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Povzetek  

ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. je kot ponudnica življenjskih zavarovanj na slovenskem trgu 
prisotna od leta 2008. Njena strateška usmeritev je ponudba življenjskih zavarovanj skozi bančno 
prodajno mrežo, katere prodajni potencial pa je v zadnjih letih upadel zlasti zaradi nižanja obrestnih mer 
kakor tudi izkoriščenosti potenciala partnerskih bank.   
 
Skupina ERGO kot del skupine Munich-Re v Sloveniji posluje tudi preko ERGO zavarovalnice, 
podružnice v Sloveniji. S ciljem izboljšanja poslovne in organizacijske učinkovitosti ter povečanja 
sinergijskih učinkov, se je matična družba obeh entitet, ki poslujejo v Sloveniji - ERGO Versiecherung 
AG, Dunaj odločila, da entiteti združi, tako, da zavarovalni portfelj ERGO življenjske zavarovalnice d.d. 
prenese na ERGO zavarovalnico, podružnico v Sloveniji. Zavarovalnica je v letu 2016 Agencijo za 
zavarovalni nadzor zaprosila za dovoljenje za prenos portfelja zavarovalnih pogodb na ERGO 
zavarovalnico, podružnico v Sloveniji. Prenos portfelja je zavarovalnica izvedla po zaključku poslovnega 
leta, in sicer na 1.3.2017 na podlagi česar ji je Agencija za zavarovalni nadzor izdala ugotovitveni sklep 
o prenehanju licence za opravljanje zavarovalnih poslov. 
 
Ključna organizacijska sprememba v letu poročanja je bila vpeljava in praktično izvajanje regulative 
Solventnosti II in z njo vzpostavitev štirih ključnih funkcij, ki so v zavarovalnici organizirane kot 
samostojne organizacijske enote. Naloge in odgovornosti izvajajo neodvisno druga od druge ter od 
drugih organizacijskih enot družbe. Štiri ključne funkcije sestavljajo funkcija upravljanja tveganj, funkcija 
skladnosti poslovanja, aktuarska funkcija in funkcija notranje revizije. 
 
Zavarovalnica je v vsakem trenutku do prenosa zavarovalnega portfelja izkazovala zadostno kapitalsko 
ustreznost s stopnjo solventnosti 24% nad minimalno določeno s strani nadzornika, na dan 31.12.2016. 
Ustrezno kapitalizacijo lahko pripišemo učinkovitemu sistemu upravljanja in redni spremljavi ter 
ustreznemu načrtovanju solventnostnega položaja in posledično kapitalskih potreb znotraj procesov 
upravljanja s tveganji. Kot že v preteklih letih ključni prispevek k potrebnemu solventnostnemu kapitalu 
predstavlja negotovost stroškov na enoto produkta v prihodnosti kar je posledica nizke ekonomije 
obsega (zavarovalne premije)  v primerjavi s fiksnimi obratovalnimi stroški.  
 
Ob tem velja poudariti, da je zavarovalnica svoje kapitalske zahteve do trenutka prenosa ugotavljala kot 
samostojna ločena entiteta na podlagi načela neprekinjenega poslovanja (going-on concern). Po 
prenosu zavarovalnega portfelja le-ta predstavlja zgolj enega od prispevkov prevzemne družbe ERGO 
Versiecherung AG, nad katerim nadzor izvaja avstrijski nadzornik Finanzmarktaufsicht Österreich 
(FMA).  
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A. POSLOVANJE IN REZULTATI 

A.1. Poslovanje 

 

ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana je bila ustanovljena 11. junija 2008 na podlagi 193. člena 
Zakona o gospodarskih družbah in s 1. julijem 2008 vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
Ljubljani. Sedež družbe je na Šlandrovi ulici 4, 1231 Ljubljana Črnuče. S 15. marcem 2012 se je 
zavarovalnica preimenovala v ERGO Življenjska zavarovalnica d.d.   

Podatki o družbi: 

Datum vpisa v sodni register:  01.07.2008 

Vpis v sodni register:  Okrožno sodišče v Ljubljani vl. št. 2008/24201 

Firma družbe: ERGO Življenjska zavarovalnica d.d.  

Sedež družbe: 

Šlandrova ulica 4, 1231  Ljubljana - Črnuče;  
Telefon: 01 600 50 40;  
Telefax: 01 600 50 39;  
Spletna stran: www.ergo.si  

Matična št:  3356493000 

Davčna št:   33416133 

 
Pristojni nadzorni organ za družbo ERGO Življenjsko zavarovalnico d.d. je Agencija za zavarovalni 
nadzor, Trg Republike 3, 1000 Ljubljana.. Zavarovalnica ne odgovarja nadzorniku skupine. Matično 
podjetje  namreč odgovarja nadzornemu organu za finančne trge (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 
Dunaj. 
 
Za revizijo ERGO Življenjske zavarovalnice d.d. v poslovnem letu 2016 je bila izbrana Družba za revizijo 
in davčno svetovanje KPMG Slovenija, Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. 

 

ERGO življenjska zavarovalnica d.d. v večinski lasti družbe ERGO Austria International AG. Ta je 
zavarovalni holding, ki ima zavarovalniške deleže na trgih v Avstriji, Češki, Madžarski, Slovaški, 
Sloveniji, Hrvaški in Romuniji.  

 

Slika spodaj prikazuje položaj zavarovalnice ERGO AG v Avstriji znotraj celotne ERGO Group AG. 
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Ustanovitelj in edini, 100-odstotni, delničar zavarovalnice je ERGO Austria International AG 
Modecenterstrasse 17, 1110 Wien, Austria. ERGO Austria International AG je v 100% lasti podjetja 
ERGO International AG, Düsseldorf, ta pa je v 100% lasti podjetja ERGO Group AG, Düsseldorf. Edini 
delničar podjetja ERGO Group AG je podjetje Munich Re, ki je vodilno na področju pozavarovanja in 
vodilni nosilec tveganj. Odgovornosti in pristojnosti izvršnega vodstva in ERGO so v primeru ključnih 
odločitev urejene z ustreznimi zakonskimi določbami in korporativnimi smernicami. 

 

Osnovni kapital zavarovalnice je na 31.12.2016 znašal 5.800.000 EUR in je razdeljen na 5.800 imenskih 
delnic v nominalni vrednosti 1.000 EUR.  

 
Vse poti se križajo v ERGO Austria, ki kot kompetenčno središče bančno-zavarovalnih aktivnosti v 
državah osrednje in vzhodne Evrope predstavlja stičišče za zagotavljanje in izmenjavo znanj in izkušenj. 
ERGO Austria nas redno obvešča o najnovejših dogajanjih v naših sestrskih zavarovalnicah na 
Hrvaškem, Madžarskem, Češkem, Slovaškem in v Romuniji. Tako izkoriščamo možnosti odličnega 
prenosa znanja s strani ERGO Austria z vidika marketinških aktivnosti, krepitve prodaje in optimizacije 
ponudbe. Poleg tega zavarovalna skupina ERGO prireja posebne aktivnosti na vseh področjih, ki 
vplivajo na njeno mednarodno rast, saj nam to zagotavlja konkurenčnost in daje brezmejno moč našemu 
dnevnemu poslovanju ter razvoju novih priložnosti.  
 

Med poslovne partnerje ERGO sodijo Unicredit Bank in Sberbank. Poleg tega poteka distribucija tudi 
preko ne-ekskluzivnih  agencij, ki z zavarovalnico sodelujejo več let. Kot v preteklih letih, je 
zavarovalnica tudi v letu 2016 nudila pogodbenim partnerjem ustrezno in redno podporo, izvajala 
izobraževanja v poslovnih enotah bank, organizirala izobraževanja za zastopniško mrežo ter sodelovala 
v prodajnih razgovorih s strankami.   

 
Bistvena poslovna področja 

 

Zavarovalna dejavnost ERGO življenjske zavarovalnice d.d. na področju življenjskega zavarovanja 
zajema naslednja poslovna področja, ki so opredeljena v prilogi delegirane uredbe (EU) 2015/35: 

 

Obveznosti iz življenjskih zavarovanj: 

 Zavarovanje, vezano na indeks ali enoto premoženja  

 Druga življenjska zavarovanja 

Obveznosti iz življenjskih pozavarovanj: 

 Življenjsko pozavarovanje  

 
Zavarovalnica posluje samo na slovenskem področju. 

 
Bistveni dogodki v poslovnem letu 

 
Zavarovalnica je v letu 2016 Agencijo za zavarovalni nadzor zaprosila za prenos portfelja zavarovalnih 
pogodb življenjskih zavarovanj na ERGO zavarovalnico, podružnico v Sloveniji. Prenos portfelja je 
zavarovalnica izvedla po zaključku poslovnega leta, in sicer na 1.3.2017. Sprememba, ki jo prinese 
prenos portfelja je zgolj sprememba organizacijske oblike družbe ob popolni kontinuiteti znotraj enake 
zavarovalne skupine. Ključni namen prenosa je izboljšanje stroškovne in organizacijske učinkovitosti 
poslovanja in izkoriščanje sinergij skupine.  

 

ERGO življenjska zavarovalnica d.d. intenzivno razvijala možnost sodelovanja z drugimi poslovnimi 
partnerji. Preko obstoječe partnerske družbe UniCredit Bank se je nadaljevalo trženje naložbenega 
življenjskega zavarovanja »ERGO GIS strategije«, ki je namenjeno segmentoma strank družinskega in 
privatnega bančništva, hkrati pa se je preko razširjene mreže partnerjev tržilo tudi riziko življenjsko 
zavarovanje brez varčevalne komponente. Konec leta 2016 pa smo v zavarovalnici zaključili z 
nadgradnjo riziko življenjskega zavarovanja, ki poleg osnovnega kritja vključuje tudi številna kritja, ki so 
pomembna za ustrezno zavarovanje posameznika.  
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Zavarovalni produkti zavarovalnice so se v letu 2016 oglaševali izključno prodajne mreže bank in 

pogodbenih partnerjev, za kar smo poskrbeli predvsem z informacijami v obliki brošur, z objavo 

informacij na spletni strani zavarovalnice ter redno izmenjavo informacij s prodajno mrežo.  

A.2. Rezultati pri sklepanju zavarovanj 

Naslednji pregled prikazuje zavarovalno-tehnične rezultate v letih 2015 in 2016 na področju 

življenjskega zavarovanja. 

V ‘000 EUR  2015 2016 

Obračunane kosmate zavarovalne premije 2.895,9 2.347,8 

Obračunane zaslužene zavarovalne premije 2.895,2 2.348,9 

Odhodki za škode -563,9 -662,6 

Sprememba matematičnih rezervacij -2.307,9 -1.542,8 

od tega neiztrženi dobički/izgube  -845,5 -496,1 

Provizije -163,2 -112,3 

Drugi stroški pridobivanja zavarovanj -615,3 -608,1 

Stroški administracije -634,8 -674,9 

Pozavarovalni rezultat -87,3 -68,1 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -512,6 -716,2 

 

 
Premije 
 
Premijski dohodek iz življenjskih zavarovanj je v zavarovalnici za leto 2016 znašal 2.347.706,38 EUR, 
kar je 18,9 % pod ravnjo leta 2015, ko je znašal 2.895.880,05 EUR. Upad premij se je pojavil zaradi 
manjšega števila zavarovanj z enkratnim plačilom premije kot posledica okolja nizkih obrestnih mer in 
zaradi poteka določenega števila zavarovanj, ki krijejo preostanek kredita. 
 
Pri življenjskem zavarovanju z obročnim plačilom premije je prišlo do upada v višini 4,9 % na 
1.550.706,38 EUR (1.630.888,07 EUR), katerega je sprožila zadržanost strank pri sklepanju življenjskih 
zavarovanj, vezanih na investicijske sklade.  
 
Pogodbeni portfelj 
 
Zavarovalnica je v letu 2016 tržila: 

• Obročna in enkratna naložbena življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovalec prevzame 
naložbeno tveganje.  

• Obročna življenjska zavarovanja za primer smrti.  

 
31. decembra 2016 je imela ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. v portfelju 5.413 pogodb, z 
zavarovalno vsoto v višini 128.931.729,51 EUR (v primerjavi z 5.833 pogodbami in zavarovalnim 
zneskom v višini 120.679.317,18 EUR ob koncu leta 2015).  
 
Pozavarovanje 
 
Zavarovalnica preda v pozavarovanje del prevzetega tveganja z namenom omejevanja neto potencialne 
izgube. Zavarovalnica pozavaruje del prevzetega tveganja z namenom zagotavljanja nadzora nad  
izpostavljenostjo izgubam in zaščite kapitala. 
 

Zavarovalnica ima urejeno škodno-presežkovno in kvotno pozavarovanje ter pozavarovanje na osnovi 
dogodka, s čimer sledi poslovnim zahtevam. Morebitne višje zavarovalne vsote, ki presegajo pogodbeno 
urejeno samodejno pozavarovanje, zavarovalnica pozavaruje v okviru fakultativnega pozavarovanja. 
 

Pozavarovalni vidiki so primerno odraženi v izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij. 
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Pozavarovalna ureditev je primerna in ustrezna upoštevajoč naravo tveganj (je sorazmerna z naravo in 
obsegom poslovanja zavarovalnice in upošteva naravo sklenjenih zavarovanj, tj. prevzetega tveganja). 
Pozavarovalne pogodbe so konsistentne s politiko in procesom prevzemanja tveganj znotraj skupine. 
 
Pozavarovalna premija je v letu 2016 znašala 69.009,47 EUR, kar je za 13.435,27 EUR več kot preteklo 
leto. Pozavarovalna premija predstavlja 2,94% celotne bruto obračunane premije v 2016. 
 
Skladno pozavarovalni pogodbi se izračunajo ustrezni pozavarovalni deleži škod. Višina pozavarovanih 
škod je znašala v letu 2016 3.944,90 EUR, kar je za 1.207,49 EUR manj kot preteklo leto. 
 

Storitve 
 
Obračunane kosmate odškodnine, vključno s spremembo zavarovalno-tehničnih rezervacij, so na 
področju življenjskega zavarovanja v letu 2016 znašale 2.173.736 EUR. To pomeni zmanjšanje zneska 
za 26,16%, v primerjavi s predhodnim letom, ko so znašale 2.944.014 EUR. Obračunane kosmate 
odškodnine so se povečale za 9,22%, iz 594.904 EUR v predhodnem letu, na 649.734 EUR v letu 2016. 
Zavarovalnica kot vzrok za povečanje vidi manjše število odkupov. 
 
Stroški 
 
Stroški pridobivanja zavarovanj in obratovalni stroški skupaj (brez pozavarovalnih provizij) so v letu 2016 
znašali 1.395.250,03 EUR v primerjavi s predhodnim letom, ko so znašali 1.413.292,38 EUR (- 1,3 %). 
Od skupnih stroškov je strošek pridobivanja zavarovanj znašal 720.394,79 EUR (778.534,56 EUR). 
 
Rezultat življenjskega zavarovanja 
 
Izguba iz rednega poslovanja na področju življenjskega zavarovanja je v letu 2016 znašala -716,2 
TEUR (-512,6 TEUR). Ključni razlog za poslabšanje rezultata zavarovalnica vidi v povišanju IT 
stroškov zaradi prenove IT sistema vezanega na produkt življenjskega zavarovanja, vezanega na 
enote  kritnih skladov. 

A.3. Naložbeni rezultati 

 

Največji delež prevrednotovalnih finančnih prihodkov v višini 1.959.670 EUR (2015: 3.345.402 EUR) 
predstavljajo čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 
zaradi rasti vrednosti tečaja. 
 
Največji delež prevrednotovalnih finančnih odhodkov predstavljajo čiste neiztržene izgube naložb 
življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje v višini 1.390.934 EUR (2015: 2.458.615 
EUR) zaradi padca vrednosti tečaja. 
 
Drugi odhodki se nanašajo na upravljanje naložb s strani zunanjih upravljalcev ter stroške ležarin.  
 
V lastniškem kapitalu je pripoznanih 211.853 EUR nerealiziranih dobičkov v povezavi z dolžniškimi 
vrednostnimi papirji s stalnim donosom ter 176.046 nerealiziranih izgub, torej neto 35.807 EUR neto 
nerealiziranih dobičkov. 

     v EUR 

Kategorija Obresti 
Drugi 

finančni 
prihodki 

Realizirani 
dobički 

Nerealizirani dobički v 
IPI 

Nerealizirani 
dobički v 

kapitalu 

Dolžniški vrednosti papirji in 
drugi VP s stalnim donosom 

36.294   5   211.853 

Lastniški vrednosti papirji in 
drugi vrednostni papirji s 
spremenljivim donosom 

0 75.406 0 963.011   

Strukturirani vrednostni papirji 36.772   0 996.659   

Denarna sredstva in depoziti 24   0 0 0 

Skupaj 73.091 75.406 5 1.959.670 211.853 
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    v EUR 

Kategorija 
Drugi 

finančni 
odhodki 

Realizirane 
izgube 

Nerealizirane 
izgube v IPI 

Nerealizirane izgube v 
kapitalu 

Dolžniški vrednosti papirji in drugi 
VP s stalnim donosom 

0 0 0 -176.046 

Lastniški vrednosti papirji in drugi 
vrednostni papirji s spremenljivim 
donosom 

18.362 0 695.049 0 

Strukturirani vrednostni papirji 73.952 0 695.885 0 

Denarna sredstva in depoziti   0 0 0 

Skupaj 92.314 0 1.390.934 -176.046 

Pričakovani prihodki in odhodki v povezavi z naložbami so predvsem odraz trenutnih tečajev ob 
vrednotenju. Pomembnih odstopanj zavarovalnica glede na trenutne analize ne pričakuje. 

A.4. Rezultati pri drugih dejavnostih 

Dogovori o finančnem najemu ne obstajajo.  
 
Najpomembnejši poslovni najem v letu 2016 je bil najem poslovnih prostorov, skupni strošek v letu 2016 
znaša 35.767 EUR.  

A.5. Druge informacije 

Zavarovalnica drugih pomembnih prihodkov ali odhodkov (ki se ne nanašajo na prihodke in odhodke iz 
sklepanja zavarovanj ali naložb) nima. 
 
Ni dodatnih pomembnih informacij  
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B. SISTEM UPRAVLJANJA 

B.1. Splošne informacije o sistemu upravljanja 

 
Za delujoč in učinkovit sistem upravljanja je bistvenega pomena učinkovito vodenje in nadzorovanje 
podjetja. Naša družba ima sistem upravljanja, ki ustrezno upošteva tako individualno poslovno 
dejavnosti podjetja (način, obseg in zapletenost dejavnosti) kot tudi profil tveganja. Sistem upravljanja 
torej obsega pregledno organizacijsko strukturo z jasno opredeljenimi organi, strukturami in 
pristojnostmi. Posebej poudarjen pomen imajo štiri ključne funkcije, ki so v zavarovalnici učinkovito 
organizirane. 
 
Struktura in naloge organov 

 
Po slovenskem Zakonu o gospodarskih družbah je ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. delniška 
zavarovalniška družba. Ima tri organe upravljanja: upravo, nadzorni svet in skupščino. Organi ERGO 
Življenjske zavarovalnice delujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi, statutom in svojimi poslovniki. 
 
Upravljanje družbe pomeni obliko odgovornega korporativnega upravljanja in nadzora, usmerjeno v 
ustvarjanje dolgoročne vrednosti. V tem kontekstu je en od ciljev krepitev zaupanja vlagateljev, strank, 
zaposlenih in splošne javnosti. Za zavarovalnico je zelo pomembno tudi učinkovito delovanje uprave in 
nadzornega sveta, dobro sodelovanje med obema organoma in med zaposlenimi v skupini ter odprto in 
transparentno korporativno komuniciranje. 
 
Uprava 

 
Družbo zastopajo člani uprave skupno ali predsednik uprave in član uprave, na čigar delovno področje 
se zadeva nanaša. 
Uprava zavarovalnice je najbolj kompetenten in hierarhično najvišji organ ravnanja, predstavljanja in 
zastopanja zavarovalnice in je odgovorna za zakonitost njenega delovanja. Uprava zavarovalnice 
zastopa in predstavlja zavarovalnico in je odgovorna za zakonitost njenega poslovanja. 
 
Delo celotne uprave ureja poslovnik. Ta poslovnik je sprejel nadzorni svet. Poslovnik ureja predvsem 
naslednje postopke: potek sestankov celotne uprave, potrebno večina za sprejemanje sklepov ter tiste 
pravne posle, za katere uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta. 
 
Upravo ERGO Življenjske zavarovalnice d.d. imenuje nadzorni svet. Uprava družbe ima skladno s 
Statutom najmanj dva in največ pet članov.  

Upravo v letu 2016 so sestavljali: 

 mag. Andrej Kocič, predsednik uprave; 

 dr. Borut Eržen, član uprave, prokurist od 1.1.2015 do 3.2.2015, član uprave od 4.2.2015. 
 
Področja dela med člani uprave se razdelijo s sklepom nadzornega sveta. 
 
Ime položaja: član uprave  
Nadrejeni/organ, ki mu odgovarja: nadzorni svet  
Zastopnik: drugi člani uprave  
Organizacijski vmesniki: lokalni odbor za tveganja, funkcija za obvladovanje tveganja, notranja 
revizija, funkcija za skladnost, aktuarska funkcija.  
Cilji službe: usmerjanje podjetja, razvoj strateških ciljev in konceptov, ustvarjanje strateškega in 
organizacijskega okolja, odgovornost za obvladovanje tveganj; zagotavljanje, da podjetje doseže 
kratkoročne in dolgoročne cilje. 
 

Člani 

 

mag. Andrej Kocič, predsednik uprave  
 

 Vodenje in organizacija podjetja  

 Usklajevanje temeljnih vprašanj poslovne politike na vseh poslovnih področjih  
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 Zadeve v zvezi z zavarovalnin nadzorom  

 Zadeve v zvezi z delničarji in skupščino delničarjev ter poslovni promet z nadzornim svetom,.  

 Zastopanje družbe v združenjih in ustanovah  

 Strategija razvoja in komuniciranja  

 Poslovna organizacija in upravljanje portfelja  

• Prodaja  
• Bančno zavarovalništvo 
• Upravljanje s človeškimi viri 
• PR &Trženje  
• Pravo in Skladnost poslovanja 
• IT 
• Notranja revizija 

 

Dr. Borut Eržen, član uprave:  
 

 Načrtovanje in razvoj produktov   

 Aktuariat  

 Pozavarovanje  

 Finance in računovodstvo 

 Kontroling 

 Upravljanje s tveganji 

 Spremljava  

 
Člani uprave medsebojno sodelujejo v zvezi z vsemi pomembnejšimi poslovnimi odločitvami. Delujejo 
po principu dobrega gospodarja in kolegialnosti in se medsebojno obveščajo o vseh postopkih 
poslovanja, ki pomembno vplivajo na področje poslovanja, za katerega so odgovorni.  
 
Predsednik uprave zastopa družbo navzven in vodi sestanke uprave, ki potekajo redno in praviloma 
dvakrat na mesec. Če na sestankih uprave ni mogoče doseči soglasja, se odločitev sprejme z večino 
vseh glasov. Pri enakem številu glasov odloči glas predsednika uprave. V primeru nesoglasij o temeljnih 
vprašanjih v upravi, mora predsednik uprave ta vprašanja posredovati predsedniku nadzornega sveta. 
 
Uprava zavarovalnice skupno odloča o: 
 

- zadevah, ki so ključnega pomena za zavarovalnico; 
- zadevah, ki vplivajo na aktivnost vseh članov uprave zavarovalnice; 
- drugih zadevah skladno z zakonodajo ali statutom družbe. 

 
Delovni proces, v katerem uprava zavarovalnice upravlja njen poslovni proces in vodi neposredno 
podrejene sodelavce, se odvija skozi: 
 

- vodenje in usmerjanje priprave strokovnih podlag za sprejemanje upravljavskih odločitev,  
- preverjanje primernosti oziroma zrelosti strokovnih podlag za odločanje in ocenjevanje ter 

uvrščanje gradiv v obravnavo na sejo uprave, 
- odločanje in sprejemanje ocen o doseženih namenih in učinkih predhodnih odločitev, 
- podpisovanje in predstavljanje sprejetih odločitev, 
- delegiranje sprejetih odločitev v izvajanje ter 

- vodenje in usmerjanje priprave strokovnih podlag za sprejemanje ocen o doseženih namenih 
in učinkih predhodnih odločitev. 
 

Pred vsako spodaj našteto investicijo je uprava ERGO Življenjske zavarovalnice d.d., predhodno dolžna 
pridobiti soglasje nadzornega sveta, v primerih: 
 

1) nepremičninskega poslovanja ne glede na vrednost pogodbe (prodaja, nakupi, poboti, 
poravnave, ipd.)   

2) sklepanja svetovalnih pogodb, kadar vrednost pogodbe presega 75.000,00 EUR 
3) vseh ostalih naložbenih poslov, kadar vrednost pogodbe presega znesek 150.000,00 EUR 
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Za vse ključne in/ali strateške odločitve s strani uprave družbe, ki zadevajo tveganja družbe, je potrebno 
pridobiti dodaten glas funkcije za tveganja. Bistvena in ustrezna tveganja so tveganja, ki imajo v vsakem 
primeru vpliv na izkaz poslovnega izida za več kot 100.000 EUR v obdobju naslednjih treh let. V primeru, 
da imajo obravnavane tvegane teme vpliv na IPI, ki je pod limiti določenimi v prejšnjem odstavku, je v 
pristojnosti vsaj enega od članov uprave, da se odloči o vključitvi glasu funkcije za upravljanje s tveganji, 
če je to potrebno. Meja materialnosti, kot je definirana v prejšnjem odstavku, se odloča za obdobje 
enega leta, in nato ocenjuje kadar je potrebna dodatna prilagoditev.  
 
Člani uprave  skupaj  odgovarjajo  za celotno vodenje podjetja. Dogovoriti se morajo o vseh bistvenih 
vprašanjih o poslovni politiki. Delujejo kot ekipa in se medsebojno obveščajo o pomembnih poslovnih 
zadevah svojih resorjev in o poslih, ki vplivajo ali bi v prihodnje lahko vplivali na resor drugega člana 
uprave. Vsak član uprave opravlja svoje naloge v tesnem sodelovanju s celotno upravo. Ne glede na 
splošno odgovornost vseh članov uprave pri upravljanju družbe pa vsak član samostojno opravlja 
naloge, ki so mu bile dodeljene v skladu z načrtom za razdelitev poslovanja, če v skladu z 2. členom 
poslovnika odločitev ni v pristojnosti celotne uprave.  
 
Celotna uprava je odgovorna za opravljanje revizij in preverjanj poslovanja.  
 
Odbori 

 

Uprava zavarovalnice ERGO ima v skladu s poslovnikom naslednje odbore.  

 

Asset Liability Meeting (AL skupina) 

 

AL ekipo sestavljajo lokalni strokovnjaki za področje upravljanja s sredstvi in obveznostmi ter 
strokovnjaki iz matične družbe oz. skupine. Člani lokalne ekipe so: član uprave, vodja službe za finance 
in računovodstvo ter pooblaščena aktuarka. 
 
Naloga tima je spremljanje smernic skupine, usklajevanje finančnih sredstev z obveznostmi, upravljanje 
z likvidnostjo in ustrezno ročnostjo naložb in podobno.  
 
Zavarovalnica v okviru svoje naložbene politike skrbi tudi za usklajevanje finančnih sredstev s finančnimi 
obveznostmi ter zagotavljanje ustreznosti strukture finančnih sredstev glede na obveznosti 
zavarovalnice ter posamezne kritne sklade ter kritno premoženje zavarovalnice. V skladu s tem 
upošteva zavarovalnica tudi naravo in značilnosti obveznosti zavarovalnice glede na naravo sklenjenih 
pogodb z zavarovanci. Zavarovalnica pri upravljanju strukture sredstev in obveznosti stremi tudi k 
optimalni donosnosti naložb ob upoštevanju pravil matične družbe in zakonskih določil ter zagotavljanje 
ustreznih oz. zadostnih likvidnih sredstev za poravnavo svojih obveznosti.  
 
Zavarovalnica z viri in naložbami upravlja tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse dospele 
obveznosti. Zavarovalnica izvaja politiko likvidnosti v skladu z relevantno zakonodajo, poleg tega pa 
sledi tudi smernicam lastnikov. 
 
V skladu s poslovno politiko skupine zavarovalnica skrbno planira likvidnost in na ta način obvladuje 
likvidnostno tveganje. Pri tem zavarovalnica sprotno preverja, ali ima dovolj likvidnih sredstev, da je 
zmožna takojšnjega poplačila morebitnih škodnih zahtevkov in ostalih dospelih obveznosti. 
 
Odbor za upravljanje s tveganji 

 
Odbor za upravljanje s tveganji je kot odbor celotne uprave odgovoren za oblikovanje politike tveganj 
ter izvajanje in razvoj ustreznega učinkovitega upravljanja tveganj. Odbor za upravljanje s tveganji 
omogoča ustrezno delitev pristojnosti, če pride do konfliktov med odgovornostjo in nadzorom. Odbor za 
upravljanje s tveganji sestavljajo najmanj CEO, CFO, strokovni odbor in nosilec funkcije za upravljanje 
tveganj, aktuar in vodja investicij. Odbor za upravljanje s tveganji, redno kvartalno poroča upravi družbe, 
nadzornemu svetu in matični družbi.  
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Glavne naloge odbora za tveganja so: 

 

a) Odločanje o kritičnih temah v zvezi z investicijami, aktuariatom, in upravljanjem tveganj. 

b) Določitev stopnje tveganja in strategije v skladu s ponovno strategijo in ob upoštevanje 

celotnega profila tveganj. 

c) Vzpostavitev smernic in direktiv za upravljanje s tveganji in vso potrebno dokumentacijo in 

podatki za učinkovito in uspešno upravljanje s tveganji. 

d) Temeljite razprave o poročilu o tveganju in njegova analiza, še posebej glede navodil za 

postopek ORSA in razprave o rezultatih postopka ORSA. 

e) Optimizacija kulture tveganja celotnega podjetja. 

f) Pravočasno odkrivanje tveganj in koncentracije tveganj, ki bi lahko ogrožala obstoj podjetja. 

 

Upravljalni odbor 4 ključnih funkcij 

 
Odbor štirih ključnih funkcij je namenjen redni izmenjavi informacij med nosilci funkcij  za skladnost (CF), 
notranjo revizijo (IR), upravljanje tveganja (RMF) in aktuarsko funkcijo (VMF). 
 
Glede na vsebino so obravnavane predvsem naslednje teme: 
 

a) Usklajevanje postopkov za podobna vprašanja kot nadaljevanje dialoga v okviru delovne 

skupine "Sistem upravljanja". 

b) Izmenjava mnenj o zakonskih pobudah, ki so posebnega pomena za upravljalne funkcije 

c) Izmenjava informacij o rezultatih/pripravah posameznih področij, ki jih pokriva vsak nosilec 

d) Usklajevanje poročil 

e) Izmenjava načrtov za nadzor (CF/RMF/VMF) in načrta za preverjanja (IR) 

f) Ad hoc vprašanja, povezana z več upravljalnimi funkcijami/pravna vprašanja. 

 
Odbor za pranje denarja 

 
Zavarovalnica je vzpostavila ustrezne postopke in navodila za zagotovitev skladnosti z relevantno 
zakonodajo z navedenega področja. Imenovani sta tudi pooblaščenka in namestnica pooblaščenke za 
področje, ki skrbita za skladnost z zakonodajo in predpisi ter nadzor nad izvedbo.  
 

Delovna skupina BCM 

 

Delovna skupina BCM skrbi za redni in strukturirani razvoj upravljanja neprekinjenega poslovanja 
(Business Continuity Management – BCM). Stalni člani delovne skupine so: upravljalec tveganj 
(predsedujoči član delovne skupine in pooblaščenec BCM), CFO, vodja poslovne organizacije 
(namestnik pooblaščenca BCM) in varnostni pooblaščenec IT. 
 
Glede na vsebino so obravnavane predvsem naslednje teme: 

a) Stalno posodabljanje analize BCM in delovnih dokumentov 

b) Konstantni nadaljnji razvoj BCM na podlagi novih spoznanj in sprememb okoliščin 

c) Usklajevanje poslovne strategije podjetja s strategijo BCM 

d) Optimizacija kontrolnih vmesnikov 

e) Izmenjava informacij v zvezi s krizami in kontinuiteto  

f) Ad hoc vprašanja, povezana z BCM 
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Nadzorni svet 

 
Nadzorni svet ima nadzorno funkcijo in je najvišji kontrolni organ družbe. Nadzira izvrševanje upravičenj 
uprave in izvrševanje dejavnosti družbe.  
 
Nadzorni svet nadzoruje poslovanje uprave in ji svetuje. Poslovnik uprave določa, za katere zadeve je 
potrebno soglasje nadzornega sveta. Vendar pa nadzorni svet ni niti pooblaščen niti dolžan ukrepati 
namesto uprave. V skladu z zakonom in statutom ima nadzorni svet najmanj tri in največ devet članov, 
ki jih imenuje Skupščina.   
Delo nadzornega sveta ureja poslovnik nadzornega sveta. Ti vključujejo določila za potek sestankov in 
glasovanja, za zaupnost in molčečnost, rokovanje z revizijskimi poročili zakonitega revizorja ter ostale 
pogoje za člane nadzornega sveta in uprave. 
 
Funkcije organa: Predsednik nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta in člani 
nadzornega sveta  
Cilji: kot določeno v zakonu in statutu družbe  
Bistvene naloge in odgovornosti: Nadzorni svet izpolnjuje naloge, ki jih določa zakon, in v skladu z njim 
prevzema določene odgovornosti.  
 
Člani NS 
 
Nadzorni svet v letu 2016 so sestavljali štirje člani in sicer:  

 g. Harald Josef Londer, predsednik 

 g. Thomas Herbert Schöllkopf, podpredsednik  

 g. Norbert Aringer, član,  

 g. Josef Kreiterling, član 

Glavne naloge NS 
 
Seje nadzornega sveta morajo potekati vsaj enkrat v koledarskem četrtletju.  
 
Uprava – poleg poslov, ki so omejeni na podlagi zakona– potrebuje soglasje nadzornega sveta za:  

 okvirno načrtovanje kapitalskih naložb, odstopanja od načrtovanja ali spremembe načrta  

 investicije znotraj koncerna, ki v 5-letnem obdobju dosegajo s poslovnikom določeno vrednost 
1000 t. EUR, tiste ki dosežejo ta znesek s skupno koristjo in tiste ki ne glede na vrednost take 
investicije povzročijo prekoračitev skupnega proračuna, ter za strateške investicije, če 
kapitalske zahteve celotnega investicijskega projekta v 10-letnem odboju presegajo to določeno 
vrednost;  

 Transakcije ali investicije na področju nepremičnin, za katere je v poslovniku določena mejna 
vrednost 250 t. EUR;  

 Naročilo storitev svetovanja, ki presegajo s poslovnikom določeno mejno vrednost 350 t. EUR 
ter  

 sklenitev in prekinitev pomembnejših poslovno-političnih pogodb o sodelovanju s skupinami 
bank, bankami ali zavarovalnicami.  

 
Nadzorni svet ima na podlagi veljavne zakonodaje oblikovano Revizijsko komisijo. 
 
Revizijsko komisijo v letu 2016 so sestavljali trije člani in sicer: 

 g. Josef Kreiterling, predsednik 

 g. Harald Josef Londer, član 

 ga. Tatjana Habjan, neodvisni strokovnjak revizijske komisije 

 
Skupščina delničarjev 
 
Skupščina je najvišji organ delniške družbe. Imenuje člane nadzornega sveta in prevzema naloge, 
določene z zakonom o delnicah. Skupščino družbe sestavlja edini 100-odstotni delničar zavarovalnice 
ERGO Austria International AG Modecenterstrasse 17, 1110 Wien, Austria, ki uresničuje svoje pravice 
pri zadevah družbe na sejah Skupščine, če zakon ne določa drugače. Skladno s Statutom in Zakonom 
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o gospodarskih družbah je skupščina sklicana najmanj enkrat letno. V letu 2016 se je Skupščina sestala 
na treh sejah. 
Ključni položaji 

 

Štiri ključne funkcije (upravljanje tveganj, skladnost, notranja revizija in aktuarska funkcija) tvorijo v 
skladu z direktivo Solventnost II sistem treh "obrambnih linij". Ta sistem se nanaša na sprejem in 
odklonitev tveganj. Na prvi obrambni liniji prevzamejo odgovornost za sprejem ali zavrnitev tveganja 
operativne poslovne enote. Nosilec funkcije za upravljanje tveganj, aktuar in nosilec funkcije za 
skladnost nato na drugi obrambni liniji izvajajo redna preverjanja ter usmerjanje tveganj na skupni ravni. 
Na tretji obrambni liniji revizijski oddelek redno preverja celotni sistem upravljanja in vse druge aktivnosti 
znotraj podjetja. 

 

Naša družba in matična družba ERGO Group AG sta sestavni del Munich Re in sta integrirana v vse 
procese koncerna v okviru vseh regulativnih določil in zakonov o korporacijah. "Smernica za 
sodelovanje in poslovno upravljanje v Skupini Munich Re (smernica koncerna)" ureja odgovornosti in 
pristojnosti vodstva Munich Re in ERGO Group pri sprejemanju ključnih odločitev. Določa torej pravice 
in obveznosti funkcij koncerna. 

 

Smernica koncerna predvideva, da so funkcije za upravljanje tveganj, interno revizijo, skladnosti 
poslovanja in aktuarska funkcija organizirane na ravni celotne družbe in imajo več pravic in obveznosti 
kot druge funkcije koncerna Munich Re. Te med drugim vključujejo oblikovanje smernic, soodločanje pri 
imenovanju položajev za podobne funkcije posameznih poslovnih enot ter pravice in obveznosti v zvezi 
z informacijami. 

Tematska področja ključnih funkcij so strogo ločena. Poleg tega ne sme biti tematskih sklopov, ki niso 
dodeljena.  

 

Najmanj enkrat na četrtletje se mora sestati t.i. "odbor štirih ključnih funkcij", ki ga sestavljajo vodje 
ključnih funkcij. Tako je omogočeno redno izmenjavanje informacij in oblikovanje enotnega mnenja o 
obravnavanih temah. "Odbor štirih ključnih funkcij" obravnava predvsem naslednje točke: 

 

 Usklajevanje pristopov za reševanje podobnih težav 
 Izmenjava mnenj o zakonskih pobudah, ki so posebnega pomena za upravljalne funkcije. 
 Izmenjava informacij o rezultatih/pripravah posameznih odborov 
 Usklajevanje poročil 
 Izmenjava načrtov za nadzor (nosilci funkcij za skladnost, upravljanje tveganj in aktuar) in 

načrtov za preverjanja (interna revizija). 
 Optimizacija vmesnikov 
 Ad hoc vprašanja, povezana z več upravljalnimi funkcijami/pravna vprašanja. 

 

Več informacij o posameznih ključnih funkcijah lahko najdete v naslednjih poglavjih tega poročila: 

 

 Funkcija upravljanja tveganj v poglavju B.3 
 Funkcija skladnosti poslovanja v poglavju B.4 
 Funkcija Interne revizije v poglavju B.5 
 Aktuarska funkcija v poglavju B.6 

 

Informacije o transakcijah z aktuarjih, upravami ali člani AR 

 
V referenčnem obdobju ni prišlo do bistvenih transakcij z delničarji in drugimi osebami, ki pomembno 
vplivajo na podjetje, člani uprave ter člani nadzornega sveta. 
 

Bistvene spremembe v referenčnem obdobju 

 

V referenčnem obdobju ni bilo bistvenih sprememb upravljanja zavarovalnice.  
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Sistem nadomestil 
 

Sistem nadomestil zavarovalnice ERGO temelji na zakonskih zahtevah in predpisih. V osnovi je naš 

sistem nadomestil zasnovan tako, da  

 bi bili doseženi cilji, ki so določeni v strategiji podjetja  

 se izogibamo negativnim oviram, še posebej konfliktom interesov in sprejemanju nesorazmerno 

visokih tveganj 

 ustrezno upoštevamo pomembna tveganja in njihov časovni okvir  
Uprava  
 

Nadomestilo za člane uprave sestavljata dve komponenti. Prva je fiksno nadomestilo v razponu med 5 

% in 65 % skupnega ciljnega nadomestila. Druga komponenta je variabilna. Ta variabilna komponenta 

je odvisna od skupnega uspeha podjetja, prispevka organizacijske enote k uspehu in prispevek 

posameznih članov uprave k uspehu. Ta komponenta se meri na podlagi letne in večletne uspešnosti. 

Za te se vsako leto določijo novi cilji. Nadomestila bodo izplačana po koncu enoletnega ali večletnega 

referenčnega obdobja. Pri tem je ključnega pomena trajnost. 

 
Nadzorni svet  
 

Nadomestilo članov nadzornega sveta ureja statut in ga torej določijo delničarji. Člani nadzornega sveta 

ne prejemajo nadomestila. 

 
Vodstveni delavci 
 

Nadomestilo za vodstvene delavce sestavljata dve komponenti. Prva je fiksno nadomestilo in v 

povprečju znaša 84 % (v razponu med 75 % in 95 %) skupnega ciljnega nadomestila. Druga 

komponenta je variabilna. Ta variabilna komponenta za vodstvene delavce je odvisna od skupnega 

uspeha podjetja, prispevka organizacijske enote k uspehu in prispevka posameznih članov uprave k 

uspehu. Ta komponenta se meri na podlagi uspešnosti na letni ravni. Za te se vsako leto določijo novi 

cilji. Nadomestila bodo izplačana po koncu enoletnega referenčnega obdobja. Pri tem je ključnega 

pomena trajnost. 

 
Ključni položaji 
 

Nadomestilo za vodstvene delavce sestavljata dve komponenti. Prva je fiksno nadomestilo in v 

povprečju znaša 88 % (v razponu med 80 % in 90 %) skupnega ciljnega nadomestila, druga pa je 

variabilna. Ta variabilna komponenta za nosilce ključnih funkcij je odvisna od skupnega uspeha podjetja, 

prispevka organizacijske enote k uspehu in prispevka posameznih članov uprave k uspehu. Ta 

komponenta se meri na podlagi letne in večletne uspešnosti. Za te se vsako leto določijo novi cilji. 

Nadomestila bodo izplačana po koncu enoletnega ali večletnega referenčnega obdobja. Pri tem je 

ključnega pomena trajnost. 

 
Zaposleni 
 

Prejemki zaposlenih v podjetju so odvisni od kolektivne pogodbe in prednostno predvidevajo fiksno 

nadomestilo. Za vodje skupin in zaposlene s posebnim nalogami so poleg tega predvidene tudi 

variabilne komponente za nadomestilo. Ta variabilna komponenta je odvisna od splošnega uspeha 

podjetja in individualnih prispevkov k uspehu. Ta komponenta se meri na podlagi uspešnosti na letni 

ravni. Za te se vsako leto določijo novi cilji. Nadomestila bodo izplačana po koncu enoletnega 

referenčnega obdobja. 

 

B.2. Zahteve glede sposobnosti in primernosti  

 
Za našo gospodarsko družbo velja smernica strokovne usposobljenosti in osebne zanesljivosti 
(»fit & proper«). Vse osebe, ki družbo dejansko vodijo ali nastopajo v drugih ključnih funkcijah znotraj 
nje, morajo vedno izpolnjevati pogoja glede strokovne kompetentnosti in dobrega imena skladno s 
pravnimi predpisi. 
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V skladu s to smernico naša družba upošteva naslednja merila pri presojanju strokovne usposobljenosti 
in dobrega ugleda ključnih oseb: 
 
Ključna oseba velja za »strokovno primerno«, kadar ima ustrezne poklicne in formalne kvalifikacije, 
znanja in izkušnje iz zavarovalniškega sektorja in drugih finančnih sektorjev ali gospodarskih panog, ki 
so primerne za zagotavljanje solidnega in previdnega upravljanja. Pri tem je treba upoštevati naslednje: 
naloge, ki so dodeljene posamezni ključni osebi, kakor tudi njena kompetentnost na področju 
zavarovalništva, financ, računovodstva, aktuarske matematike in menedžmenta, če je ta potrebna. 
 
Ko presojamo o strokovni usposobljenosti, preverjamo predvsem poklicno pot, potrdila o zaposlitvi in 
dokazila o pretek izobraževanju in dodatnem usposabljanju. O tem se odločamo glede na znanja, 
izkušnje in kvalifikacije, ki so opredeljeni kot pogoji za izvajanje posameznih nalog nekoga s to ključno 
funkcijo. Podlago pri presojanju torej predstavljajo znanja, izkušnje in kvalifikacije, ki so definirani kot 
potrebni za opravljanje teh nalog. 
 
Ključna oseba velja za »osebo z dobrim ugledom«, ko ima dobro ime, kakor tudi integriteto, občutek za 
pravičnost in finančno solidnost. To ni tako, če na osnovi presojanja o ključni osebi obstaja razlog za 
domnevo, da bi bilo pri njej ogroženo solidno in previdno opravljanje nalog. 
 
Ko presojamo o dobrem ugledu ključnih oseb, preverjamo dokaze o njihovem osebnem vedenju in 
poslovni dejavnosti. Upoštevamo tudi kazenskopravne in finančne vidike in vidike nadzora skrbnega in 
varnega poslovanja. 
 
Strokovno usposobljenost in dobri ugled vsake posamezne ključne osebe je treba preveriti pred njeno 
zaposlitvijo ali kadar se zdi primerno opraviti ponovno presojanje. Razlogi za novo presojanje obstajajo 
na primer takrat, ko se pričakuje podaljšanje pogodbe in je ključna oseba član upravnega odbora ali pa 
ko se bistveno spremenijo naloge, ki so dodeljene ključni osebi. Tako za prvo kot tudi za ponovno 
presojanje je pristojen tisti oddelek, v katerem bo ključna oseba zaposlena. Rezultate in 
najpomembnejše ugotovitve presojanja je treba dokumentirati. Če se v ponovnem presojanju strokovne 
usposobljenosti in dobrega ugleda ključne osebe pokaže, da te ne moremo več dojemati kot strokovno 
primerno ali zanesljivo, pristojni organ družbe sprejme ustrezne ukrepe. 
 
Vsaka ključna oseba je zavezana k temu, da pristojni oddelek nemudoma obvesti o tem, da ne izpolnjuje 
več opredeljenih zahtev glede dobrega ugleda. Enako velja tudi, če obstaja nevarnost, da zahtev ne bo 
več izpolnjevala. Zahteve se spreminjajo in povečujejo. Zato je obveznost vsake ključne osebe to, da 
prispeva k ohranjanju svoje strokovne usposobljenosti. Od nje se pričakuje, da bo aktivno iskala 
možnosti za izboljševanje svojih poklicnih kvalifikacij, znanj in izkušenj in da bo te možnosti tudi 
izkoristila.  
 

B.3. Sistem upravljanja tveganj, vključno z lastno oceno tveganja in solventnosti 

 
Strategija 
 
Strategija obvladovanja tveganja opredeljuje merila za tveganja z ustreznimi tolerancami ali stopnjami 
dovoljenega tveganja. Merila za tveganja so merljive vrednosti, ki se po eni strani nanašajo na celotno 
podjetje ali na celotne zavarovalne portfelje. Po drugi strani pa v zavarovalnici omejujemo in usmerjamo 
najvišja tveganja, koncentracije, akumulacije in sistematična tveganja. Tolerance so mejne vrednosti pri 
vseh teh tveganjih, ki jih natančno spremljamo. Pri tem razlikujemo med pragovi (mejnimi vrednostmi) 
in mehanizmi zgodnjega opozarjanja po logiki semaforja (sprožilci). Stopnje dovoljenega tveganja se 
prilagajajo glede na kapitalsko in likvidnostno situacijo, kakor tudi glede na nihanje donosa. 
 
Procesi in postopki poročanja 
 
Obvladovanje operativnega tveganja obsega ugotavljanje, analizo in ovrednotenje tveganj. Del 
obvladovanja sta tudi poročanje o tveganjih in kontrola tveganj v smislu njihovega zmanjšanja do 
zavestno nameravane stopnje.  
 
 Ugotavljanje tveganj: ugotavljanje se odvija v poslovnih procesih s pomočjo ustreznih sistemov in 

indikatorjev. Postopek ad hoc poročanja zaposlenim omogoča, da o tveganih obvestijo oddelek za 
obvladovanje tveganj. V njem ta obvestila nato dopolnijo še s strokovnimi mnenji. 
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 Analiza in ovrednotenje tveganj: oboje poteka tako v posameznih oddelkih kot tudi v oddelku za 
obvladovanje tveganj. Pri tem gre za izmenjavo mnenj med najrazličnejšimi strokovnjaki za različna 
področja. Tako dosežemo kvantitativno in kvalitativno vrednotenje v strokovnih oddelkih in 
neodvisno vrednotenje tveganja v oddelku za obvladovanje tveganj. S tem lahko upoštevamo 
morebitne soodvisnosti med tveganji. 

 Nadzor tveganja: pri tem nadzoru razlikujemo med tveganji, ki jih vrednotimo ali kvantitativno ali 
kvalitativno. Prve nadziramo na najpomembnejših točkah pri obvladovanju tveganj. Druge pa 
nadziramo v oddelku za obvladovanje tveganj s tesnim usklajevanjem z oddelki, ki usmerjajo 
tveganja, odvisno od tega, kako pomembna so ta tveganja in kam spadajo. 

 Omejevanje tveganj sledi strategiji obvladovanja tveganja in priročniku za ukrepanje pri mejnih 
vrednostih in sprožilcih, ki velja za celotno skupino. Izhajamo iz zgornje meje za tveganje, ko 
definiramo ukrepe za zmanjševanje tveganja in jih izvajamo. 

 Pri poročanju o tveganjih ne izpolnjujemo samo aktualnih zakonskih zahtev, ampak vzpostavljamo 
tudi interno transparentnost za namene poročanja upravi in obveščanja javnosti. Interno poročanje 
o tveganjih redno informira vodstvo o profilu tveganj glede na posamezne kategorije. S svojim 
eksternim poročanjem o tveganjih pa želimo podati razumljiv pregled nad stanjem tveganj v naši 
gospodarski družbi. 

 
V ERGO Življenjski zavarovalnici d.d. ima vodja oddelka za obvladovanje tveganj tudi funkcijo 
upravljanja tveganj (RMF). Torej je odgovoren za uresničevanje standardov za obvladovanje tveganj in 
izvajanje smernic v skladu s standardi, ki veljajo za celotno korporacijo. 
 
Med glavne naloge funkcije upravljanja tveganj spadajo predvsem naslednje: 
 
 Naloge usklajevanja: funkcija upravljanja tveganj koordinira aktivnosti oddelka za obvladovanje 

tveganj na vseh ravneh in na vseh poslovnih področjih. Oseba, ki opravlja to funkcijo je tako 
odgovorna za razvoj strategij, metod, procesov in postopkov ugotavljanja, vrednotenja, nadziranja 
in usmerjanja tveganj in zagotavljanja pravilnega izvajanja smernic za obvladovanje tveganj. 

 Naloge kontrole tveganj: oseba s funkcijo upravljanja tveganj je zavezana k temu, da podaja 
pregled nad situacijo skupnega tveganja v podjetju. Naloga funkcije je tudi ustrezno upoštevanje 
korelacij med posameznimi kategorijami tveganj ter priprava skupnega profila tveganj. 

 Naloge zgodnjega opozarjanja: ena od pristojnosti funkcije upravljanja tveganj je tudi izvajanje 
sistema, ki zagotavlja pravočasno prepoznavanje tveganj in predlaga primerne ukrepe za 
preprečevanje in omejevanje teh tveganj. 

 Naloge svetovanja: osebe s funkcijo upravljavcev tveganj svetujejo vodstvu v zvezi z 
obvladovanjem tveganj in kot svetovalci podpirajo sprejemanje strateških odločitev. 

 Naloge nadziranja: oseba s funkcijo upravljanja tveganj nadzira učinkovitost sistema za 
obvladovanje tveganj, opredeljuje morebitne šibke točke v njem, o tem poroča vodstvu in razvija 
predloge za izboljšavo. 

 
Poleg tega funkcija upravljanja tveganj skrbi za izčrpno poročanje vodstvu podjetja. Ta poročila poleg 
prikaza aktualne tvegane situacije vsebujejo tudi rezultate lastne ocene tveganj in solventnosti 
(imenovanega tudi Own Risk and Solvency Assessment – ORSA) in oceno kakovosti sistema za 
obvladovanje tveganj. 
 
Upravljavci tveganj imajo na voljo ustrezna sredstva za opravljanje svojih nalog. Pri tem se lahko 
zanašajo tudi na strokovno in metodološko podporo znotraj skupine ERGO in tako lahko na dolgi rok 
zagotavljajo visoko kakovost obvladovanja tveganj. Neodvisnost upravljanja s tveganji zagotavlja 
organizacijska struktura in s tem omogoča celostno obravnavanje vseh tveganj. 
 
Vrednotenje znotraj ORSA poročila je temeljni element našega sistema za obvladovanje tveganj. ORSA 
obsega vse procese in postopke ugotavljanja, vrednotenja, nadziranja in usmerjanja kratkoročnih in 
dolgoročnih tveganj, vključuje pa tudi poročanje. ORSA povezuje poslovno strategijo s strategijo 
obvladovanja tveganj, kakor tudi z upravljanjem kapitala. Proces poteka v skladu z obdobjem 
načrtovanja glede na aktualne in prihodnje roke. Zavarovalnica je določila pričakovane lastne potrebe 
glede solventnosti znotraj ORSA poročila glede na pričakovane prihodnje denarne tokove skupaj z 
analizo SCR gonilnikov v preteklih obdobjih.  
 
Uprava družbe je odgovorno za rezultate vrednotenja znotraj ORSA poročila. V poročilu zbrane vse 
informacije in rezultati internih vrednotenj tveganja in solventnosti. O rezultatih uprava zavarovalnice 
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razpravlja, jih formalno sprejme in aktivno uporabi za namene usmerjanja. Zavarovalnica največ dva 
tedna po sprejemu ORSA dokumenta s strani uprave družbe dokument pošlje nadzorniku (AZN).  
Poročilo ORSA vsebuje: 
 
 presojo profila tveganja, 
 presojo trenutne in bodoče solventnosti podjetja, 
 izpolnjevanje nadzorniških kapitalskih zahtev. 
 
Aktivnosti rednega vrednotenja ORSA so povezane s procesom poslovnega načrtovanja. Izvaja se jih 
enkrat letno ali po potrebi tudi bolj pogosto. Časovni načrt za procese, ki so del ORSA poročila, se določi 
za vsakega od njih posebej. Vzpostavljeno je redno spremljanje pomembnih tveganj, kakor tudi ad hoc 
poročanje. 
 
V okviru rednega procesa načrtovanja ugotavljamo kazalnike tveganj in solventnosti. Ti nato tvorijo 
osnovo za analizo in izdelavo modelov vrednotenja znotraj ORSA poročila. Obravnavanje profila 
tveganja je prav tako temeljni element ORSA procesa. Poleg tega v okviru ORSA poročila preverjamo, 
ali so potrebni dodatni ukrepi upravljanja s kapitalom. Če so potrebni dodatni ukrepi, ugotovimo kateri 
dodatni ukrepi so potrebni in jih začnemo izvajati. Vodstvo zavarovalnice pa odloča o tem, ali so potrebni 
še drugi ukrepi. 
 
Vodstvo zavarovalnice določa strategijo in toleranco za tveganja v okviru strateškega in operativnega 
načrtovanja, pri čemer je omenjeno usklajeno s strategijo in načrtovanjem znotraj ERGO skupine. 
Strategija in toleranca tveganja se dosledno oblikuje s pomočjo navodil, poslovnih načrtov, smernic (še 
posebej smernic za sklepanje zavarovanj, smernic za obravnavo zahtevkov in zavezujočih delovnih 
navodil), dodatno pa tudi s pomočjo mandatov in limitnih sistemov. 
 
Odbor za obvladovanje tveganj 

 
Vodstvo zavarovalnice ERGO je ustanovilo odbor za obvladovanje tveganj kot posvetovalno telo za 
usmerjanje tveganj. Odbor razpravlja o temah pri katerih bi lahko obstajali konflikti glede odgovornosti 
in nadzora, in jih dokumentira. Odbor za obvladovanje tveganj sestavljajo člani uprave zavarovalnice, 
vodja oddelka za finance in računovodstvo, nosilec funkcije upravljanja tveganj, aktuarska funkcija in 
funkcija skladnosti poslovanja. Odbor za obvladovanje tveganj se sestane vsaj enkrat na tri mesece in 
tudi ob ad hoc dogodkih. Vse odločitve tega odbora in četrtletno poročilo o tveganjih se predložijo upravi 
družbe, ki glede predloženih odločitev sprejme sklep. 
 
Glavne naloge odbora za obvladovanje tveganj so: 
 odločanje o kritičnih vprašanjih kapitalskih naložb in upravljanja s tveganji; 
 ugotavljanje kakšna je sposobnost odzivanja na tveganje in ali je strategija tveganja usklajena s 

strategijo in s profilom tveganj; 
 oblikovanje smernic za upravljanje s tveganji in zagotavljanje vseh s tem povezanih informacij in 

zahtev za dokumentiranje z namenom omogočanja uspešnega in učinkovitega upravljanja s 
tveganji v podjetju; 

 opredelitev in analiza bistvenih tveganj; 
 intenzivna razprava in analiziranje rednih poročil o tveganjih, še zlasti v zvezi z zahtevami glede 

ORSA poročila in v zvezi z rezultati tega vrednotenja; 
 optimiziranje kulture obvladovanja tveganj v celem podjetju. 
 

B.4.  Sistem notranjega nadzora 

 
Opis sistema notranjih kontrol (ICS) 
 
Naš sistem notranjih kontrol (ICS) je namenjen upravljanju operativnih tveganj. Vključuje vse razsežnosti 
tveganj in vsa področja delovanja podjetja na vseh ravneh. ICS izpolnjuje zahteve vodstva, kakor tudi 
zakonske in nadzorniške zahteve. Za ICS je odgovorno vodstvo, oddelek za upravljanje tveganj pa je 
pristojen za analizo in vrednotenje ICS v organizacijskem in metodološkem smislu. Oddelki za 
posamezne vrste zavarovanj so odgovorni za tveganja in kontrole. Z vključevanjem vseh delovnih 
področij dosežemo poenoteno razumevanje tveganj. Tako nam uspe izboljševati svoje zavedanje glede 
tveganj in kontrol. 
 



19 
 

Namen ICS je usklajen pristop do opredeljevanja, analize, ocenjevanja in dokumentiranja bistvenih 
tveganj in kontrol. Z usklajenim pristopom se povečujeta zmogljivost in učinkovitost delovanja 
zavarovalnice. Poleg tega se s pomočjo jasno opredeljenih pristojnosti glede tveganj, kontrol in ukrepov 
usmerjanja ustvarja večja transparentnost poslovanja. S sistematičnim povezovanjem bistvenih tveganj 
in procesov se širi zemljevid tveganj za ERGO Življenjsko zavarovalnico d.d.. V tem zemljevidu tveganj 
so označene vse relevantne kontrolne točke. 

 

Z interno revizijo poteka kontinuirano ocenjevanje učinkovitosti ICS pri bistvenih procesih in načinih 
uporabe. 

 

Izvajanje funkcije zagotavljanja skladnosti 
 
Zagotavljanje skladnosti je v zavarovalnici ERGO organizirano na centralen način, S Službo za pravne 
zadeve in skladnost. Ta oddelek je podrejen direktno upravi. Funkcijo zagotavljanja skladnosti opravlja 
vodja Oddelka za pravno službo t (nadzornik za skladnost ali compliance officer) in njegova 
namestnica.,. Vsi nosilci te funkcije so pravniki po izobrazbi in imajo dolgoletne izkušnje s področja 
zagotavljanja skladnosti. V času nastanka poročila je imela funkcija zagotavljanja skladnosti na voljo 
dovolj sredstev. 
Funkcija zagotavljanja skladnosti je sestavni del sistema interne kontrole. Naloge, ki jih osebe v tej 
funkciji opravljajo v vseh družbah pod okriljem zavarovalnice ERGO tako v Avstriji kot tudi na 
Madžarskem in v Sloveniji, so v glavnem naslednje:  
 
 naloge svetovanja: svetovanje vodstvu oz. nadzornemu svetu glede spoštovanja zakonskih in 

upravnih predpisov, ki urejajo zavarovalniške dejavnosti in poslovanje zavarovalnic; 
 naloge zgodnjega opozarjanja: presojanje posledic, ki bi jih lahko imele spremembe pravnega 

okolja za dejavnosti družbe (tveganje zaradi zakonodajnih sprememb); 
 naloge kontrole tveganj: funkcija zagotavljanja skladnosti naj bi identificirala in ovrednotila tveganje, 

povezano s kršitvijo pravnih zahtev (tveganje zaradi neskladnosti): 
 naloge nadziranja: funkcija zagotavljanja skladnosti je dolžna nadzirati spoštovanje zakonskih 

zahtev. 
 
Poleg teh nalog, ki so povezane z nadzorom nad skrbnim in skladnim poslovanjem, je funkcija 
zagotavljanja skladnosti odgovorna tudi za naslednje: 
 nadzor nad spoštovanjem določil prava kapitalskih trgov, ki so povezana s skladnostjo in določena 

v zakonu o borzi, ki prepoveduje zlorabo z izkoriščanjem notranjih informacij, zlorabo trga in tržno 
manipulacijo v povezavi s transakcijami z vrednostnimi papirji in predpisuje obveznost objavljanja, 
kakor tudi 

 nadzor nad spoštovanjem minimalni standardov glede zagotavljanja skladnosti, ki jih za celotno 
skupino definira ERGO Group AG v povezavi s pravili vodenja poslov za vse vodilne funkcije in 
zaposlene v zavarovalnici ERGO. 

 
O resnih neskladnostih oseba s to funkcijo nemudoma pošlje ad hoc sporočilo vodstvu in če je to 
primerno tudi nadzornemu svetu in nosilcu funkcije zagotavljanja skladnosti na posameznem področju 
znotraj ERGO Group AG. 
 
Oseba s funkcijo zagotavljanja skladnosti poleg tega podaja četrtletna poročila vodstvu in nosilcu 
funkcije zagotavljanja skladnosti na posameznem področju znotraj ERGO Group AG, kakor tudi letna 
poročila nadzornemu svetu in upravnemu odboru družbe. 

B.5. Funkcija notranje revizije 

 

Funkcijo notranje revizije je zavarovalnica organizirala preko izvajalca izločenega posla revizijske 
družbe Deloitte. Specifično je funkcija notranje revizije odgovorna za preučevanje sistema upravljanja. 
To vključuje sistem upravljanja s tveganji, sistem notranjih kontrol in treh ključnih funkcij (skladnost, 
upravljanje s tveganji in a aktuarska funkcija).  
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Organiziranost 
 

Notranja revizija deluje kot izločen posel ERGO Življenjske zavarovalnice d.d. in kot samostojni 
izvajalec, nanjo pa je prenesena tudi funkcija nosilca notranje revizije. Deluje v skladu s standardi, ki 
veljajo za celotno skupino Munich Re. Revizijski mandant funkcije notranje revizije pokriva vsa področja 
ERGO Življenjske zavarovalnice d.d.  

 

Osnovne naloge: 

Notranja revizija opravlja naslednje osnovne naloge: 

 

 Naloge nadzora: 

Notranja revizija preverja primernost in učinkovitost sistema upravljanja, torej celotne 
organiziranosti poslovanja in še zlasti internega kontrolnega sistema. Dejavnost nadzora mora 
notranja revizija opravljati na objektiven način, vselej neodvisno in samostojna. Področje, na 
katerem poteka notranja revizija, obsega vse dejavnosti in procese sistema upravljanja. Izrecno 
vključuje tudi ostale funkcije upravljanja. Nadzor vključuje predvsem naslednja področja: 

 
o učinkovitost in uspešnost procesov in kontrol; 
o upoštevanje zunanjih in notranjih navodil, smernic, poslovnikov in predpisov; 
o zanesljivost, popolnost, konsistentnost in časovna ustreznost zunanjega in notranjega 

poročanja; 
o zanesljivost sistemov informacijske tehnologije; 
o način, kako zaposleni opravljajo svoje naloge. 

 

 Naloge poročanja: 
O vsakem nadzoru s strani notranje revizije se pravočasno sestavi pisno poročilo. Dvakrat letno 
notranja revizija pripravi poročilo z upoštevanjem Zakona o zavarovalništvu in ga predstavi 
nadzornemu svetu, revizijski komisiji in upravi družbe. 
 
Notranja revizija poleg tega vsako četrtletje poroča predsedniku nadzornega sveta, upravnemu 
odboru in revizorski službi celotne korporacije ERGO Group AG o vsebinah in stopnji uresničevanja 
načrta nadzora, o bistvenih ugotovitvah in priporočilih na osnovi izvedenih nadzorov in o stopnji 
izvajanja sprejetih ukrepov. 

  
 Naloge svetovanja: 

Notranja revizija lahko npr. pri projektih ali pri nadzorih, ki spremljajo projekte, deluje v svetovalni 
funkciji. Drugim oddelkom svetuje pri vzpostavitvi ali spreminjanju ukrepov kontrole in spremljanja. 
Predpogoj za to je, da s tem ne pride do navzkrižja interesov in da je neodvisnost notranje revizije 
zagotovljena. 

 

Neodvisnost in objektivnost 

 
Funkcija notranje revizije se zaveda in se drži nacionalnih in mednarodnih standardov za poklicne 
standarde notranje revizije. 
 
To velja tudi za načela in pravila ohranjanja neodvisnosti in objektivnosti notranje revizije. Številni ukrepi 
(primerno mesto v organizacijskih strukturi, dosledno ločevanje funkcij, celovito zagotavljanje kakovosti 
pri izvedbi nadzora) zagotavljajo neodvisnost in objektivnost notranje revizijske funkcije. Ima 
neposreden in neomejen dostop do uprave ERGO Zivljenjske Zavarovalnice d.d. 
 
Notranja revizijo ima na razpolago dovolj sredstev za nadzor, in svoje delo opravlja na lastno pobudo, 
neodvisno in nepristransko (objektivno). Vodja notranje revizije s svojim ravnanjem prispeva k 
neodvisnosti in objektivnosti revizorske funkcije. 
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Notranja revizija ni zavezana k upoštevanju navodil drugih zaposlenih pri načrtovanju nadzorov, 
ocenjevanju rezultatov in poročanju o rezultatih revizije. Upravni odbor ima pravico, da naroči dodatne 
nadzore, vendar to ne omejuje neodvisnosti funkcije notranje revizije. 
Za zagotovitev neodvisnosti zaposleni v oddelku za notranjo revizijo ne prevzemajo nalog, ki niso 
povezane z revizijo. Zaposleni, ki delajo v drugih oddelkih, iz principa ne smejo opravljati nalog notranje 
revizije. Vendar pa to ne izključuje možnosti, da nekateri zaposleni drugih oddelkov zaradi svojega 
specializiranega znanja ali zaradi kadrovskih ukrepov razvoja človeških virov za nekaj časa delajo za 
notranjo revizijo. 
 
Pri dodeljevanju nalog revizorjem se zagotovi, da ne pride do navzkrižij interesov in da revizor svoje 
naloge lahko opravlja nepristransko in brez predhodno ustvarjenih mnenj. Še posebej se zagotovi, da 
revizor ne nadzira dejavnosti, za katere je bil v preteklih dvanajstih mesecih sam (so)odgovoren. 
 
V letu, ki ga poročilo obravnava, neodvisnost in objektivnost oddelka notranje revizije v zavarovalnici 
nikoli ni bila ogrožena. 

B.6. Aktuarska funkcija 

 

Zavarovalnica je v skladu s členom 48 okvirne direktive Solventnost II in v skladu s 167. členom Zakona 

o zavarovalništvu (ZZavar-1) uvedla aktuarsko funkcijo (AF) in ji dodelila naslednje naloge, ki jih definira 

okvirna direktiva: 

 koordiniranje izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij; 

 zagotavljanje, da se za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij uporabljajo ustrezne metode 
in modeli ter predpostavke; 

 ocenjevanje ustreznosti, zadostnosti in kakovosti podatkov, potrebnih za izračun zavarovalno-
tehničnih rezervacij; 

 primerjanje zneska zavarovalno-tehničnih rezervacij z izkustvi; 

 obveščanje organov vodenja in nadzora zavarovalnice o zanesljivosti in ustreznosti metod, 
modelov ter predpostavk, uporabljenih v izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij, ter o 
ustreznosti izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij; 

 nadziranje izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij, ko se za izračun uporabljajo približki; 

 preverjanje ustreznosti splošne politike prevzemanja zavarovalnih tveganj in ustreznosti višine 
zavarovalne premije za posamezne produkte s stališča, ali premija za posamezne produkte 
zadošča za pokrivanje vseh obveznosti iz teh zavarovalnih pogodb; 

 preverjanje ustreznosti pozavarovanja oziroma prenosa tveganj na namensko družbo; 

 sodelovanje pri implementacij in izvajanju sistema upravljanja tveganj, zlasti pri razvoju, uporabi 
in spremljanju ustreznosti modelov za izračun kapitalskih zahtev in izvedbi lastne ocene tveganj 
in solventnosti. 

 
Aktuarsko funkcijo opravljajo osebe, ki imajo ustrezno znanje o finančni in aktuarski matematiki. Poleg 
tega morajo te osebe imeti ustrezno znanje o strokovnih in drugih standardih pri opravljanju te 
dejavnosti. 
 
Aktuarsko funkcijo smo uvedli v začetku leta 2016. Vodstvo družbe ERGO Življenje zavarovalnice d.d. 
je sprejelo smernice glede vzpostavitve procesov aktuarske funkcije. 
 
V organizacijskem smislu aktuarska funkcija spada neposredno pod upravo. Nosilec te funkcije 
izpolnjuje zahteve glede strokovne usposobljenosti in dobrega ugleda (zahteve »fit & proper«). 
Aktuarska funkcija kot del nadzora nad tveganji ima zagotovljeno neodvisnost, ker ima določeno mesto 
v organizacijski strukturi. 
 
Aktuarska funkcija ima na razpolago dovolj sredstev za opravljanje svojih nalog. Vsi zaposleni, ki 
izvajajo te naloge, prav tako izpolnjujejo zahteve glede strokovne usposobljenosti. 
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B.7. Zunanje izvajanje 

 
Za opravljanje storitev s strani zunanjih izvajalcev gre, kadar naša družba nekemu zunanjemu 
ponudniku storitev dodeli izvedbo določenih dejavnosti ali procesov. Dejavnost mora bistvena za našo 
družbo, torej mora preseči določen prag pomembnosti.  
 
Za neko preneseno nalogo se razume, da ni znatnega obsega, kadar ne zadeva pomembne funkcije ali 
zavarovalniške dejavnosti in kadar je njena cena nižja od 50 tisoč evrov na leto. 
 
Zunanje izvajanje pomembne ali kritične funkcije ali zavarovalniške dejavnosti 
 
Tovrstno zunanje izvajanje nastopi, kadar naša družba brez njega ni sposobna izpolniti obveznosti iz 
zavarovalne pogodbe ali v celoti opraviti storitev za zavarovanca.  
 
Pomembne ali kritične funkcije, storitve ali dejavnosti se ne sme prepustiti zunanjemu izvajalcu, če se s 
tem i) bistveno zmanjša kakovost sistema upravljanja, ii) prekomerno poveča operativno tveganje, 
iii) ogrozi trajno in neoporečno opravljanje storitev za zavarovance in upravičence ali če je s tem ogrožen 
nadzor nad spoštovanjem pravil, ki veljajo v zavarovalništvu, in ga opravlja nadzorni organ za finančne 
trge. 
 
Pomembne funkcije ali zavarovalniške dejavnosti obsegajo ključne funkcije znotraj sistema upravljanja 
naše družbe: 
 

- notranja revizija, 

- zagotavljanje skladnosti, 

- upravljanje s tveganji, 

- aktuarska funkcija. 

 

Poleg tega za pomembne načeloma veljajo tudi tiste funkcije in zavarovalniške dejavnosti, ki so 
temeljnega pomena za zmožnost podjetja, da opravlja svojo ključno poslovno dejavnost. Mednje 
štejejo naslednje funkcije: 
 

- prodaja, 

- upravljanje zalog, 

- obdelovanje izplačil, 

- računovodstvo, 

- kapitalske naložbe in upravljanje premoženja, 

- oblikovanje zavarovalnih produktov in njihovih cen, 

- opravljanje storitev za shranjevanje podatkov, 

- redno vzdrževanje in podpora relevantnim sistemom IT, 

- proces ORSA (own risk and solvency assessment). 

 

Nadalje pa vsako podjetje znotraj skupine ERGO Group AG, Düsseldorf, ob upoštevanju načela 
sorazmernosti kot pomembne opredeli še druge funkcije, ki so za to konkretno podjetje nujno potrebne 
na primerljiv način. 
 
ERGO življenjska zavarovalnica d.d. glede na to ni opredelila dodatnih funkcij. 
 
Naša družba je na zunanje izvajalce prenesla naslednje pomembne funkcije ali zavarovalne dejavnosti:  
 
Družbi ERGO Austria International AG, Dunaj: 

- IT  (HUB), z dejavnostmi izvajanja, implementacije, vzdrževanja in poročanja o IT sistemu 
zavarovalnice.  

 
Družbi Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana: 

- notranja revizija, z dejavnostmi načrtovanja revizije, izvedbe preverjanja in poročanja o reviziji.  

 

Družbi MEAG Munich ERGO Assetmanagement GmbH, München  
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- kapitalske naložbe in upravljanje premoženja, z dejavnostmi upravljanja finančnega portfelja 

na nivoju skupine, določanja politike skupine v povezavi z naložbami, priprava tabel za 

poročanje o kapitalskih naložbah po SII, analize kapitalskih naložb, upravljanja tveganj, 

povezanih z naložbami, prerazporeditev premoženja in podobno. 

 
 
Pravno področje, ki velja za ponudnike storitev 
 
Za partnerja in zunanjega izvajalca ERGO Austria International AG velja avstrijsko pravo, za Deloitte 
revizija d.o.o., Ljubljana , velja slovensko pravo, za MEAG Munich ERGO Assetmanagement GmbH, 
München, pa nemško pravo. 
 

B.8. Druge informacije 

 

V poročevalnem obdobju se v sistemu upravljanja niso pojavile druge točke, o katerih bi bilo treba 
poročati. 
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C. PROFIL TVEGANJA 

 

Operativno izvajanje upravljanja s tveganji vključuje identifikacijo, analizo, oceno in obvladovanje 
tveganj. Posebno pozornost posvečamo obvladovanju tehničnih tveganj, ker tržimo samo življenjska 
zavarovanja. Ti vključujejo tudi iz tega izpeljano poročanje o tveganjih in omejitev tveganja v smislu 
znižanja na namerno sprejeto raven. Z našimi procesi upravljanja s tveganji zagotavljamo, da nenehno 
spremljamo in aktivno nadzorujemo vsa tveganja. Notranje poročanje o tveganjih skrbi za redno 
obveščanje uprave o stanju tveganj in pri pomembni spremembi tveganja nemudoma poroča upravi 
družbe. Poroča se tudi ob nastanku posebnih škodnih primerov in dogodkov. 
 
Naložbe sredstev v skladu z načelom preudarne osebe 
 
Kot ERGO življenjska zavarovalnica d.d. vlagamo predvsem v dva razreda finančnih instrumentov: 
državne obveznice s stalno obrestno mero in gotovino. Pri tem sredstva investiramo v skladu z načelom 
preudarne osebe. Pri tem upoštevamo tudi merila donosa, varnosti in bonitete. Stalno spremljamo tudi 
likvidnost, razpršenost in predvsem strukturo zavarovalno-tehničnih rezervacij. 
 

C.1. Zavarovalno tveganje 

 
Pri prepoznavanju zavarovalnih tveganj analiziramo tveganja, ki obstajajo v našem obstoječem 
zavarovalnem portfelju. Analiziramo nove posle, predpostavke, na katerih so temeljijo novi poslovni 
načrti, in učinek ki bi ga lahko oz. bodo imeli na zavarovalno tveganje in posledično tudi naše celoten 
profil tveganj. Med letom prihaja do izmenjav med aktuarji, področjem prodaje (če je ustrezno) in funkcijo 
za upravljanje tveganj, da se poveča razumevanje in izboljša modeliranje ali tveganje v portfelju. Skupaj 
z enoto IRM Skupine ERGO, je družba odgovorna za prepoznavanje, analizo in spremljanje akumulacije 
tveganj med zavarovalnicami in njihovimi bilancami stanja, z razvojem scenarijev in modelnih izračunov. 
 
Posebna zavarovalna tveganja pri življenjskem zavarovanju vključujejo biometrična tveganja, kot so 
tveganje umrljivosti, dolgoživosti in invalidnosti, tveganje odpovedi in stroškovno tveganje. Posebnega 
pomena so biometrična tveganja in tveganje predčasne prekinitve. Ločimo med tveganji, ki imajo 
kratkoročen ali dolgoročen vpliv na naš portfelj. Naključna letna nihanja zavarovalnih storitev ali 
prekinitev s strani zavarovanca lahko povzroči kratkotrajno izgubo vrednosti portfelja. Spremembe 
biometričnih osnov ali odpovedi so tveganja, ki imajo dolgoročni učinek na vrednost portfelja, zato je 
treba prilagoditi aktuarske predpostavke.  
 
Biometrična tveganja 
 
Višina biometričnih tveganj je neposredno odvisna od produkta življenjskega zavarovanja. Ustreznost 
biometričnih osnov izračuna, ki so vsebovane v produktu, se nenehno analizira z nadzorom populacij. 
Rezultati kažejo, da so predpostavke v tarifnih izračunih za tveganje smrti dovolj skrbno izbrane.  
 
Tveganje predčasnih prekinitev 
 
Odpoved pogodbe življenjskega zavarovanja vodi bodisi do izplačila odkupne vrednosti ali do 
kapitalizacije izplačil. Najpomembnejši finančni učinek je izpad dobička in zmanjšanje zavarovalne 
vrednosti zaradi odpovedi pogodbe. 
 
Predpostavke odpovedi, ki se uporabljajo za ocenjevanje zavarovalnega portfelja, se redno 
posodabljajo. Če ima zavarovanec pogodbeno pravico do oprostitve premije in tako pogodba ostaja v 
portfelju, se njegova zavarovalna vsota izniči in ob poteku police izplača vrednost premoženja.  
 
Stroškovno tveganje 
 
Stroškovno tveganje se izraža kot poslovno tveganje, da deleži stroškov v premijah ne zadostujejo (na 
primer s povečanjem stroškov, ki jih povzroči inflacija). Za izračun rezervacij v prihodnosti je tako 
bistvenega pomena upoštevanje pričakovanih stroškov v prihodnosti.  
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Tveganje katastrofe življenjskega zavarovanja  
 
Analiza portfelja kaže, da je geografska ali kakršna koli druga koncentracija tveganj nizka. Družba je v 
začetku leta 2016 uvedla pozavarovanje za primer dogodka in s tem znižala tveganje na pričakovane 
ravni. 
 
Finančna tveganja 
 
Zavarovalnica je izpostavljena finančnim tveganjem prek finančnih sredstev in obveznosti, 
pozavarovalnih terjatev in zavarovalnih obveznosti. Glavno finančno tveganje v zavarovalnici 
predstavlja možnost, da pritoki iz finančnih naložb ne bodo zadoščali kritju odtokov, izhajajočih iz 
zavarovalnih pogodb. Najpomembnejše komponente tega tveganja:  

 

 kreditno tveganje  

 likvidnostno tveganje  

 tržno tveganje (sestavljeno iz valutnega, obrestnega tveganje ter tveganje spremembe cen 

lastniških vrednostnih papirjev) 

C.2. Tržno tveganje 

 

Proces naložb v ERGO življenjski zavarovalnici d.d. 
 
Oddelek za upravljanje kapitalskih naložb ERGO življenjske zavarovalnice d.d. neprestano pazi na 
upoštevanje zakonskih zahtev. Tako se pri kapitalskih naložbah upoštevajo merila kot so donos, 
varnost, bonitete, likvidnost, primerna razpršenost in ustrezno upravljanje sredstev in obveznosti pri 
določanju zahtev o rezultatih. Omenjeni strateški cilji so izdelani ob upoštevanju ciljev ERGO skupine, 
ki je izdelala strateški načrt kapitalskih naložb, odobren s strani uprave družbe. Na podlagi strateškega 
načrta se preko zahtevka za operativno izvajanje oblikuje mandat za zunanjega upravitelja portfelja 
MEAG (MUNICH ERGO AssetManagement GmbH), ki ga zavarovalnica tudi formalno odobri. Mandat 
določa dovoljene investicijske razrede, standarde kakovosti in omejitve, upošteva davke, računovodske 
predpise in lokalna bonitetna pravila. Poleg tega ta mandat opredeljuje mejne vrednosti, ki jih moramo 
opazovati.  
 
V omenjenem mandatu so definirani tako razredi finančnih instrumentov, kakovost in omejitve kot tudi 
davčni, računovodski in bonitetni okvirni pogoji. Poleg tega so v mandatu navedbe v zvezi z 
diverzifikacijo portfelja in navedbe glede varovanja tveganja lastniških vrednostnih papirjev. Poleg tega 
se v manjši meri uporablja strategija prihodnosti oz. za trge, s katerimi ni mogoče trgovati na opcijskem 
trgu, strategijo za ustavitev izgub. 
 
Kapitalske naložbe se spremljajo in nadzirajo na rednih sestankih AL skupine kateri pripadajo finančni 
direktor, vodja financ in računovodstva, aktuarska funkcija, vodja investicij in aktuar. V tem odboru se 
razpravlja o rednih projekcijah/načrtovanjih in tveganjih kapitalskih naložb, kot so tržno, bonitetno in 
likvidnostno tveganje in po potrebi o prilagoditvi mandata, ki se da na voljo tudi nadzornemu organu za 
finančni trg. Skupina tudi preverja, da se vsa sredstva vlagajo na način, ki zagotavlja  ustrezno varnost, 
kakovost, likvidnost in donosnost celotnega portfelja. Skupina tudi preverja, da se sredstva za kritje 
zavarovalno-tehničnih rezervacij vlagajo na način, ki ustreza naravi in trajanju zavarovalnih obveznosti, 
v interesu vseh imetnikov polic in upravičencev. 
 
Tržna tveganja 
 
Tržno tveganje je tveganje nastanka izgube, ki nastane zaradi sprememb na kapitalskih trgih. 
Zavarovalnica je izpostavljena tržnim tveganjem zaradi spremembe obrestnih mer in spremembe cen 
vrednostnih papirjev na trgih kapitala. Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je tržno tveganje 
preneseno na zavarovalce. Pri kritnem skladu življenjskih zavarovanj zavarovalnica uravnava tržno 
tveganje primarno z zagotavljanjem skladnosti med ročnostjo obveznosti in naložb ter geografsko 
razpršenostjo. Pri naložbah lastnih sredstev zavarovalnica obvladuje tveganja zlasti z geografsko in 
sektorsko razpršenostjo naložb. Tržno tveganje je sestavljeno iz obrestnega, valutnega in cenovnega 
tveganja.  
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Tržna tveganja predstavljajo največja tveganja kapitalskih naložb. Tržno tveganje je v osnovi sestavljeno 
iz tveganja spremembe obrestne mere, tečajnega tveganja pri delnicah, tveganja spremembe vrednosti 
pri nepremičninah in tečajnega tveganja. V okviru tveganja spremembe obrestne mere razlikujemo med 
tveganjem zaradi spremembe obrestne krivulje (npr. Swap Rates, volatilnost) in tveganjem spremembe 
kreditnega razpona, ki je posledica kreditnega poslabšanja. Vzroki za možno poslabšanje tržne 
vrednosti so lahko glede na naložbeni razred različni. Pretežni del naložb zavarovalnice je v obveznicah 
(predvsem državnih obveznicah) in depozitih.  
 
Razčlenitev kapitalskih naložb glede na Solventnost II: 
 

  

Tržna 
vrednost/vrednost 

po Solvency II 
% 

Obveznice 5.853.865 87% 

Državne obveznice 5.473.882 81% 

Podjetniške obveznice 360.042 5% 

Strukturirani vrednostni papirji 19.941 0% 

Kolektivni naložbeni podjemi 291.947 4% 

Depoziti, ki niso denarni ustrezniki 596.502 9% 

Skupaj 6.742.314 100% 

 
 
Tveganje tržne koncentracije 
 

Znižanje zahtevanega solventnostnega kapitala glede na predhodna leta izhaja predvsem iz zmanjšanja 
koncentracij investicij v bankah brez bonitetne ocene, pri čemer so se v preteklosti pojavljale visoke 
kapitalske zahteve po standardni formuli. V letu 2015 je družba velik del sredstev prerazporedila v 
vezane vloge pri bankah s kredibilno bonitetno oceno.  

Tehnike za zmanjševanje tveganja 
 
Cilj je dolgoročno zagotavljanje rezultatov iz kapitalskih naložb. Iz tega razloga nenehno prilagajamo 
naše upravljanje sredstev in obveznosti trenutnim poslovnim okoljem. Zaradi nihanja razvoja trga, ki se 
pričakuje tudi v prihodnje, izvajamo uravnoteženo naložbeno strategijo. Tako izkazuje 71,0 % (56,6 %) 
naših vrednostnih papirjev s fiksno donosnostjo bonitetno oceno AAA do A- in 29,0 % (43,4 %) bonitetno 
oceno B do BBB-.  
       v EUR 

Bonitetna ocena 2016 
Knjigovodska 

vrednost 
31.12.2016 

Tržna 
vrednost 

31.12.2016 

Knjigovodska 
vrednost 

31.12.2015 

Tržna 
vrednost 

31.12.2015 

AAA 437.289 437.289 711.361 711.361 

AA+ 325.857 325.857 1.196.062 1.196.062 

AA- 0 0 0 0 

AA 0 0 0 0 

A+ 1.003.559 1.003.559 660.737 660.737 

A 662.291 662.291 777.364 777.364 

A- 1.461.439 1.461.439 570.938 570.938 

BBB 555.630 555.630 452.911 452.911 

BBB+ 437.399 437.399 467.312 467.312 

BBB- 590.417 590.417 2.080.405 2.080.405 

BB+ 0 0 0 0 

Skupaj 5.473.882 5.473.882 6.917.090 6.917.090 
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Na podlagi ocene in kakovosti naših kapitalskih naložb ne zaznavamo nikakršnih nevarnosti glede 
obstoja zavarovalnice in nezmožnosti poravnave obveznosti, ki jih imamo do imetnikov zavarovalnih 
polic. 
 
Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih oz. kritnih skladov 
 
Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih oz. kritnih skladov se deli na življenjsko 
zavarovanje, vezano na enote investicijskega sklada, v obsegu 2.181.167,02 EUR, in na življenjsko 
zavarovanje, vezano na indeks investicijskega sklada, ki v letu 2016 ni bilo uspešno trženo. 
Zavarovalnica si je kot cilj zadala skladnost obveznosti in naložb, in sicer je v letu 2016 imela presežek 
naložb nad obveznostmi.  
 

Tveganje spremembe obrestne mere 
 
Obrestno tveganje je tveganje, da bo sprememba tržnih obrestnih mer vplivala na vrednost obrestno 
občutljivih sredstev (pri vrednostnih papirjih s fiksno obrestno mero) ali da bo vrednost bodočih denarnih 
tokov iz finančnih naložb nihala zaradi sprememb v obrestnih merah (pri vrednostnih papirjih s 
spremenljivo obrestno mero). 
 
Zavarovalnica ima v svojem portfelju le vrednostne papirje (naložbe) s fiksno obrestno mero, kar pomeni 
manjše tveganje, kot pri naložbah z variabilno obrestno mero. 
 
Obrestno tveganje pri kritnem skladu življenjskih zavarovanj zavarovalnica obvladuje z usklajevanjem 
obveznosti in naložb po ročnosti in geografsko razpršenostjo. 
 
Tveganje neplačila nasprotne stranke  
 
Glavni razlog tveganja neplačila nasprotne stranke so naložbe v denarna sredstva in depoziti pri bankah, 
ki nimajo uradne bonitetne ocene.  
 
Družba interno dojema tveganje kot bistveno nižje od vrednosti tveganja po standardni formuli. Vpliv 
izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb na tveganje je nizek. 
 

C.3. Kreditno tveganje 

 

Kreditno tveganje je posledica nezmožnosti pogodbene stranke, da v celoti plača svoje obveznosti 
oziroma zapadle zneske. Glede finančnih instrumentov v okviru naložb je tveganje, da bo pogodbena 
stran, ki ureja finančni instrument, drugi pogodbeni strani povzročila finančno izgubo zaradi neizpolnitve 
obveznosti zaradi razlik med dejanskimi in pogodbeno določenimi izpolnitvami obveznosti.  

 

Pri prepoznavanju kreditnih tveganj opazujemo tveganja, ki so neločljivo povezana s sredstvi in 

obveznostmi. Analiziramo, kako lahko takšna tveganja vplivajo na naš finančni položaj, zlasti kot 

posledica neizpolnjevanja obveznosti nasprotne stranke, v zvezi s sredstvi ali v zvezi z obveznostmi. Za 

določanje obsega kreditnih tveganj se uporablja notranji model. Kreditna tveganja v zvezi s sredstvi so 

sestavljena iz treh glavnih elementov: 

 sprememba kreditne kakovosti nasprotne stranke v analiziranem obdobju, 

 odvisnost od sprememb kreditne kakovosti več izdajateljev, 

 sprememba tržne vrednosti instrumenta ob upoštevanju možnih sprememb kreditne kakovosti 
izdajatelja. 

 

Zavarovalnica upravlja kreditno tveganje z razpršitvijo naložb in omejitvami glede izpostavljenosti do 
posameznih finančnih instrumentov, izdajateljev in boniteto le-teh.  

 

Premoženje kritnega sklada naložbenega tveganja je naloženo v sklade in finančne inštrumente skladno 
obveznostim iz zavarovalnih pogodb, ki se nanašajo na zavarovanja z naložbenim tveganjem. Pri teh 
zavarovanjih je kreditno tveganje na strani zavarovalcev. Sredstva kritnega sklada življenjskih 
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zavarovanj zavarovalnica nalaga v skladu z ustrezno zakonodajo, pretežno v državne obveznice. Tudi 
lastna sredstva zavarovalnica pretežno nalaga v pretežno tuje državne obveznice ali podjetniške 
obveznice z visoko boniteto. 

 
Za področje življenjskega zavarovanja na ravni skupine mesečno izračunavamo verjetnostno uteženo 
največjo možno izgubo zaradi neizpolnjevanja obveznosti nasprotne stranke ali t.i. Credit Value at Risk 
Trigger (CVaR). Omejitev kreditnega tveganja za upravljanje portfelja se po eni strani izračuna na 
podlagi tržnih vrednosti v smislu neplačila ali tveganja za plačilo in nihanja cene zaradi spreminjanja 
bonitetne ocene ali širjenja, po drugi strani pa s pomočjo tako imenovane metode "credit-value-at-risk" 
(CVaR), ki temelji na bonitetni kategoriji in preostali zapadlosti. 
 

Kreditno tveganje pozavarovalca 

 

Kreditno tveganje pozavarovanca je zaradi odličnih bonitetnih ocen pozavarovalnice Munich Re, v vlogi 

glavne pozavarovalnice, izredno majhno. Poleg tega sledi tudi razdelitev na nadaljnje pozavarovalne 

partnerje, ki morajo izkazovati najmanj bonitetno oceno A. 
 

C.4. Likvidnostno tveganje 

 
Likvidnostno tveganje je tveganje ali nevarnost neusklajene likvidnosti oziroma neusklajenosti med 
dospelimi sredstvi in obveznostmi do virov sredstev. To lahko povzroči likvidnostne težave oziroma 
pomanjkanje denarnih sredstev za poravnavanje zapadlih obveznosti.  
 
Pri prepoznavanju likvidnostnih tveganj analiziramo pomanjkanje likvidnosti ter tveganje odvečne 

likvidnosti. Likvidnostno tveganje blažimo z izbiro primernih visoki likvidnih sredstev. Na podlagi dnevnih 

izračunov se pripravi mesečno poročilo v sodelovanju z enoto skupine za upravljanje denarja.  

 

Za zagotavljanje solventnosti tekoče najmanj kvartalno ugotavljamo tekoči in predviden prihodnji položaj 

družbe  in ustrezno načrtujemo morebitne potrebe po dodatnem kapitalu. Za zagotavljanje likvidnosti 

smo pa uvedli merila dobre naložbene politike in v vseh pogledih zagotavljali likvidna sredstva ob 

upoštevanju varnostnih dodatkov. 

Uvedli smo merila likvidnosti, ki zagotavljajo: 

 pravočasno izplačilo znanih in pričakovanih plačil v kateremkoli trenutku, 

 izpolnjevanje nihanj v zahtevkih za izplačilo (npr. v primeru šokov), 

 izpolnjevanje zahtev glede varnostnih rezerv za neizplačane pozicije izvedenih finančnih 
instrumentov v kateremkoli trenutku, 

 družba se mora biti zmožna spoprijeti z odlivom likvidnosti, kot je opredeljena v t.i. scenariju 
»umika sredstev iz banke« (run-on-the-bank). 

 

C.5. Operativno tveganje 

 

Operativno tveganje je tveganje, ki lahko nastane zaradi neprimernih, napačnih ali nepravilnih notranjih 
postopkov oz. zaradi napak ali goljufije zaposlenih ali poslovnih partnerjev, pomanjkljivosti v sistemu ali 
zunanjih vplivov. Operativna tveganja so pogosto povzročitelji drugih kategorij tveganja, saj lahko 
podjetje zaradi tovrstnega tveganja utrpi finančno škodo ali izgubo ugleda.  

Operativna tveganja zavarovalnice so analizirana in ocenjena v okviru spodaj navedene ocene nadzora 
(Control Assessments) oziroma s pomočjo analize scenarijev.  

Sistem notranjih kontrol obravnava tveganja na ravni posameznih procesov s poudarkom na dnevnem 
poslovanju. Tako se zagotovi upoštevanje pravilnika, ustrezna kakovost podatkov in izpolnjevanje 
predpisov o skladnosti. Glavna naloga sistema notranjih kontrol je zagotoviti, da je mogoče vsa 
pomembna operativna tveganja in njihove ustrezne nadzore identificirati, oceniti in upravljati ter jih 
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obravnavati na usklajen in celosten način, ki zajema vse dimenzije tveganja. Poleg tega se analiza 
scenarijev ukvarja z določenimi katastrofalnimi scenariji in vplivom, ki ga lahko imajo ti dogodki na 
podjetje.  

 
S pomočjo metod, ki so predstavljene v nadaljevanju, ERGO zavarovalnica d.d. strukturirano identificira 
operativna tveganja in jih v veliki meri, torej predvsem v okviru sposobnosti prevzemanja tveganja, 
zmanjšuje. 
 
 Entity Level Control Assessments (ELCA): V okviru metode ELCA se raziščejo vsa tveganja in 

določijo točke nadzora, ki zadevajo celotno organizacijo. Gre za nadzore na ravni podjetja, ki so 
povezani s splošnim vodenjem podjetja, upravo, poslovnimi naročili in moralo podjetja. Torej gre 
za izvajanje organizacijske strukture in pravilnika, ki zagotavlja primeren sistem notranjih kontrol. 

 Risk Control Assessments (RCA): V tem primeru gre za strukturirano zasnovo za analiziranje, v 
okviru katere odgovorni za obvladovanje tveganj in izvajanje procesa skupaj identificirajo bistvene 
korake v procesu, ki so lahko kritični za podjetje, in skupaj s temi tveganji na podlagi verjetnosti 
pojava in pričakovanega učinka ter ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja analizirajo nadzore. 
Poleg tega se izvaja tudi analiza Worst-Case, ki opisuje največje tveganje (ob izpadu vseh 
pomembnih nadzorov), kakor tudi analiza Real-Case, ki identificira preostalo tveganje ob 
učinkovitem nadzoru. Če analiza Real-Case izkaže verjetnostno utežen učinek, ki ni združljiv s 
sposobnostjo prevzemanja tveganja, morajo odgovorni za obvladovanje tveganja in izvajanje 
procesa določiti ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.  

 IT Control Assessments: Operativna tveganja, ki se lahko pojavijo na področju IT, se najprej 
obravnavajo v okviru RCA, če so povezana s preverjenimi procesnimi tveganji. Po drugi strani 
poteka analiza v IT Control Assessments (ITCA). Te ocene so zasnovane zato, da identificirajo, 
ocenijo in na podlagi metode COBIT izvedejo ustrezne nadzore nad delovanjem komponent IT, ki 
so pomembne za delovanje zavarovalnice. Ocene ITAC pri tem predvidevajo oceno nadzora na 
podlagi predpisanih ciljev nadzora v okviru metode COBIT.  

 Analiza scenarijev: Medtem ko se ocenjevanje nadzora (Control Assessment) osredotoča na 
operativna tveganja, ki so vezana na dnevno poslovanje, je analiza scenarijev namenjena 
preverjanju različnih katastrofalnih ali drugačnih scenarijev glede na njihov učinek na procese in iz 
tega izhajajoča tveganja. S tem analitičnim pristopom, ki izhaja iz enega dogodka, se analizirajo 
predvsem takšna tveganja, ki so lahko razširjena v celotnem procesu. 
 

V okviru letne analize operativnih tveganj se identificirajo in analizirajo najpogostejša tveganja. Ta so 
prisotna na področju obdelave podatkov, oblikovanja pogodb in njihovega pravnega okolja, pri goljufijah 
in zapiranju poslovnih enot in izpadu virov. S pomočjo predstavljene strukturirane analize tveganja je 
mogoče ta morebitna tveganja že vnaprej identificirati in obvladati s primernimi in učinkovitimi nadzori. 
Na ta način je še posebej mogoče preprečiti ali čim bolj zmanjšati takšna tveganja, ki lahko v najbolj 
neugodnih primerih povzročijo ogromno škode strankam in lastnikom. 
 
Poleg lastne ocene tveganja je strukturirana sprotna analiza tvegane situacije bistveni del ICS procesa. 
Z ustreznimi nadzori je tako mogoče tveganja pravočasno prepoznati in zmanjšati. Poleg tega se na tak 
način poveča zavedanje tveganj med vsemi zaposlenimi in predvsem prek tega zagotovi bistveno 
manjša verjetnost pojava operativnih tveganj.  
 

C.6. Druga bistvena tveganja 

 
Poleg tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela, kot so na primer izpostavljenost kapitalskemu trgu ali 
zavarovalno-tehnična tveganja ter tveganja, ki izhajajo iz vsakodnevnega dela in jih je mogoče dojemati 
kot operativna tveganja, se v okviru upravljanja tveganj obravnavajo tudi tista strateška tveganja, ki 
izhajajo iz usmeritve podjetja, in omenjena nepričakovana tveganja (Emerging Risks), ki so lahko 
pomembna za prihodnji razvoj. V okviru odbora za tveganja, ki se sestane vsaj vsako četrtletje, sledi 
razprava o teh tveganjih z upravo družbe, da se ustvari skupen pogled na tveganja in širše zavedanje 
tveganja.  
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Na področju strateških tveganj se za celotno zavarovalniško panogo trenutno kot največje tveganje 
kaže:  
 
Usmerjenost v bančne zavarovatelje 
 
Zgodovinska in strateška usmeritev v smislu bančnega poslovanja je zavarovalnici v preteklosti prinesla 
veliko prednost pri dostopu do strank in je s tem zagotavljala rast podjetja. S trenutnimi strukturnimi 
spremembami pri podaji v bankah se tudi zavarovalnica sooča z izzivi, kako ohraniti strateško usmeritev 
in še naprej izkoriščati priložnosti za dotok strank prek bančnega okenca. Kot se je izkazalo v preteklosti, 
je prodaja v bankah predvsem na področju življenjskega zavarovanja velika prednost,. Zato bomo 
analizirali prihodnje možnosti, ki so povezane tudi z razvojem na področju digitalizacije kakor tudi 
prodajnih poti (splet). Če želimo, da priložnosti občutno presegajo tveganja, se morajo vodstveni kadri 
v okviru najpomembnejših ukrepov osredotočiti na obstoječe povezave, hkrati pa razvijati dodatne 
možnosti. 
 

C.7. Drugi podatki  

 

Vse pomembne informacije k poglavju "Profil tveganja" so navedene v zgornjih odstavkih. V letu 
poročanja ERGO Življenjska zavarovalnica drugih bistvenih podatkov ne poroča.  
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D. OCENA ZA NAMENE PLAČILNE SPOSOBNOSTI 

 

Ekonomska bilanca stanja (angl. Economic Balance sheet) je pripravljenja v skladu z Zavar-1, Direktivo  
2009/138/ES ter Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/35 ter izdanimi izvedbeno tehničnimi standardi 
Evropske komisije v povezavi z navedeno direktivo.  

 

V skladu z navedenim vrednoti zavarovalnica sredstva in obveznosti na sledeči način:  

 sredstva se vrednotijo na znesek, za katerega bi se izmenjala med dobro obveščenima 
strankama s pravico razpolaganja v strogo poslovnem poslu; 

 obveznosti se vrednotijo na znesek, za katerega bi se lahko prenesle ali poravnale med dobro 
obveščenima strankama s pravico razpolaganja v strogo poslovnem poslu. 

 

Vrednotenje obveznosti v skladu s prehodno točko se ne sme prilagajati glede na lastno kreditno 
sposobnost zavarovalnice.  

 

Pri vrednotenju posameznih sredstev in obveznosti je bilo upoštevano načelo ocene posameznega 
sredstva in predpostavka delujočega podjetja.  

 

Dne 1.3.2017 je družba prenesla portfelj zavarovalnih pogodb (s pripadajočimi pravicami in 
obveznostmi) na ERGO zavarovalnico, podružnico v Sloveniji (glej tudi točko Dogodki po datumu 
bilance stanja). Hkrati je bil izveden tudi prenos zaposlenih ter drugih, dogovorjenih bilančnih postavk, 
potrebnih za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Dejavnost ERGO Življenjska zavarovalnice d.d. se bo tako 
nadaljevala v ERGO podružnica, zavarovalnica v Sloveniji. Posledično so bili tudi izkazi na 31.12.2016 
pripravljeni na predpostavki delujočega podjetja oz. časovne neomejenosti poslovanja.   

 

Načelo previdnosti je bilo izpolnjeno tako, da je bil pripoznan samo dobiček, realiziran na presečni 
bilančni dan, vsa prepoznavna tveganja in grozeče izgube pa so bile vključene v bilanco. 

 

Poleg različnih pristopov k oceni so predpisane tudi različne razčlenitve bilance. Tako ni mogoče 
neposredno primerjati vseh navedenih bilančnih postavk. Če obstajajo bistvene razlike med direktivo 
Solvency II in MSRP bilanco stanja, so te razlike pojasnjene pri posameznih bilančnih postavkah.  

 

D.1. Sredstva 

 

Naslednje poglavje vsebuje prikaz in pojasnilo pomembnih sredstev, vključno z njihovimi podlagami, 
metodami in temeljnimi predpostavkami. Naslednja preglednica prikazuje celotna sredstva, prikazana 
tudi v dokumentu »Predloga za kvantitativno poročanje« (QRT) S.02.01 »Bilanca stanja«. V preglednici 
so vrednosti po direktivi Solvency II primerjane z vrednostmi v lokalnih MSRP izkazih.  
 
Sredstva, ki so v neposredni povezavi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami (ZTR) (delež 
pozavarovatelja v ZTR), niso obravnavana v tem poglavju, ampak v poglavju D.2 Ocena zavarovalno-
tehničnih rezervacij. 
 

  

Vrednost 
po 

Solventno
sti II 

Vrednost v 
skladu z 

računovodski
mi izkazi po 

MSRP 

Razlik
e 

Sredstva C0010 C0020   

Dobro ime   0   

Odloženi stroški pridobitve   0   

Neopredmetena sredstva 0 0 0 

Odložene terjatve za davek 42.366 0 42.366 
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Presežek iz naslova pokojninskih shem 0 0 0 

Opredmetena osnovna sredstva v posesti za lastno uporabo 34.434 34.434 0 

Naložbe (razen sredstev v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na 
indeks ali enoto premoženja) 

6.742.314 6.069.882 
672.43

3 

Nepremičnine (razen za lastno uporabo) 0 0 0 

Deleži v povezanih podjetjih, vključno z udeležbami 0 0 0 

Lastniški vrednostni papirji 0 0 0 

Lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi 0 0 0 

Lastniški vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi 0 0 0 

Obveznice 5.853.865 5.473.882 
379.98

3 

Državne obveznice 5.473.882 5.473.882 0 

Podjetniške obveznice 360.042 0 
360.04

2 

Strukturirani vrednostni papirji 19.941 0 19.941 

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem 0 0 0 

Kolektivni naložbeni podjemi 291.947 0 
291.94

7 

Izvedeni finančni instrumenti 0 0 0 

Depoziti, ki niso denarni ustrezniki 596.502 596.000 502 

Druge naložbe 0 0 0 

Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto 
premoženja 

22.584.91
1 

23.277.333 
-

692.42
2 

Krediti in hipoteke 0 0 0 

Posojila, vezana na police 0 0 0 

Krediti in hipoteke posameznikom 0 0 0 

Drugi krediti in hipoteke 0 0 0 

Izterljivi zneski iz pozavarovanj iz naslova: 0 46.815 
-

46.815 

neživljenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih 
neživljenjskim 

0 0 0 

neživljenjskih zavarovanj brez zdravstvenih zavarovanj 0 0 0 

zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim 0 0 0 

življenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih 
življenjskim, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na 
indeks ali enoto premoženja 

0 25.469 
-

25.469 

zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim 0 0 0 

življenjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj in 
zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja 

0 25.469 
-

25.469 

življenjskih zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja 0 21.346 
-

21.346 

Depoziti pri cedentih 0 0 0 

Terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikov 18.418 18.418 0 

Terjatve iz naslova pozavarovanj 0 0 0 

Terjatve (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem) 8.257 8.257 0 

Lastne delnice (v posesti neposredno) 0 0 0 

Zneski, dolgovani podjetju v zvezi s postavkami lastnih sredstev ali 
ustanovnim kapitalom, ki je bil vpoklican in še ni vplačan 

0 0 0 

Denar in denarni ustrezniki 819.689 799.699 19.990 

Vsa druga sredstva, ki niso prikazana drugje 25.114 25.114 0 

Sredstva skupaj 
30.275.50

3 30.279.952 
-4.449 
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Skupna sredstva po Solvency II in  MSRP se razlikujejo za 46.815 EUR in sicer za pozavarovalni del 
škodnih in  matematičnih rezervacij, ki so po Solvency II prikazane med obveznostmi.  
Dobro ime 
 
ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. nima dobrega imena, ki bi ga bilo treba pripoznati v bilanci.  
 
Razmejeni stroški pridobitve posla 
 
V direktivi Solvency II niso pripoznani razmejeni stroški pridobitve posla, ampak se upoštevajo pri oceni 
zavarovalno-tehničnih rezervacij. 
 
Zavarovalnica nima izkazanih razmejenih stroškov pridobivanja posla v računovodskih izkazih po 
MSRP.   
 
Odložene terjatve za davek 
 
Odložene terjatve za davek so nastale iz začasnih razlik med vrednostjo postavk po Solventnosti II ter 
MSPR vrednostjo. Zavarovalnica nima pripoznanih terjatev za odložene davke zaradi neizkoriščenih 
davčnih izgub.  
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi zavarovalnica izkazuje računalniško in pisarniško opremo.  
 
Naložbe 
 
Zavarovalnica vlaga svoja sredstva v skladu z načelom preudarne osebe, torej na način, ki zagotavlja 
varnost, kakovost, likvidnost in donosnost celotnega porftelja. Sredstva za kritje ZTR se vlagajo na 
način, ki ustreza naravi in trajanju zavarovalnih pogodb, v interesu vseh imetnikov polic in upravičencev; 
oziroma pri kjer imetniki polic nosijo naložbeno tveganje, so naložbe v največji možni meri povezane s 
temi enotami.  
 
Zavarovalnica na bilančni presečni datum izmeri pošteno vrednost finančnih sredstev in le-ta razporedi 
v nivoje poštene vrednosti v skladu z določili MSRP 13 – »Merjenje poštene vrednosti«.  
 
Poštena vrednost je opredeljena kot cena, ki bi jo zavarovalnica prejela za prodajo sredstev v redni 
transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja.  
 
Merjenje poštene vrednosti temelji na predpostavki, da se transakcija izvrši na glavnem trgu oziroma v 
odsotnosti glavnega trga na najugodnejšem trgu. Glavni oziroma najugodnejši trg mora biti družbi 
dostopen.  
 
Družba mora uporabljati tehnike ocenjevanja vrednosti, ki so ustrezne v danih okoliščinah in za katere 
je na voljo dovolj podatkov za merjenje poštene vrednosti, pri čemer v čim večji meri uporablja ustrezne 
neposredno in posredno opazovane vložke in čim bolj omeji uporabo neopazovanih vložkov. 
 
V kolikor obstaja kotirana cena na delujočem trgu, uporabi zavarovalnica pri merjenju poštene vrednosti 
v vsakem primeru to ceno brez prilagoditev. 
 
Glavni trg in najugodnejši trg  
  
Zavarovalnica kot glavni trg posameznega finančnega sredstva definira kot trg, na katerem finančno 
sredstvo kotira z največjim volumnom transakcij in obsegom aktivnosti.  
 
Najugodnejši trg je določen kot trg, na katerem bi zavarovalnica prejela najvišji znesek ob prodaji 
sredstva (ali plačala najnižji znesek za prenos obveznosti), ob upoštevanju transakcijskih stroškov in 
stroškov prevoza. 
 
Pri določitvi glavnega trga (ali najugodnejšega trga) zavarovalnica upošteva informacije, ki so 
razpoložljive v razumnem obsegu.  
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V odsotnosti dokazov o nasprotnem velja domneva, da je glavni (ali najugodnejši) trg tisti, na katerem 
bi zavarovalnica običajno izvedla prodajno transakcijo.   
 
Pri določitvi glavnega trga (ali najugodnejšega trga) zavarovalnica upošteva informacije, ki so 
razpoložljive v razumnem obsegu.  
 
 
Delujoči trg 
 
Delujoči trg je trg, na katerem se transakcije za sredstvo ali obveznosti izvajajo dovolj pogosto in v 
zadostnem obsegu, da se redno zagotavljajo informacije o cenah. 
 
Vsaj ob sestavitvi letnih računovodskih izkazov zavarovalnica preveri ali je trg za pomembne finančne 
naložbe (razvrščene v Raven 1) delujoč.  
 
Tudi če obstajajo indikatorji, da se je obseg trgovanja pomembno zmanjšal, je potrebno opraviti dodatne 
analize trga. Zmanjšanje obsega aktivnosti na trgu samo po sebi ni zadosten indikator, da tržne cene 
ne odražajo več poštenih vrednosti. 
 
Hierarhija poštene vrednosti 
 
Zavarovalnica finančna sredstva razvršča v tri ravni poštene vrednosti skladno z opredelitvami, ki so 
opisane v nadaljevanju. 
 
Raven 1 
 
V Raven 1 zavarovalnica uvršča finančna sredstva, pri merjenju katerih uporablja neprilagojene kotirane 
cene na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti, do katerih lahko podjetje dostopa na datum 
merjenja.  
 
Kotirana cena na delujočem trgu zagotavlja najzanesljivejši dokaz poštene vrednosti, pri čemer se mora 
za merjenje poštene vrednosti uporabljati brez prilagoditve, kadar je na voljo, razen kakor je določeno 
v MSRP 13.79. 
 
Za sredstva, razporejena v Raven 1, zavarovalnica določi glavni ali najugodnejši trg.  
 
Raven 2 
 
V Raven 2 zavarovalnica uvršča finančna sredstva, pri merjenju katerih uporablja vložke, ki niso kotirane 
cene, vključene v Raven 1, in jih je mogoče neposredno ali posredno opazovati. 
V Raven 2 so vključeni tudi tržni vložki, katerih morda ni možno neposredno opazovati, vendar temeljijo 
na ali so podprti z neposredno opazovanimi tržnimi vložki.  
 
Primeri vložkov merjenja finančnih sredstev na ravni 2 so:   

 kotirane cene podobnih finančnih sredstev na delujočih trgih, 

 kotirane cene za isto ali podobno finančno sredstvo na nedelujočih trgih (na trgih z omejenim 
številom transakcij ali na trgih, kjer je malo informacij javno dostopnih ali na trgih kjer informacije 
niso dostopne v daljšem opazovanem časovnem obdobju), 

 drugi posredno opazovani podatki, kot na primer obrestne mere, diskontne krivulje, občutljivosti, 
razlike med nakupnimi in prodajnimi cenami, 

 vložki potrjeni na trgu.  

 Zavarovalnica mora uporabiti tudi tržno konsistentne metode oziroma tehnike ocenjevanja 
vrednosti kot so tehnike sedanje vrednosti, stroškovni način ali na donosu zasnovan način.  

 
Raven 3 
 
V raven 3 zavarovalnica uvršča finančna sredstva, pri merjenju katerih uporablja neopazovane vložke, 
ker ustrezni opazovani vložki niso dosegljivi.  
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Vendar cilj merjenja poštene vrednosti ostane enak, tj. izhodna cena na datum merjenja z vidika 
udeleženca na trgu, ki ima v lasti sredstvo. Zato morajo neopazovani vložki izražajo predpostavke, ki bi 
jih udeleženci na trgu uporabili pri določanju cene, vključno s predpostavkami o tveganjih.  
 
Zavarovalnica razvije neopazovane vložke z uporabo najboljših razpoložljivih informacij v zadevnih 
okoliščinah, ki lahko vključujejo tudi lastne podatke Zavarovalnice, vendar mora upoštevati vse 
informacije o predpostavkah udeležencev na trgu, ki so razumno na voljo. 
 
Zavarovalnica razvršča v hierarhijo poštene vrednosti tudi vsa finančna sredstva, ki v izkazu finančnega 
položaja niso izmerjena po pošteni vrednosti, vendar zavarovalnica zanje ugotavlja in razkriva pošteno 
vrednost (sem sodijo na primer depoziti; naložbe, razporejene v skupino do zapadlosti (HTM); delnice, 
ki ne kotirajo). 
 
V spodnji preglednici je prikaz razvrstitve posameznih tipov finančnih naložb glede na uporabljene 
vložke in aktivnost oz. delovanje trga: 
 

 Raven 1 Raven 2 Raven 3 

Dolžniški vrednostni 
papirji 

Tržne cene, 
pridobljene na 
delujočem trgu. 

Primerljivi tržni podatki, 
pridobljeni posredno ali 
neposredno za 
identično ali podobno 
sredstvo. 

Preračunane, t.i. 
»consensus prices«, ki 
jih zagotavlja 
Bloomberg (CBBT, 
BVAL), pri čemer se 
ugotavlja kakovost 
vhodnih podatkov (na 
delujočem ali 
nedelujočem trgu). 

Dolžniški VP 
vrednoteni z internim 
modelom na osnovi 
vložkov 2. ravni. 

Modeli vrednotenja z 
uporabo pretežno 
netržnih podatkov. 

Strukturirani dolžniški 
vrednostni papirji 

Tržne cene, 
pridobljene na 
delujočem trgu. 

Vrednotenje z modeli 
pri katerih vhodni 
podatki neposredno ali 
posredno izhajajo iz 
trga (objavljene cene 
za podobna sredstva 
na aktivnih trgih, 
obrestne mere, 
diskontne krivulje, 
občutljivosti).  

Modeli vrednotenja z 
uporabo pretežno 
netržnih podatkov. 

Delnice 

 

 

Delnice vrednotene na 
podlagi cene na borzi 
na delujočem trgu. 

 

 

Tržne cene, 
pridobljene na 
nedelujočem trgu. 

Primerljivi tržni podatki, 
pridobljeni posredno ali 
neposredno za 
identično ali podobno 
sredstvo. 

Preračunane, t.i. 
»consensus prices«, ki 
jih zagotavlja 
Bloomberg (CBBT, 
BVAL), pri čemer se 

Modeli vrednotenja z 
uporabo pretežno 
netržnih podatkov. 
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ugotavlja kakovost 
vhodnih podatkov. 

ETF (exchange 
traded) skladi  

Tržne cene, 
pridobljene na 
delujočem trgu  

Tržne cene, 
pridobljene na 
nedelujočem trgu. 

Tržne cene, 
pridobljene na 
nedelujočem trgu 
(transakcije z 
upravljalcem). 

Preračunane, t.i. 
»consensus prices«, ki 
jih zagotavlja 
Bloomberg (CBBT, 
BVAL), pri čemer se 
ugotavlja kakovost 
vhodnih podatkov. 

Modeli vrednotenja z 
uporabo pretežno 
netržnih podatkov. 

Vzajemni skladi in 
investicijski skladi 
(skladi, kjer se trguje 
samo z upravljalcem) 

Tržne cene, 
pridobljene na 
delujočem trgu 
(transakcije z 
upravljalcem).  

 

Tržne cene, 
pridobljene na 
nedelujočem trgu 
(transakcije z 
upravljalcem). 

Preračunane, t.i. 
»consensus prices«, ki 
jih zagotavlja 
Bloomberg (CBBT, 
BVAL), pri čemer se 
ugotavlja kakovost 
vhodnih podatkov. 

Modeli vrednotenja z 
uporabo pretežno 
netržnih podatkov. 

 
 
Naložbe – obveznice (državne in podjetniške obveznice, strukturirane obveznice), kolektivni naložbeni 
podjemi ter depoziti, ki niso denarni ustrezniki 
 

 

Vrednost po 
Solvency II 

Vrednost v skladu 
z obveznimi 

računovodskimi 
izkazi/MSRP 

Razlika 

Obveznice 5.853.865 5.473.882 379.983 

Državne obveznice 5.473.882 5.473.882 0 

Podjetniške obveznice 360.042 0 360.042 

Strukturirani vrednostni papirji 19.941 0 19.941 

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem 0 0 0 

Kolektivni naložbeni podjemi 291.947 0 291.947 

Izvedeni finančni instrumenti 0 0 0 

Depoziti, ki niso denarni ustrezniki 596.502 596.000 502 

Skupaj 6.742.314 6.069.882 672.433 

 
Zavarovalnica tudi presežke naložb sredstev za pogodbe, vezane na indekse in sklade, nad 
zavarovalno-tehničnimi obveznostmi, razvršča po vsebini oz. med lastna sredstva/naložbe 
zavarovalnice (672.433 EUR med obveznice, kolektivne naložbene podjeme ter depozite; ter 19.900 
EUR med denarna sredstva zavarovalnice).  
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Sredstva za pogodbe, vezane na indekse in sklade 
 

Sredstvo dne 31. 12. 2016 (v evrih) Solvency II 
Vrednost v skladu z 
obveznimi računovodskimi 
izkazi/MSRP 

Razlika 

Sredstva za pogodbe, vezane na indekse 
in sklade 

22.584.911 23.277.333 -692.422 

 
Ta postavka se nanaša na lastniške vrednostne papirje in druge vrednostne papirje s spremenljivim 
donosom ter dolžniške vrednostne papirje s stalnim donosom, vezane na indekse, ki pokrivajo 
obveznosti iz zavarovalno-tehničnih postavk iz pogodb z naložbenim tveganjem.  
  
Vrednoteni so po pošteni vrednosti. Pri naložbenih skladih življenjskih zavarovanj, vezanih na sklade, 
so praviloma na voljo tržne cene. Pri naložbah, vezanih na indekse življenjskih zavarovanj,  se 
vrednotenje opravi z modeli pri katerih vhodni podatki neposredno ali posredno izhajajo iz trga 
(objavljene cene za podobna sredstva na aktivnih trgih, obrestne mere, diskontne krivulje, občutljivosti). 
Oceno zagotovijo izdajatelji in preveri zavarovalnica. Po teh cenah je mogoče običajno vrednostne 
papirje znova prodati drugim vlagateljem ali izdajateljem. V vrednost po SII in po MSRP so vključene 
tudi natečene obresti, zato ni razlik med prikazoma iz tega naslova.  
 
Zavarovalnica tudi presežke naložb sredstev za pogodbe, vezane na indekse in sklade, nad 
zavarovalno-tehničnimi obveznostmi, razvršča po vsebini oz. med lastna sredstva/naložbe 
zavarovalnice (672.433 EUR med obveznice, kolektivne naložbene podjeme ter depozite; ter 19.900 
EUR med denarna sredstva zavarovalnice). 
 
Terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikov 
 
Terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikovje treba oceniti skladno s 75. členom okvirne 
direktive 2009/138/ES po tržni vrednosti. Če gre za terjatve s trajanjem do 12 mesecev, se je treba 
odpovedati diskontiranju. Tako v direktivi Solvency II opredeljena vrednost ustreza nominalni vrednosti 
terjatev z odbitkom izvedenih posameznih in pavšalnih popravkov vrednosti. Od terjatev iz naslova 
zavarovanj in terjatve do posrednikov, pripoznanih v ekonomski bilanci, v višini 18.418 evrov 10.507 
evrov odpade na terjatve do zavarovalnih posrednikov iz naslova negativnih provizij.  
 
Ocenjena poštena vrednost terjatev po MSRP je enaka knjigovodski vrednosti. Oblikovani popravek 
vrednosti terjatev na dan 31.12.2016 znaša 289.833 EUR; pretežni del se nanaša na terjatve do 
zavarovalnih zastopnikov.  
 
Razlik med Solvency II in MSRP ni.  
 
Terjatve zoper pozavarovatelje  
 
Pod postavko terjatev zoper pozavarovatelje se pripoznajo obračunske terjatve iz poslov, oddanih 
pozavarovateljem. V direktivi Solvency II so terjatve zoper pozavarovatelje v višini 3.945 evrov skladno 
s 75. členom okvirne direktive 2009/138/ES ocenjene po tržni vrednosti. Če gre za terjatve s trajanjem 
do 12 mesecev, se je treba odpovedati diskontiranju. Tako v direktivi Solvency II opredeljena vrednost 
ustreza nominalni vrednosti terjatev z odbitkom izvedenih posameznih in pavšalnih popravkov vrednosti. 
Ocenjena poštena vrednost po MSRP je enaka knjigovodski vrednosti. Popravki vrednosti terjatev niso 
oblikovani.   
 
Razlik med Solvency II in MSRP ni.  
 
Terjatve ( nepovezane z zavarovanji)  
 
Terjatve v višini 8.257 evrov se skladno s 75. členom okvirne direktive 2009/138/ES pripoznajo po tržni 
vrednosti. Če gre za terjatve s trajanjem do 12 mesecev, se je treba odpovedati diskontiranju. Tako v 
direktivi Solvency II opredeljena vrednost ustreza nominalni vrednosti terjatev z odbitkom izvedenih 
posameznih in pavšalnih popravkov vrednosti. 
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Ocenjena poštena vrednost po MSRP je enaka knjigovodski vrednosti. Popravki vrednosti terjatev niso 
oblikovani.  
 
Razlik med Solvency II in MSRP ni.  
 
 
 
 
Denar in denarni ustrezniki 
 
Denar in denarni ustrezniki v višini 819.689 evrov se skladno s 75. členom okvirne direktive 2009/138/ES 
pripoznajo po tržni vrednosti. Tržna vrednost v tem primeru ustreza nominalni vrednosti. 
 
Razlika med Solvency II in MSRP nastane zaradi različnega prikaza naložb oz.denarnih sredstev in 
sicer so presežna denarna sredstva v povezavi s pogodbami z naložbenim tveganjem, prikazana v EBS 
med denarnimi sredstvi, po IFRS pa so vključena med sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno 
tveganje.  
 
Druga sredstva, ki niso pripoznana na drugih mestih 
 
Druga sredstva, ki niso pripoznana na drugih mestih, v višini 25.114 evrov se skladno s 75. členom 
okvirne direktive 2009/138/ES pripoznajo po tržni vrednosti. 
 
V osnovi ta postavka vsebuje kratkoročno odložene stroške in vračunane prihodke v višini 25.114 evrov. 
Razlik med Solvency II in MSRP ni.  

 

D.2. Zavarovalno-tehnične rezervacije 

 

Vrednost zavarovalno-tehničnih rezervacij ustreza vsoti najboljše ocene in dodatka za tveganje in je 
izračunana na podlagi standardne formule v okviru direktive Solventnost II. Zavarovalno-tehničnih 
rezervacij, ki se izračunajo kot celota, zavarovalnica ne izračunava. 
 
Zavarovalno-tehnične rezervacije na podlagi najboljše ocene so izračunane s pomočjo 
determinističnega modela vrednotenja (Prophet1), ki je vzdrževan s strani matične družbe in prilagojen 
lokalnim potrebam držav srednje in vzhodne Evrope. Determinističen pristop je primeren. 
 
Izračun najboljše ocene in dodatka za tveganja se izvede ločeno ter znotraj uporabljenih zavarovalnih 
vrst (naložbena življenjska zavarovanja in ostala življenjska zavarovanja). Znotraj uporabljenih 
zavarovalnih vrst se ne izvede dodatna diferenciacija na homogene skupine tveganj. 
 
Najboljša ocena ustreza z verjetnostjo uresničitve tehtanemu povprečju prihodnjih denarnih tokov, 

upoštevajoč časovno vrednost denarja (sedanja vrednost pričakovanih prihodnjih denarnih tokov). Za 

izračun sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih denarnih tokov se uporabi ustrezna krivulja netvegane 

obrestne mere.  

 

Podatki so izračunani na podlagi v prihodnost usmerjenega pristopa, na način  
 

sedanja vrednost bodočih izplačil – sedanja vrednost bodočih vplačil prihodkov 

 

Izplačila so obveznosti do strank kot so zavarovalni primeri ter tudi pozavarovalna premija in stroški. 

Prihodki so premije, ki bodo plačane v prihodnosti s strani strank, udeležba pozavarovatelja v škodah 

in investicijski prihodki od naložb. Največji del premij je potreben za zagotavljanje izplačil za stranke, 

medtem ko bi naj zaračunani stroški zadostovali tudi za kritje prihodnjih dejanskih stroškov. 

 

                                                      
1 Program, v katerem so modelirani produkti, ki jih ima zavarovalnica v svojem portfelju. 
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Bodoča izplačila in premije se izračunavajo iz denarnih tokov modeliranih v Prophetu. Podatki so 

diskontirani.  

 

Del projekcije prihodnjih denarnih tokov so tudi prijavljene a nerešene škode (RBNS) in nastale a 
neprijavljene škode (IBNR). Zaradi velikosti portfelja in pomanjkanja zgodovine škod so se za najboljšo 
oceno uporabile statutorne (MSRP) rezervacije. Prav tako se rezervacije za namene SII niso 
diskontirale, saj je pričakovan učinek zanemarljiv. 
 
Uporabljena je diskontna stopnja določena s strani EIOPA-e. 
 
Izračun najboljše ocene temelji na posodobljenih in verodostojnih podatkih ter realnih predpostavkah. 
Izvede se z uporabo ustreznih, uporabnih in primernih aktuarskih in statističnih metod skladno zahtevam 
direktive Solventnost II in skupine.  
 

Za vse pogodbe so relevantni tehnični podatki shranjeni v sistemu matične družbe na ustrezen način. 
Vhodni podatki o policah v portfelju so pridobljeni s pomočjo vmesnika iz sistema ALICE in so nadalje 
ročno popravljeni v excelu in so kot takšni dobre kakovosti, popolni, primerni in konsistentni.  
 
Predpostavke za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij temeljijo na značilnostih zavarovalnega 
portfelja ERGO Življenjske zavarovalnice d.d. 
 
Predpostavke se določajo vsako leto za namen LAT testa. Postopek določitve predpostavk je 
konsistenten skozi čas. Večina predpostavk, ki se uporabijo za LAT test, se nadalje uporabi tudi za 
izračun najboljše ocene (brez upoštevanja varnostnega dodatka), razen diskontnih stopenj, kjer so za 
potrebe SII uporabljene diskontne stopnje določene s strani EIOPA-e. Pomembnejših sprememb v 
uporabljenih predpostavkah (vključno s spremembo stopenj predčasnih prekinitev) glede na preteklo 
leto ni bilo. 
 
Ključne (centralne) predpostavke, ki jih zavarovalnica uporablja v izračunih, so predpostavke glede 
stroškov, smrtnosti ter odstopov. Predpostavke so določene na podlagi lastnih izkušenj in se letno 
preverjajo.  
 
Ekonomske predpostavke, npr. diskontna mera, je določena s strani EIOPA-e. Ostale ekonomske 
predpostavke so konsistentne, za inflacijo in donose se uporabijo enake vrednosti. Predpostavke v zvezi 
z nestanovitnostjo so določene v skladu s standardnim modelom. 
 
Najboljša ocena se zaradi praktičnosti določi s poenostavljenim upoštevanjem tarif z zelo majhnim 
številom polic. Na primer v Prohetu niso modelirani vsi produkti. Police teh produktov so zato vključene 
v ostale modelirane produkte (portfelj, vnešen v Prophet, tako zajema vse police). Uporabljen algoritem 
vključitve je primeren, karakteristike polic so ustrezno upoštevane.  Te poenostavitve se ocenijo kot 
nebistvene. 
 
Dodatek za tveganje je tolikšen, da skupaj z najboljšo oceno zagotavlja, da je vrednost zavarovalno-
tehničnih rezervacij enakovredna znesku, ki bi ga za prevzem in izpolnitev obveznosti do zavarovalcev, 
zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb zahtevale druge zavarovalnice, ki bi 
prevzele te obveznosti.  

 

Dodatek za tveganje je bil izračunan z uporabo poenostavljene metode (metoda 3) za približno 
določanje diskontirane vsote vseh prihodnjih vrednosti zahtevanega solventnostnega kapitala v enem 
koraku brez približnega določanja zahtevanega solventnostnega kapitala za vsako prihodnje leto 
posebej, med drugim z uporabo spremenjenega trajanja zavarovalnih obveznosti kot faktorja 
sorazmernosti (število polic) - bodoči SCR je torej sorazmeren številu polic. 
 
Pozavarovalni del matematičnih in škodnih rezervacij zavarovalnica prikazuje na pasivni strani. 
 
Druge terjatve iz pozavarovanja so se izračunale hkrati s pozavarovalno premijo. Ker se pričakuje, da 
se bo plačalo več pozavarovalne premije kot bo prejemkov od pozavarovanih škod, so neto 
zavarovalno-tehnične rezervacije višje kot bruto, kar posledično pomeni, da so neto terjatve iz 
pozavarovanja negativne. Zavarovalnica jih uvršča na stran obveznosti oz. na pasivno stran bilance 
stanja kot povečanje zavarovalno-tehničnih rezervacij. 
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Finančnih opcij in garancij zavarovalnica ne oblikuje, saj v svojem portfelju nima izvedenih finančnih 
instrumentov. Kar se tiče drugih opcij, zavarovalnica nudi možnost predčasne prekinitve, pri čemer 
upošteva najboljšo oceno iz preteklih izkušenj. Poleg najboljše ocene zavarovalnica v svojih izračunih 
upošteva tudi dva scenarija. Prvi scenarij je povečanje odkupov v primerjavi z najboljšo oceno, kar 
privede do zmanjšanja kapitalskih zahtev. Drugi scenarij je zmanjšanje odkupov v primerjavi z najboljšo 
oceno, kar privede do povečanja kapitalskih zahtev. 
 
Uporabljene metode so primerne glede na izpostavljenost zavarovalnice. Zavarovalno-tehnične 
rezervacije se izračunajo v skladu z lokalnimi predpisi, upoštevaje dobro aktuarsko prakso in smernice 
ERGO skupine. Zavarovalnica ne beleži pogodbenih omejitev oziroma pravic, ki bi materialno vplivale 
na višino zavarovalno-tehničnih rezervacij, prav tako nima primerov razčlenjevanja za pomembne 
pogodbe. Aktuarska funkcija preveri in potrdi primernost ter zanesljivost zavarovalno-tehničnih 
rezervacij, pripoznanih v bilanci zavarovalnice. Morebitnih pomembnejših priporočil glede izboljšav 
notranjih postopkov v zvezi s podatki, ki se štejejo za pomembnejše, aktuarska funkcija ni imela. 
 
Višina zavarovalno-tehničnih rezervacij je, ločeno po uporabljenih zavarovalnih vrstah ter najboljši oceni 
in dodatku za tveganje, navedena v prilogi. Pomembnejših sprememb ravni zavarovalno-tehničnih 
rezervacij glede na preteklo leto ni bilo. 
 
Vrednost zavarovalnotehničnih rezervacij se razlikuje med lokalno bilančno zakonodajo (MSRP) ter 
direktivo Solventnost II. Najpomembnejša razloga za razlike sta: 

 
 V direktivi Solventnost II so zavarovalno-tehnične rezervacije izračunane na podlagi najboljše 

ocene ter ob upoštevanju trenutne krivulje netvegane obrestne mere.  

 Skladno z lokalno zakonodajo (MSRP) se zavarovalno-tehnične rezervacije za življenjska 

zavarovanja obračunajo po formulah in parametrih v zavarovalno-tehničnih podlagah. Pri 

tablicah umrljivosti in predpostavkah glede stroškov ne gre za najboljše ocene, ampak za 

previdne predpostavke, ki se uporabijo za izračun rezervacij za kritja. Če se izkaže, da izvorne 

predpostavke niso več dovolj previdne, se ustvarijo dodatne rezervacije (LAT rezervacije).  

 

Osnova za izračun najboljše ocene je torej projekcija prihodnjih denarnih tokov. Isto načelo in metoda 
se uporablja tudi za izračun LAT rezervacij. Predpostavke za LAT so povečane za »varnostno rezervo«, 
predpostavke za SII izračune pa so določene na podlagi najboljše ocene. Drugačna je tudi diskontna 
stopnja (za LAT test zavarovalnica uporablja lokalno obrestno mero in za SII namene ne tvegano 
obrestno mero, določeno s strani EIOPA-e). 
 

LAT tako temelji na načelu »preudarne najboljše ocene«, zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu z 
SII pa na načelu »najboljše ocene«. Zavarovalnica uporablja za SII izračune predpostavke na podlagi 
najboljše ocene brez »varnostnega dodatka«. 

 

Pri izračunu škodnih rezervacij ni razlike med metodama MSRP in SII. Prav tako se rezervacije za 
namene SII niso diskontirale, saj je pričakovan učinek zanemarljiv. 

 

Ni razlike v znesku pozavarovalnih terjatev. 

 

D.3. Druge obveznosti 

 
Naslednje poglavje vsebuje prikaz in pojasnilo pomembnih drugih obveznosti, vključno z njihovimi 
podlagami, metodami in temeljnimi predpostavkami pri vrednotenju. Naslednja preglednica prikazuje 
druge obveznosti, prikazane tudi v dokumentu »Predloga za kvantitativno poročanje« (QRT) S.02.01 
»Bilanca stanja«. 

V preglednici so vrednosti po direktivi Solvency II primerjane z vrednostmi v lokalnih, MSRP izkazih.  
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Vrednost po 
Solventnosti 

II 

Vrednost v 
skladu z 

računovodskimi 
izkazi po MSRP 

Razlike 

Rezervacije, razen zavarovalno-tehničnih rezervacij 0 0 0 

Obveznosti iz naslova pokojninskih shem 22.490 22.490 0 

Depoziti pozavarovateljev 0 0 0 

Odložene obveznosti za davek 8.374 0 8.374 

Izvedeni finančni instrumenti 0 0 0 

Zneski, dolgovani kreditnim institucijam 0 0 0 

Finančne obveznosti, razen zneskov, dolgovanih kreditnim 
institucijam 

0 0 0 

Obveznosti iz naslova zavarovanja in obveznosti do posrednikov 63.851 66.858 -3.007 

Obveznosti iz naslova pozavarovanja 67.009 67.009 0 

Obveznosti (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem) 999.338 996.331 3.007 

Podrejene obveznosti 0 0 0 

Podrejene obveznosti, ki niso del osnovnih lastnih sredstev 0 0 0 

Podrejene obveznosti, ki so del osnovnih lastnih sredstev 0 0 0 

Vse druge obveznosti, ki niso prikazane drugje 0 0 0 

Obveznosti skupaj 25.643.550 25.482.040 161.510 

 
Pogojne obveznosti 
 
Zavarovalnica v poslovnem letu ni imela pogojnih obveznosti, ki bi jih moralo pripoznati skladno z 11. 
členom Delegirane uredbe (EU) 2015/35.  
 

Obveznosti izplačil pokojnin  
 
Način in višine izplačil pokojnin urejajo veljavna pravila pokojninskega varčevanja (pokojninski načrti, 
obveznosti iz individualnih pogodb itd.). 

 

Rezervacije za zaposlene se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz preteklih dogodkov, ki se bodo 
poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo oceniti. 
Zavarovalnica je v skladu z zakonodajo države, kolektivnimi pogodbami in internimi akti zavezana k 
plačilu jubilejnih nagrad zaposlenim ter odpravnin ob njihovi upokojitvi. Zavarovalnica za navedene 
obveznosti oblikuje rezervacije, kjer osnovni princip izračuna temelji na linearni časovni razmejitvi 
obveznosti. Višina jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v višini 22.490 EUR, ki bo predvidoma 
izplačana, se izračuna po kolektivni pogodbi.  

 
Ne glede na spol je upoštevana upokojitvena starost 65 let. Za diskontiranje denarnih tokov je 
upoštevana obrestna mera 2,0%. V izračunu je upoštevana 1,0% povprečna letna rast bruto plač. 

 
Odložene obveznosti za davek 
 
Odložene obveznosti za davek so nastale iz začasnih razlik med vrednostjo postavk po Solventnosti II 
ter MSPR vrednostjo. Zavarovalnica nima pripoznanih terjatev za odložene davke zaradi neizkoriščenih 
davčnih izgub. 
 
Obveznosti  iz naslova zavarovanja in obveznosti do posrednikov  
 
Obveznosti iz naslova zavarovanja in obveznosti do posrednikov v višini 63.851EUR so po uredbi 
Solventnost II in v skladu s členom 75 Okvirne direktive 2009/138/ES vrednotene po tržni vrednosti. Ker 
gre v tem primeru za obveznosti z ročnostjo do 12 mesecev, se te zaradi nepomembnosti ne 
diskontirajo. Tako ustreza v skladu z uredbo Solventnost II priznana vrednost znesku odplačne 
obveznosti. 
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Pretežni del obveznosti do zavarovalnic in posrednikov znašajo obveznosti do agentov v višini  48.136 
EUR. 
 
 
Razlika med Solvency II in MSRP je v načinu predstavitve, V IFRS izkazih so med obveznosti iz naslova 
zavarovanja in zavarovalnih posrednikov vključene še obveznosti iz naslova plačila davka od 
zavarovalnih poslov, v Solvency II EBS pa so le-te vključene med Obveznosti do kupcev, nepovezane 
z zavarovanjem.  
 
Obveznosti iz naslova pozavarovanja  
 
Obveznosti iz naslova pozavarovanja v višini 67.009 EUR so po uredbi Solventnost II in v skladu s 
členom 75 Okvirne direktive 2009/138/ES vrednotene po tržni vrednosti. Ker gre v tem primeru za 
obveznosti z ročnostjo do 12 mesecev, se te zaradi nepomembnosti ne diskontirajo. Tako ustreza v 
skladu z uredbo Solventnost II priznana vrednost znesku odplačila obveznosti. 
 
Razlik med Solvency II in MSRP ni.  
 
Obveznosti (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)  
 
Obveznosti (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem) v višini 999.338EUR so po uredbi Solventnost II 
in v skladu s členom 75 Okvirne direktive 2009/138/ES vrednotene po tržni vrednosti. Ker gre v tem 
primeru za obveznosti z ročnostjo do 12 mesecev, se te zaradi nepomembnosti ne diskontirajo. Tako 
ustreza v skladu z uredbo Solventnost II priznana vrednost znesku odplačila obveznosti. 
 
V okviru teh obveznosti so izkazane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 720.544 EUR, 
kratkoročni vnaprej vračunani stroški in odhodki v višini 272.648 EUR ter druge obveznosti.  
 
Razlika med Solvency II in MSRP je v načinu predstavitve, V IFRS izkazih so med obveznosti iz naslova 
zavarovanja in zavarovalnih posrednikov vključene še obveznosti iz naslova plačila davka od 
zavarovalnih poslov, v Solvency II EBS pa so le-te vključene med Obveznosti do kupcev, nepovezane 
z zavarovanjem. 

 

D.4. Alternativne metode vrednotenja 

 

Niso na voljo. 
 

D.5. Druge informacije 

 

Niso na voljo.  
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E. UPRAVLJANJE KAPITALA 

Cilji, načela in metode upravljanja s kapitalom 
 

Namen aktivnega upravljanja s kapitalom je ugotoviti kapitalske zahteve, ki jih zlasti določajo poslovni 
model in tržni parametri, ter pripraviti ustrezne ukrepe korporativnega upravljanja. Vključenost ERGO 
Življenjske zavarovalnice d.d. v skupino Munich Re je bistvenega pomena za temeljno usmeritev pri 
upravljanju s kapitalom. Ta sledi tako imenovanemu »središčnemu pristopu« (Hub Approach), v skladu 
s katerim je podjetjem na voljo kapital v ustreznem obsegu, da zadosti izpolnjevanju zakonskih določil 
in financiranju načrtovanega operativnega ter strateškega poslovnega razvoja. Medtem ko omogoča 
integrirano upravljanje kapitala na ravni celotne skupine kratkoročne prenose sredstev brez povečanih 
stroškov transakcije, si hkrati na vsak način prizadevamo za »vitko« lokalno kapitalizacijo.  
 
Redni pregled kapitalske ustreznosti poteka v okviru obvladovanja tveganj in ORSA procesa. Temelji 
na modelu sprožilca na ravni skupine, ki v Sloveniji zaradi spodnjih nadzorniško določenih omejitev 
glede minimalnega kapitala, predvideva ciljno kapitalsko razmerje v višini 110%. Poleg tega stalno 
opazujemo pomembne dejavnike, zlasti obrestne mere in vpliv gibanja le-teh na kapitalizacijo. 
 
Tako lahko zavarovalnica v vsakem trenutku zagotavlja kapitalsko ustreznost. 
 

E.1. Lastna sredstva 

 

Razpoložljiva lastna sredstva znašajo ob koncu poročevalskega obdobja na dan 31.12.2016 
4.597.960,98 EUR. To ustreza stopnji solventnosti 124,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativna razdelitev lastnih sredstev je naslednja: 

  Skupaj 

Stopnja 1 
– 

neomejene 
postavke 

Stopnja 
1 – 

omejene 
postavke 

Stopnja 
2  

Stopnja 
3 

Navadne delnice (skupaj z lastnimi delnicami) – Skupaj 5.800.000 5.800.000       

Uskladitvene rezerve – Skupaj -1.202.039 -1.202.039       

Odloženi davki 33.992       33.992 

Skupna osnovna lastna sredstva po odbitkih – Skupaj 4.631.953 4.597.961       

SCR 1.644.835         

MCR 3.700.000         

Razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in SCR 2,816059         

Razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in MCR 1,242692         

 
Ker gre za prvo objavo lastnih sredstev v okviru Solventnosti II, primerjalna vrednost glede na preteklo 
leto še ni na voljo. Ker zavarovalnica ustvarja sprotno izgubo, je bila v izogib kapitalski podhranjenosti, 
pozimi leta 2016 izvedena dokapitalizacija s strani skupine. Dokapitalizacija se je izvedla v okviru 
našega strukturiranega upravljanja s kapitalom. Zasnovana je bila na naslednji način:  
 

Razpoložljiva lastna sredstva  4. četrtletje 2016 

Presežek sredstev nad obveznostmi 4.597.961 

od tega odložene davčne olajšave 0 

od tega presežna sredstva  0 

Podrejene obveznosti   0 

Garancije    0 

Predvidljive dividende   0 

 

Skupaj     4.597.961 

Solventnostni količnik   124,3% 
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Obdobje Znesek (v EUR) Oblika kapitalizacije 

Q4 2016 350.000 Gotovinski prejemek 

 
Zavarovalnica je vključena v skupino Munich Re kot trenutno najbolj kapitalizirano zavarovalniško 
skupino je zavarovalnica na ta način v vsakem trenutku imela na voljo zadosten obseg kapitala. Na ravni 
skupine veljavno in uveljavljeno upravljanje s kapitalom v vsakem trenutku omogoča aktivno alociranje 
kapitala, in z vitko kapitalizacijo preprečuje kapitalska tveganja in izpolnjuje obveznosti do strank. 

 

E.2. Zahtevani solventnostni kapital in zahtevani minimalni kapital 

 
V nadaljevanju predstavljena SCR in MCR sta določena na podlagi standardne formule Solventnosti II 
brez poenostavitev. Zahtevani solventnostni kapital (SCR) je na dan 31.12.2016 znašal 1.644.835,10 
EUR. Zahtevani minimalni kapital (MCR) znaša 3.700.000 EUR.  

 

Sestava SCR 2016 

Tržno tveganje 522.227 

Tveganje neplačila nasprotne stranke 123.736 

Življenjsko zavarovalno-tehnično tveganje 1.067.673 

Zdravstveno  zavarovalno-tehnično tveganje - 

Ne-življenjsko zavarovalno-tehnično tveganje - 

Razpršenost  (370.094) 

Tveganje nematerialnih sredstev - 

Osnovni zahtevani solventnostni kapital 1.343.542 

Operativno tveganje 301.293 

Sposobnost izravnave izgub zavarovalno-tehničnih rezervacij - 

Sposobnost izravnave izgub odloženih davčnih olajšav - 

Zahtevani solventnostni kapital brez dodatnega kapitala 1.644.835 

 

Zavarovalnica vsak kvartal že od leta 2015 spremlja kapitalsko zadostnost in izračunava kapitalske 
ustreznosti v okviru Solventnosti II. Dodatno zavarovalnica planira kapitalsko ustreznost na letni osnovi, 
tako da v vsakem trenutku zadovoljuje zahteve nadzornika (vsaj 100% solventnostni količnik) in 
zadovoljuje minimalno določene meje s strani ERGO skupine, ki so višje od mej določenih s strani 
nadzornika. Tveganje vpliva odklona planirane solventnostne kapitalske zahteve (SCRja) na 
solventnostni količnik je za zavarovalnico zelo nizko, ker je SCR v vsakem trenutku občutno pod 
minimalno določeno solventnostno mejo (MCR). Na takšen način je gibanje solventnostnega količnika 
odvisno predvsem od gibanja finančnega rezultata, ki vpliva na izračun lastnih sredstev. Če bi 
zavarovalnica primerjala lastna sredstva s SCRjem, bi bila v vsakem trenutku čezmerno kapitalsko 
ustrezna. V vsakem trenutku v preteklosti je zavarovalnica izpolnjevala minimalno določene kapitalske 
meje s strani skupine in s tem tudi minimalno določene kapitalske meje s strani nadzornika.  
 
Največji delež skupnega SCRja predstavlja življenjsko zavarovalno-tehnično tveganje v znesku 
1.067.673 EUR, ki izhaja predvsem iz 903.170,06 EUR (brez diverzifikacije) kapitalske zahteve 
stroškovnih tveganj iz naslova visokih stroškov na enoto produkta zaradi majhnega portfelja in visokega 
deleža fiksnih stroškov zavarovalnice. Z vidika tržnih tveganj (522.227,16 EUR) velja, da je delež 

depozitov naložen v bankah brez uradne bonitetne ocene kar privede do visoke (463.030,48 EUR) 
kapitalske zahteve iz naslova tržnih koncentracij. Družba zato načrtuje še nadaljnjo prerazporeditev 
sredstev in zmanjševanje koncentracije z investiranjem v podjetja z ustrezno bonitetno oceno.  
 

Ker po uredbi Solventnosti II standardna formula izhaja iz predpostavke, da vsa tveganja ne nastopijo 
istočasno, smo določili ustrezne korelacijske koeficiente. Tako je skupek posameznih tveganj precej 
manjši od vsote le-teh; ta razpršenost zmanjša osnovni zahtevani solventnostni kapital za 370.094 EUR 
na 1.343.542 EUR.  
 
Tako določeni vrednosti osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala je dodan zahtevani kapital 
za operativno tveganje v višini 301.293,19 EUR, hkrati pa ni mogoče vračunati drugih odbitnih postavk. 
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Zavarovalnica ima SCR (1.644.835 EUR) pod ravnijo MCR (3.700.000 EUR), tako da izračunava 
solventnostni količnik glede na MCR. Rezultat kapitalskih zahtev glede na zneske razpoložljivih lastnih 
sredstev:  

 

  SCR  MCR 

Razpoložljiva lastna sredstva 4.597.961 4.597.961 

Zahtevani solventnostni kapital 1.644.835 3.700.000 

Solventnostni količnik 279,54% 124,27% 

Kapitalsko ustreznost lahko tako opišemo kot solidno. Tudi na dan prenosa portfelja (1.3.2017) je bila 
zavarovalnica zadostno kapitalizirana.  
 

E.3. Uporaba pod-modula tveganja lastniških vrednostnih papirjev, temelječega na 
trajanju, pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala  

Pod-modul tveganja lastniških vrednostnih papirjev, temelječega na trajanju, ni v uporabi. 
 

E.4. Razlika med standardno formulo in kakršnim koli uporabljenim notranjim 
modelom  

ERGO življenjska zavarovalnica d.d. ne uporablja internega modela za izračun SCR in MCR. 
 

E.5. Neskladnost z zahtevanim minimalnim kapitalom in neskladnost z zahtevanim 
solventnostnim kapitalom. 

V obdobju poročanja ni v nobenem trenutku prišlo do neskladnosti z zahtevanim minimalnim kapitalom 
in zahtevami glede solventnostnega kapitala.  
 

E.6. Druge informacije 

V obdobju poročanja ni bilo dogodkov, ki bi jih bilo treba navesti pod druge podatke. Kapitalski ukrepi 
leta 2016 so opisani že pod točko E.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. 

  

                         dr, Borut Eržen,                                           mag. Andrej Kocič 

                        v funkciji člana uprave do 12.5.2017           v funkciji predsednika uprave do 12.5.2017  
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F. PRILOGA: PREDLOGE ZA KVANTITATIVNO POROČANJE (QRT) 
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