
 
 

 

V skladu z določili 112. in 114. člena ZTFI je uprava družbe Prva Group plc.,- Skupina Prva, 
zavarovalniški holding, d.d., Ameriška ulica 8, Ljubljana sestavila  

 
 

I. VMESNO POSLOVNO POROČILO ZA OBDOBJE 01.01.2015 – 30.06.2015 
 

1. Razlaga vseh pomembnejših poslovnih dogodkov v obravnavanem obdobju in njihov vpliv na 
finančni položaj družbe 
 

V omenjenem obdobju je družba poslovala tekoče in brez posebnosti.  
 
Za zagotovitev zakonskih določil po kapitalski ustreznosti, družbi ni bilo potrebno 
dokapitalizirala nobene hčerinske družbe.  

 
Družba je v mesecu julija izplačala dividende rednim in prednostnim delničarjem v skupni 
vrednosti 1.202 tisoč EUR. 
 

2. Splošen opis finančnega položaja družbe  
 

Skupina v opazovanem obdobju beleži dobiček pred davki v višini 2.813 tisoč EUR, kar je 
rezultat pozitivnega poslovanja in investiranja. 
 

  
  

Prva Group, plc. 
Skupina Prva 

(konsolidirano) 

30.6.2015 30.6.2015 

Kapital družbe v EUR 20.434.335 30.390.574 

Rezultat iz poslovanja -34.531 1.540.889 

Rezultat iz investiranja 1.041.456 660.309 

Dobiček/izguba pred davki 956.925 2.813.663 

 
 

3. Splošen opis poslovanja družbe  
 

SKLADI - Skupina Prva (konsolidirano) 30.6.2015 

število zavarovancev 428.971 

Mesečna premija na zavarovanca v EUR 43,8 

Povprečna mesečna premija v EUR 6.952.153 

Sredstva v upravljanju 625.121.446 

 
Skupina Prva v opazovanem obdobju povečuje število zavarovancev in sredstva v upravljanju.  
 
Ljubljana, 26.08.2015 

                                                                                                   Predsednica uprave družbe  
                                                                                                   Alenka Žnidaršič Kranjc  

 
 

 



 
 

 

 

II. IZJAVA 
 
 
 
 
 
Predsednica uprave Prva Group plc.,- Skupina Prva, zavarovalniški holding, d.d., Alenka 
Žnidaršič Kranjc izjavljam, da je: 
 
 
 

 Medletno računovodsko poročilo za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 je 
pripravljeno v skladu z MRS 34 – Medletno poročanje. 

 Posamični računovodski izkazi družbe in konsolidirani izkazi skupine so 
pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih 
je sprejela Evropska unija (v nadaljevanju »MSRP«). Odvisne družbe, so polno 
konsolidirane.  

 Računovodski izkazi za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 niso revidirani, 
 Povzetek računovodskega poročila sestavljen v skladu z ustreznim okvirom. 

računovodskega poročanja ter daje resničen in pošten prikaz sredstev in 
obveznosti finančnega položaja in poslovnega izida družbe. 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 26.08.2015 
 
 
                                                                     Predsednica uprave: 
                                                                     Alenka Žnidaršič Kranjc 
 



 

 

III. POVZETEK NEREVIDIRANEGA RAČUNOVODSKEGA POROČILA 
 
1. BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2015 

 

v EUR 
Prva Group Skupina 

30.6.2015 31.12.2014 30.6.2015 31.12.2014 

SREDSTVA 21.654.839 20.696.178 285.353.709 284.493.511 

Naložbe 

Deleži v odvisnih družbah 16.660.326 16.660.326 0 0 

Deleži v pridruženih družbah 0 0 0 0 

Naložbe v vrednostne papirje 1.647.440 1.453.377 33.838.418 31.936.479 

1. Vrednotene do dospelosti 0 0 0 0 

2. Za prodajo 1.647.440 1.453.377 33.838.418 31.175.836 

3. Izmerjena po pošteni vrednosti prek posl. izida 0 0 0 760.643 

Dana posojila in depoziti 3.013.291 1.972.416 10.770.118 7.721.494 

Denarna sredstva 1.403 41.782 1.200.270 1.510.462 

Sredstva zavarovancev ki prevzemajo naložbeno 
tveganje 

0 0 1.721.213 1.458.080 

Skupaj naložbe 21.322.460 20.127.900 47.530.019 42.626.515 

          

Druge terjatve 312.844 528.823 1.940.517 2.636.736 

Opredmetena osnovna sredstva  15.823 18.214 628.136 634.585 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 3.712 21.240 489.031 813.356 

Sredstva iz finančnih pogodb 0 0 234.766.006 237.782.319 

  
   

  

OBVEZNOSTI 21.654.839 20.696.178 285.353.710 284.493.511 

Kapital 

  1. Vpoklicani kapital 13.386.247 13.386.247 13.386.247 13.386.247 

  2. Rezerve 6.020.110 6.020.110 6.020.110 6.020.110 

  3. Presežek iz prevrednotenja -46.753 -52.028 403.692 371.865 

  4. Nerazdeljeni dobiček 1.074.731 1.320.344 7.250.970 6.705.854 

  5. Kapital neobvladujočega deleža   3.329.555 3.162.907 

Skupaj kapital 20.434.335 20.674.673 30.390.574 29.646.982 

Podrejene obveznosti 0 0 0 0 

Druge rezervacije 0 0 111.882 110.014 

PČR 7.178 5.136 365.302 1.660.437 

Ostale obveznosti 1.213.326 16.369 17.998.733 14.182.488 

Obveznosti v korist življenjskih zavarovancev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganje 

0 0 1.721.213 1.458.080 

Obveznosti iz finančnih pogodb 0 0 234.766.006 237.435.509 



 

 

 
2.  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za prvo polletje 2015 

 

v EUR 
Prva Group Skupina 

01.01.-
30.06.2015 

01.01.-
30.6.2014 

01.01.-
30.06.2015 

01.01.-
30.6.2014 

Prihodki  

Prihodki od poslovanja 142.110 174.060 10.841.356 9.404.701 

Prihodki od obresti 54.400 35.660 615.674 741.219 

Prihodki iz dividend 1.120.709 523.961 0 5.557 

Neto dobički iz naložb 352 -875 455.336 -8.540 

Drugi prihodki 0 0 5.385 488.210 

          

Skupaj prihodki 1.317.571 732.806 11.917.751 10.631.146 

Odhodki in stroški  

Amortizacija -19.918 -19.636 -141.853 -180.497 

Stroški dela -106.873 -72.829 -1.534.284 -1.388.128 

Odhodki od obresti 0 0 0 0 

Ostali stroški in odhodki -183.855 -121.035 -7.427.950 -6.773.021 

          

Skupaj odhodki in stroški -310.646 -213.500 -9.104.087 -8.341.646 

          

Dobiček pred davki  1.006.925 519.306 2.813.663 2.289.501 

Davek iz dobička in Odloženi davki -50.000 0 -108.114 -2.419 

Čisti dobiček 956.925 519.306 2.705.549 2.287.082 

   -  večinskega lastnika     2.383.510 1.942.171 

   -  neobvladujočega deleža     322.039 344.911 

 
 



 

 

III.   POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  
 

 
Poslovanje družbe se v prvi polovici leta glede na preteklo obdobje ni pomembneje 
spremenilo.  
 

1.1 Osnove za vrednotenje postavk v računovodskih izkazih 
 
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se uporabljajo Mednarodni standardi 
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija (v nadaljevanju »MSRP«).  
 
Ocene, ki so uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov, se glede na leto 2014 niso 
spremenile. Prav tako se niso spremenile računovodske usmeritve. 
 
 

1.2 Izkaz poslovnega izida  
 
Poslovanje skupine v prvem poletju letu 2015 bistveno ne odstopa od poslovanja v 
primerjalnem obdobju. Družba je imela v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 dobiček v 
višini 956 tisoč EUR medtem ko ima skupina 2.705 tisoč EUR.  
 
Izboljšanje rezultata glede na primerjalno obdobje je posledica večanje števila 
zavarovancev vseh družb v skupini ter boljših razmer na trgu vrednostnih papirjev. 

 
 

1.3 Bilanca stanja 
 

Bilanca stanja se glede na konec leta 2014 ni bistveno spremenila. Sredstva družbe znašajo 
21.654 tisoč EUR, sredstva skupine pa 285.353 tisoč EUR. 
 
Glede na primerjalno obdobje so se sredstva povečala na ravni družbe in tudi na ravni 
skupine. Povečanje sredstev na ravni skupine je posledica večjega števila zavarovancev in s 
tem povezana rast premij.  
 

Deleži v odvisnih družbah predstavljajo naložbe Prve Group plc. v družbe: Prva osebna 
zavarovalnica d.d., KB Prvo penzisko društvo AD, Skopje, Fondi Slloveno-Kosovar I 
Pensioneve sh.A Pristhine Kosovo ter DDOR Garant PB Beograd. Navedene družbe skupaj s 
Prvo Group plc. sestavljajo Skupino.  
 
Naložbe v vrednostne papirje predstavljajo naložbe v delnice in obveznice. Naložbe, s 
katerim se trguje na organiziranem trgu, so vrednotene na podlagi tržnih cen. Naložbe, ki 
ne kotirajo na organiziranem trgu, so vrednotene na podlagi vzpostavljenih cen na 
izvenborznem trgu. 
 
Dana posojila in depoziti Prve Group ter Skupine predstavljajo depozite pri bankah in dana 
posojila drugim družbam z možnostjo odpoklica.  
 
 
 



 

 

1.4 Dobiček na delnico 
 
Navadni čisti dobiček na delnico družbe je enak popravljenemu čistemu dobičku na delnico 
in na dan 30.6.2015 znaša 6,80 EUR (na 30.6.2014 je družba izkazovala dobiček na delnico 
v znesku 5,29 EUR). 
 
 

1.5 Dividende 
 

Skupščina je v juniju potrdila izplačilo dividend za leto 2014 v višini 1.202 tisoč EUR 
dividend, ki so bile izplačane v juliju 2015.  

 
1.6 Ostali dolgovi 

 
Skupina nima finančnih dolgov na 30.6.2015. 
 
Družba ima med ostalimi obveznostmi obveznost iz naslova dividende, ki je bila plačana v 
juliju. 
 

1.7 Izdaja in odkup delnic 
 
V prvem polletju leta 2015 skupina ni izdala ali odkupila lastnih delnic. 
 
 

1.8 Sezonski in ciklični vplivi 
 

Skupina se pri svojem poslovanju ne srečujeta s sezonskimi in cikličnimi vplivi, ki bi imeli 
pomemben učinek na izkazan poslovni izid. 
 

1.9 Podatki o skupinah povezanih oseb 
 

Skupina ne izkazuje terjatev do upravnega odbora ali lastnikov.  
 
 

Tabela 1: Posli povezanih oseb s Prvo Group v prvem polletju letu 2015 

Nakupi in prodaje storitev 
  

  
Prodaja povezani 

osebi 
Nakupi pri 

povezani osebi 
Terjatve do 

povezanih oseb 
Obveznosti do povezanih 

oseb 

Prva osebna zavarovalnica 
                            

39.000  
                

13.126  
                              

0  
                                       

1.264  

Ddor Garant A.D. 21.642  0 4.392 0 
Fondi Slloveno-Kosovar i 
Pensioneve Sh.A 6.000 0 0 0 

KB Prvo 82.500 0 13.750 0 

   

 
Vsi posli s povezanimi osebami so sklenjeni pod tržnimi pogoji. 
 

 



 

 

1.10 Ostali pomembni poslovni dogodki 
 
V prvem polletju 2015 ni bilo ostalih pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi imeli 
pomemben vpliv na računovodske izkaze skupine na 30.6.2015. 
 
V prihodnjih šestih mesecih družba ne pričakuje bistvenih odstopanj od normalnega 
poslovanje in ni seznanjena s tveganji, ki bi lahko bistveno vplivali na poslovanje. 
 
Ljubljana, 26.08.2015 
 

 
 

                                                                 Predsednica uprave: 
                                                                 Alenka Žnidaršič Kranjc 

                                               


