PRILOGA 2

Zavarovalnica: __________________

Izkaz prilagojene kapitalske ustreznosti za življenjska zavarovanja ( KUS PKZ – Ž) na dan:
_______
Stran 1
Raþunovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani
v 1000 SIT
TEMELJNI KAPITAL (106. þlen ZZavar)

Znesek
Tekoþe leto

Vplaþani osnovni kapital, razen na podlagi kumulativnih prednostnih
delnic vplaþanega osnovnega kapitala oziroma ustanovni kapital
Sredstva na raþunih þlanov družbe za vzajemno zavarovanje
Kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv povezanih s
kumulativnimi prednostnimi delnicami
Rezerve iz dobiþka, razen rezerv za lastne delnice in lastne poslovne
deleže
Preneseni þisti dobiþek iz prejšnjih let
Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz
zavarovalno-tehniþnih rezervacij
Lastne delnice in lastni poslovni deleži
Neopredmetena dolgoroþna sredstva
Prenesena þista izguba iz prejšnjih let
Neporavnana izguba obraþunskega obdobja poveþana za prihodke za
odloženi davek iz neizrabljenih davþnih izgub
Temeljni kapital
(>1@+>2@+>3@+>4@+>5@+>6@->7@->8@->9@->10@->11@)
Zajamþeni kapital
Izpolnjevanje zahteve iz 4. odst. 106. þlena ZZavar (>12@->13@)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DODATNI KAPITAL (107. þlen ZZavar)

Znesek
Tekoþe leto

Vplaþani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic
Kapitalske rezerve povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami
Podrejeni dolžniški instrumenti
Izravnalne rezervacije (1. toþka prvega odst. 8. þlena tega sklepa)
Izravnalne rezerv. (2. in 3. toþka prvega odst. 8. þlena tega sklepa)
Vrednost matematiþne rezervacije (prva alinea 2. toþke drugega odst.
107. þlena ZZavar)
Polovica nevplaþanega vpoklicanega kapitala oziroma ustanovnega
kapitala (druga alinea 2. toþke drugega odst. 107. þlena ZZavar)
Dodatni kapital ^(>15@+>16@+>17@+>18@+>19@+>20@+>21@, vendar ne
veþ kot 50% glede na nižjega izmed temeljnega oziroma minimalnega
kapitala)

Predhodno leto

14
15
16
17
18
19
20
21

Predhodno leto

PRILOGA 2
Zavarovalnica: __________________
Izkaz prilagojene kapitalske ustreznosti za življenjska zavarovanja ( KUS PKZ – Ž) na dan:
_______
Stran 2
Raþunovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

v 1000 SIT

RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI
(108. þlen ZZavar)
Skupaj temeljni in dodatni kapital ([12]+[22])

22

Udeležba po 1. toþki 1. odst. 108. þlena ZZavar, razen udeležba v
zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v
zavarovalniško skupino

23

Naložbe po 2. toþki 1. odst. 108. þlena ZZavar, razen naložbe v
zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe, ki sodijo v
zavarovalniško skupino

24

Nelikvidna sredstva ([27 ]+[28] +[29])

25

Naložbe v delnice borze in klirinško depotne družbe (3. toþka 1.
odst. 108. þlena ZZavar)

26

Terjatve iz naslova vplaþil v jamstveni sklad pri klirinško depotni
družbi (3. toþka 1. odst. 108. þlena ZZavar)

27

Terjatve iz naslova vplaþil v sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
jamstvu za izpolnitev obveznosti veþ oseb (3. toþka 1. odst. 108.
þlena ZZavar)

28

Razpoložljivi kapital zavarovalnice ([23] - [24] - [25] - [26])

29

Zahtevani minimalni kapital

30

Zahtevani minimalni kapital podrejene
pozavarovalnice in pokojninske družbe

zavarovalnice,

Prilagojena kapitalska ustreznost ( [30] - [31 + 32] )

31
32

Znesek
Tekoþe leto

Predhodno leto

