 %
1,7 %

2,6 %
3,0 %
1,0 %
8,7 %
-2,0 %
38,2 %
-3,2 %
4,4 %
1,0 %
6,7 %
0,4 %

Vir: European Insurance In Figures October 2008 (2008b, 07_Basic data)
*Ni podatkov za leto 2007.

-0,7
4,9
6,4
-4,6
-6,6
12,8
-0,6

2.9.2 Stanje v Sloveniji
V Sloveniji se je bruto domaĉi proizvod (v nadaljevanju BDP) leta 2007 rekordno
poveĉal, saj je stopnja njegove rasti znašala realnih 6,1 %, kar je najveĉ v zadnjih 17
letih. Slovenska zavarovalna dejavnost se uspešno razvija, kar potrjujejo podatki o
zbranih bruto obraĉunanih premijah in kosmatih odškodninah, saj so zavarovalne
ĉlanice SZZ18 leta 2007 zbrale za 1,89 milijarde EUR bruto obraĉunane premije, kar je
za 9,8 % veĉ kot preteklo leto. Prirastek ni sicer tolikšen kot leta 2006, veĉji pa je od
prirastka odškodnin, katerih znesek se je leta 2007 v primerjavi s preteklim letom
poveĉal za 8,3 %, kar znaša dobro milijardo EUR, zato se je škodni rezultat nekoliko
izboljšal. Zavarovalna gostota19 se je od leta 2006 zmanjšala še vedno dva do trikrat
manj kot v bolj razvitih ĉlanicah EU. Velja omeniti, da se najveĉ zavarovanj proda pri
zavarovalnih zastopnikih in posrednikih, poveĉuje pa se deleţ sklenjenih zavarovanj v
bankah, ki v Evropi predstavlja manj kot 10 %. Zaposlenih je v zavarovalništvu ţe
veĉ kot 6.000 oseb, kar je za 1,3 % vseh zaposlenih v Sloveniji.
Deleţ premije ţivljenjskih zavarovanj v vsej premiji vztrajno narašĉa in predstavlja ţe
32,17 % vsega portfelja. Narašĉanje se bo še nadaljevalo, predvsem zaradi uspešne
prodaje ţivljenjskih zavarovanj, ki so vezane na investicijske sklade. Deleţ ţivljenjskih
zavarovanj v vsej premiji je v Sloveniji še vedno dvakrat manjši kot v EU. Bruto
obraĉunana premija le-teh zavzema ţe 1,8 % BDP. Še vedno pa se zbere najveĉ
premij z neţivljenjskim oziroma premoţenjskim zavarovanjem. Z ţivljenjskimi
zavarovanji so leta 2007 zbrali za 609 milijonov EUR bruto obraĉunanih premij, za
premoţenjska pa 1,28 milijarde EUR bruto obraĉunanih premij. Sicer pa se
premoţenjska zavarovanja vztrajno zniţujejo na raĉun ţivljenjskih zavarovanj.
Iz tabele 2 je razvidno, katere in koliko zavarovalnic je leta 2008 delovalo na
zavarovalnem trgu, zraven so navedene še njihove bruto obraĉunane zavarovalne in
pozavarovalne premije. V letu 2008 je priĉakovati poveĉanje ĉlanstva, saj se za
poslovanje na slovenskem zavarovalnem trgu zanimajo tudi zavarovalnice iz EU in s
tem bo na voljo pestrejša paleta zavarovalnih proizvodov, zaradi ĉesar poslediĉno
lahko priĉakujemo nadaljnjo rast bruto obraĉunane premije za pribliţno 10 %. Velja
omeniti, da v tujini deluje pet slovenskih zavarovalnih oziroma pozavarovalnih druţb,
med njimi je najbolj prodorna zavarovalnica Triglav (Statistiĉni zavarovalniški bilten,
2008, str. 13–18).

18

Delo SZZ usmerja in nadzoruje Svet zdruţenja. Direktor le-tega vodi strokovne sluţbe in je
odgovoren za izvrševanje sklepov sveta SZZ ter za udejanjanje naĉrtov, ki jih sprejema najvišji organ,
to je skupšĉina. Pri svojem delu se povezuje v mednarodna strokovna zdruţenja, kot so Evropsko
zdruţenje zavarovalnih zdruţenj (CEA), Svet birojev zelene karte (COB) in Mednarodno zdruţenje za
pomorska in transportna zavarovanja (IUMI).
19
Z zavarovalno gostoto ali bruto obraĉunano premijo na prebivalca izraţamo, koliko prihodka so
prebivalci v povpreĉju namenili zavarovalnim premijam.
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Tabela 2: Zavarovalne in pozavarovalne druţbe, ki so dne 30. junija 2008
delovale v Sloveniji z bruto obračunanimi zavarovalnimi in
pozavarovalnimi premijami
Zavarovalne in pozavarovalne druţbe
Kompozitne zavarovalnice:
Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana
Adriatic Slovenica, Zavarovalna druţba, d. d., Koper
Zavarovalnica Maribor, d. d., Maribor
Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto
Generali, Zavarovalnica, d. d., Ljubljana
Merkur zavarovalnica, d. d., Ljubljana
GRAWE, Zavarovalnica, d. d., Maribor
Victoria-Volksbanken, d. d., podruţnica, Maribor
Wiener Städtische zavarovalnica, d. d., podruţnica, Ljubljana**
Allianz Hungaria ZRT, podruţnica, Ljubljana**
Zürich Insurance Ireland Ltd. Global Corporate Ireland**
Specializirane zavarovalnice:
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Ljubljana
KD Ţivljenje, zavarovalnica, d. d., Ljubljana
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Koper
NLB Vita, ţivljenjska zavarovalnica, d. d., Ljubljana
SID – Prva kreditna zavarovalnica, d. d., Ljubljana (SID – PKZ)
ARAG, Zavarovanje pravne zašĉite, d. d., Ljubljana
Prva osebna zavarovalnica, d. d.**
Druge članice SZZ:
Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d. d., Ljubljana (KAD)
Sklad obrtnikov in podjetnikov, Ljubljana (SOP)
Pozavarovalnice:
Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana
Pozavarovalnica Triglav RE, d. d., Ljubljana

V milijonih €*

Vir: Statistiĉni zavarovalniški bilten (2008, str. 18)
*Zneski so grobo zaokroţeni navzgor.
**Še niso ĉlanice SZZ in podatkov o bruto obraĉunanih zavarovalnih premijah ni.
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708
251
234
58
55
41
36
0,53

227
57
52
36
14
1,2

118
4
119
88

Iz slike 2 je razvidno, da slovenski zavarovalni trg obvladuje zavarovalnica Triglav,
saj je njen trţni deleţ kar 37,36 %. Moĉno trţno koncentracijo predstavljajo tri
najveĉje zavarovalnice in obvladujejo 62,97 % slovenskega zavarovalnega trga, ki pa
poĉasi, vendar vztrajno pada na raĉun veĉanja deleţa nekaterih specializiranih
zavarovalnic, predvsem ţivljenjskih. Pri nekaterih zavarovalnicah trţni deleţ še ni
dosegel desetih odstotkov, vendar so se doloĉene med njimi odlikovale po veliki rasti
poslovne uĉinkovitosti, ki jo v biltenu merijo s premijo na zaposlenega, kar kaţe, da
je prihodnost na strani specializiranih zavarovalnic (Statistiĉni zavarovalniški bilten,
2008, str. 9–53).
Slika 2: Celotni trţni deleţ in trţni deleţ glede na ţivljenjsko in
neţivljenjsko zavarovanje glede na skupni znesek bruto obračunanih
premij 14 zavarovalnic, ki so poslovale po ZZavar na slovenskem
zavarovalnem trgu v letu 2007
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vsa zavarovanja

življenjska zavar.

neživljenjska zavar

Vir: Statistiĉni zavarovalniški bilten (2008, str. 19–20)
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3 OPREDELITEV RAČUNOVODSTVA
3.1 RAČUNOVODSTVO NA SPLOŠNO

»Osnovni namen raĉunovodstva, je pomoĉ pri odloĉanju. Zato mora raĉunovodstvo
obravnavati informacije, ki jih potrebujejo odloĉevalci. Oblikovati mora uporabne
informacije, potrebne za oblikovanje poslovnih odloĉitev« (Mayr, 2007, str. 21).
Raĉunovodstvo spremlja in prouĉuje v denarni merski enoti izraţene pojave, ki so
povezani s poslovanjem kakega poslovnega sistema. Pod poslovanje v najširšem
pomenu spada nakupovanje prvin, proizvajanje in prodajanje proizvodov,
nakupovanje in prodajanje blaga ter opravljanje storitev. Poslovni sistem pa je od
okolja razmejena in zaokroţena smiselna celota, ki se ukvarja s poslovanjem.
Raĉunovodstvo je:
odprt sistem, saj je odvisen od odloĉanja na podlagi sprejetih naĉel. Predvsem
zaradi povezanosti z okoljem ni vnaprej doloĉeno;
sestavljen sistem, ki obsega veliko število podsistemov in predpostavlja veliko
število zavestnih upravljalnih in poslovodnih pobud;
nedeterminiran sistem, kajti o vseh dejstvih, ki vplivajo na njegovo prihodnje
obnašanje nimamo informacij;
dinamiĉen sistem, saj se njegov ustroj in delovanje nenehno spreminjata.
Z vzpostavljenim poslovnim sistemom ljudje uresniĉujejo svoje osebne ali širše cilje.
Za poslovni sistem je treba zagotoviti financiranje, pri ĉemer je kapital njegovo
lastniško financiranje, dolgovi pa njegovo nelastniško financiranje (Turk in Melavc,
2001, str. 11–12).
Raĉunovodstvo se deli na stroškovno, finanĉno in poslovodno raĉunovodstvo (Mayr,
2007, str. 21).
Stroškovno raĉunovodenje raĉunovodsko spremlja in presoja notranje poslovanje,
finanĉno raĉunovodenje pa raĉunovodsko spremlja in presoja zunanje poslovanje, ki
povzema podatke o notranjem poslovanju.
Pod finanĉno raĉunovodenje spada (Turk et al., 2004a, str. 27):
glavno (sintetiĉno) raĉunovodenje, usmerjeno k raĉunovodskim izkazom
(bilanci stanja, izkazu poslovnega izida, izkazu finanĉnega izida in izkazu
gibanja kapitala) in
podroĉna (analitiĉna) raĉunovodenja denarnih sredstev, terjatev, finanĉnih
naloţb, kapitala, dolgoroĉnih rezervacij in dolgov.
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Finanĉno raĉunovodstvo je usmerjeno v preteklost, prikazuje dejanske poslovne
dogodke in ne upošteva predvidenih transakcij. Pripravlja raĉunovodska poroĉila,
namenjena predvsem zunanjim uporabnikom in za oblikovanje osnov za obdavĉitev.
Stroškovno raĉunovodstvo meri, evidentira, naĉrtuje stroške razliĉnih poslovnih
aktivnosti in je namenjeno predvsem podjetju. Je razĉlenitveno raĉunovodstvo
notranjega podroĉja poslovanja, ki raĉunovodsko spremlja in prouĉuje stroške in
uĉinke pri poslovnem procesu, poslovni izid posameznih delov celote, poslovanje
organizacijskih enot in prvine poslovnega procesa od trenutka, ko so ţe na voljo.
Za poslovodstvo nista dovolj le stroškovno in finanĉno raĉunovodstvo, saj le-to
potrebuje tudi neraĉunovodske informacije, kar pa upošteva posebna oblika
raĉunovodstva, in sicer poslovodno raĉunovodstvo. To pridobiva, obdeluje in
prikazuje informacije, ki jih potrebujejo vodje za oblikovanje svojih odloĉitev.
Potrebne podatke ĉrpa iz vseh virov, ki so razpoloţljivi, in je prilagojeno potrebam
poslovodenja. Prednost daje hitro pridobljenim potrebnim informacijam pred
natanĉnostjo le-teh. Osnovni cilj je na podlagi informacij, ki jih dobimo, oblikovati ĉim
kvalitetnejšo podlago za oblikovanje poslovnih odloĉitev. Poleg navedenih je njegova
naloga tudi nadzor nad izvajanjem. Poslovodno raĉunovodstvo je preoblikovan del
stroškovnega in tudi finanĉnega raĉunovodstva, pri tem pa ne zanemarja še drugih
podatkov in informacij, ki prispevajo k oblikovanju kvalitetnejših informacij
(informacije okolja, informacije o kadrih, trţne informacije itd.). Usmerjeno je v
sedanjost in prihodnost, ni nujno da je dokumentirano, je neformalno in neobvezno
ter ni dostopno strankam (Mayr, 2007, str. 21–23).
Raĉunovodenje presega knjigovodenje, zato je razumljivo, da imamo v vseh teh
primerih opravka še z raĉunovodskim predraĉunavanjem, raĉunovodskim
nadziranjem in raĉunovodskim prouĉevanjem (Turk et al., 2004a, str. 27).
Zavarovalnica je po ZZavar dolţna voditi poslovne knjige, sestavljati knjigovodske
listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati raĉunovodska poroĉila v skladu
z ZGD in drugimi predpisi, pri tem mora upoštevati raĉunovodske in finanĉne
standarde in naĉela ter splošne raĉunovodske predpostavke. ZZavar zavarovalnici
nalaga vodenje poslovnih knjig, dokumentacije in drugih evidenc tako, da je moţno
kadar koli preveriti, ali zavarovalnica posluje po pravilih o obvladovanju tveganj. AZN
predpisuje kontni okvir in sheme izkazov zavarovalnic. Raĉunovodski izkazi in
poslovno poroĉilo se sestavljajo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
Zavarovalnica mora AZN predloţiti poleg letnega poroĉila tudi mnenje pooblašĉenega
aktuarja glede pravilnosti izraĉunavanja premij in tehniĉnih rezervacij. Predloţiti mora
revidirane raĉunovodske izkaze, ki jih revidirajo pooblašĉeni revizorji. Notranja
revizija izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in s tem
preverja, ĉe zavarovalnica posluje v skladu z zakonom (ZZavar-UPB2, 155.-163.
ĉlen). Zavarovalnica mora voditi poslovne knjige ter sestavljati raĉunovodske izkaze
in poslovna poroĉila loĉeno za posle v skupini ţivljenjskih in premoţenjskih
zavarovanj. Raĉunovodske izkaze je dolţna sestavljati tako, da so rezultati prikazani
loĉeno za vsako od zavarovalnih skupin (ZZavar-UPB2, 14. ĉlen).
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3.2 RAČUNOVODSKE FUNKCIJE

Raĉunovodske funkcije bodo podrobneje opisane v nadaljevanju, na sliki 3 pa so
grafiĉno prikazane z informacijskimi podroĉji nalog.
Slika 3: Funkcije računovodenja in informacijska področja nalog
Obravnavanje podatkov o prihodnosti

Obravnotranji
navanje
podatki o izpodatkov
vajanju (tudi o preteraĉunovodski) klosti

Raĉunovodsko
predraĉunavanje
Knjigovodenje

Raĉunovodsko
prouĉevanje

Prouĉevanje podatkov

notranje
informacije za
odloĉanje (tudi
raĉunovodske)

Raĉunovodsko
nadziranje
Nadziranje obravnavanja podatkov

Vir: Turk et al. (2004b, str. 19)
3.2.1 Knjigovodstvo
Knjigovodstvo je osrednja sestavina raĉunovodstva in je del celotnega obravnavanja
podatkov o preteklosti, torej spremlja le podatke preteklega oziroma dosedanjega
poslovanja poslovnega sistema. Obravnava podatke o vseh ekonomskih kategorijah,
ki jih je mogoĉe izraziti vrednostno, pri ĉemer kot dopolnilne podatke upošteva tudi
naturalne merske enote (na primer teţa, dolţina, število in podobno). Knjigovodstvo
je posebna vrsta evidentiranja poslovanja, ki sistematiĉno zbira, ureja, obdeluje in
shranjuje knjigovodske podatke in informacije ter jih posreduje posameznim
uporabnikom. Zajema vse spremembe, ki se nanašajo na sredstva, obveznosti do
virov sredstev, prihodke in odhodke. Je informacijska podlaga za upravljanje in je
hkrati izhodišĉe za ostale tri funkcije (Hoĉevar et al., 2006, str. 119).
3.2.2 Računovodsko predračunavanje
Predraĉunavanje je proces, v katerem se doloĉijo cilji in naĉini delovanja za
doseganje teh ciljev. Raĉunovodsko predraĉunavanje oziroma naĉrtovanje zbira in
ustaljeno ureja podatke o prihodnosti, kar z uporabo denarne merske enote omogoĉa
prikazovanje prihodnjega poslovanja podjetja. Usmerjeno je v prihodnost in je
temeljni sestavni del raĉunovodstva, ki se ukvarja z vrednostnimi izrazi predvidenih
poslovnih dogodkov, procesov in stanj (Mayr, 2007, str. 93). »Raĉunovodski
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predraĉuni so podlaga za poslovodsko odloĉanje in usklajevanje poslovanja
poslovnega sistema« (Hoĉevar, 2007, str. 201). Pri raĉunovodskem predraĉunavanju
se sestavljajo raĉunovodski predraĉuni, ki zajemajo podatke o naĉrtovanih sredstvih,
obveznostih do virov sredstev, prihodkih in odhodkih, po potrebi so dopolnjeni še s
podatki, izraţenimi v naravnih merskih enotah. Raĉunovodske predraĉune se deli na
veĉ vrst. Glede na uporabnike jih delimo na zunanje in notranje (Mayr, 2007, str.
93).
3.2.3 Računovodsko nadziranje
Raĉunovodsko nadziranje pomaga pri odloĉanju o prepreĉevanju in odpravljanju
napak pri raĉunovodskih postopkih. Ugotavlja pravilnosti in odpravlja nepravilnosti v
vseh delih raĉunovodstva. Njegov cilj je pridobivanje zanesljivih raĉunovodskih
informacij ter veĉja usklajenost poslovanja z notranjimi in zunanjimi merili pravilnosti.
Raĉunovodsko nadziranje se pojavlja kot (Hoĉevar et al., 2000, str. 364):
kontroliranje, ki je predvsem prepreĉevalno, na strokovnem ugotavljanju
dejstev zasnovano vzporedno nadziranje. Z njim se ukvarjajo organi, ki so
organizacijsko vkljuĉeni v nadzirano poslovanje, po naĉelu stalnosti;
revidiranje, ki je predvsem popravljalno, na izvedenskem obnavljanju
zasnovano kasnejše nadziranje. Z njim se ukvarjajo v nadzirano poslovanje
organizacijsko vkljuĉeni organi, ki ne delujejo po naĉelu stalnosti;
inšpiciranje, ki je predvsem popravljalno, na strokovnem ugotavljanju dejstev
zasnovano poznejše nadziranje. Opravljajo ga organi, ki niso vkljuĉeni v
nadzirano delovanje in ne delujejo po naĉelu stalnosti.
3.2.4 Računovodsko proučevanje
Raĉunovodsko prouĉevanje oziroma analiziranje je presojanje in pojasnjevanje stanja
in uspešnosti ali neuspešnosti poslovanja podjetja. Primerja podatke v raĉunovodskih
obraĉunih in predraĉunih, nato ugotavlja odmike med njimi ter vzroke in posledice
teh odmikov. Sestavni del te funkcije raĉunovodstva je tudi oblikovanje predlogov za
izboljšave poslovnih procesov in stanj. Raĉunovodsko analiziranje v glavnem temelji
na raĉunovodskih podatkih. Za kakovostno raĉunovodsko analiziranje potrebujemo
tudi predraĉunske informacije. Ravno primerjava predraĉunskih in obraĉunskih
ekonomskih kategorij omogoĉa informacijsko podlago za presojo o uspešnosti
poslovanja. Najprej je treba podatke zbrati in urediti, da so primerni za analiziranje,
nato podatke analitiĉno obdelamo. Pri tem se uporabljajo metode razĉlenjevanja,
primerjanja, osamljanja, izloĉevanja in strnjevanja. Metode se lahko ponavljajo, se
medsebojno dopolnjujejo in si sledijo v razliĉnem zaporedju.
Pri raĉunovodski analizi le številke ne zadošĉajo, dopolnjene morajo biti tudi z
obrazloţitvijo, saj ugotavlja boniteto prouĉevanih procesov in stanj ter predlaga
izboljšave teh bonitet (Hoĉevar et al., 2000, str. 382–383).
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3.3 VLOGA RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ
3.3.1 Značilnosti dobrih računovodskih informacij
Raĉunovodsko informiranje je predstavljanje raĉunovodskih podatkov in
raĉunovodskih informacij uporabnikom. Njihova konĉna stopnja je knjigovodenje,
raĉunovodsko predraĉunavanje, raĉunovodsko nadziranje in raĉunovodsko
prouĉevanje. Izvaja se z raĉunovodskimi poroĉili, ki vsebujejo raĉunovodske podatke
oziroma raĉunovodske informacije, ki so izraţene v denarnih ali naravnih merskih
enotah. Raĉunovodska poroĉila so pisna, lahko pa so tudi ustna (SRS 30, 2006, od
30.1. do 30.6.).
Za sprejemanje dobrih odloĉitev mora vodstvo organizacije poleg raĉunovodskih
upoštevati tudi druge informacije. Po Chadwikovem (1993, str. 1) mnenju so
raĉunovodske informacije le ena od sestavin procesa poslovodnega odloĉanja, ki
morajo biti uporabljene skupaj z drugimi razpoloţljivimi informacijami. V procesu
odloĉanja raĉunovodske informacije nikakor ne smejo predstavljati zaĉetka in konca
vseh uporabljenih informacij.
Slika 4: Slikovita predstavitev načina posredovanja informacij
1. faza: Ugotoviti uporabnike in informacije, ki jih potrebujejo

2. faza: Pretehtati moţne omejitve

3. faza: Podati in vrednotiti rezultate
Vir: Atrill in Mclaney (1996, str. 141)
Kakor je prikazano na sliki 4, je treba za kakovostne in uporabne informacije
ugotoviti, katere informacije posamezni uporabniki potrebujejo. Nato je treba
pretehtati moţne omejitve, ki bi se pri podajanju informacij utegnile pojaviti. Zadnja
faza je podati ovrednotene rezultate, ki jih tako notranji kot zunanji uporabniki
priĉakujejo ob razkritju informacij. Zagotovljene morajo biti informacije, ki so
uporabne za vse uporabnike raĉunovodskih informacij, s katerimi lahko sprejemajo
poslovne odloĉitve, ki so v interesu lastnikov (Wiley, 2003, str.25).
Znaĉilnosti dobrih in uporabnih raĉunovodskih informacij so (Porter in Norton, 2001,
str. 48–52):

Razumljivost
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Vse, kar naj bi bilo uporabno, mora biti razumljivo, kar je odvisno tudi od
strokovne podlage uporabnika, vendar morajo biti zagotovljene informacije
take, da jih lahko uporabljajo tako strokovnjaki kot laiki.

Relevantnost

Relevantnost informacij pripomore k laţji odloĉitvi uporabnikov. Kot take
pomagajo ovrednotiti pretekle, sedanje in prihodnje dogodke.

Zanesljivost

Zanesljivost se kaţe v tem, koliko se lahko uporabnik zanese na razkrite
informacije20, ki naj bi predstavljale stanje, kakršno je.

Primerljivost

Omogoĉa primerjavo raĉunovodskih izkazov med podjetji, kar ni vedno
mogoĉe zaradi razliĉno uporabljenih metod.

Doslednost

Omogoĉa primerjavo dveh raĉunovodskih obdobij.

Pomembnost

Ukvarja se z velikostjo napake, ki se pojavi v raĉunovodskih informacijah.
Velika napaka je predvsem, ĉe vpliva na presojo uporabnika raĉunovodskih
informacij.

Konservatizem

Konservatizem je še ostanek zaĉetnih dni, ko je bilo osnovno finanĉno poroĉilo
bilanca stanja, na podlagi katere se je osnovni uporabnik (bankir) odloĉil za
odobritev kredita ali proti njegovi odobritvi.
3.3.2 Uporabniki računovodskih informacij
Uporabniki informacij zahtevajo vedno veĉjo uporabnost letnih poroĉil, zanimajo se
za vedno veĉ prostovoljnih razkritij v obliki neraĉunovodskih informacij in novih
pristopov k poroĉanju. Zato se podjetja odloĉajo za razkrivanje veĉ informacij, kot je
zakonsko obvezno. Raĉunovodstvo obstaja z namenom pomagati uporabnikom
raĉunovodskih informacij pri odloĉanju (Atrill in Mclaney, 1997, str.2).
Uporabniki raĉunovodskih informacij so (SRS 30, 2006, od 30.7. do 30.8.):
notranji, ki so
- izvajalci doloĉenih nalog v podjetju in odloĉajo o podrobnostih
izvajanja,
- poslovodstvo v podjetju,
- upravljalni in nadzorni organ v podjetju ter
- zaposleni v podjetju;
zunanji pa so
- lastniki podjetja, ki niso ĉlani njegovih upravljalnih ali nadzornih
organov,
20

Razkrivanje doloĉenih informacij je zakonsko obvezno, podjetje pa se lahko odloĉi za prostovoljna
razkritja.
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- posojilodajalci,
- dobavitelji,
- kupci,
- drţava in
- javnost (tudi tekmeci).
V izkazih druţb je vkljuĉenih veliko postavk, a ena zagotovo ne, kajti te se ne da
ovrednotiti, in sicer je to vrednost ljudi, o ĉemer priĉa kratka pesem21, ki jo je napisal
Milost (2007, str. 48) o pomenu informacij o zaposlenih za moţne vlagatelje kapitala,
med katere spadajo tudi lastniki kapitala, ki s pomoĉjo izkazov presojajo donosnost in
varnost svojih vlaganj.
3.4 TEMELJNI RAČUNOVODSKI IZKAZI
Temeljni raĉunovodski izkazi so naslednji (Turk et al., 2004a, str. 447):
izkaz stanja,
izkaz poslovnega izida,
izkaz gibanja kapitala,
izkaz finanĉnega izida in
razlagalna raĉunovodska pojasnila.
Letni raĉunovodski izkazi v zavarovalnicah, ki so vkljuĉeni v raĉunovodsko poroĉilo,
pa so podobni (SKL 2009, 4. ĉlen):
bilanca stanja,
izkaz poslovnega izida,
izkaz vseobsegajoĉega donosa,
izkaz denarnih tokov in
izkaz sprememb lastniškega kapitala.
Glede na njihove znaĉilnosti jih lahko razvrstimo na (Turk et al., 2004a, str. 449):
raĉunovodske izkaze, ki se nanašajo na doloĉeno toĉko v ĉasu. To je bilanca
stanja (angl. balance sheet), ki je pogosto imenovana tudi izkaz finanĉnega
poloţaja (angl. statement of financial position). Ta raĉunovodski izkaz je
sestavljen iz stanja sredstev, dolgov in kapitala na doloĉen dan;
raĉunovodske izkaze, ki se nanašajo na izbrano obraĉunsko obdobje. To so:
-izkaz poslovnega izida (angl. statement of income), ki prikazuje prihodke in
odhodke, dobiĉek in izgubo ter ĉisti dobiĉek ali ĉisto izgubo,
-izkaz zadrţanega dobiĉka (angl. retained earning statement), pri katerem
organizacija prikazuje spremembe zadrţanega ĉistega dobiĉka,
-izkaz finanĉnega izida (angl. statement of cash flow), ki prikazuje tokove iz
21

Navajam jo v prilogi 3.
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poslovne dejavnosti, investiranja in financiranja ter
-izkaz sprememb kapitala (angl. statement of changes of equity), ki prikazuje
spremembe kapitala glede na zaĉetno stanje kapitala v obraĉunskem
obdobju.
Zavarovalnica v raĉunovodskih izkazih v stolpce za zneske prejšnjega leta vnaša
podatke iz revidiranih raĉunovodskih izkazov. Denarne zneske, izkazane v
raĉunovodskih izkazih, zaokroţi na en evro (SKL 2009, 10. ĉlen).
3.4.1 Bilanca stanja
Bilanca stanja22 prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetja na
doloĉen dan, zato je le-ta statiĉni raĉunovodski izkaz. Iz nje lahko razberemo, s
kakšnimi sredstvi podjetje razpolaga in s ĉim ta sredstva financira. Tako sredstva
podjetja kot tudi obveznosti do virov sredstev se neprestano spreminjajo – to velja
predvsem za kratkoroĉna sredstva in kratkoroĉne obveznosti.
Bilanca stanja se deli na dve med seboj uravnoteţeni strani, na aktivni strani so
prikazana sredstva, na pasivni pa obveznosti do njih, kar je prikazano na sliki 5
(Hoĉevar et al., 2006, str. 216).
Slika 5: Osnovna shema bilance stanja
BILANCA STANJA
Na dan…
Aktiva
Pasiva

Sredstva

Obveznosti
do virov
sredstev

Vir: Hoĉevar et al. (2006, str. 216)
Obe strani bilance stanja morata biti vrednostno vedno izenaĉeni, ĉemur pravimo
bilanĉno ravnoteţje.
Bilanca stanja ima znaĉilnost kumulative, kar pomeni, da so v njej vidne posledice
preteklih poslovnih odloĉitev podjetja. Posledice teh odloĉitev se kaţejo v višini in
strukturi sredstev in obveznosti do virov sredstev. Kumulativnost bilance se opazi v
bilanci, ki jo sestavimo na zadnji dan leta in je hkrati enaka zaĉetni bilanci stanja,
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Bilanca stanja zavarovalnic bo podrobneje s postavkami prikazana v toĉki 3.5.
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sestavljeni na prvi dan naslednjega leta. To pomeni, da podjetje zaĉne poslovanje z
bilanco stanja, ki ga je imelo zadnji dan leta (Hoĉevar et al., 2006, str. 216).
Velja omeniti, da bilanca stanja le ne kaţe celotne finanĉne slike podjetja, saj ima
doloĉene slabosti, kot so pomanjkanje postavk, zgodovinskih cenitev postavk, pri
katerih se knjiţna vrednost razlikuje od trţne vrednosti, uĉinek narašĉajoĉe osnove in
fleksibilnost raĉunovodske politike (Alexander in Nobes, 2001, str. 371).
3.4.2 Izkaz poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida23 ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza. Poznamo dve
razliĉici prikazovanja izkaza poslovnega izida. Slovenski raĉunovodski standard (v
nadaljevanju SRS) daje prednost drugi razliĉici (ki je anglo-ameriška raĉunovodska
teorija), podjetje pa se lahko odloĉi tudi za prvo razliĉico (ki je nemško-evropska
raĉunovodska šola). Razlika med obema razliĉicama je le v delu ugotavljanja
poslovnega izida (Koletnik in Koţelj, 2005, str. 181).
Izkaz poslovnega izida zavarovalnica sestavi na podlagi knjigovodskih podatkov o
prihodkih in odhodkih v obdobju, za katerega se sestavljajo raĉunovodski izkazi.
Prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu. V izkazu poslovnega
izida se postavke izkazujejo loĉeno za premoţenjska, ţivljenjska in zdravstvena
zavarovanja ter skupno za celotno zavarovalnico. Znotraj omenjene razdelitve se
loĉeno prikaţejo podatki tekoĉega poslovnega leta ter podatki predhodnega
poslovnega leta (SKL 2009, 6. ĉlen). Torej izkaz uspeha v zavarovalnici predstavljajo
prilivi in odlivi, ki se nanašajo na dano tekoĉe leto (obraĉunsko leto). Pri pobiranju
premij je tudi škode, ki se nanašajo na obdobje po obraĉunskem obdobju, potrebno
zavarovati.
Pri izkazu uspeha velja omeniti pomen prenosne, ĉiste in kosmate premije. Pri
prenosni premiji se odloţijo prihodki iz naslova obraĉunanih zavarovalnih premij, kar
pomeni, da ko poberemo premijo v izkazu uspeha, upoštevamo le tisti del, ki se
nanaša na kritje tveganja v tekoĉem letu, ostalo pa damo v prenosne premije.
Kosmata zavarovalna premija je celoten znesek zavarovalne premije, ki je sestavljen
iz funkcionalne premije in obratovalnega dodatka, oziroma bolj preprosto – kosmata
premija predstavlja znesek pobrane premije v danem letu. Ĉista premija je kosmata
zavarovalna premija, zmanjšana za pozavarovalno premijo in prenosno premijo, ki se
znotraj zmanjša s sedanjo prenosno premijo s premijo preteklega leta. Izraĉuna se
po formuli: ĉista premija = kosmata premija – pozavarovalna premija – (prenosne
premije 2009 – prenosne premije 2008).
Med prihodki zavarovalnic so nedvomno najpomembnejši prihodki od zavarovalnih
premij. Ti so izraĉunani iz obraĉunanih kosmatih zavarovalnih premij v obraĉunskem
obdobju, zmanjšanih za pozavarovalni del premij in popravljenih za spremembo ĉiste
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Primer oblike izkaza poslovnega izida je v prilogi 4.
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prenosne premije. V prihodkih so med ostalim tudi zniţanja rezervacij (matematiĉnih,
izravnalnih itn.), prihodki od naloţb in ostali prihodki. Ĉisti odhodki za škode so za
obraĉunsko obdobje obraĉunani stroški škod, kar so v obraĉunskem obdobju
obraĉunani zneski škod, poveĉani za poveĉanja oziroma zmanjšani za zmanjšanja
škodnih rezervacij brez pozavarovalnega deleţa v teh škodah. Ĉiste škode se
podobno kot prej ĉiste premije izraĉunajo z naslednjo formulo: ĉiste škode =
kosmate škode – (škodne rezervacije 2009 – škodne rezervacije 2008) (Ahĉan,
2009).
3.4.3 Izkaz finančnega izida oziroma izkaz vseobsegajočega donosa
Z izkazom finanĉnega izida prikazujemo finanĉno uspešnost. V njem so resniĉno in
pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za
poslovno leto ali medletna obdobja, za katera ga sestavljamo. Uporabnike
raĉunovodskih izkazov zanima tudi, kakšna je sposobnost podjetja ustvarjati denarna
sredstva, kakšne so potrebe podjetja po denarju in kakšna je ĉasovna shema
denarnih tokov. Na podlagi izkaza finanĉnega izida se da ugotoviti potrebe in razloge
za poveĉanje ali zmanjšanje denarnih sredstev v opazovanem obraĉunskem obdobju.
Poznamo dve obliki finanĉnih izkazov. To sta:
dvostranska uravnoteţena bilanca finanĉnega izida, pravimo ji tudi neposredna
metoda, sestavlja se v primeru, ĉe so na voljo podatki o prejemkih in izdatkih;
zaporedni stopenjski izkaz finanĉnega izida, ki se sestavlja po posredni metodi
in se uporablja v primeru, da je treba iz podatkov v dveh zaporednih bilancah
stanja v izkazu poslovnega izida in dodatnih podatkih za vmesno obdobje
izraĉunati podatke o pritokih in odtokih.
Slovenski raĉunovodski standard vzpodbuja sestavljanje prve oblike izkaza
finanĉnega izida (Koletnik in Koţelj, 2005, str. 199–200), torej neposredno metodo,
zavarovalnica pa sestavi izkaz denarnih tokov po drugi obliki oziroma posredni
metodi.
Izkaz vseobsegajoĉega donosa zavarovalnice prikazuje ĉisti dobiĉek oziroma izgubo
obdobja ter prihodke in odhodke vseh sestavin vseobsegajoĉega donosa v obdobju
kot tudi razkritja prilagoditev teh sestavin zaradi prerazvrstitve (SKL 2009, 7. ĉlen).
3.4.4 Izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala oziroma izkaz denarnih tokov zagotavlja informacije o stanjih
in spremembah kapitala ter njegovih sestavin za doloĉeno razdobje. Lahko izkazuje le
razdelitev ĉistega dobiĉka ali poravnavo ĉiste izgube oziroma vse sestavine kapitala,
ki so prikazane v bilanci stanja. Take vrste informacij zanimajo lastnike in upnike
poslovnega sistema (Kokotec - Novak et al., 2002, str. 215).
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3.4.5 Izkaz sprememb lastniškega kapitala
Izkaz sprememb lastniškega kapitala je sestavljen v obliki razpredelnice, v katero se
vnese stanja posameznih sestavin kapitala predhodnega poslovnega leta, zneske
sprememb posameznih sestavin kapitala v obraĉunskem obdobju vkljuĉno z uporabo
ĉistega dobiĉka in pokrivanjem izgube v obraĉunskem obdobju ter stanja posameznih
sestavin kapitala na koncu obraĉunskega obdobja (SKL 2009, 9. ĉlen).
3.4.6 Poslovne knjige in letno poročilo
Poslovne knjige vsebujejo informacije za odloĉanje. So evidenca, v kateri imamo
vpogled v stanje in gibanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, odhodkov in
prihodkov, stroškov in poslovnega izida v poslovnem letu. Vanje se knjiţijo zaĉetna
stanja in spremembe, ki jih povzroĉijo poslovni dogodki. Vnašanje oziroma knjiţenje
teĉe po naĉelih urejenosti in aţurnosti. Vodijo se tako, da imajo naravo in pravno
moĉ javnih listin. Poslovne knjige delimo na temeljne in pomoţne24 (Mayr, 2007, str.
55-57).
Letno poroĉilo je najpomembnejše sredstvo komuniciranja uprave gospodarskih
druţb z lastniki in drugimi interesnimi skupinami podjetja in je pomemben vir
informacij. V njem podjetje predstavi doseţene rezultate in njegovo perspektivo.
Vsebina letnega poroĉila, tj. besedilo, številke in oblika skupaj dajejo vtis resnosti in
zanesljivosti vodstva ter podjetja kot celote. Letno poroĉilo ne le poroĉa, temveĉ tudi
razlaga preteklost in namene za prihodnost (Horvat, 2000, str. 46–73). Njegov
namen je dajati informacije o finanĉnem poloţaju, uspešnosti in spremembah
finanĉnega poloţaja organizacije, ki so koristne za odloĉanje širokega kroga
uporabnikov (Turk et al., 2004a, str. 715).
Za pravoĉasnost in pravilnost izkazov ter poslovnih poroĉil odgovarja uprava
gospodarske druţbe, ki jih je dolţna predloţiti njenim organom v rokih, ki so doloĉeni
z njenim aktom (Turk et al., 2004a, str. 720).
Poslovno poroĉilo v zavarovalnici mora vsebovati uravnoteţeno in celovito analizo
razvoja in izidov njenega poslovanja in finanĉnega poloţaja, ki ustreza obsegu in
kompleksnosti njenega poslovanja. Vsebovati mora poroĉilo o poslovanju
zavarovalnice za poslovno leto ter izbrane raĉunovodske in finanĉne kazalnike
poslovanja (SKL 2009, 19. ĉlen).
Tipiĉne sestavine letnega poroĉila so (Horvat, 2000, str. 74):
uvodni del s strnjenimi poudarki,
splošni del,
raĉunovodski izkazi s pojasnili in poslovno poroĉilo.
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Podrobno delitev poslovnih knjig si lahko ogledate v prilogi 5.
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3.5 POSEBNOSTI BILANCE STANJA V ZAVAROVALNICAH
Zavarovalnica pri vrednotenju postavk sredstev in obveznosti upošteva mednarodne
standarde raĉunovodskega poroĉanja (v nadaljevanju MSRP) (Uredba 1606/2002/ES
in Uredba 1725/2003/ES s spremembami) ter doloĉila Sklepa o spremembah sklepa o
podrobnejšem naĉinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju
raĉunovodskih izkazov (SKL 2006, 2. ĉlen).
V bilanci stanja se v zavarovalnici prikazuje stanje sredstev in stanje obveznosti do
virov sredstev in se sestavi na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja raĉunov,
predpisanih s kontnim okvirom za zavarovalnice. Postavke se v bilanci stanja
izkazujejo loĉeno za premoţenjska, ţivljenjska in dopolnilna zdravstvena zavarovanja
ter skupno za zavarovalnico kot celoto. Znotraj omenjene razdelitve se loĉeno
prikaţejo podatki tekoĉega leta ter podatki preteklega leta (SKL 2009, 5. ĉlen).
Bilanca stanja v zavarovalnici (glej sliko 6) se od bilance stanja drugih gospodarskih
druţb precej razlikuje. Zaradi specifiĉnega poslovanja zavarovalnic v bilanci stanja v
najveĉji meri nastopajo obveznosti in sredstva, namenjena kritju teh obveznosti.
Obveznosti so sestavljene predvsem iz prihodnjih škod, ki naj bi jih ob morebitnem
pojavu pokrila zavarovalnica. Ena izmed pomembnih postavk na pasivni strani bilance
stanja v zavarovalnici so zagotovo zavarovalno-tehniĉne rezervacije za obveznosti, ki
se po predvidevanjih na podlagi sklenjenih zavarovanj utegnejo pojaviti v
prihodnosti. Zaradi njihove nepredvidljivosti je njihova vrednost le ocenjena.
Pokrivanju teh sredstev so namenjena sredstva, ki se nahajajo na aktivni strani
bilance stanja, ta pa so predvsem finanĉne naloţbe z roĉnostjo do datuma poplaĉila
škode (Ahĉan, 2009).
Slika 6: Specifična oblika bilance stanja v zavarovalnici
Kapital
Naloţbe v zemljišĉa,
zgradbe in druge
finanĉne naloţbe …

Zavarovalno
tehniĉne
rezervacije …

Vir: Ahĉan (2009)
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3.5.1 Sredstva
Sredstva so stvari, pravice ter denar in to je tisto, kar gospodarska druţba v
prouĉevanem trenutku ima kot svojo last oziroma tisto, s ĉimer dosega svoj smoter
in cilje svojega delovanja. So premoţenje, ki ima v prouĉevanem trenutku razliĉne
pojavne oblike in jih ţe v naslednjem trenutku utegne spremeniti. Sredstva nam dajo
odgovor na vprašanje »Kaj?« (Turk, 2003, str. 239).
Pod sredstva v bilanci stanja v zavarovalnici sodijo (SKL 2009, Priloga 1):
A. Neopredmetena sredstva
B. Opredmetena osnovna sredstva
C. Nekratkoroĉna sredstva, namenjena za prodajo
D. Odloţene terjatve za davek
E. Naloţbene nepremiĉnine
F. Finanĉne naloţbe v druţbah v skupini in v pridruţenih druţbah
G. Finanĉne naloţbe:
- v posojila in depozite
- v posesti do zapadlosti
- razpoloţljive za prodajo
- vrednotene po pošteni vrednosti
H. Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naloţbeno tveganje
I. Znesek zavarovalno-tehniĉnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem
J. Sredstva iz finanĉnih pogodb
K. Terjatve
1. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov
2. Terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja
3. Terjatve za odmerjeni davek
4. Druge terjatve
L. Druga sredstva
M. Denar in denarni ustrezniki
3.5.2 Obveznosti do virov sredstev
Viri sredstev nam dajo odgovor na vprašanje »Od kod?«. Viri sredstev so:
pravne in fiziĉne osebe, ki s svojimi finanĉnimi naloţbami, dobavami ali na
druge naĉine gospodarskim druţbam omogoĉajo sredstva (npr. vlaganje
kapitala, posojila);
dobavitelji materiala in storitev, do katerih ima gospodarska druţba sprotne
obveznosti;
zaposleni, do katerih se še utegnejo pojaviti obveznosti za še neizplaĉane
plaĉe;
drţava, ki je udeleţena pri delitvi dobiĉka z davkom in do katere v
prouĉevanem trenutku obstajajo obveznosti.
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Do vseh prej omenjenih virov sredstev ima gospodarska druţba obveznosti (Turk,
2003, str. 239).
Kapital in obveznosti v bilanci stanja zavarovalnic so (SKL 2009, Priloga 1):
A. Kapital
1. Osnovni kapital
2. Kapitalske rezerve
3. Rezerve iz dobiĉka
4. Preseţek iz prevrednotenja
5. Zadrţani ĉisti poslovni izid
6. Ĉisti poslovni izid poslovnega leta
B. Podrejene obveznosti
C. Zavarovalno-tehniĉne rezervacije
1. Prenosne premije
2. Matematiĉne rezervacije
3. Škodne rezervacije
4. Druge zavarovalno-tehniĉne rezervacije
D. Zavarovalno-tehniĉne rezervacije v korist ţivljenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
naloţbeno tveganje
E. Druge rezervacije
F. Obveznosti, vezane na nekratkoroĉna sredstva v posesti za prodajo
G. Odloţene obveznosti za davek
H. Obveznosti iz finanĉnih pogodb
I. Druge finanĉne obveznosti
J. Obveznosti iz poslovanja
1. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
2. Obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja
3. Obveznosti za odmerjeni davek
K. Ostale obveznosti
V nadaljevanju bosta podrobneje opisani dve pomembnejši postavki iz pasive bilance
stanja v zavarovalnici, in sicer kapital in rezerve ter zavarovalno-tehniĉne rezervacije.

3.5.2.1 Osnovni kapital in rezerve
Osnovni kapital se v delniški druţbi izkazuje kot najmanjša emisijska vrednost delnic.
Dopolnjujejo ga:
vplaĉani preseţek kapitala prek najmanjše emisijske vrednosti delnic,
preneseni in ĉisti dobiĉek poslovnega leta (sem lahko spadajo tudi rezerve,
neizplaĉani deli lastnikom, preseţek iz prevrednotenja).
Zmanjšujejo ga prenesene izgube, izgube poslovnega leta in pridobljene lastne
delnice (SRS, 2006).
Osnovni kapital oziroma vpoklicani kapital se v delniški druţbi izkazuje z zneski, ki so
jih vloţili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom.
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Posebnost zavarovalnice pri izkazovanju osnovnega kapitala ter ostalih sestavnih
delov je, da jih izkazuje loĉeno po zavarovalnih skupinah. Loĉeno pa ugotavlja
minimalno potreben kapital za opravljanje zavarovalnih poslov v delu premoţenjskih
zavarovanj in posebej v delu ţivljenjskih zavarovanj.
Kapitalske rezerve so vplaĉani preseţek kapitala in znesek na podlagi odprave
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.
Rezerve iz dobiĉka delimo na varnostne rezerve, zakonske rezerve, statutarne
rezerve, rezerve za lastne delnice in druge rezerve iz dobiĉka. Oblikujejo se na
podlagi doloĉb ZGD-1, zakonodaje s podroĉja zavarovalništva (oblikovanje zakonskih
rezerv) in na podlagi sklepa uprave ob soglasju nadzornega sveta glede na potrebe
po doseganju in ohranjanju ustrezne višine kapitalske ustreznosti. Zavarovalnice
imajo oblikovane tudi rezerve za lastne delnice, namenjene morebitni pridobitvi
lastnih delnic.
V skladu z ZZavar zavarovalnica pod druge rezerve iz dobiĉka oblikuje rezerve za
katastrofalne rizike in izravnalne rezervacije ter jih na podlagi pojasnil MSRP 4 BC 8793 evidentira v okviru drugih rezerv iz dobiĉka. Ravno tako pod kapitalom izkazuje
polovico pozitivnega izida dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, ugotovljenega skladno
z ZZVZZ-H in sklepom AZN25, kot nedeljive zakonsko predpisane rezerve iz dobiĉka.
Pridobljene lastne delnice se v bilanci stanja izkazujejo kot odbitna postavka od
kapitala, v raĉunovodskih izkazih pa kot sprememba kapitala. Ob nakupu, prodaji,
izdaji ali umiku se v izkazu poslovnega izida ne pripozna dobiĉka ali izgube.
Na podlagi opravljenega prevrednotenja sredstev, izvedenega med letom v
doloĉenem obraĉunskem obdobju, se pripozna preseţek iz prevrednotenja. V okviru
tega preseţka zavarovalnica izkazuje prevrednotovalni popravek v povezavi z
gibanjem in vrednotenjem finanĉnih sredstev, razpoloţljivih za prodajo po pošteni
vrednosti.
Zadrţani dobiĉki so ĉisti dobiĉek poslovnega leta in prenesen ĉisti dobiĉek iz prejšnjih
let. Ĉisti dobiĉek posameznega poslovnega leta se v zavarovalnici zabeleţi kot
preneseni ĉisti dobiĉek, ko je sprejet sklep o razdelitvi dobiĉka posameznega
poslovnega leta ter so iz njega izloĉeni zneski za poravnavo preteklih izgub, zneski za
rezerve in deleţi lastnikov kapitala (LP AS za leto 2008, str. 99–100).
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Sklep o podrobnejših navodilih za raĉunovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v
zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju.
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3.5.2.2 Zavarovalno-tehnične rezervacije
Tehniĉne rezervacije v zavarovalnicah (angl. technical provisions in insurance
companies) obsegajo prenosne premije, škodne rezervacije, rezervacije za bonuse,
popuste in storno, izravnalne rezervacije in druge zavarovalno-tehniĉne rezervacije.
Ĉe zavarovalnica sklepa tudi ţivljenjska zavarovanja oziroma nezgodna ali
zdravstvena zavarovanja, za katera se uporabljajo podobne verjetnostne tabele in
izraĉuni kot za ţivljenjska zavarovanja, mora v zvezi s temi zavarovanji oblikovati tudi
matematiĉne rezervacije, ki se loĉijo na ţivljenjske in zdravstvene. V primeru, da
zavarovanec prevzema naloţbeno tveganje, mora zavarovalnica v zvezi s temi
zavarovanji oblikovati še posebne rezervacije (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 106).
Vse naštete rezervacije so podrobno opisane v toĉki 4.2.2.
Zavarovalnica mora imeti za vse zavarovalne posle, ki jih opravlja, oblikovane
ustrezne zavarovalno-tehniĉne rezervacije26. Le-te so namenjene kritju bodoĉih
obveznosti iz zavarovanj in morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz pogodb.
Pod obveznosti zavarovalnica izkazuje kosmate zavarovalno-tehniĉne rezervacije in
zavarovalno-tehniĉne rezervacije prejetega sozavarovanja. Oddani del obveznosti v
pozavarovanje in sozavarovanje se izkazuje med sredstvi zavarovalnice. Obveznosti iz
zavarovalnih pogodb se doloĉijo ob sklenitvi pogodbe in ko je premija obraĉunana.
Pri vseh pogodbah se premija doloĉi kot prihodek (zasluţena premija) proporcionalno
glede na ĉas trajanja kritja (LP AS za leto 2008, str. 104).
Pri izraĉunu zavarovalno-tehniĉnih rezervacij mora zavarovalnica poleg ZZavar
upoštevati tudi Sklep o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izraĉun
zavarovalno-tehniĉnih rezervacij (SKL 2001, 1. ĉlen).
3.6 KONTNI OKVIR ZA ZAVAROVALNICE
V kontnem naĉrtu so posamezni konti vsebinsko urejeni v razrede, skupine,
sintetiĉne in analitiĉne konte. Pri nas je urejen po desetiškem sistemu, pri katerem
prva številka oznaĉuje razred, v katerega konto spada, dvomestna številka oznaĉuje
skupino, trimestna oznaĉuje, da gre za sintetiĉni konto, in štiri- oziroma veĉmestna
številka oznaĉuje analitiĉni konto. Številka konta je pomembna, saj z njo ob
poznavanju kontnega naĉrta ugotovimo, katero ekonomsko kategorijo na njem
spremljamo. Zelo koristno je poznavanje kontnih razredov, ki oznaĉujejo vrsto
ekonomskih kategorij (Hoĉevar et al., 2006, str. 137–138).
26

Oblikovane morajo biti v skladu z ZZavar, Sklepom o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih
za izraĉun zavarovalno-tehniĉnih rezervacij in Pravilnikom o oblikovanju zavarovalno-tehniĉnih
rezervacij (LP AS za leto 2008, str. 104). Strokovni izraz, ki ga uporablja ZZavar, so zavarovalnotehniĉne rezervacije, vendar to niso zavarovalne in tehniĉne rezervacije, kar ta izraz pravzaprav
pomeni. To so rezervacije, ki se jih izraĉunava na podlagi aktuarskih metod in tehnik (Medved, 2000,
str. 12).
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Zavarovalnice v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada, vodijo
knjigovodstvo po kontnem okviru, ki je predpisan v Sklepu o kontnem okviru za
zavarovalnice in temelji na MSRP (Uredba 1606/2002/ES in Uredba 1725/2003/ES s
spremembami). Za svoje potrebe lahko zavarovalnica konte še naprej razĉlenjuje (1.
do 2. ĉlen). V nadaljevanju bomo primerjali kontni okvir gospodarskih druţb s
kontnim okvirjem za zavarovalnice. Najprej so navedene skupine, ki so jim skupne,
nato podobne oziroma podobno poimenovane, potem še dodatne skupine za
gospodarske druţbe oziroma zavarovalnice, ki jim niso skupne.
Razred 0 je v gospodarskih druţbah namenjen dolgoroĉnim sredstvom. Pod njega
spadajo neopredmetena sredstva in dolgoroĉne aktivne ĉasovne razmejitve,
naloţbene nepremiĉnine, nepremiĉnine, popravek in oslabitev vrednosti nepremiĉnin,
oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, popravek in oslabitev vrednosti
opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoroĉne finanĉne naloţbe
razen posojil, dana dolgoroĉna posojila in terjatve za nevplaĉani vpoklicani davek,
dolgoroĉne poslovne terjatve, terjatve za odloţeni davek. Zaradi narave poslovanja
zavarovalnice se le-ti v doloĉenih skupinah razlikujejo, le v prvi in v zadnji skupini so
si enaki. Specifiĉne skupine, ki jih ima zavarovalnica, so opredmetena osnovna
sredstva za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti, dolgoroĉne finanĉne
naloţbe in dolgoroĉne poslovne terjatve, ki niso financirane iz zavarovalno-tehniĉnih
rezervacij, ter druga opredmetena osnovna sredstva, ki niso namenjena
neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti in niso financirana iz zavarovalnotehniĉnih rezervacij; dolgoroĉne finanĉne naloţbe, ki predstavljajo kritne sklade
ţivljenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naloţbeno tveganje, in ki
predstavljajo kritni sklad zdravstvenih zavarovanj in kritni sklad drugih vrst
zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematiĉne rezervacije, ki predstavljajo
kritno premoţenje, razen kritnih skladov ter dolgoroĉne finanĉne naloţbe v druţbe v
skupini, v pridruţene in skupaj obvladane druţbe.
Razred 1 predstavlja za gospodarske druţbe, in zavarovalnica pri tem ni izjema,
kratkoroĉna sredstva, razen zalog, in kratkoroĉne ĉasovne razmejitve. Skupine, ki
pripadajo temu razredu, so denarna sredstva v blagajni in takoj unovĉljivi vrednostni
papirji, denarna sredstva na raĉunih; pri gospodarskih druţbah so kratkoroĉne
terjatve do kupcev iz poslovanja za tuj raĉun povezane s finanĉnimi prihodki, druţbe
imajo še kratkoroĉne predujme in varšĉine, pri zavarovalnici pa so kratkoroĉne
terjatve za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja, za deleţe v zneskih škod,
druge iz zavarovalnih poslov, iz financiranja in pri obeh so definirane še druge
kratkoroĉne terjatve; pri zavarovalnici so kratkoroĉne finanĉne naloţbe, pri druţbi je
dodana še postavka razen posojil, kajti ţe v naslednji skupini ima zapisana
kratkoroĉna posojila in kratkoroĉne terjatve za nevplaĉani kapital; za zavarovalnico
so aktivne ĉasovne razmejitve, za gospodarsko druţbo je dodano še, da so
kratkoroĉne.
Razred 2 so kratkoroĉne obveznosti in pasivne ĉasovne razmejitve. Gospodarska
druţba vsebuje obveznosti, vkljuĉene v skupino za odtujitev, dobljene kratkoroĉne
predujme in varšĉine, obveznosti do drţavnih in drugih institucij, kratkoroĉne
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obveznosti do dobaviteljev iz poslovanja za tuj raĉun. Kar je skupnega gospodarski
druţbi in zavarovalnici, so kratkoroĉne obveznosti do zaposlenih iz financiranja in
druge, pasivne ĉasovne razmejitve, medtem ko so pri gospodarskih druţbah le-te
kratkoroĉne. Zavarovalnica pa vsebuje kratkoroĉne obveznosti iz neposrednih
zavarovalnih poslov za premije iz sozavarovanja in pozavarovanja, za deleţe v
zneskih škod ter druge obveznosti iz zavarovalnih poslov ter izvedenih finanĉnih
instrumentov.
Razred 3 je pri zavarovalnici zaloga materiala, pri gospodarski druţbi pa še zaloga
surovin. Pri zavarovalnici omenjeni razred vsebuje zaloge materiala, pri gospodarski
druţbi so še dodane zaloge surovin, pri zavarovalnici zaloge drobnega inventarja, pri
druţbi je dodana še zaloga embalaţe. Gospodarska druţba vsebuje v tem razredu še
obraĉun nabave surovin in materiala.
Razred 4 vsebuje stroške. Sestavljen je iz amortizacije, rezervacije, drugih stroškov in
prenosa stroškov. Pri druţbah so stroški materiala, storitev in dela, pri zavarovalnicah
pa tudi, le z razliko, da so vsi omenjeni stroški obratovalni. Gospodarske druţbe
imajo še stroške obresti, zavarovalnica pa ĉiste stroške za škode, stroške sprememb
ĉistih zavarovalno-tehniĉnih rezervacij in ostale ĉiste zavarovalne stroške (Kontni
okvir za gospodarske druţbe, 2008 in SKL 2007).
Razred 5 je prost in se oblikuje glede na potrebe podjetja. Velikokrat se uporablja za
spremljanje stroškov po dobiĉkovnih ali naloţbenih mestih odgovornosti (Hoĉevar et
al., 2006, str. 138). V zavarovalnici omenjeni razred uporabljajo za stroške po
stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, ki vsebuje stroške po stroškovnih nosilcih
zavarovalnice in pozavarovalnice, ter prenos le-teh po stroškovnih nosilcih.
Razred 6 gospodarske druţbe namenjajo zalogam proizvodov, storitev, blaga in
nekratkoroĉnih sredstev za prodajo. Omenjeni razred je pri zavarovalnicah prost in je
namenjen internemu obraĉunskemu razmerju. Ta razred lahko uporablja za
evidentiranje obraĉunskih razmerij po enotah, ki vodijo del knjigovodstva znotraj
zavarovalnice. Ta razred na koncu obraĉunskega obdobja nima salda in pod njega se
evidentirajo sintetiĉni konti od številke 600 do 649, ki so namenjeni terjatvam iz
internih obraĉunskih razmerij, ter od številke 650 do 699, ki pa so namenjeni
obveznostim iz internih obraĉunskih razmerij.
Razred 7 je namenjen odhodkom in prihodkom. Sestavljajo ga odhodki naloţb
(financiranja), drugi finanĉni in ostali odhodki, prihodki od naloţb (financiranja) ter
drugi finanĉni in ostali prihodki. Gospodarske druţbe imajo še poslovne odhodke za I.
in II. razliĉico poslovnega izida, prevrednotovalne poslovne odhodke, poslovne
prihodke in usreditvene lastne proizvode in lastne storitve. Zavarovalnica pa ima še
ĉiste odhodke, ki neposredno bremenijo prihodke, odhodke za spremembe ĉistih
zavarovalno-tehniĉnih rezervacij, prevrednotovalne poslovne odhodke in ostale
odhodke ter ĉiste prihodke zavarovalnih premij in ostalih storitev.
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Razred 8 izkazuje poslovni izid, ki je namenjen dobiĉku ali izgubi pred obdavĉitvijo,
razporeditvi dobiĉka, razporeditvi ĉistega dobiĉka poslovnega leta, izgubi in prenosu
izgube. Zavarovalnica ima poleg omenjenih skupin še izraĉun celotnega izida iz
zavarovanj.
Razred 9 je sestavljen iz kapitala, dolgoroĉnih obveznosti in rezervacij. Vsebuje
naslednje skupine, in sicer preseţek iz prevrednotenja, rezervacije in dolgoroĉne
pasivne ĉasovne razmejitve, dolgoroĉne obveznosti iz financiranja in poslovanja ter
zunajbilanĉno evidenco. Gospodarska druţba ima še vpoklicani kapital, zavarovalnica
pa osnovni; zavarovalnica ima rezerve, pri druţbah so le-te kapitalske. Druţbe imajo
še rezerve iz dobiĉka, ĉisti dobiĉek ali ĉisto izgubo, zavarovalnica pa prenesen in
nerazporejen ĉisti dobiĉek ali izgubo, dolgoroĉne zavarovalno-tehniĉne rezervacije
oziroma ĉiste matematiĉne rezervacije in ĉiste dolgoroĉne zavarovalno-tehniĉne
rezervacije (Kontni okvir za gospodarske druţbe, 2008 in SKL 2007).
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4 NADZOR IN OBVLADOVANJE TVEGANJ V ZAVAROVALNICAH
4.1 ZAVAROVALNI NADZOR
Poznamo notranji in zunanji zavarovalni nadzor nad poslovanjem zavarovalnic, ki je
prepisan z ZZavar. Notranji nadzor se izvaja z notranjo revizijo, ki je samostojna in
podrejena upravi. Izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem zavarovalnice z
namenom preverjanja, ĉe zavarovalnica v skladu z ZZavar in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi, ter notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje zavarovalnice (161.
162. ĉlen):
pravilno opravlja zavarovalne posle,
vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske
postavke in sestavlja raĉunovodska ter druga poroĉila,
vodi register zavarovalnih zastopnikov. Metode svojega dela mora uskladiti z
delom zunanjih revizorjev zavarovalnice, ki pregledujejo letne raĉunovodske
izkaze na zahtevo AZN.
Zunanji nadzor izvajajo zunanji revizor, aktuar in AZN. Konsolidirano letno poroĉilo 27
zavarovalniške skupine mora pregledati pooblašĉeni revizor oziroma revizijska
druţba, kar predstavlja zunanjo revizijo. Pooblašĉeni revizor je za opravljanje nalog
revidiranja dolţan pridobiti dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo (SIR) (Pavliha
in Simoniti, 2007, str. 116–117). Pooblašĉenemu aktuarju AZN pod posebnimi pogoji
izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblašĉenega aktuarja. Njegove naloge so
(ZZavar-UPB2, 2006, 73. in 76. ĉlen):
preverjanje, ali se izraĉunavajo premije in oblikujejo zavarovalno-tehniĉne
rezervacije v skladu s predpisi; tukaj je predvsem pomembno trajno izpolnjevanje
obveznosti zavarovalnice iz zavarovalnih pogodb;
izdajanje mnenja k letnim raĉunovodskim poroĉilom;
poroĉanje nadzornemu svetu in upravi o njegovih ugotovitvah v zvezi z nadzorom
za preteklo leto.
AZN je bila ustanovljena z ZZavar in pri izvrševanju svojih nalog in pristojnosti je
samostojna in neodvisna, kljub temu da je posredno vezana na vlado in drţavni zbor.
27

V skupini mora nadrejena zavarovalnica izdelati tudi konsolidirano letno poroĉilo. V konsolidacijo se
vkljuĉijo nadrejena in vse podrejene zavarovalnice v skupini. AZN predpiše podrobnejši naĉin ter
obseg konsolidacije in vsebino konsolidiranih raĉunovodskih izkazov (ZZavar-UPB2, 158.a ĉlen).
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Nadzor nad sredstvi agencije izvaja raĉunsko sodišĉe (Pavliha in Simoniti, 2007, str.
120). AZN opravlja zunanji nadzor z namenom preverjanja, ĉe zavarovalnice
spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj in druga pravila, doloĉena z ZZavar ter
drugimi predpisi in zakoni, ki urejajo poslovanje zavarovalnic. Nadzor nad
zavarovalnicami opravlja tako, da (172. in 173. ĉlen):
spremlja, zbira in preverja poroĉila in obvestila zavarovalnic in oseb, ki so po
doloĉbah ZZavar oziroma drugih zakonov dolţne poroĉati AZN;
opravlja preglede poslovanja zavarovalnic;
izreka ukrepe nadzora po tem zakonu.
4.2 OBVLADOVANJE TVEGANJ V ZAVAROVALNICI
Tveganje obvladujemo predvsem z zadostnim kapitalom oziroma kapitalsko
ustreznostjo (minimalnim in zajamĉenim kapitalom), ustreznimi zavarovalnotehniĉnimi rezervacijami, kritnim premoţenjem (zlasti kritnim skladom) ter njegovim
primernim nalaganjem, pozavarovanjem, sozavarovanjem in upravljanjem likvidnosti
(Pavliha in Simoniti, 2007, str. 102). AZN predpisuje podrobnejša pravila o
obvladovanju tveganja (ZZavar-UPB2, 109. ĉlen).
Zavarovalnica mora zagotoviti (ZZavar-UPB2, 104. ĉlen):
kapitalsko ustreznost (zagotavljanje razpolaganja z ustreznim kapitalom glede
na obseg in vrste zavarovalnih poslov ter tveganja, ki jim je izpostavljena),
likvidnost (sposobnost pravoĉasno izpolnjevati zapadle obveznosti),
solventnost (trajna sposobnost izpolnjevanja vseh svojih obveznosti).
Eno izmed glavnih obvladovanj tveganj je razpolaganje z ustreznim kapitalom.
Zakonsko urejen izraĉun minimalnega kapitala ima doloĉeno slabost, saj temelji na
preprosti matematiĉni formuli, ki upošteva le tveganja, izhajajoĉa iz sklenjenih
zavarovalnih poslov, pri tem pa ne upošteva tudi operativnih tveganj in tistih, ki
izhajajo iz naloţbene dejavnosti. Solventnost II (angl. Solvency II) je program
evropske komisije, ki naj bi odpravil omenjene slabosti in se ukvarja s celostnim
upravljanjem s tveganji, konkretno z upravljanjem bilance zavarovalnice (sredstev in
virov hkrati; angl. asset liability management) ter vpeljuje pristop treh stebrov
(Štiblar in Šramel, 2006, str. 5–13):
Prvi steber ureja kvantitativne kapitalske zahteve. Pri njem bo doloĉeno dvojno
merilo: zahteve po solventnostnem kapitalu (angl. Solvency Capital Requirement, v
nadaljevanju SCR) ter zahteve po minimalnem kapitalu (angl. Minimum Capital
Requirement, v nadaljevanju MCR), in sicer da bi dosegli doloĉeno proţnost. SCR naj
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bi bil veĉji od minimalnega kapitala in naj bi upošteval pet glavnih vrst tveganja
(zavarovalno, trţno, kreditno, operativno in likvidnostno tveganje ter tveganja
neusklajenosti in obveznosti (angl. Asset Liability Mismatch risk ali ALM)).
Drugi steber zavzema nadzorni pregled, v katerem je naloga nadzornih organov
zavarovalništva v drţavi, da pri zavarovalnicah ocenijo kakovost upravljanja s
tveganji. Zavarovalnice bodo morale vpeljati posebne sluţbe za upravljanje s tveganji
in zraven še organizirati oziroma okrepiti tudi sluţbo notranjega nadzora. Pri
podatkovnem spremljanju podatkov bodo zavarovalnice morale biti natanĉnejše in
bolj celostne kot doslej.
Pod tretji steber spada trţna disciplina, ki opredeljuje naĉela za razkritje informacij
zavarovancem, investitorjem, ocenjevalnim agencijam in drugim zainteresiranim, s
ĉimer dobijo celostno sliko tveganj zavarovalnice. Zaradi navedenega bodo morale
zavarovalnice vpeljati velike spremembe, pri ĉemer lahko priĉakujemo obseţnejšo in
podrobnejšo ureditev predvsem pri javnem razkrivanju. Za zavarovalnice bi bilo
dobro, da zaĉnejo ţe sedaj oblikovati posebno sluţbo za odnose z javnostjo in
sestavljajo datoteke podatkov, v notranji organizaciji pa skrbijo za enoten pretok
informacij na eno mesto.
4.2.1 Kapital zavarovalnice
V ZZavar je doloĉenih veĉ vrst kapitala, ki jih ima zavarovalnica, in sicer osnovni
kapital, v sklopu obvladovanj tveganj pa temeljni, minimalni in zajamĉeni kapital, ki
bodo opisani v nadaljevanju.
Ko seštejemo temeljni in dodatni kapital, dobimo kapital zavarovalnice, pri tem
moramo odšteti še naslednje postavke (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 104):
naloţbe zavarovalnice v delnice ali podrejene dolţniške instrumente drugih
zavarovalnic oziroma drugih finanĉnih organizacij z udeleţbo le te za veĉ kot 20
odstotkov;
nelikvidna sredstva (naloţbe zavarovalnice, ki jih ni mogoĉe unovĉiti v ĉasu, ki je
potreben za pravoĉasno izpolnitev zapadlih denarnih obveznosti).
Temeljni kapital mora znašati najmanj toliko kot zajamĉeni kapital. Sestavljen je iz
(ZZavar-UPB2, 2006, 106. ĉlen):
vplaĉanega osnovnega kapitala, razen na podlagi kumulativnih prednostih delnic
vplaĉanega osnovnega kapitala;
kapitalskih rezerv, razen kapitalskih rezerv, povezanih s kumulativnimi
prednostnimi delnicami;
rezerv iz dobiĉka, razen rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleţe;
prenesenega ĉistega dobiĉka iz prejšnjih let;
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preseţka iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalnotehniĉnih rezervacij ter
odbitnih postavk:
- lastne delnice in lastni poslovni deleţi,
- neopredmetena dolgoroĉna sredstva,
- prenesena ĉista izguba iz prejšnjih let in izguba tekoĉega leta,
- razlika med nediskontiranimi in diskontiranimi škodnimi rezervacijami,
vendar ne v primeru diskontiranja škodnih rezervacij iz zavarovalnih
vrst nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj. Ravno tako se omenjena
razlika ne odšteva od kapitala, kadar se diskontirane škodne rezervacije
oblikujejo za rente iz katere koli zavarovalne vrste.
Za izraĉun dodatnega kapitala zavarovalnic se upoštevajo naslednje postavke
(ZZavar-UPB2, 107. ĉlen):
vplaĉani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic;
kapitalske rezerve, povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami;
podrejeni dolţniški instrumenti28;
izravnalne rezervacije, oblikovane po lastni presoji zavarovalnice;
druge postavke.
Pri kapitalski ustreznosti je treba razlikovati minimalni in zajamĉeni kapital, pri tem se
za obe vrsti kapitala doloĉajo loĉeno za sklepanje poslov v skupini premoţenjskih ali
ţivljenjskih zavarovanj, glede na zavarovalne posle zavarovalnice.
Minimalni kapital za sklepanje premoţenjskih zavarovanj se za zavarovalnice kakor
tudi za pozavarovalnice izraĉuna na dva naĉina, in sicer z uporabo:
premijskega koliĉnika in
škodnega koliĉnika.
V ZZavar so natanĉna navodila za izraĉun omenjenega kapitala, z nekaterimi
posebnostmi za zdravstvena zavarovanja.
Za prvo leto poslovanja zavarovalnice se kapitalske zahteve izraĉunajo s premijskim
koliĉnikom. Ne glede na rezultat tega izraĉuna minimalni kapital premoţenjskih
zavarovanj ne sme nikoli biti manjši od predpisanega absolutnega zneska
zajamĉenega kapitala.
Tudi minimalni kapital za sklepanje ţivljenjskih zavarovanj ne sme biti manjši od
predpisanega zajamĉenega zneska. Pri izraĉunu minimalnega kapitala zaradi
raznolikosti zavarovalnih vrst ţivljenjskih zavarovanj za posamezne zavarovalne vrste
veljajo posebnosti pri izraĉunu (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 104–105).
28

So vrednostni papirji in drugi finanĉni instrumenti, iz katerih ima imetnik v primeru steĉaja pravico do
poplaĉila šele po poplaĉilu drugih upnikov izdajatelja, primerni so tudi za pokrivanje morebitnih izgub
zaradi tveganj, ki jim je pri poslovanju zavarovalnica izpostavljena.
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Zajamĉeni kapital predstavlja eno tretjino minimalnega kapitala, vendar ne sme biti
nikoli niţji od predpisanih zneskov (ZZavar-UPB2, 112. ĉlen).
4.2.2 ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE

4.2.2.1 Rezervacije za prenosne premije
»Rezervacije za prenosne premije pri posameznem zavarovanju se oblikuje v višini
tistega dela obraĉunane premije, ki se nanaša na zavarovalno kritje za zavarovalno
obdobje po zakljuĉku obraĉunskega obdobja, za katerega se izraĉunava rezervacija«
(ZZavar-UPB2, 114. ĉlen).
Rezervacije za prenosne premije (angl. provisions for unearned premiums, premium
reserve) se izraĉunavajo po posamezni pogodbi oziroma polici, ki je na dan zakljuĉka
obraĉunanega obdobja nosila veljavno kritje. Ravno tako se izraĉuna na policah, ki
zaĉnejo veljati po datumu prenosa, ĉe so imele obraĉunano premijo ţe pred
datumom prenosa. Za razumevanje obraĉunane premije se upoštevajo trije postopki:
enakomerno porazdeljena zavarovalna vrsta, ki je pri veĉini zavarovalnih vrst,
narašĉajoĉa zavarovalna vsota, znaĉilna za gradbena in montaţna zavarovanja in
padajoĉa zavarovalna vsota, ki je prisotna pri kreditnih zavarovanjih.
S posamiĉno metodo po policah se izraĉuna 97 % celotne prenosne premije, 3 % pa
se izraĉuna z aproksimativno metodo, ki se uporablja za generalne police
avtomobilskih zavarovanj (LP AS za leto 2008, str. 104–105).
Primer take rezervacije je, ko zavarovalnica sklene zavarovanje 1. julija za eno leto in
ob sklenitvi prejme celotno premijo, do konca leta zasluţi le polovico premije, saj se
v naslednjih šestih mesecih v novem letu lahko pripeti zavarovalni primer oziroma
škoda, za katerega mora biti oblikovana rezervacija za drugo polovico premije
(Pavliha in Simoniti, 2007, str. 106).

4.2.2.2 Rezervacije za bonuse, popuste in storno
Rezervacije za bonuse, popuste in storno (angl. provisions for bonuses, discounts
and cancellations) znašajo toliko kot zneski, do izplaĉila katerih so zavarovanci
upraviĉeni. Ti so (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 106):
bonusi, pod katere spadajo pravice do udeleţbe pri dobiĉku iz njihovih zavarovanj
oziroma drugih upraviĉenj na temelju zavarovalne pogodbe;
popusti, ki prinašajo pravice do delnega zniţanja premije;
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storno, kar pomeni, da imajo zavarovanci pravico do povrnitve dela premije za
neporabljeni ĉas zavarovanja zaradi predĉasnega prenehanja zavarovanja.

4.2.2.3 Škodne rezervacije
116. ĉlen ZZavar doloĉa, da se škodne rezervacije (angl. provisions for claims
outstanding, loss reserve) oblikujejo v višini ocenjenih obveznosti, ki jih je
zavarovalnica dolţna izplaĉati na podlagi zavarovalnih pogodb, pri katerih je škoda
nastopila do konca obraĉunskega obdobja, ne glede na to, ali je škoda ţe prijavljena.
V tej rezervaciji se morajo upoštevati tudi vsi nastali stroški, ki na podlagi sklenjenih
pogodb bremenijo zavarovalnico. Pod škodne rezervacije morajo biti vkljuĉene poleg
ocenjenih obveznosti za prijavljene nastale in nerešene škode tudi ocenjene
obveznosti za nastale, vendar še neprijavljene škode (angl. incurred but not reported
losses, IBNR).

4.2.2.4 Matematične rezervacije
ZZavar v 117. ĉlenu doloĉa, da se matematiĉne rezervacije (angl. mathematical
provisions) oblikujejo v višini sedanje vrednosti ocenjenih bodoĉih obveznosti
zavarovalnice na podlagi sklenjenih zavarovanj, zmanjšano za sedanjo ocenjeno
vrednost bodoĉih premij, ki bodo vplaĉane na podlagi teh zavarovanj. Pri
izraĉunavanju le-teh se uporablja ustrezno aktuarsko vrednotenje, ki upošteva vse
bodoĉe obveznosti zavarovalnice na podlagi posamezne zavarovalne pogodbe, ki
vkljuĉuje zajamĉeno izplaĉilo, do katerega je zavarovalec upraviĉen, bonuse, vsa
upraviĉenja, stroške in provizijo. Ko zavarovalnica izbira metode aktuarskega
vrednotenja, mora ustrezno upoštevati tudi metode vrednotenja kritnega
premoţenja, ki jih uporablja. Matematiĉne rezervacije mora izraĉunavati posamiĉno
za vsako zavarovalno pogodbo, posplošitev je dovoljena le v primeru, kadar je
verjetno, da bo njihova uporaba privedla do pribliţno enakega rezultata kot
posamiĉni izraĉun. Kadar ima zavarovalec po zavarovalni pogodbi pravico do izplaĉila
odkupne vrednosti, matematiĉne rezervacije v zvezi s to pogodbo ne smejo biti
manjše od odkupne vrednosti. Vse te metode in osnove, ki jih je zavarovalnica
uporabljala pri izraĉunu matematiĉnih rezervacij, mora opisati v dodatku k letnemu
poroĉilu. Zakon ureja tudi rezervacije za starost oziroma matematiĉne rezervacije
zdravstvenih zavarovanj (dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja), katerih
namen je pokrivanje primanjkljaja zaradi premije, ki se v ĉasu trajanja zavarovanja
ne spreminja, kljub temu da se zdravstveno tveganje s starostjo poveĉuje.
Oblikovane so v višini, ki zadošĉa za pokrivanje obveznosti doţivljenjskega
zavarovanja.
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4.2.2.5 Izravnalne rezervacije
Izravnalne rezervacije (angl. equalisation provisions) se oblikujejo za ĉasovno
izravnavo neenakomernega odvijanja škodnega dogajanja. Do leta 2005 se je ta
rezervacija uporabljala tudi za zavarovalne vrste tirnih vozil, letalskega zavarovanja,
zavarovanja prevoza blaga itd., medtem ko se sedaj z uveljavitvijo novega zakona iz
leta 2006 uporablja le za kreditna zavarovanja (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 107).

4.2.2.6 Druge zavarovalno-tehnične rezervacije
Druge zavarovalno-tehniĉne rezervacije (angl. other technical provisions), pravimo
jim tudi rezervacije za neiztekle nevarnosti, se oblikujejo glede na predvidene bodoĉe
obveznosti in tveganja velikih (katastrofalnih) škod in krijejo kar prenosne premije ne
oziroma so dodatne rezervacije nad prenosno premijo. Pod te rezervacije spadajo
predvsem zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo, proizvajalĉeve odgovornosti za
farmacevtske izdelke, škodo potresa, poplave in druge obveznosti ter tveganja, v
zvezi s katerimi se ne oblikuje posameznih opisanih rezervacij (ZZavar-UPB2, 119.
ĉlen).

4.2.2.7 Kritno premoţenje
Kritno premoţenje je namenjeno kritju bodoĉih obveznosti iz zavarovanj, ki jih
zavarovalnica sklepa, in morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih
poslov, v zvezi s katerimi je zavarovalnica dolţna oblikovati zavarovalno-tehniĉne
rezervacije. Vrednost le-tega mora biti najmanj enaka višini zavarovalno-tehniĉnih
rezervacij. Zavarovalnica je dolţna pri izbiri naloţb kritnega premoţenja upoštevati
vrste zavarovalnih poslov, ki jih opravlja. Pri tem mora zagotavljati varnost,
donosnost in trţnost naloţb ter ustrezno roĉnost, raznovrstnost in razpršitev teh
naloţb. Kritno premoţenje lahko predstavljajo samo doloĉene vrste naloţb in so v
doloĉenih primerih omejene29. AZN nadzoruje pravilno izvajanje naloţbene politike v
zavarovalnicah (ZZavar, 120. in 121. ĉlen). Pri naĉelu varnosti mora biti zagotovljena
vrnitev naloţbe oziroma enake kupne moĉi vloţenega denarja. Za upoštevanje naĉela
donosnosti oziroma rentabilnosti mora zavarovalnica doseĉi ĉim veĉji donos naloţb.
Naĉelo raznovrstnosti in razpršenosti naloţb zahteva prepletanje razliĉnih oblik
investiranja pri številnih subjektih. Naĉelo likvidnosti pomeni, da je mogoĉe v celoti
ter takoj in sproti izpolnjevati v plaĉilo dospele obveznosti (Pavliha in Simoniti, 2007,
str. 108).
Zavarovalnica je po ZZavar dolţna upoštevati tudi lokalizacijo kritnega premoţenja,
kar pomeni, da ga lahko nalaga v tiste drţave, na obmoĉju katerih se krijejo
nevarnosti. Iz posebej utemeljenih razlogov lahko AZN zavarovalnici dovoli naloţbe

29

Vrste zavarovanj, za katere se oblikuje poseben kritni sklad, so naštete v ZZavar v ĉlenu 127.
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kritnega premoţenja tudi v drţavah, za katere ni namenjeno kritje nevarnosti (123.
ĉlen).
Zakon med drugim zavarovalnici nalaga tudi usklajenost naloţb zaradi
izpostavljenosti zavarovalnice tveganjem morebitnih izgub, pod katere spada
sprememba obrestnih mer, teĉajev tujih valut oziroma drugih trţnih tveganj.
Tveganja mora uskladiti s svojimi obveznostmi na podlagi zavarovalnih pogodb,
katerih višina je odvisna od enakih sprememb. Pri tem mora ustrezno upoštevati
dospelost obveznosti iz zavarovalnih pogodb (ZZavar, 124. ĉlen).
Del kritnega premoţenja je kritni sklad, ki je kritno premoţenje, namenjeno kritju
obveznosti zavarovalnice iz tistih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati
matematiĉne rezervacije. Oblikovati je treba ustrezna pravna pravila, ki premoţenje
kritnega sklada pravno loĉijo od drugega premoţenja zavarovalnice. Za doloĉene
vrste zavarovanj30 mora zavarovalnica oblikovati poseben kritni sklad (Plavšak v:
Pavliha in Simoniti, 2007, str. 110).
Kritno premoţenje se v bilanci stanja zavarovalnic izkazuje na aktivni, levi strani (viri
sredstev), zavarovalno-tehniĉne rezervacije pa na pasivi oziroma na desni strani
(obveznosti do virov sredstev). Bilanca stanja zavarovalnice, ki sklepa zavarovanja
zavarovalnih vrst ţivljenjskih in zdravstvenih zavarovanj, za katera je treba oblikovati
matematiĉne rezervacije, je dolţna oblikovati tudi dva kritna sklada, s ĉimer prikazuje
razmerje med premoţenjem kritnega sklada in zahtevanim kritjem. Opisano je
nazorno prikazano v tabeli 3 (Plavšek v: Pavliha in Simoniti, 2007, str. 107–110).
Zavarovalnica je dolţna AZN posredovati poroĉilo o vrednosti, vrstah, lastnostih,
razpršenosti, usklajenosti in lokalizaciji naloţb kritnega premoţenja in premoţenja
kritnega sklada (Ur. list RS, št. 115/2007, 8. ĉlen).
Tabela 3: Bilanca stanja, ki nazorno prikazuje razmerje med premoţenjem
kritnega sklada in zahtevanim kritjem
AKTIVA
KRITNI SKLAD 1
(ţivljenjska zavarovanja)

PASIVA
ZAHTEVANO KRITJE ZA ŢIVLJENJSKA
ZAVAROVANJA
(matematiĉne rezervacije + druge
zavarovalno-tehniĉne rezervacije)
KRITNI SKLAD 2
ZAHTEVANO KRITJE ZA ZDRAVSTVENA
(ţivljenjska zavarovanja)
ZAVAROVANJA (matematiĉne
rezervacije)
DRUGO KRITNO PREMOŢENJE
DRUGE ZAVAROVALNO-TEHNIĈNE
REZERVACIJE
DRUGO PREMOŢENJE
KAPITAL
Vir: Pavliha in Simoniti (2007, str. 111)
30

Vrste dovoljenih naloţb si lahko pogledate v ZZavar v 121. ĉlenu.
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4.2.3 Drugi ukrepi obvladovanja tveganj

4.2.3.1 Pozavarovanje
Zavarovalnica obvladuje tveganja tudi na druge naĉine, med temi je
najpomembnejše
pozavarovanje
(angl.
reinsurance). S pozavarovanjem
zavarovalnica krije tisti del v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po tabelah
maksimalnega kritja presegajo lastne deleţe v izravnavanju nevarnosti. Za vsako
poslovno leto mora zavarovalnica sprejeti program naĉrtovanega pozavarovanja (Ur.
l. RS, št. 9/2001, 2. ĉlen). Omenjeni program mora obsegati izraĉunane lastne
deleţe31 po posameznih zavarovalnih vrstah in na njihovi podlagi izdelano tabelo
maksimalnega kritja, postopke ter osnove in merila za ugotavljanje najveĉje verjetne
škode (angl. Probable Maximum Loss, PML) za posamezne zavarovalne nevarnosti
(Pavliha in Simoniti, 2007, str. 112).
Pozavarovanje je zavarovanje ene zavarovalnice pri drugi. Prva zavarovalnica
prevzame celotno konkretno nevarnost od nevarnostnega subjekta. Ker je zmoţna
nositi le del te nevarnosti, ponavadi veĉji del zavarovanja prenese na drugo
zavarovalnico. Tako naredi tudi druga zavarovalnica, ĉe zavarovanja ni zmoţna. Tako
gre naprej, dokler ni celotna nevarnost porazdeljena na veĉ zavarovalnic.
Zavarovalnih razmerij je toliko, kolikor je zavarovalnic, nimajo pa istega zavarovalca.
Temu reĉemo navpiĉna delitev nevarnosti, saj so med seboj zvezane kot ĉlen v
verigi, postavljene druga nad drugo (Boncelj, 1983, str. 22).
Meţnar in Pavliha (1996, str. 26–27) lepo poimenujeta pozavarovalnice
»zavarovalnice zavarovalnic«. Pozavarovanje je zavarovanje preseţkov iznad stopnje
lastnega izravnavanja nevarnosti ene zavarovalnice pri drugi zavarovalnici, le-ta pa
mora biti registrirana za aktivno pozavarovanje.
Zanimivo je, da zavarovanec pri pozavarovanju ni v nikakršni pravni zvezi s
pozavarovalnico, lahko pa ga zaradi lastne varnosti zanima kvaliteta pozavarovanja
pri pozavarovalnici, torej zavarovanja v celoti. To velja predvsem pri pozavarovanju
veĉjih delov rizika. Pozavarovalnico zanima odnos zavarovalnice do zavarovanca,
predvsem jo zanima likvidacija škod. Ponavadi v pozavarovalno pogodbo vnesejo
klavzulo »Claims Cooperation Clause« (klavzulo o sodelovanju pri likvidaciji škode), s
katero ima pozavarovalnica pravico do odloĉanja glede likvidacije škode in izplaĉila
zavarovalnine (Pirš, 2000, str. 25–26).

31

Pri izraĉunu le-teh je zavarovalnica dolţna upoštevati višino kapitala in minimalnega kapitala, skupni
poslovni obseg, zaraĉunane zavarovalne premije v zavarovalnih skupinah in zavarovalnih vrstah,
deleţe zavarovanj po posameznih zavarovalnih vrstah ter popravke zaradi odstopanj v posameznih
zavarovalnih vrstah.
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4.2.3.2 Sozavarovanje
Druga oblika izravnavanja nevarnosti je sozavarovanje (angl. co-insurance), ki je
vodoravna delitev nevarnosti, saj so zavarovalnice po jamĉenju v isti ravni oziroma v
istem medsebojnem razmerju. Sozavarovanje pomeni, da veĉ zavarovalnic hkrati
prevzame konkretno gospodarsko nevarnost. Vsaka prevzame samo en del in ga
zavaruje. Zavarovalnih razmerij je toliko, kolikor je udeleţenih zavarovalnic,
zavarovalec je za vse isti. Za vse zavarovalnice veljajo isti zavarovalni pogoji in ista
premija, ki se deli glede na sorazmerni deleţ (Boncelj, 1983, str 22). Torej je
zavarovalna pogodba ena in je sklenjena z veĉ zavarovalnicami, ki so se
sporazumele, da bodo skupaj trpele škodo in delile nevarnost, pri ĉemer vsaka
odgovarja zavarovancu za popolno zavarovalnino (OZ-UPB1, 959. ĉlen).
Danes se taka oblika zavarovanja uporablja pri najteţjih/najveĉjih rizikih, ki jih ni
mogoĉe izravnati samo s pozavarovanjem in je odvisno od medsebojnega zaupanja
zavarovalnic (Pirš, 2000, str. 25). V sozavarovanje lahko zavarovalnica prevzame
nevarnosti le v okviru lastnih deleţev po posameznih zavarovalnih vrstah po tabelah
maksimalnega kritja (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 112).

4.2.3.3 Zavarovalni statistični standardi
Pri statistiĉnih obdelavah sklenjenih zavarovanj, nevarnosti, zavarovalnih primerov in
škod, ki jih krijejo zavarovanja, mora zavarovalnica uporabljati zavarovalne statistiĉne
standarde, ki jih sprejme SZZ v soglasju z AZN (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 112).

4.2.3.4 Izračunavanje in ugotavljanje
Za vsako trimeseĉje je zavarovalnica dolţna izraĉunavati oziroma ugotavljati višino
kapitala, kapitalske zahteve, kapitalsko ustreznost, višino zavarovalno-tehniĉnih
rezervacij, vrednost in vrste naloţb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehniĉnih
rezervacij, vrednost kritnega premoţenja, vrste, razpršenost, usklajenost in
lokalizacijo naloţb kritnega premoţenja oziroma kritnih skladov, zavarovalnostatistiĉne podatke ter bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Zavarovalnica je
dolţna o omenjenih podatkih poroĉati AZN (ZZavar-UPB2, 139. in 140. ĉlen).

4.2.3.5 Prepoved izplačila dobička
Ko zavarovalnica ne obvladuje tveganj, ne sme izplaĉati dobiĉka v obliki vmesne
dividende oziroma dividende. To velja tudi za obliko izplaĉila iz naslova udeleţbe v
dobiĉku uprave druţbe, nadzornega sveta oziroma zaposlenih v naslednjih primerih
(ZZavar-UPB2, 141. ĉlen):
ĉe je kapital zavarovalnice manjši od minimalnega kapitala,
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ĉe bi se kapital zavarovalnice zaradi izplaĉila dobiĉka zmanjšal pod višino
minimalnega kapitala;
ĉe zavarovalnice ne zagotavlja najmanjšega obsega likvidnosti, doloĉenega s
podzakonskim aktom;
ĉe zavarovalnica zaradi izplaĉila dobiĉka ne bi veĉ zagotavljala najmanjšega
obsega likvidnosti;
ĉe je AZN zavarovalnici odredila odpravo kršitev v zvezi z napaĉnim
izkazovanjem aktivnih oziroma pasivnih bilanĉnih postavk, katerih pravilno
izkazovanje bi vplivalo na izkaz uspeha zavarovalnice, in zavarovalnica ni
ravnala v skladu s to odredbo o odpravi kršitev.

4.2.3.6 Ukrepi uprave za zagotovitev minimalnega kapitala
Ĉe zaradi poveĉanih kapitalskih zahtev kapital zavarovalnice ne dosega minimalnega
kapitala, mora uprava nemudoma sprejeti ukrepe za doseganje le-tega v njeni
pristojnosti oziroma izdelati predlog tistih ukrepov, za katere so pristojni drugi organi
zavarovalnice. Ukrepe mora v poroĉilu o merjenju tveganj posredovati AZN (Pavliha
in Simoniti, 2007, str. 112).
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5 ZAKLJUČEK
Glavni namen tega diplomskega dela je ugotoviti posebnosti raĉunovodstva v
zavarovalnicah.
Najprej je dobro ugotoviti, kaj zavarovalnica sploh je, da se lahko preide na njene
posebnosti raĉunovodenja v primerjavi z drugimi druţbami, zato sem na zaĉetku
opredelila zavarovalnico kot finanĉno institucijo, ki opravlja zavarovalne posle, za
katere mora pridobiti dovoljenje AZN. Poznamo veĉ oblik zavarovalnic, in sicer
zavarovalnico kot delniško druţbo, teh je najveĉ, kot druţbo za vzajemno
zavarovanje, v Sloveniji imamo le eno, zavarovalne in pozavarovalne poole ter
druţbe, ki opravljajo druge zavarovalne posle. Zavarovalništvo je zelo nadzorovano in
normativno urejeno, saj se v njem pretaka ogromno denarja in je poslediĉno za
gospodarstvo zelo pomembno. Zakoni so vedno bolj obseţni, kompleksni in zahtevni,
predvsem sedaj, ko se prilagajamo evropskim zakonom. Slovenske zavarovalnice pri
raĉunovodenju ţe uporabljajo MSRP, ki so pri predpisovanju razkritij raĉunovodskih
informacij zelo zahtevni in podrobni.
Opredelila sem tudi nekatere pojme, ki so znaĉilni za zavarovalništvo, in ugotovila
razlike med zavarovanjem, zavarovalništvom, zavarovateljem, zavarovancem,
zavarovalcem, ki so sicer zelo podobni pojmi, a vendarle zelo razliĉni. Naj izpostavim
najpomembnejše, tj. zavarovanje, zaradi katerega zavarovalnica oziroma zavarovatelj
sploh obstaja in ki ustvarja gospodarsko varnost z izravnavanjem gospodarske
nevarnosti, kar lahko doseţe le z velikim številom zavarovancev oziroma z veliko
sklenjenimi premijami in s tem dovolj velikim skladom za poravnavo morebitnih škod.
Zavarovanje zavarovanec krije s plaĉano premijo in si s tem zagotovi izplaĉilo škode.
Zavarovanec se za zavarovanje ponavadi odloĉi, ĉe obstaja tveganje, da bo do škode
prišlo, kar je vĉasih teţko predvideti. Zavarovanje je v bistvu naĉrt za stabilno
prihodnost. Drţavi je v interesu, da se zavaruje vsak posameznik, saj se s tem
razbremeni drţavno blagajno in tako omogoĉi varnost tudi ekonomsko šibkejšim
posameznikom.
Poznamo dve vrsti zavarovanj, to so osebna zavarovanja, ki se delijo na ţivljenjska in
nezgodna, ter premoţenjska zavarovanja, ki se delijo na zavarovanje stvari in
zavarovanje premoţenja (npr. kreditno zavarovanje). Glavne funkcije zavarovanja so
ustvarjanje gospodarske varnosti, izravnavanje nevarnosti, odpravljanje motenj v
gospodarskem funkcioniranju, ohranjanje nepretrganosti narodnogospodarskega
procesa in ohranjanje ţivljenjske ravni. Same funkcije zavarovanja nam povedo, kako
zelo pomembno je delovanje zavarovanja za drţavo. Najpomembnejša naĉela
poslovanja v zavarovalništvu so naĉelo varnosti, ki ga doseţemo s kapitalsko
ustreznostjo, naĉelo likvidnosti, kar pomeni sposobnost pravoĉasnega izpolnjevanja
zapadlih obveznosti, ter naĉelo rentabilnosti, ki je razmerje med doseţenim finanĉnim
rezultatom in skupnimi prihodki sredstev zavarovanja.
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Zavarovalništvo je storitev, ki je v porastu. Danes je varnost zelo pomembna in s
sklenitvijo zavarovanja se poĉutimo bolj varno. Imamo zelo pouĉne primere
katastrofalnih nesreĉ, ko so nas doletele. Kdor je bil zavarovan, je precej laţje
preţivel. Okolje in tveganja se spreminjajo, zato se zavarovalnice trudijo prilagajati
se uporabnikom in si s tem zagotavljajo veĉ sklenjenih zavarovanj. Stanje
zavarovalništva v Sloveniji in v EU je v porastu, v Sloveniji predvsem ţivljenjska
zavarovanja, kajti drţava vedno veĉje breme prelaga na posameznika. S spremembo
pokojninskega sistema in racionalizacijo zdravstva bo denarja za pokojnine vedno
manj. Vedno manj mladih prebivalcev, ki vstopajo na trg dela, mora prevzeti nase
vedno veĉje breme vzdrţevanja delovno neaktivnih prebivalcev in pri takih
spremembah sedanja pokojninska politika ne bo vzdrţala. Ta primanjkljaj lahko
nadomesti vsak posameznik s sklenitvijo zavarovanja. Problem je neinformiranost
ljudi oziroma tudi premajhni dohodki, ki vplivajo na nezmoţnost plaĉevanja
zavarovanj. Vendar bolje ne bo, ĉe se za to ne bomo sami zavzeli in poskrbeli za
lastno prihodnost. Zaradi ĉlanstva Slovenije v EU se je konkurenca na slovenskem
trgu okrepila. V Sloveniji je povpreĉno število zaposlenih na zavarovalnico skoraj
enkrat veĉje kot v EU. Realno so celotne premije v EU zrasle za 1,2 %, v Sloveniji pa
za 5,7 %. Celotne premije ţivljenjskih zavarovanj zavzemajo v EU 62,3 % celotnih
premij, v Sloveniji so te skoraj enkrat manjše, in sicer 32,17 %. Celotne premije
neţivljenjskih zavarovanj so v EU 37,7 %, v Sloveniji pa 67,83 %.
Dobro je biti zavarovan, ĉe obstaja tveganje, saj je višina vplaĉane premije
zanemarljiva v primerjavi z morebitno škodo, ki bi jo utegnili utrpeti.
Bistvo raĉunovodstva je informiranje in s tem pomoĉ pri odloĉanju uporabnikov
informacij, ki jih delimo na zunanje in notranje. Med zunanje sodijo lastniki podjetja,
posojilodajalci, dobavitelji, kupci, drţava in javnost, med notranje pa uvršĉamo
izvajalce doloĉenih nalog v podjetju, poslovodstvo v podjetju, upravljalne in nadzorne
organe v podjetju in zaposlene v podjetju. Uporabniki so vedno bolj zahtevni, zato se
zavarovalnice trudijo podati ĉim bolj primerne oziroma zahtevane in kvalitetne
informacije. Da bi zavarovalnica to dosegla, mora upoštevati razumljivost,
relevantnost, primerljivost, doslednost in pomembnost informacij. Zaradi specifike
zavarovanj se raĉunovodstvo zavarovalnic precej razlikuje od raĉunovodstva drugih
gospodarskih druţb. Posebnost pri zavarovalnici je nedvomno, da mora na podlagi
izraĉunov zagotoviti sredstva, ki bodo pokrivala morebitno škodo, ki je seveda
nepredvidljiva. Raĉunovodstvo sestavlja veĉ funkcij, kot so knjigovodstvo,
raĉunovodsko predraĉunavanje, raĉunovodsko nadziranje in raĉunovodsko
prouĉevanje.
Temeljni raĉunovodski izkazi v zavarovalnicah so bilanca stanja, izkaz poslovnega
izida, izkaz vseobsegajoĉega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz sprememb
lastniškega kapitala. Bilanca stanja prikazuje stanje podjetja na doloĉen dan. Iz nje je
razvidno, kako podjetje deluje, v našem primeru zavarovalnica. Postavke se v njej
izkazujejo loĉeno za premoţenjska, ţivljenjska in dopolnilna zdravstvena zavarovanja
ter skupno za zavarovalnico kot celoto. Znotraj te razdelitve se loĉeno prikaţejo
podatki tekoĉega in podatki preteklega leta. Bilanca stanja v zavarovalnici se od
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bilance stanja v drugih gospodarskih druţbah zelo razlikuje. Specifika poslovanja
zavarovalnic je, da so obveznosti in sredstva v najveĉji meri namenjena kritju
obveznosti, ki so sestavljene predvsem iz prihodnjih škod, ki jih zavarovalnica mora
kriti. Posebnost bilanc stanja v zavarovalnici so zagotovo zavarovalno-tehniĉne
rezervacije za obveznosti, ki se utegnejo pojaviti, le-te so na pasivi bilance stanja.
Njihova vrednost je zaradi njihove nepredvidljivosti le ocenjena. Pokrivanju teh
obveznosti so namenjena sredstva, ki so na aktivi bilance stanja, in te so predvsem
finanĉne naloţbe z roĉnostjo do datuma poplaĉila škode.
Tehniĉne rezervacije v zavarovalnicah so prenosne premije, škodne rezervacije,
rezervacije za bonuse, popuste in storno, izravnalne rezervacije in druge
zavarovalno-tehniĉne rezervacije. V primeru, da zavarovalnica sklepa tudi ţivljenjska
oziroma nezgodna ali zdravstvena zavarovanja, za katera se uporabljajo podobne
verjetnostne tabele in izraĉuni kot za ţivljenjska zavarovanja, mora v zvezi s temi
zavarovanji oblikovati tudi matematiĉne rezervacije, ki se loĉijo na ţivljenjske in
zdravstvene.
V kontnem naĉrtu v zavarovalnicah so vsebinsko urejeni posamezni konti v razrede,
skupine, sintetiĉne in analitiĉne konte. Urejen je po desetiškem sistemu. Ob tem je
številka konta pomembna, saj z njo, ob poznavanju kontnega naĉrta, ugotovimo,
katero ekonomsko kategorijo na njem spremljamo, zato je poznavanje le-teh zelo
koristno. Ob primerjanju kontnega naĉrta zavarovalnic in kontnega naĉrta drugih
gospodarskih druţb sem ugotovila, da so v zavarovalnici razredi zelo podobni drugim
gospodarskim druţbam, saj se razlikuje le v petem in šestem razredu, ki sta prosta.
Pri skupinah pa ima zavarovalnica v razredu stroškov le stroške storitev, kajti posluje
le s temi. Naĉeloma so bile v skupinah razlike predvsem pri specifiĉnih dejavnostih,
kot so zavarovalniške storitve. Glede na specifiko delovanja poslovalnic so si z
drugimi gospodarskimi druţbami v skupinah še kar podobni.
Zavarovalnice so zelo nadzorovan sektor, saj so zelo pomembne za gospodarsko rast
in s tem gospodarski razvoj, predvsem pa zaradi koliĉine denarja, s katerim
zavarovalnice razpolagajo, ter zaradi interesa, da zavarovanci ne bi zgubili zaupanja v
tako zelo pomembne institucije, ki skrbijo za varnost drţavljanov. Pri tem poznamo
notranji in zunanji nadzor nad poslovanjem zavarovalnic, ki je predpisan z ZZavar.
Notranji nadzor izvaja notranja revizija, ki je samostojna in podrejena upravi. Zunanji
nadzor pa izvajajo zunanji revizor, aktuar in AZN, ki je samostojna in neodvisna,
kljub temu da je posredno vezana na vlado in drţavni zbor.
Obvladovanje tveganj je ena najpomembnejših nalog zavarovalnic, ki jo izvaja
predvsem z zadostnim kapitalom, ustreznimi zavarovalno-tehniĉnimi rezervacijami,
kritnim premoţenjem (zlasti kritnim skladom) ter njegovim primernim nalaganjem,
pozavarovanjem, sozavarovanjem, zavarovalni statistiĉni standardi, izraĉunavanjem
in ugotavljanjem, prepovedjo izplaĉila dobiĉka ter ukrepi uprave za zagotovitev
minimalnega kapitala. Pri tem mora zavarovalnica zagotavljati kapitalsko ustreznost,
likvidnost, ki je pravoĉasna sposobnost izpolnjevanja zapadlih obveznosti, ter
solventnost, ki je trajna sposobnost izpolnjevanja vseh obveznosti. S programom
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Solventnost II naj bi se doloĉene slabosti sedanjega sistema izboljšale predvsem s
celostnim upravljanjem bilance stanja (sredstev in virov hkrati) ter vpeljavo pristopa
treh stebrov, pri katerem prvi steber ureja kvantitativne kapitalske zahteve, drugi
steber ureja nadzorni pregled, ki bo še bolj zahteven, pod tretji steber pa sodi trţna
disciplina, ki opredeljuje naĉela za razkrivanje informacij, ki bodo morale biti take, da
bodo prikazale celostno sliko tveganj zavarovalnice.
Bistvena naloga zavarovalnic je zagotavljanje zadostnih sredstev za pokrivanje škod,
ki so nepredvidljive, zato zavarovalnice uporabljajo posebne izraĉune, s katerimi
pribliţno predvidijo vrednost škod v prihodnosti. Pri tem upoštevajo obvladovanje
tveganj, pri katerem so najpomembnejše ustreznost kapitala in zavarovalno-tehniĉne
rezervacije. Za ohranjanje solventnosti zavarovalnic in s tem zaupanja vanje skrbi
drţava s strogimi zakoni in nadzorom.
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Najveĉje verjetne škode
Solvency Capital Requirement
Zahteve po solventnem kapitalu
Slovenski inštitut za revizijo
Slovenski raĉunovodski standard
Slovensko zavarovalno zdruţenje
Zdruţene drţave Amerike
Zakon o finanĉnih konglomeratih
Zakon o gospodarskih druţbah
Zakon o obveznih zavarovanjih v
prometu
Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju
Zakon o zavarovalništvu
Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju
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SLOVAR PREVODOV TUJIH IZRAZOV
Angleški izraz

Slovenski izraz

Agents and brokers
Asset liability management
Asset Liability Mismatch risk
Balance sheet
Claims Cooperation Clause
Co-insurance
Comité Européen des Assurances
Equalisations provisions
Financial institution
Financial intermediaries
Incurred but not reported losses
Insurance Act
Insurance company
Mathematical provisions
Minimum Capital Requirement
Other technical provisions
Probable Maximum Loss
Policyholder
Provisions for bonuses,
discounts and cancellations
Provisions for claims outstanding,
loss reserve
Provisions for unearned premiums,
premium reserve
Reinsurance
Retained earning statement
Solvency II
Solvency Capital Requirement
Statement of cash flow
Statement of changes of equity
Statement of financial position
Statement of income
Technical provisions in insurance
companies

Agentske finanĉne institucije
Sredstva in viri
Tveganja neusklajenosti in obveznosti
Bilanca stanja
Klavzula o sodelovanju pri likvidaciji škode
Sozavarovanje
Evropsko zdruţenje zavarovalnih zdruţenj
Izravnalne rezervacije
Finanĉne institucije
Finanĉni posredniki
Nastale, vendar še neprijavljene škode
Zakon o zavarovalništvu
Zavarovalnica
Matematiĉne rezervacije
Minimalni kapital
Druge zavarovalno-tehniĉne rezervacije
Najveĉje verjetne škode
Zavarovalec
Rezervacije za bonuse, popuste in storno
Škodne rezervacije
Rezerve za prenosne premije
Pozavarovanje
Izkaz zadrţanega dobiĉka
Solventnost II
Solventnostni kapital
Izkaz finanĉnega izida
Izkaz sprememb kapitala
Izkaz finanĉnega poloţaja
Izkaz poslovnega izida
Tehniĉne rezervacije v zavarovalnicah
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Priloga 1: Struktura kosmate ali bruto zavarovalne premije

Ĉista
neto
funkcionalna
premija

Tehniĉna
premija

Reţijski dodatek

Poslovna
sredstva

Dodatek za
prevencijo
in represijo

Sklad za
prevencijo
in represijo

Dodatek za
katastrofalne
škode
Hranilna

Dodatek za
varnostno
rezervacijo

Rezerva za
katastrofalne
škode
Varnostna
rezervacija

premija

Dodatek za
matematiĉno
rezervacijo

Matematiĉna
rezervacija

Nevarnostna
naravna
premija

Izravnalna
rezervacija

Vir: Flis (1995, str. 273)
V reţijski dodatek so vkljuĉeni stroški tekoĉega poslovanja (plaĉa, materialni stroški
itd.).

Ĉista premija se deli na dodatek za prevencijo in represijo ter na tehniĉno premijo.
Dodatek za prevencijo in represijo zbirajo zavarovalnice glede na to, kar jih zanima
(npr. protipoţarni ukrepi, varnost v prometu itd.) Ĉe pa tega dodatka ne zbirajo, je
ĉista premija enaka tehniĉni premiji.

Tehniĉna premija je najpomembnejši del zavarovalne premije in njen glavni namen je
poravnava škod. Ker škode niso enakomerno razporejene, ima zavarovalnica z
zbranimi nevarnostnimi premijami lahko v posameznem letu primanjkljaj, v drugem
pa preseţek.
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Zato preseţek nevarnostne premije izloĉijo v izravnalno rezervacijo.
Za ĉasovno izravnavanje sluţi hranilna premija, iz katere se oblikujejo osnovne
zavarovalno-tehniĉne rezervacije. To so:
Dodatek za varnostno rezervacijo, ki krije primanjkljaje nastalih zaradi nihanj
škod, v primeru, ĉe nevarnostna premija in izravnalna rezervacija ne
zadošĉata.
Dodatek za katastrofalne škode je potreben, kjer so moţne katastrofalne
škode (npr. zaradi poplave, viharjev itd.).
Dodatek za matematiĉno rezervacijo se zbira le pri ţivljenjskih zavarovanjih in
je potreben, ker zavarovanci vplaĉujejo enake meseĉne ali letne premije skozi
vso zavarovalno dobo, kljub temu da z leti narašĉa verjetnost smrti. Pri
ţivljenjskih zavarovanjih ravno zato varnostne rezervacije niso potrebne.
Po Zzav poznamo še druge oblike zavarovalno-tehniĉnih rezervacij, in sicer:
- prenosne premije,
- rezervacije za bonuse,
- popuste,
- storno in
- škodne rezervacije.
Navedene rezervacije niso prave varnostne rezervacije, temveĉ le element za izraĉun
potrebne premije za ĉasovno izravnavanje nevarnosti oz. za izdelavo bilance.
Prenosna premija je del premije, ki jo je treba prenesti v prihodnja leta, v primeru da
gre za dolgoroĉno zavarovanje in se lahko škoda zgodi v enem od prihodnjih let. Od
zasluţene premije je treba odbiti dolg zavarovalnice zavarovancem po pogodbenih
doloĉilih na raĉun bonifikacij, popustov in stornov. Škodna rezervacija se ustvari za
ţe nastale škode, ki še niso likvidirane, predvsem je to pomembno na primer pri
odgovornostnih zavarovanjih, pri katerih teĉejo sodni postopki, ki so lahko
dolgotrajni. S to rezervacijo zavarovalnica zbere sredstva za izplaĉilo takih škod (Pirš,
1999, str. 29–30).
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Priloga 2: Uvrščanje zavarovalnih vrst v zavarovalne skupine oziroma
podskupine
Zavarovalnice uporabljajo zavarovalne vrste, razvršĉene v zavarovalne skupine in
podskupine pri izkazovanju zavarovalnih vrst v poslovnem naĉrtu, poslovnih knjigah
in v poslovnih ter statistiĉnih poroĉilih (ZAVAROVALNE VRSTE, 2009).
Zavarovalne skupine, sestavljene iz veĉ zavarovalnih vrst Zakon o zavarovalništvu
deli na dve skupini, in sicer na:
- premoţenjsko zavarovanje ter
- ţivljenjsko zavarovanje.
Zgoraj omenjeni skupini se nato delita na osem zavarovalnih podskupin, razĉlenjenih
v tabeli.
ZAVAROVALNE PODSKUPINE
1. Nezgodna in zdravstvena zavarovanja
2. Zavarovanje vozil

3. Pomorska in transportna zavarovanja

4. Zavarovanja
letalnih naprav

zrakoplovov

oziroma

5. Poţarna in druga škodna zavarovanja
6. Zavarovanja odgovornosti

7. Kreditna in kavcijska zavarovanja
8. Škodna in nezgodna zavarovanja

drugih

ZAVAROVALNE VRSTE
- nezgodno,
- zdravstveno
- nezgodno
- zavarovanje kopenskih vozil
- zavarovanje prevoza blaga
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil
- nezgodno zavarovanje
- zavarovanje tirnih vozil
- zavarovanje plovil
- zavarovanje prevoza blaga
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil
- nezgodno zavarovanje
- zavarovanje tirnih vozil
- letalsko zavarovanje
- zavarovanje prevoza blaga
-zavarovanje
odgovornosti
pri
uporabi
zrakoplovov oziroma drugih letalskih naprav
- zavarovanje poţara in elementarnih nesreĉ
- drugo škodno zavarovanje
- zavarovanja odgovornosti pri uporabi vozil
-zavarovanje
odgovornosti
pri
uporabi
zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil
- splošno zavarovanje odgovornosti
- kreditno zavarovanje
- kavcijsko zavarovanje
- nezgodno zavarovanje
- zavarovanje kopenskih vozil
- zavarovanje tirnih vozil
- letalsko zavarovanje
- zavarovanje plovil
- zavarovanje prevoza blaga
- zavarovanje poţara in elementarnih nesreĉ
- drugo škodno zavarovanje
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil
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-zavarovanje
odgovornosti
pri
uporabi
zrakoplovov oz. drugih letalnih naprav
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil
- splošno zavarovanje odgovornosti
- zavarovanje razliĉnih finanĉnih izgub

Zgoraj omenjenih osem podskupin zavarovanja se glede na glavne nevarnosti, ki jih
krijejo, deli na 24 zavarovalnih vrst.
ZAVAROVALNE VRSTE
1. Nezgodno zavarovanje

2. Zdravstveno zavarovanje

3. Zavarovanje kopenskih vozil

4. Zavarovanje tirnih vozil
5. Letalsko zavarovanje
6. Zavarovanje plovil
7. Zavarovanje prevoza blaga
8. Zavarovanje poţara in elementarnih nesreĉ

9. Drugo škodno zavarovanje

NJIHOVO KRITJE
V primeru smrti ali izgube zdravja zaradi nezgode
krije:
- izplaĉilo dogovorjenih denarnih nadomestil,
odškodnin oz. povraĉil stroškov, v enkratnem
znesku,
- obroĉno izplaĉevanje dogovorjenih denarnih
nadomestil,
- kombinacija zgoraj navedenih izplaĉil,
- izplaĉila zaradi poškodbe, okvare zdravja ali
smrti potnikov.
V primeru bolezni, poškodbe ali posebnega
zdravstvenega stanja krije:
- stroške zdravstvenih ter z njimi povezanih
storitev, stroške oskrbe z zdravili in medicinsko
tehniĉnimi pripomoĉki,
- izplaĉila dogovorjenih denarnih nadomestil,
- kombinacija zgoraj navedenih izplaĉil.
Krije vse škode na oz. izgubo:
- kopenskih vozil na lastni pogon, razen tirnih
vozil,
- kopenskih vozil brez lastnega pogona.
Krije vse škode na oz. izgubo tirnih vozil.
Krije škodo na oz. izgubo zrakoplovov oz. drugih
letalnih naprav.
Krije vse škode na oz. izgubo morskih, reĉnih in
jezerskih plovil.
Krije vse škode na oz. izgubo blaga, vkljuĉno s
prtljago, ne glede na vrsto prevoza.
Krije vse škode na premoţenju (razen kritih škod
na premoţenju iz 3. in 7. zavarovalne vrste), ki
nastanejo zaradi:
- poţara,
- eksplozije,
- nevihte,
- drugih naravnih dogodkov, razen neviht,
- jedrske energije,
- pogrezanja in drsenja tal.
Krije vse škode na premoţenju (razen kritih škod
na premoţenju iz 3. in 7. zavarovalne vrste), ki
nastanejo zaradi:
- toĉe,
- pozebe ali
- zaradi drugih vzrokov (npr. tatvine), razen
vzrokov iz 8. zavarovalne vrste.
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10. Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil
11. Zavarovanje odgovornosti pri
zrakoplovov oz. drugih letalnih naprav

uporabi

12. Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

13. Splošno zavarovanje odgovornosti
14. Kreditno zavarovanje

15. Kavcijsko zavarovanje
16. Zavarovanje razliĉnih finanĉnih izgub

17. Zavarovanje stroškov postopka
18. Zavarovanje pomoĉi
19. Ţivljenjsko zavarovanje (razen od 20. do 24.
zavarovalne vrste)

20. Zavarovanje za primer poroke oziroma
rojstva
21. Ţivljenjsko zavarovanje, vezano na enote
investicijskih skladov oz. na enote kritnega sklada

Krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz
uporabe kopenskih vozil z lastnim pogonom
(vkljuĉno s prevozniško odgovornostjo).
Krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz
uporabe zrakoplovov oz. drugih letalnih naprav
(vkljuĉno s prevozniško odgovornostjo).
Krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz
uporabe:
- morskih,
- reĉnih in
- jezerskih plovil (vkljuĉno s prevozniško
odgovornostjo).
Krije
druge
vrste
odgovornosti,
razen
odgovornosti 10. do 12. zavarovalne vrste.
Krije:
- nevarnost neplaĉila (oziroma zamude plaĉila)
zaradi nesolventnosti ali drugih dogodkov,
- izvozne kredite in druge nevarnosti, povezane z
izvozom, trgovino in vlaganji na tujih in domaĉih
trgih,
- kredite z obroĉnim odplaĉevanjem,
- hipotekarne in lombardne kredite,
- kmetijske kredite in
- druge kredite in posojila.
Krije in neposredno ali posredno jamĉi za
izpolnitev obveznosti dolţnikov.
Krije finanĉne izgube zaradi:
- poklicnih nevarnosti,
- nezadostnih prihodkov (na splošno),
- slabega vremena,
- izgubljenega dobiĉka,
- nepredvidenih splošnih stroškov,
- nepredvidenih poslovnih stroškov,
- izgube trţne vrednosti,
- izpada najemnine oz. prihodka,
- posrednih poslovnih izgub, razen izgub iz
prejšnjih alinej,
- drugih neposlovnih izgub in
- drugih finanĉnih izgub.
Krije stroške odvetnikov in druge stroške
postopka.
Krije pomoĉ osebam, ki zaidejo v teţave na
potovanju oz. v drugih primerih odsotnosti od
njihovega doma.
Obsega zlasti zavarovanje za :
- primer doţivetja,
- primer smrti,
- mešano ţivljenjsko zavarovanje,
- rentno zavarovanje,
- ţivljenjsko zavarovanje z vraĉilom premij.

Zavarovanec prevzame naloţbeno tveganje,
povezano s spremembo vrednosti investicijskih
kuponov oz. drugih vrednostnih papirjev
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22. Tontine

23. Zavarovanje s kapitalizacijo izplaĉil

investicijskih skladov oz. povezano s spremembo
vrednosti enote premoţenja kritnega sklada.
Skupina zavarovancev se dogovori, da bo skupno
kapitalizirala svoje prispevke in razdelila tako
kapitalizirano premoţenje med tiste zavarovance,
ki doţivijo doloĉeno starost oz. med dediĉe
umrlih zavarovancev oz. med upraviĉence, ki so
jih doloĉili umrli zavarovanci.
Temelji na aktuarskih izraĉunih, pri ĉemer prejme
zavarovalec, zavarovanec ali drug upraviĉenec v
zameno za enkratno oz. obroĉno vplaĉevanje
premij izplaĉila v doloĉenem obdobju in višini.

24. Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode
ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne more
odpovedati

Vir: ZZavar-UPB2 (2006, 2. ĉlen)

68

Priloga 3: O pomenu informacij o zaposlenih za moţne vlagatelje
Vaša bilanca stanja je jasna, pregledna
in sestavljena tako skrbno,
da še najskrivnostnejšo postavko
takoj zazna oko.
Sredstva so ovrednotena
po zadnji trţni ceni
in je vse v najlepšem redu
po revizorjevi oceni.
Viri sredstev kaţejo
na gospodarje tega doma
in v njihovo višino
ne more biti dvoma.
A ene vrednosti ne najdem,
ĉe si še bolj razbijam glavo.
Ne najdem vrednosti ljudi,
ki vodijo to predstavo.
Vir: Milost (2007, str. 48)
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Priloga 4: Oblika izkaza poslovnega izida
I. ĈISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ
- obraĉunane kosmate zavarovalne premije
- oddana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje
- sprememba prenosnih premij
II. PRIHODKI OD NALOŢB V POVEZANE DRUŢBE, od tega
- dobiĉek iz naloţb v kapital pridruţenih in skupaj obvladovanih druţb,
obraĉunan z uporabo kapitalske metode
III. PRIHODKI OD NALOŢB
IV. DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI, od tega
- prihodki od provizij
V. DRUGI PRIHODKI
VI. ĈISTI ODHODKI ZA ŠKODE
- obraĉunani kosmati zneski škod
- obraĉunani deleţi pozavarovateljev in sozavarovateljev
- sprememba škodnih rezervacij
VII. SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIĈNIH REZERVACIJ
VIII. SPREMEMBA ZAVAROVALNO-TEHNIĈNIH REZERVACIJ ZAVAROVANCEV, KI
PREVZEMAJO NALOŢBENA TVEGANJA
IX. SPREMEMBE OBVEZNOSTI IZ FINANĈNIH POGODB
X. ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE
XI. OBRATOVALNI STROŠKI, od tega
- stroški pridobivanja zavarovanj
XII. ODHODKI OD NALOŢB V POVEZANE DRUŢBE, od tega
- izguba iz naloţb v kapital pridruţenih in skupaj obvladovanih druţb,
obraĉunana z uporabo kapitalske metode
XIII. ODHODKI NALOŢB, od tega
- oslabitve finanĉnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi
poslovni izid
XIV. DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI
XV. DRUGI ODHODKI
XVI. POSLOVNI IZID PRED OBDAVĈITVIJO
XVII. DAVEK OD DOHODKA
XVIII. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Vir: SKL (2009)
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Priloga 5: Delitev poslovnih knjig
POSLOVNE KNJIGE

TEMELJNE

POMOŢNE

DNEVNIK

KNJIGOVODSTVO

GLAVNA KNJIGA
PLAĈ

DOKONĈANIH
PROIZVODOV

DOBAVITELJEV

DROBNEGA
INVENTARJA

POLPROIZVODOV

KUPCEV

PROIZVODNJE

MATERIALA

TERJATEV

OBVEZNOSTI
OPRAVLJANJA
STORITEV

TRGOVSKEGA
BLAGA

OSNOVNIH
STORITEV

UPORABLJENIH
STORITEV

USTVARJANJA
UĈINKOV

DRUGA POMOŢNA
KNJIGOVODSTVA
blagajniška knjiga

register opredmetenih
osnovnih sredstev

knjiga prejetih raĉunov

knjiga delniĉarskih vlog
druge po
potrebi podjetja

knjiga zapadlih
menic v plaĉilo

Vir: Mayr (2007, str. 57)
Vodenje temeljnih poslovnih knjig je obvezno, vodenje pomoţnih poslovnih knjig pa
le, ĉe se verodostojni podatki, ki se obiĉajno dobivajo na podlagi pomoţnih knjig, ne
morejo zagotoviti drugaĉe (Mayr, 2007, str. 57).
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