V skladu z določili 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 01.01.2012 – 30.06.2012

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.
Prva osebna zavarovalnica d.d. je z izdajo 2.600 navadnih imenskih delnic povečala osnovni kapital
za 2.600.000 EUR. Celoten znesek povečanja je bil vpisan in vplačan s strani matične družbe.
Družba je v mesecu julija izplačala dividende rednim delničarjem v skupni vrednosti 1.701.926,40 EUR

2. Splošen opis finančnega položaja družbe
Skupina v opazovanem obdobju beleži dobiček pred davki v višini 1.574 tisoč evrov, kar je rezultat
pozitivnega poslovanja in investiranja.

Kapital družbe v EUR

Prva Group, plc.

Skupina Prva
(konsolidirano)

30.06.2012

30.06.2012

21.513.240

27.904.555

-4.154

1.226.157

Rezultat iz investiranja

389.912

348.672

Dobiček/izguba pred davki

385.761

1.574.829

Rezultat iz poslovanja

3. Splošen opis poslovanja družbe
SKLADI - Skupina Prva (konsolidirano)
število zavarovancev
Mesečna premija na zavarovanca v EUR
Mesečna premija v EUR
Sredstva v upravljanju

30.06.2012
339.942
32
6.070.777
408.686.529

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

Ljubljana, 29.08.2012
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, 29.08.2012

Predsednica uprave:
Alenka Žnidaršič Kranjc

III.

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA
1. BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2012
v EUR

Prva Group
30.6.2012

SREDSTVA

24.531.447

Skupina

31.12.2011

30.6.2012

31.12.2011

27.220.684 246.895.147 259.842.061

Naložbe
Deleži v odvisnih družbah

16.745.107

13.145.108

Deleži v pridruženih družbah

122.500

122.500

129.419

129.419

Naložbe v vrednostne papirje

3.132.525

3.866.603

18.572.054

22.328.904

492.179

492.142

14.903.095

15.759.799

2.640.346

3.374.460

3.668.958

5.818.415

0

0

0

750.690

3.727.432

7.606.280

9.487.312

9.820.886

6.887

80.608

626.863

543.225

23.734.451

24.821.098

28.815.647

32.822.434

651.203

2.231.536

2.141.249

2.396.651

36.913

41.641

584.400

582.504

108.880

126.408

525.289

755.180

0

0

214.828.562

223.285.292

1. Vrednotene do dospelosti
2. Za prodajo
3. Izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
Dana posojila in depoziti
Denarna sredstva
Skupaj naložbe

Druge terjatve
Opredmetena osnovna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Sredstva iz finančnih pogodb

OBVEZNOSTI

24.531.447

0

27.220.684 246.895.147 259.842.061

Kapital
1. Vpoklicani kapital
2. Rezerve
3. Presežek iz prevrednotenja
4. Nerazdeljeni dobiček

15.149.636

14.292.120

15.149.636

14.292.120

6.862.816

7.720.332

7.247.812

7.174.189

-959.219

-813.119

-1.106.446

-910.613

460.007

1.778.243

4.280.945

4.964.924

2.332.609

2.375.991

5. Kapital neobvladujočega deleža
Skupaj kapital

21.513.240

22.977.576

27.904.555

27.896.610

0

0

0

57.015

8.150

3.449

445.173

905.915

3.010.057

4.239.659

3.716.857

7.697.229

0

0

214.828.562

223.285.292

Podrejene obveznosti
Druge rezervacije
PČR
Ostale obveznosti
Obveznosti iz finančnih pogodb

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 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 in niso vrednotene do dospelosti, 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 je v prvem polletju 2012, skladno s sklepom skupščine,
povečal za 857.516,00 EUR in po povečanju na 30.6.2012 znaša 15.149.636 EUR, pri
čemer 7.700.168 EUR izvira iz rednih delnic, razlika v višini 7.449.468,00 EUR pa iz
prednostnih delnic. Povečanje je bilo izvedeno nominalno, iz sredstev družbe, s
preoblikovanjem kapitalskih rezerv.

2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za prvo polletje 2012
v EUR

Prva Group

Skupina

01.01.30.06.2012

01.01.31.12.2011

01.01.30.06.2012

01.01.31.12.2011

Prihodki od poslovanja

131.688

348.313

4.376.979

10.478.060

Prihodki od obresti

212.986

535.977

617.926

1.731.070

Prihodki iz dividend

218.025

1.390.245

0

229.045

Neto dobički iz naložb

-41.099

-667.702

55.245

-1.065.026

0

8.567

6.263

815.644

521.602

1.615.400

Amortizacija

-23.204

-65.134

-141.708

-294.327

Stroški dela

-46.907

-144.138

-1.434.119

-2.396.892

-10.359

-196.104

Prihodki

Drugi prihodki
Skupaj prihodki

5.056.413 12.188.793

Odhodki in stroški

Odhodki od obresti
Ostali stroški in odhodki

0
-65.730

-226.172

-1.895.397

-5.715.872

-135.842

-435.444

-3.481.584

-8.603.195

385.761

1.179.956

1.574.829

3.585.598

Davek iz dobička

0

0

-1.375

-2.230

Odloženi davek in drugi davki

0

23.749

0

138.807

385.761

1.203.705

1.573.454

3.722.175

1.320.143

3.063.288

253.311

658.887

Skupaj odhodki in stroški
Dobiček pred davki

Čisti dobiček
- večinskega lastnika
- neobvladujočega deleža

Prva Group je v prvih šestih mesecih ustvarila 385.761 evrov dobička pred davki, medtem
ko je konsolidiran dobiček pred davki znašal 1.574.829 evrov.
Prihodki iz poslovanja Prve Group v višini 131.688 evrov se nanašajo izključno na storitve,
ki jih družba zaračunava odvisnim družbam za opravljene storitve. Večina konsolidiranih
prihodkov iz poslovanja skupine izvira iz vstopne, izstopne in upravljavske provizije.
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 ter odpisov vrednosti netržnih vrednostnih
papirjev, pri katerih se pričakuje zmanjšana verjetnost poplačila.
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. sta bili konec junija zaposleni 2 osebi v celotni skupini pa 101
oseb.
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, 29.08.2012

Predsednica uprave:
Alenka Žnidaršič Kranjc

