
 
 

Poslovanje skupine Sava Re in družbe Sava Re, d.d., v letu 2017  

(nerevidirani podatki poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d.) 

(v EUR) Skupina Sava Re Sava Re 

  2017 2016 2017 2016 

Kosmate premije 517.233.431 490.205.154 153.219.752 147.426.893 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta 5,5 % 0,8 % 3,9 % -3,0 % 

Čisti prihodki od premij 470.865.993 458.101.526 130.864.620 133.428.875 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta 2,8 % 2,4 % -1,9 % 6,3 % 

          

Kosmate škode 309.727.160 269.445.796 83.525.449 85.165.592 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta 14,9 % -0,8 % -1,9 % -5,0 % 

Čisti odhodki za škode 296.103.320 268.393.776 78.583.967 81.781.565 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta 10,3 % -1,7 % -3,9 % -5,7 % 

          

Čisti merodajni škodni količnik* 58,9 % 58,6 % 60,2 % 61,3 % 

Čisti merodajni škodni količnik z izključitvijo tečajnih razlik* 60,5 % 58,2 % 65,0 % 60,2 % 

          

Obratovalni stroški s prihodki od pozav. Provizij 154.091.460 155.830.879 41.178.447 44.475.032 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta -1,1 % 7,3 % -7,4 % 18,2 % 

Čisti stroškovni količnik 32,7 % 34,0 % 31,5 % 33,3 % 

          

Čisti kombinirani količnik* 94,3 % 95,0 % 93,1 % 94,9 % 

Čisti kombinirani količnik z izključitvijo tečajnih razlik* 95,5 % 94,6 % 96,5 % 93,6 % 

          

Donos naložbenega portfelja 15.731.567 24.612.812 25.332.985 27.684.549 

Donosnost naložbenega portfelja 1,5% 2,4% 5,6% 6,0% 

Donos naložbenega portfelja z izključitvijo tečajnih razlik 21.662.931 23.122.262 30.816.526 26.323.674 

Donosnost naložbenega portfelja z izključitvijo tečajnih razlik 2,0% 2,2% 6,8% 5,8% 

          

Poslovni izid pred obdavčitvijo 39.880.983 40.669.987 34.763.864 34.977.140 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta -1,9 % 1,4 % -0,6 % 109,0 % 

Poslovni izid po obdavčitvi 31.094.908 32.918.213 32.974.192 32.873.817 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta -5,5 % -1,3 % 0,3 % 103,0 % 

Vseobsegajoči donos 32.790.903 37.660.245 33.008.694 33.693.737 

% spremembe glede na isto obdobje prejšnjega leta -12,9 % 36,4 % -2,0 % 127,4 % 

          

Donosnost lastniškega kapitala 10,1 % 11,3 % 11,7 % 12,3 % 

  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Stanje sredstev 1.708.348.067 1.671.189.179 580.886.180 568.147.764 

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta 2,2 % 4,0 % 2,2 % -0,5 % 

          

Stanje kapitala 316.116.895 297.038.327 290.966.155 270.355.622 

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta 6,4 % 3,7 % 7,6 % 2,5 % 

          

Stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij 1.127.139.014 1.109.770.895 212.565.592 208.003.567 

% spremembe glede na 31. 12. predhodnega leta 1,6 % 3,6 % 2,2 % 1,5 % 

          

Knjigovodska vrednost delnice 20,40 18,81 18,77 17,12 

Čisti poslovni izid na delnico 2,00 2,08 2,13 2,08 

          

Število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa) 2.388,77 2.487,94 96,50 94,58 

          

Solventnostni količnik po predpisih Solventnost II - 204 % - 264 % 

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


