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 01.01.2013 – 30.06.2013

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 delničarjem v skupni vrednosti 1.198.782,00 EUR

2. Splošen opis finančnega položaja družbe
Skupina v opazovanem obdobju beleži dobiček pred davki v višini 1.807 tisoč evrov, kar je rezultat
pozitivnega poslovanja in investiranja.

Kapital družbe v EUR
Rezultat iz poslovanja

Prva Group, plc.

Skupina Prva
(konsolidirano)

30.06.2013

30.06.2013

21.695.276

28.311.444

-37.242

1.201.230

Rezultat iz investiranja

1.344.750

606.392

Dobiček/izguba pred davki

1.297.508

1.807.621

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

30.06.2013
363.333
33
6.599.499
465.041.148

Skupina Prva v opazovanem obdobju povečuje število zavarovancev in sredstva v upravljanju.
Ljubljana, 29.08.2013
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, 29.08.2013

Predsednica uprave:
Alenka Žnidaršič Kranjc

III.

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA
1. BILANCA STANJA NA DAN 30.06.2013
v EUR

Prva Group
30.6.2013

SREDSTVA

22.905.336

Skupina

31.12.2012

30.6.2013

31.12.2012

22.935.434 261.500.273 256.846.836

Naložbe
Deleži v odvisnih družbah

16.706.212

16.745.108

Deleži v pridruženih družbah

0

0

0

0

Naložbe v vrednostne papirje

2.308.582

2.700.702

25.643.549

25.020.271

490.697

492.847

17.825.277

17.371.675

1.817.885

2.207.855

6.950.507

6.453.979

0

0

867.765

1.194.617

2.062.766

2.754.002

8.420.959

8.118.101

72.736

42.804

1.550.057

735.634

21.150.295

22.242.615

35.614.566

33.874.006

1.654.118

570.321

1.626.496

2.098.155

Opredmetena osnovna sredstva

27.099

31.145

619.380

590.886

Neopredmetena dolgoročna sredstva

73.824

91.352

505.636

737.510

0

0

223.134.196

219.546.277

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

Sredstva iz finančnih pogodb

OBVEZNOSTI

22.905.336

0

22.935.434 261.500.273 256.846.836

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

14.868.184

14.026.588

14.868.184

14.026.588

6.021.220

6.862.816

6.390.295

6.316.672

-839.400

-724.111

-1.305.777

-939.073

1.645.272

1.549.674

5.548.161

5.457.605

2.810.582

3.210.431

5. Kapital neobvladujočega deleža
Skupaj kapital

21.695.276

21.714.967

28.311.444

28.072.222

0

0

0

80.571

8.150

9.240

1.130.491

1.126.219

1.201.910

1.211.226

8.924.142

8.021.546

0

0

223.134.196

219.546.277

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 SllovenoKosovar 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 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 2013, skladno s sklepom
skupščine, povečal za 841.596,00 EUR in po povečanju na 30.6.2013 znaša
14.868.184,00 EUR, pri čemer 7.579.156,00 EUR izvira iz rednih delnic, razlika v
višini 7.289.028,00 EUR pa iz prednostnih delnic. Povečanje je bilo izvedeno
nominalno, iz sredstev družbe, s preoblikovanjem kapitalskih rezerv.

2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za prvo polletje 2013
v EUR

Prva Group

Skupina

01.01.30.06.2013

01.01.31.12.2012

01.01.30.06.2013

01.01.31.12.2012

123.738

254.234

4.713.722

8.933.882

64.451

339.320

578.076

1.439.539

1.381.007

1.567.007

23.877

13.254

-6.085

-384.137

9.274

-381.525

0

0

4.769

119.672

1.563.112

1.776.424

Amortizacija

-21.572

-46.538

-152.148

-284.327

Stroški dela

-65.787

-63.651

-1.297.369

-2.681.958

0

-3485

-9.605

-1.390

-178.244

-137.217

-2.062.976

-4.029.792

Skupaj odhodki in stroški

-265.604

-250.891

-3.522.097

-6.997.469

Dobiček pred davki

1.297.508

1.525.533

1.807.621

3.127.353

Davek iz dobička

0

0

-1.696

-3.530

Odloženi davek in drugi davki

0

-50.564

0

-93.164

1.297.508

1.474.969

1.805.926

3.030.658

1.473.226

2.196.218

332.700

834.441

Prihodki
Prihodki od poslovanja
Prihodki od obresti
Prihodki iz dividend
Neto dobički iz naložb
Drugi prihodki
Skupaj prihodki

5.329.719 10.124.822

Odhodki in stroški

Odhodki od obresti
Ostali stroški in odhodki

Čisti dobiček
- večinskega lastnika
- neobvladujočega deleža

Prva Group je v prvih šestih mesecih ustvarila 1.297.508 evrov dobička pred davki,
medtem ko je konsolidiran dobiček pred davki znašal 1.807.621 evrov.
Prihodki iz poslovanja Prve Group v višini 123.738 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, 29.08.2013

Predsednica uprave:
Alenka Žnidaršič Kranjc

