
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslovanje skupine Sava Re in  
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Ljubljana, 9. 3. 2017 
  



Skupina Sava Re je v letu 2016 uresničila pomemben cilj – združitev zavarovalnic v skupini s sedežem 
v Evropski uniji – ter dosegla premijsko rast in izboljšan poslovni izid pred obdavčitvijo. 
 
Skupina Sava Re je leto 2016 zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 40,7 milijona evrov, kar 
je za 1,4 odstotka več kot v letu 2015. Poslovni izid po obdavčitvi je znašal 32,9 milijona evrov, kar pa 
je zaradi davčnih učinkov za 1,3 odstotka manj kot v letu 2015. K porastu dobička pred obdavčitvijo je 
največ prispeval zavarovalno-tehnični izid iz mednarodnega pozavarovalnega posla, katerega dobiček 
pred obdavčitvijo je od leta prej ugodnejši za 4,5 milijona evrov (2016: 8,6 milijona; 2015: 
4,1 milijona). Nižji je izid iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji, predvsem zaradi neurij s točo, ki so 
prizadela portfelj Zavarovalnice Sava. Na ravni skupine Sava Re je imel ta škodni dogodek 6 milijonov 
evrov negativnega učinka na izid (5 milijonov na odhodke za škode in 1 milijon na pozavarovalno 
premijo za vzpostavitev ponovnega kritja). Kljub temu katastrofalnemu dogodku je bil izid iz teh 
zavarovanj le za 3 milijone evrov nižji od lanskoletnega (2016: 21,3 milijona; 2015: 24,3 milijona). 
Ugodnejši kot leto prej je bil tudi izid iz premoženjskih zavarovanj na tujih trgih, kar je predvsem 
posledica boljšega naložbenega donosa (2016: 2,3 milijona; 2015: 1,6 milijona). Življenjska 
zavarovanja so skupaj beležila nekoliko nižji izid kot v letu 2015 (2016: 10,3 milijona evrov; 2015: 
12,1 milijona evrov). 
 
Zbrane kosmate premije skupine so v 2016 znašale 490,2 milijona evrov in bile višje za 0,8 odstotka v 
primerjavi z letom 2015. Rast izvira iz premoženjskih zavarovanj, ki so na slovenskem zavarovalnem 
trgu porasla za 5,8 milijona evrov (2,3 odstotka odstotka), na trgih zunaj Slovenije pa je kosmata 
premija teh zavarovanj zrasla za 3,1 milijona evrov (5,9 odstotka). Padec premije je beležila kosmata 
premija mednarodnega pozavarovalnega posla na račun povečevanja dobičkovnosti tega poslovnega 
odseka. Premija življenjskih zavarovanj na slovenskem zavarovalnem trgu še nadalje nekoliko pada (-
0,2 odstotka), premija življenjskih zavarovanj na tujih trgih pa je porasla za 10,9 odstotka. 
 
Čisti kombinirani količnik (brez vpliva tečajnih razlik) skupine je v letu 2016 znašal 94,6 odstotka in je 
bil za 0,3 odstotne točke ugodnejši kot v letu 2015. Količnik je tudi za 0,2 odstotne točke ugodnejši od 
načrtovanega. Ta razvoj kombiniranega količnika družba ocenjuje kot zelo dober, saj je bil v letu 2016 
realiziran katastrofalni škodni dogodek, na višino količnika pa so v letu 2016 vplivali tudi stroški 
združevanja zavarovalnic v skupini. 
 
Donosnost lastniškega kapitala (ROE) za skupino za leto 2016 znaša 11,3 odstotka, kar presega 
dolgoročni cilj skupine. 
 
Dosežen dobiček skupine bo zagotovil sledenje zastavljeni dividendni politiki ter usmeritvi 

povečevanja redne dividende na delnico.  



Osnovni nerevidirani podatki poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d. 
(v EUR) Skupina Sava Re Sava Re 

  2016 2015 2016 2015 

Kosmate premije 490.205.154 486.264.557 147.426.893 151.982.421 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta 0,8 % 3,9 % -3,0 % 15,7 % 

Čisti prihodki od premij 458.101.526 447.559.605 133.428.875 125.479.297 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta 2,4 % 2,3 % 6,3 % 10,2 % 

          

Kosmate škode 269.445.796 271.503.134 85.165.592 89.689.537 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta -0,8 % 6,3 % -5,0 % 27,8 % 

Čisti odhodki za škode 268.393.776 273.129.823 81.781.565 86.680.582 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta -1,7 % 6,2 % -5,7 % 33,9 % 

          

Čisti merodajni škodni količnik 58,6 % 60,5 % 61,3 % 69,1 % 

Čisti merodajni škodni količnik brez vpliva tečajnih razlik 58,2 % 59,5 % 60,2 % 66,3 % 

          

Obratovalni stroški s prihodki od pozav. provizij 155.830.879 145.261.469 44.475.032 37.623.325 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta 7,3 % 1,1 % 18,2 % 1,9 % 

Čisti stroškovni količnik 34,0 % 32,5 % 33,3 % 30,0 % 

          

Čisti kombinirani količnik 95,0 % 95,8 % 94,9 % 99,2 % 

Čisti kombinirani količnik brez vpliva tečajnih razlik 94,6 % 94,9 % 93,6 % 96,7 % 

          

Donos naložbenega portfelja 24.612.812 26.985.847 27.684.549 15.634.555 

Donosnost naložbenega portfelja 2,4% 2,7% 6,0% 3,5% 

Donos naložbenega portfelja brez vpliva tečajnih razlik 23.122.262 23.706.782 26.323.674 12.407.054 

Donosnost naložbenega portfelja brez vpliva tečajnih 
razlik 

2,2% 2,4% 5,8% 2,8% 

          

Poslovni izid po obdavčitvi 32.918.213 33.365.451 32.873.817 16.191.902 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta -1,3 % 6,9 % 103,0 % -27,6 % 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 40.669.987 40.097.971 34.977.140 16.739.349 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta 1,4 % 2,9 % 109,0 % -34,7 % 

Vseobsegajoči donos 37.660.245 27.618.054 33.693.737 14.814.031 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta 36,4 % -32,5 % 127,4 % -44,0 % 

          

Donosnost lastniškega kapitala 11,3 % 12,0 % 12,3 % 6,2 % 

  31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

Stanje sredstev 1.671.189.179 1.607.281.060 568.147.764 570.886.710 

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta 4,0 % 10,5 % -0,5 % 4,3 % 

          

Stanje kapitala 297.038.327 286.401.678 270.355.622 263.679.403 

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta 3,7 % 5,5 % 2,5 % 2,1 % 

          

Stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij 1.109.770.895 1.070.781.309 208.003.567 204.875.596 

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta 3,6 % 4,3 % 1,5 % 10,3 % 

          

Knjigovodska vrednost delnice 19,17 17,38 17,44 16,00 

Čisti poslovni izid na delnico 2,08 2,02 2,08 0,98 

Število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa) 2.487,97 2.540,28 94,58 82,95 

*Čisti merodajni škodni količnik in čisti kombinirani količnik za skupino sta izračunana za poslovna odseka pozavarovanje in 
premoženje. 


