
 
 
 
 

 

V skladu z določili 114. člena ZTFI je uprava družbe Prva Group plc.,- Skupina Prva, zavarovalniški 
holding, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana sestavila  

 
 

I. VMESNO POSLOVNO POROČILO ZA OBDOBJE 01.01.2010 – 30.06.2010 
 

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. Prodala je sklad v Romuniji, 
prodaja pa nima vpliva na finančni položaj družbe, saj je bila naložba delno oslabljena in pripoznana že v 
izkazih družbe za leto 2009.  
 
Za zagotovitev zakonskih določil po kapitalski ustreznosti, družbi ni bilo potrebno dokapitalizirala nobene 
hčerinske družbe.  
 
Družba bo izplačala dividende prednostnim delničarjem v višini 0,5 mio evrov v mesecu avgustu. 

 
 

2. Splošen opis finančnega položaja družbe  
 

Družba v opazovanem obdobju beleži dobiček v višini 231 T evrov, kar je rezultat pozitivnega poslovanja 
in investiranja. 
 

Prva Group, plc. 30.06.2010 

Kapital družbe v EUR 29.029.205 

Rezultat iz poslovanja 4.566 

Rezultat iz investiranja 227.143 

Dobiček/izguba pred davki 231.709 

 
 

3. Splošen opis poslovanja družbe  
 

SKLADI 30.06.2010 

število zavarovancev 253.585 

Mesečna premija na zavarovanca v EUR 35 

Mesečna premija v EUR 4.899.539 

Sredstva v upravljanju 287.087.250 

 
 
Skupina Prva v opazovanem obdobju povečuje število zavarovancev in sredstva v upravljanju.  
 
 
Ljubljana, 25.08.2010 
 

                                                                                                   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: 
 
 
 
 
 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, 25.08.2010 

 
 
                                                                     Predsednica uprave: 
                                                                     Alenka Žnidaršič Kranjc 
 



 
 
 
 

 

III. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA 
 
1. BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2010 

 

  
v EUR 

 
30.06.2010 31.12.2009 

SREDSTVA 29.067.049 29.210.024 

Naložbe     

Deleži v odvisnih družbah 16.175.207 20.077.909 

Deleži v pridruženih družbah 122.500 122.500 

Naložbe v vrednostne papirje 8.581.088 6.284.690 

1. Vrednotene do dospelosti 0 0 

2. Za prodajo 7.639.488 5.343.090 
3. Izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega 

izida 941.600 941.600 

Dana posojila in depoziti 3.038.822 2.219.534 

Denarna sredstva 5.965 72.816 

Skupaj naložbe 27.801.082 28.777.449 

      

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 0 0 

Druge terjatve 1.049.960 306.342 

Opredmetena osnovna sredstva  63.187 64.133 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 152.820 62.100 

Premoženje na računih pokojninskih zavarovancev 0 0 

      

 
  

 
OBVEZNOSTI 29.067.049 29.210.024 

Kapital     

  1. Vpoklicani kapital 17.419.710 17.419.710 

  2. Rezerve 8.765.503 8.765.503 

  3. Presežek iz prevrednotenja -552.136 -179.051 

  4. Nerazdeljeni dobiček 3.396.128 3.164.419 

      

Skupaj kapital 29.029.205 29.170.581 

      

Druge rezervacije 0 6.270 

PČR 0 3.800 

Ostale obveznosti 37.844 29.373 

      

 



 
 
 
 

 

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, Garant PB Beograd, PPD Albania Sh.p.k. 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.  
 
Osnovni kapital Prve Group se v letu 2010 ni spreminjal. Na dan 30.06.2010 tako znaša 
17.419.710 EUR, pri čemer 10.279.710 EUR izvira iz rednih delnic, razlika v višini 7.140.000 
EUR pa iz prednostnih delnic.  
 

 
2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2010 

 

 
2010 2009 

Prihodki     

Prihodki od poslovanja 200.726 400.635 

Prihodki od obresti 181.022 233.861 

Prihodki iz dividend 958 107.288 

Neto dobički iz naložb 17.448 -720.284 

Drugi prihodki 27.715 67.292 

      

Skupaj prihodki 427.869 88.792 

Odhodki in stroški     

Amortizacija -17.606 -35.602 

Stroški dela -95.623 -294.330 

Odhodki od obresti 0 0 

Ostali stroški in odhodki -82.931 -296.220 

      

Skupaj odhodki in stroški -196.160 -626.152 

      

Dobiček pred davki  231.709 -537.360 

Davek iz dobička 46.572 0 

Odloženi davek in drugi davki 0 13.933 

Čisti dobiček 185.137 -523.427 

      



 
 
 
 

 

 
Družba je v prvih šestih mesecih ustvarila 231.709 evrov dobička pred davki.  
 
Prihodki iz poslovanja v višini 200.726 evrov se nanašajo izključno na storitve, ki jih družba 
zaračunava odvisnim družbam za opravljene storitve.  

 
V postavki prihodki od obresti so vključene večinoma obresti od danih depozitov in obresti 

naložb.  

 
Neto izgube/dobički pri odtujitvah naložb so nastali iz naslova prodaje vrednostnih 
papirjev, razporejenih v skupino za prodajo.  
 
V stroške dela za omenjeno obdobje so vključeni stroški plač, regres, nadomestilo za 
prehrano in prevoz na delo, prispevki in davki delodajalca na izplačane plače in izplačila 
dodatnega pokojninskega zavarovanja.  
 
V družbi Prva Group, plc. so bile konec junija zaposlene 3 osebe.  
 
Ostali stroški zajemajo stroške storitev fizičnih oseb, obratovalne materialne stroške, 
obratovalne stroške storitev, stroške za marketing, stroške nadzornega organa, stroške 
najemnin, odložene obveznosti do zaposlenih in druge stroške. 
 
 
V Ljubljani, 25.08.2010 

 
 
 
 

                                                                            Predsednica uprave: 
                                                                        Alenka Žnidaršič Kranjc 

                                               


