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Izjava o odgovornosti 

POMEMBNA OPOZORILA V ZVEZI S PREDHODNIMI PRIČAKOVANJI IN OCENAMI PO MSRP 17 IN MSRP 9 (MSRP 17/9)
Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, skladno z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja MSRP 4, bo objavljeno v marcu 2023. Prvega januarja 2023 bo MSRP 4 nadomeščen 
z novim računovodskim standardom MSRP 17, ki se bo uporabljal za (po)zavarovalne pogodbe in bo prinesel računovodske spremembe z vplivom na konsolidirani izkaz finančnega položaja in konsolidirani izkaz 
poslovnega izida Zavarovalne skupine Sava. Poleg tega bo Zavarovalna skupina Sava 1. januarja začela uvajati standard MSRP 9, ki na novo določa razvrščanje in merjenje finančnih instrumentov.

Ocene in pričakovanja Zavarovalne skupine Sava iz predstavitve v zvezi z MSRP 17/9 so po svoji naravi predhodni in podvrženi spremembam v času uradne uvedbe MSRP 17/9 v računovodsko poročanje skupine 
(uvedba MSRP 17/9) v letu 2023. Ta predstavitev je odraz ocene in pričakovanj skupine glede vpliva uvedbe MSRP 17/9 izključno na datum predstavitve. Ne zanašajte se na vsebino ocen in pričakovanj, ki jih v 
celoti opredeljujejo navedbe o prihodnosti v naslednjih odstavkih. Nadalje naj vlagatelji upoštevajo, da podatki iz predstavitve v zvezi z MSRP 17/9 niso bili revidirani in niso bili predmet omejenega pregleda 
revizorjev računovodskih izkazov Zavarovalne skupine Sava. Poleg tega uvedba MSRP 17/9 vključuje računovodsko presojo in izbiro med alternativnimi računovodskimi rešitvami. Čeprav ta predstavitev kaže 
trenutno oceno in pričakovanja skupine glede te presoje, je mogoče, da skupina v času, ko s panogo prilagaja poročanje standardoma MSRP 17/9, ugotovi, da so potrebne prilagoditve njenih začetnih presoj. 
Poleg tega ni nobenega zagotovila, da se takšne presoje in končni učinki uvedbe MSRP 17/9 na predstavitev poslovanja in rezultatov poslovanja ali finančnih razmer skupine vsebinsko ne bodo razlikovali od 
ponazoritvenih podatkov iz te predstavitve.

POMEMBNE PRAVNE INFORMACIJE IN OPOZORILA V ZVEZI Z NAVEDBAMI O PRIHODNOSTI IN UPORABO NERAČUNOVODSKIH 
FINANČNIH KAZALNIKOV
V prihodnost usmerjene navedbe
Ta dokument lahko vsebuje v prihodnost usmerjene navedbe o pričakovanjih, načrtih ali ciljih Zavarovalne skupine Sava, ki temeljijo na ocenah in predpostavkah poslovodstva Save Re. Ne zanašajte se na točnost 
takšnih navedb, saj so po svoji naravi tvegane ter podvržene znanim in neznanim tveganjem, pa tudi drugim dejavnikom, ki lahko povzročijo, da se dejanski razvoj, predvsem poslovna uspešnost, pomembno 
razlikuje od pričakovanj, načrtov in ciljev, objavljenih v tem dokumentu.

Dolžnost posodabljanja
Zavarovalna skupina Sava in Sava Re ne prevzemata nobene obveznosti glede posodabljanja ali revidiranja v prihodnost usmerjenih navedb ali drugih informacij iz tega dokumenta, razen kolikor to zahtevajo 
veljavni zakoni ali drugi predpisi.

Neračunovodski finančni kazalniki
Poleg tega se lahko ta predstavitev nanaša na nekatere neračunovodske finančne kazalnike ali alternativna merila uspešnosti, ki jih uporablja uprava Save Re pri analizi gibanja poslovanja, finančne uspešnosti 
in finančnega položaja Zavarovalne skupine Sava in Save Re ter vlagateljem zagotavljajo dodatne informacije, za katere uprava Save Re meni, da so lahko koristne in pomembne za razumevanje rezultatov 
Zavarovalne skupine Sava. Ti neračunovodski finančni kazalniki ali alternativna merila uspešnosti na splošno nimajo standardiziranega pomena in zato morda niso primerljivi s podobno opredeljenimi merili, ki jih 
uporabljajo druga podjetja. Posledično se nobeden od teh kazalnikov ali meril ne sme obravnavati ločeno ali namesto konsolidiranih računovodskih izkazov Zavarovalne skupine Sava in z njimi povezanih pojasnil, 
pripravljenih v skladu s standardi MSRP.
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Pomembnejša področja razvoja v letu 2023

Osredotočeni na stranke Optimiziramo poslovne procese Delujemo trajnostno

Posodabljamo IT Želimo zadovoljne in motivirane zaposlene Rastemo s prevzemi 

V letu 2023 bomo izvajali aktivnosti, povezane z uresničevanjem strateških ciljev.
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Ključni kazalniki uspešnosti poslovanja 

povprečno letno 

> 4 %

Rast poslovnih 
prihodkov* 

optimalna raven kapitaliziranosti

170–210 %

Solventnostni
količnik

v 2023

> 800 mio €

Poslovni 
prihodki*

premoženjska zavarovanja + 
pozavarovanje

< 95 %

Kombinirani
količnik

* Za (po)zavarovalnice so upoštevane načrtovane kosmate premije, za nezavarovalne družbe pa poslovni prihodki.

> 9,5 %  

Donosnost 
lastniškega kapitala

> 1,5 % 

Donosnost  
naložbenega portfelja

> 53 mio €

Poslovni izid po 
obdavčitvi 
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zavarovanje

pozavarovanje 
zunaj skupine

drugo

> 3 %
> 3 % 

> 2 % 

Slovenija

zavarovanje > 10 %
Hrvaška

zavarovanje > 11 % 
Srbija

zavarovanje
pokojnine

> 6 %
> 7 %

zavarovanje > 5 %
Črna gora

zavarovanje > 5 % 
Kosovo

Stremimo k nadaljnji rasti na vseh trgih, kjer smo prisotni.  
Načrtovana rast poslovnih prihodkov za leto 2023

Severna
Makedonija



HVALA ZA
POZORNOST. 
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