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Ključni poudarki leta 2022

Rast kosmatih premij za 6,1 % – najbolj pri avtomobilskih zavarovanjih zaradi rasti števila prodanih zavarovanj 
in povprečne premije, zrasle pa so tudi premije odseka pozavarovanje zaradi pozitivnega gibanja cen na 
globalnih pozavarovalnih trgih in odseka življenje tujina, predvsem zaradi novega bančnega prodajnega kanala

Čisti dobiček v višini 68,2 mio € (2021: 76,2 mio €); -10,4 % glede na 2021, 13,7 % nad načrtovanim pragom:
- negativen vpliv na škode: povečanje izplačanih škod in škodnih rezervacij zaradi škodne inflacije, ujm in 

povečanja škodne pogostosti avtomobilskih zavarovanj v Sloveniji zaradi sprostitve ukrepov proti covidu-19
- pozitiven vpliv na tehnični rezultat: izboljšanje rezultata FOS posla, rezultata odvisnih družb zunaj Slovenije 

in pozavarovanja
- vpliv na rezultat iz naložbenja: vpliv neugodnega gibanja na finančnih trgih na dobiček slovenske 

pokojninske družbe in na donos naložb zaradi spremembe poštene vrednosti naložb FVPL

23. 6. 2022: potrjeno izplačilo dividende v višini 1,50 € na delnico, kar je 5,9 % dividendna donosnost

Potrjeni bonitetni oceni »A« bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best s stabilno napovedjo   

Decembra 2022 je bila objavljena nova petletna strategija Zavarovalne skupine Sava
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Doseganje načrta 2022

Realizirano
2021

Načrt 2022 
Realizirano 

2022

Skupina

Poslovni prihodki 732,7 mio € > 700 mio € 753,6 mio €

Poslovni izid po obdavčitvi 76,2 mio € > 60 mio € 68,2 mio €

Donosnost lastniškega kapitala (ROE) 15,8 % >= 11,5 % 14,9 %

Čisti stroškovni količnik* 29,0 % 31‒32 % 29,3 %

Donosnost naložb* 1,8 % 1,4 % 1,3 %

Čisti kombinirani količnik* (poz. + prem.) 88,1 % < 94 % 90,7 %

* Izključen vpliv tečajnih razlik. Pri donosnosti naložbenega portfelja niso vključeni stroški podrejenega dolga. Pri stroškovnem 
količniku je izključena amortizacija pogodbenih odnosov s strankami. 
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Finančni položaj 2022

Nerevidirani rezultati 2022

mio € 31. 12. 2021 31. 12. 2022
Rast/padec

2022/2021

Skupina

Stanje sredstev 2.658,3 2.534,0 -4,7 %

Stanje kapitala 504,1 412,0 -18,3 %

Stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij 1.703,9 1.683,7 -1,2 %

Knjigovodska vrednost delnice (€) 32,53 26,58 -18,3 %

Padec zgornjih postavk je posledica predvsem neugodnega gibanja finančnih trgov. Dvig obrestnih mer je vplival predvsem na 
znižanje stanja finančnih naložb in na negativen presežek iz prevrednotenja znotraj kapitala, znižanje vrednosti delniških trgov pa je 
najbolj vplivalo na stanje naložb in zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje (čiste 
zavarovalno-tehnične rezervacije brez teh rezervacij so se povečale za 0,4 %).
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Razvoj konsolidiranih kosmatih premij

Načrt dosežen
Konsolidirane kosmate premije 2022

774,1 mio €
2022/21: +6,1 % 

Nerevidirani rezultati 2022



6

Razvoj konsolidiranih kosmatih premij in vplačil po trgih
Zavarovalnice, pokojninski družbi in družba za upravljanje Pozavarovalnica

Hrvaška
podružnica (t. d.: 1,0 %)
17,5 mio € premij
2022/21: +6,8 %

Slovenija
zavarovalnici (t. d.: 19,3 %)
541,9 mio € premij
2022/21: +3,6 % 
pokojninska družba (t. d.: 
10,2 %**)
165,8 mio € sredstev v 
upravljanju
2022/21: -0,8 %
družba za upravljanje 
(t. d.: 12,5 %) 
494,4 mio € sredstev v 
upravljanju
2022/21: -13,3 %

Severna Makedonija
zavarovalnica (t. d.: 8,4 %)
17,4 mio € premij
2022/21: +14,1 %
pokojninska družba (t. d.: 48,8 %)
847,5 mio € sredstev v upravljanju
2022/21: +5,4 %

Kosovo
zavarovalnici (t. d.: 15,3 %)
20,5 mio € premij
2022/21: +20,7 %

Srbija
zavarovalnici (t. d.: 3,2 %*)
35,2 mio € premij
2022/21: +27,1 %

Črna gora
zavarovalnica (t. d.: 16,1 %)
17,4 mio € premij
2022/21: +20,7 %

Globalni trg
pozavarovalni posel 
Save Re
120,9 mio € premij zunaj skupine
2022/21: +7,8 %

Zavarovalnice, pokojninski družbi in družba za upravljanje Pozavarovalnica

t. d. = tržni delež
*   1–9/2022, ker podatki za vse leto 2022 še niso objavljeni.

** 1–12/2021, ker novejši podatki še niso na voljo.
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Sestava naložbenega portfelja

Naložbe naložbenega razreda (z bonitetno oceno BBB ali boljšo) so predstavljale 86,5 % naložb s stalnim 
donosom.

Nerevidirani rezultati 2022

v mio EUR 31. 12. 2021 31. 12. 2022 31. 12. 2021 31. 12. 2022

Državne obveznice 718,5 732,6 45,4 % 51,6 %

Poslovne obveznice 592,1 417,8 37,4 % 29,4 %

Denar in denarni ustrezniki 74,0 78,4 4,7 % 5,5 %

Infrastrukturni skladi 44,5 53,9 2,8 % 3,8 %

Delnice 36,0 23,1 2,3 % 1,6 %

Naložbene nepremičnine 14,3 22,8 0,9 % 1,6 %

Vzajemni skladi 35,9 22,2 2,3 % 1,6 %

Depoziti in CD-ji 18,6 19,3 1,2 % 1,4 %

Nepremičninski skladi 15,8 16,5 1,0 % 1,2 %

Drugo 31,8 33,6 2,0 % 2,4 %

Skupaj naložbeni portfelj 1.581,4 1.420,0 100,0 % 100,0 %

SestavaZnesek



Hvala za pozornost.


	Diapozitiv 1
	Diapozitiv 2: Ključni poudarki leta 2022
	Diapozitiv 3: Doseganje načrta 2022
	Diapozitiv 4: Finančni položaj 2022
	Diapozitiv 5: Razvoj konsolidiranih kosmatih premij
	Diapozitiv 6: Razvoj konsolidiranih kosmatih premij in vplačil po trgih
	Diapozitiv 7: Sestava naložbenega portfelja
	Diapozitiv 8: Hvala za pozornost.

