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Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) 
 

 Белешка 2014 2013 
    

A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО  456.671 426.993
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД 
ПРЕМИЈА   327.424 326.359
1. Бруто полисирана премија за осигурување 7 703.263 676.227
2. Бруто полисирана премија за соосигурување  - -
3. Бруто полисирана премија за 
реосигурување/ретроцесија 

 

- -
4. Бруто полисирана премија предадена во 
соосигурување 

 
 - -

5. Бруто полисирана премија предадена во 
реосигурување/ ретроцесија 

 
7 (370.403) (344.549)

6. Промена во бруто резервата за преносна премија 7 (8.542) (37.546)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - 
дел за соосигурување 

 

- -
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - 
дел за реосигурување 

 
7 3.106 32.227

II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА   8 24.777 24.451
1. Приходи од подружници, придружени друштва и 
заеднички контролирани ентитети  

 
- -

2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни 
објекти  

 
- -

2.1 Приходи од наемнини  - -
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на 
земјиште и градежни објекти 

 
- -

2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни 
објекти 

 
- -

3. Приходи од камати 8 23.634 19.545
4. Позитивни курсни разлики 8 1.040 1.430
5. Вредносно усогласување (нереализирани 
добивки, сведување на објективна вредност) 

 
- -

6. Реализирани добивки од продажба на 
финансиски имот  - капитална добивка  

 
- -

6.1 Финансиски вложувања расположливи за 
продажба 

 
- -

6.2 Финансиски вложувања за тргување  (по 
објективна вредност) 

 
- -

6.3 Останати финансиски вложувања  - -
7. Останати приходи од вложувања 8 103 3.476
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД 
РЕОСИГУРУВАЊЕ 

9 
90.985 69.464

IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ 
ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

9 
5.266 5.633

V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ  8.220 6.719
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Биланс на успех (продолжува) 
 

 Белешка 2014 2013 
    

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО  (430.709) (392.155)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) 
(228-229-230-231+232-233-234) 

 
10 (173.145) (116.136)

1. Бруто исплатени штети  10 (363.299) (314.463)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани 
регресни побарувања  8.861 27.715
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување  - -
4. Бруто исплатени штети – дел за 
реосигурување/ретроцесија 

 
10 205.325 136.833

5. Промени во бруто резервите за штети  10 (561.621) 4.849
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за 
соосигурување  - -
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за 
реосигурување 

 
10 537.588 28.930

II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ 

 
(2.370) 82

1. Промени во математичката резерва, нето од 
реосигурување 

 
- -

1.1 Промени во бруто математичката резерва   - -
1.2 Промени во бруто математичката резерва  - дел за 
соосигурување/реосигурување 

 
- -

2. Промени во еквилизационата резерва, нето од 
реосигурување 

 
- -

2.1. Промени во бруто еквилизационата резерва  - -
2.2 Промени во бруто еквилизационата резерва  - дел 
за соосигурување/реосигурување 

 
- -

3. Промени во останатите технички резерви, нето 
од реосигурување) 

11 
(2.370) 82

3.1 Промени во останатите бруто технички резерви 11 (2.370) 82
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – 
дел за соосигурување и реосигурување 

 
- -

III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА 
РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ 
ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА 
ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ   

 

- -
1. Промени во бруто математичката резерва за 
осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на 
товар на осигуреникот  

 

- -
2. Промени во бруто математичката резерва за 
осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на 
товар на осигуреникот – дел за соосигурување и 
реосигурување 

 

- -
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Биланс на успех (продолжува) 
 

 Белешка 2014 2013 
    

IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И  ПОПУСТИ, НЕТО ОД 
РЕОСИГУРУВАЊЕ   - -
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)  - -
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)  - -
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО   (210.997) (196.046)
1. Трошоци за стекнување  12 (111.912) (106.448)
1.1 Провизија 12 (56.212) (53.102)
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната 
продажна мрежа 12 (45.056) (44.131)
1.3 Останати трошоци за стекнување 12 (11.155) (7.583)
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување 12 512 (1.631)
2. Административни трошоци   13 (99.085) (89.598)
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат 
за вршење на дејноста 

 
13 (5.474) (6.876)

2.2 Трошоци за вработените 13 (19.800) (17.996)
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат 
дејност (договори за работа, авторски договори и 
други правни односи) заедно со сите давачки 

 
 

13 - (1.216)
2.4 Останати административни трошоци 13 (73.811) (63.510)
2.4.1 Трошоци за услуги 13 (47.410) (44.409)
2.4.2 Материјални трошоци 13 (10.480) (9.125)
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од 
работењето 13 (15.922) (9.976)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВЊА  (767) (3.689)
1. Амортизација и вредносно усогласување на 
материјални средства кои не служат за вршење на 
дејноста 

 

- -
2. Трошоци за камати  - -
3. Негативни курсни разлики 14 (767) (3.689)
4. Вредносно усогласување (нереализирани 
загуби, сведување на објективна вредност) 

 
- -

5. Реализирани загуби од продажба на финансиски 
имот  - капитална загуба  

 
- -

5.1 Финансиски вложувања расположливи за 
продажба 

 
- -

5.2 Финансиски вложувања за тргување  (по 
објективна вредност) 

 
- -

5.3 Останати финансиски вложувања  - -
6. Останати трошоци од вложувања  - -
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ 
ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ  

 
15 (39.428) (35.429)

1. Трошоци за превентива  - -
2. Останати осигурително технички трошоци , 
намалени за реосигурување 

 
15 (39.428) (35.429)
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Биланс на успех (продолжува) 
 

 Белешка 2014 2013 
   

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊE НА 
ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА  

 
16 12.128 (21.890)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И 
ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА 

 
17 (16.129) (19.047)

X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД 
ОДДАНОЧУВАЊЕ 

 
25.962 34.838

XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД 
ОДДАНОЧУВАЊЕ  - -
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА  18 (3.593) (626)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК  - -
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО 
ОДДАНОЧУВАЊЕ  

 
22.369 34.212

XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО 
ОДДАНОЧУВАЊE  

 
- -
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Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) 
 
 Белешка 2014 2013 
    
АКТИВА    
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА   - -
1. Гудвил  - -
2. Останати нематеријални средства  - -
Б. ВЛОЖУВАЊА   581.890 481.495
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ 
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  19 1.236 1.264
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на 
дејноста  - -
1.1 Земјиште  - -
1.2 Градежни објекти  - -
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не 
служат за вршење на дејноста  19 1.236 1.264
2.1 Земјиште  - -
2.2  Градежни објекти  1.048 1.076
2.3 Останати материјални средства 19 188 188
II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА 
- ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И 
ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ 20 17.279 16.856
1. Акции, удели и останати  сопственички инструменти од 
вредност во друштва во група – подружници  - -
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во 
група - подружници и заеми на друштва во група – 
подружници  - -
3.  Акции, удели и останати сопственички инструменти во 
придружени друштва  - -
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале 
придружени друштва  и заеми на придружени друштва  - -
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – 
подружници  - -
6. Останати финансиски вложувања во придружени 
друштва   - -
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети 20 17.279 16.856
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА    563.375 463.375
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до 
достасување 21 277.000 172.897
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување 
до една година  - 172.897
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување 
над една година 21 277.000 -
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба   - -
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување 
до една година  - -
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување 
над една година  - -
2.3 Акции, удели и останати  сопственички инструменти  - -
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови  - -
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Биланс на состојба (продолжува) 
 
 Белешка 2014 2013 
    
3. Финансиски вложувања за тргување   - -
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување 
до една година  - -
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување 
над една година  - -
3.3 Акции, удели и останати  сопственички инструменти  - -
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови  - -
4. Депозити, заеми и останати пласмани  21 286.375 290.478
4.1 Дадени депозити 21 280.965 290.478
4.2 Заеми обезбедени со хипотека  - -
4.3 останати заеми  - -
4.4 Останати пласмани  5.410 -
5. Деривативни финансиски инструменти  - -
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ 
ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА 
РЕОСИГУРУВАЊЕ  - -
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО 
БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ  29 741.051 200.357
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
резервата за преносна премија 29 97.186 94.080
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
математичката резерва  - -
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
резервите за штети 29 643.865 106.277
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
резервите за бонуси и попусти  - -
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
еквилизационата резерва  - -
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
останатите технички резерви  - -
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот 
од вложувањето е на товар на осигуреникот  - -
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ 
ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ 
РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)  - -
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА  22 95 251
1. Одложени даночни средства  - -
2. Тековни даночни средства 22 95 251
Ѓ. ПОБАРУВАЊА    248.759 201.240
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ  23 124.589 141.639
1. Побарувања од осигуреници   23 124.589 141.639
2. Побарувања од посредници   - -
3. Останати побарувања од непосредни работи на 
осигурување  - -
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Биланс на состојба (продолжува) 
 
 Белешка 2014 2013

  
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И 
РЕОСИГУРУВАЊЕ  24 59.135 3.508
1. Побарувања по основ на премија за сооосигурување и 
реосигурување  - -
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети 
од соосигурување и реосигурување 24 59.135 3.508
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и 
реосигурување  - -
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА  25 65.034 56.093
1. Останати побарувања од непосредни работи на 
осигурување 25 47.770 32.653
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања 25 14.402 17.687
3. Останати побарувања 25 2.862 5.753
IV. ПОБАРУВАЊА  ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А 
НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ  - -
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА   50.751 44.033
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ 
ОБЈЕКТИ) 19 23.412 17.619
1. Опрема 19 23.412 17.619
2. Останати материјални средства  - -
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ  27 27.339 26.414
1. Парични средства во банка 27 25.776 21.375
2. Парични средства во благајна 27 519 326
3. Издвоени парични средства за покривање на 
математичката резерва  - -
4. Останати парични средства и парични еквиваленти 27 1.044 4.713
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР  - -
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА   26 16.340 15.828
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и 
наемнини 

 
- -

2. Одложени трошоци на стекнување 26 16.340 15.828
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци   - -
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА 
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ 

 
- -

Ѕ. ВКУПНА АКТИВА  1.638.886 943.204
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА  8.408 8.862
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Биланс на состојба (продолжува) 
 
 Белешка 2014 2013

  
ПАСИВА  
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ  28 288.905 266.536
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ  28 247.037 247.037
1. Запишан капитал од обични акции 28 247.037 247.037
2. Запишан капитал од приоритетни акции  - -
3. Запишан а неуплатен капитал  - -
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ  - -
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА   - -
1. Материјални средства  - -
2. Финансиски вложувања  - -
3. Останати ревалоризациони резерви  - -
IV. РЕЗЕРВИ   26.919 26.919
1. Законски резерви  26.919 26.919
2. Статутарни резерви  - -
3. Резерви за сопствени акции  - -
4. Откупени сопствени акции   - -
5 Останати резерви  - -
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА   - -
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА  (7.420) (41.632)
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН 
ПЕРИОД 

 
22.369 34.212

VIII.  ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД  - -
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ  
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ   29 1.057.279 484.745
I. Бруто резерви за преносни премии 29 251.042 242.500
II. Бруто математичка резерва  - -
III. Бруто резерви за штети 29 803.522 241.900
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти 29 2.715 345
V. Бруто еквилизациона резерва  - -
VI. Бруто останати технички резерви  - -
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА 
ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА 
ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК 

 

- -
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ 30 8.287 1.402
1. Резерви за вработени  1.402 1.402
2. Останати резерви  6.885 -
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ   - -
1. Одложени даночни обврски  - -
2. Тековни даночни обврски  - -
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА 
ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО 
ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ  - -
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Извештај за промените во капиталот 

Позиција Белешка 

Акционе
рски 

капитал 

Премии 
на 

емитиран
и акции  

Резерви Резерви Резерви Резерви Резерв
и 

Откупени 
сопствен
и акции  

Ревалор
изациона 
резерва 

Нераспр
еделена 
загуба 

Добивка 
за 

тековнат
а година 

Вкупно 
капитал и 
резерви Законски 

резерви 

Статутар-
ни 

резерви 

Резерви 
за 

сопствени 
акции 

Останати 
резерви  

Вкупно 
резерви 

            

Состојба на 1  јануари 2013 година  28 247.037 - 26.919 - - - 26.919 - - (73.507) 31.874 232.323 
Промена во сметководствените политики  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  - 
Исправка на грешки во претходниот период  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  - 
Состојба на 1 јануари 2013година – 
преправено 28 247.037 - 26.919 - - - 26.919 - - (73.507) 31.874 232.323 
Добивка или загуба за 2013година 28           31.874 31.874 
Добивка или загуба за 2013година  - - - - - - - - - - 34.212 34.212 
Несопственички промени во капиталот  - - - - - - - - - - - - 
Нереализирани добивки/загуби од материјални 
средства  - - - - - - - - - - - - 
Нереализирани добивки/загуби од финансиски 
вложувања расположливи за продажба  

- - - - - - - - - - - - 
Реализирани добивки/загуби од финансиски 
вложувања расположливи за продажба  - - - - - - - - - - - - 
Останати несопственички промени во капиталот  - - - - - - - - - - - - 
Сопственички промени во капиталот              
Зголемување/намалување на акционерскиот 
капитал  - - - - - - - - - - - - 
Останати уплати од страна на сопствениците  - - - - - - - - - - - - 
Исплата на дивиденда  - - - - - - - - - - - - 

Останата распределба на сопствениците  - - - - - - - - - 31.874 (31.874) - 
Состојба на 31 декември 2013 година  28 247.037 - 26.919 - - - 26.919 - - (41.632) 34.212 266.536 
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Извештај за промените во капиталот (продолжува) 
 

Позиција 

Белеш
ка 

Акционе
рски 

капитал 

Премии 
на 

емитиран
и акции 

  Резерви   
Откупени 
сопствен
и акции 

Ревалор
изацион

а 
резерва 

Нераспр
еделена 
загуба 

Добивка 
за 

тековнат
а година 

Вкупно 
капитал 

и 
резерви  Законски 

резерви 

Статутар-
ни 

резерви 

Резерви 
за 

сопствени 
акции 

Останати 
резерви  

Вкупно 
резерви 

             
Состојба на 1  јануари 2014 година  28 247.037 - 26.919 - - - 26.919 - - (41.632) 34.212 266.536 
Промена во сметководствените политики  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  - 
Исправка на грешки во претходниот период  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  - 
Состојба на 1 јануари 2014 година – 
преправено 28 247.037 - 26.919 - - - 26.919 - - (41.632) 34.212 266.536 
Добивка или загуба за 2014 година 28           34.212 34.212 
Добивка или загуба за 2014 година 28 - - - - - - - - - - 22.369 22.369 
Несопственички промени во капиталот  - - - - - - - - - - - - 
Нереализирани добивки/загуби од материјални 
средства  - - - - - - - - - - - - 
Нереализирани добивки/загуби од финансиски 
вложувања расположливи за продажба  - - - - - - - - - - - - 
Реализирани добивки/загуби од финансиски 
вложувања расположливи за продажба  - - - - - - - - - - - - 
Останати несопственички промени во капиталот  - - - - - - - - - - - - 
Сопственички промени во капиталот              
Зголемување/намалување на акционерскиот 
капитал  - - - - - - - - - - - - 
Останати уплати од страна на сопствениците  - - - - - - - - - - - - 
Исплата на дивиденда  - - - - - - - - - - - - 
Останата распределба на сопствениците  - - - - - - - - - 34.212 (34.212) - 
Состојба на 31 декември 2014 година  28 247.037 - 26.919 - - - 26.919 - - (7.420) 22.369 288.905 
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Извештај за паричниот тек 

 

Во илјади денари  Белешка 2014 2013
   
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ   

 
 

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ   

 
767.815 746.335 

1. Премија за осигурување и соосигурување и 
примени аванси 

 
730.728 688.812 

2. Премија за реосигурување и ретроцесија  - - 
3. Приливи од учество во надомест на штети   323 42.648 
4. Примени камати од работи на осигурување  - - 
5. Останати приливи од деловни активности  36.764 14.875 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ  

 
(688.780) (727.645) 

1. Исплатени штети, договорени суми на 
осигурување, учество во надомест на штети 
од соосигурување и дадени аванси  

 

(317.221) (323.989) 
2. Исплатени штети и учество во надомест на 
штети од реосигурување и ретроцесија 

 
- - 

3. Премија за соосигурување, реосигурување 
и ретроцесија 

 
(100.334) (138.164) 

4. Надоместоци и други лични расходи   (82.960) (80.109) 
5. Останати трошоци за спроведување на 
осигурување 

 
(82.485) (75.843) 

6. Платени камати   - - 
7. Данок на добивка и останати јавни давачки  (740) - 
8. Останати одливи од редовни активности  (105.040) (109.540) 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД 
ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  

 
79.035 18.690

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ 
АКТИВНОСТИ  

 
- -
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Извештај за паричниот тек (продолжува) 
  
Во илјади денари  Белешка 2014 2013
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА     
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА   140.617 256.921 
1. Приливи по основ на  нематеријални 
средства 

 
- -

2. Приливи по основ на материјални средства  647 - 
3. Приливи по основ на материјални средства 
кои не служат за вршење на дејноста на 
друштвото 

 

- -
4. Приливи по основ на вложувања во 
друштва во група – подружници, придружени 
друштва и заеднички контролирани ентитети 

 

- -
5. Приливи по основ на вложувања кои се 
чуваат до достасување 

 
8.000 136.060 

6. Приливи по основ на останати финансиски 
пласмани  

 
105.000 106.000 

7. Приливи од дивиденди и останати учества 
во добивка 

 
- - 

8. Приливи од камати   26.970 14.861 
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА   (218.727) (272.273) 

1. Одливи по основ на нематеријални 
средства  

 
- -

2. Одливи по основ на материјални средства   (11.239) (8.213)
3. Одливи по основ на материјални средства 
кои не служат за вршење на дејноста на 
друштвото  

 

- -
4. Одливи по основ на вложувања во 
друштва во група – подружници, придружени 
друштва и заеднички контролирани ентитети  

 

- -
5. Одливи по основ на вложувања кои се 
чуваат до достасување 

 
(112.000) (160.060) 

6. Одливи  по основ на останати финансиски 
пласмани  

 
(95.487) (104.000) 

7. Одливи од дивиденди и останати учества 
во добивка  

 
- -

8. Одливи од камати    - -
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД 
ВЛОЖУВАЊА 

 
- -

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД 
ВЛОЖУВАЊА  

 
(78.110) (15.352) 
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Извештајзапаричниоттек (продолжува) 
 
Во илјади денари  Белешка 2014 2013
   
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ  

 
 

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ  

 
- -

1. Приливи по основ на зголемување на 
акционерскиот капитал 

 
- -

2. Приливи по основ на примени краткорочни 
и долгорочни кредити и заеми 

 
- -

3. Приливи по основ на останати долгорочни 
и краткорочни обврски 

 
- -

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ 
АКТИВНОСТИ 

 
- -

1. Одливи по основ на отплата на 
краткорочни и долгорочни кредити и заеми и 
останати обврски 

 

- -

2. Одливи по основ на откуп на сопствени 
акции 

 
- -

3. Одливи по основ на исплата на дивиденда   - -
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД 
ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ 

 
- -

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД 
ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ  

 
- -

Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ   908.432 1.003.256 
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ   (907.507) (999.918) 
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ  925 3.338 
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ   - - 
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА 
ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ 
ПЕРИОД 

 

26.414 23.076 
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА 
СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

- - 
Ѕ. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА 
КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД 

 
27.339 26.414 
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1.  Општи информации 

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво 
регистрирано и со седиште во Република Македонија.  

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е: 

23 Октомври 11А 
1000 Скопје  
Република Македонија  

Друштвото е регистрирано за вршење на 17 класи на неживотно осигурување, а 
најзначајни активности на Друштвото се осигурување од одговорност кон трети 
лица. На 8 јануари 2009 година Друштвото премина во целосна сопственост на 
TBIHFinancialServices, Netherlands. На 7 мај 2009 година TBHI ги продаде своите 
акции во Друштвото на WienerVIENNA INSURANCE GROUP AG 
WinnerVersicherungGruppeкоја стана матично претпријатие на Друштвото. 

2.  Основа за изготвување 

(а) Извештај за усогласеност 

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените 
стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за 
водење сметководство” во Службен весник и “Правилникот за методот за 
вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните 
биланси” објавен во Службен весник, и се презентирани во согласност со 
“Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална 
содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување 
и/или и реосигурување” објавен во Службен весник. 

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2014 
година беа одобрени за издавање од страна на Надзорниот Одбор на Друштвото на 
13 март 2015 година. 

 

(б)  Основи за мерење 

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност.  

(в)  Функционална и известувачка валута 

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата 
на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална 
валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД, којашто е функционална и 
известувачка валута на Друштвото, искажани во илјади денари. 
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2.  Основа за изготвување (продолжение) 

(г)  Користење на проценки и расудувања 

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави 
расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и 
прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.  

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и 
различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид 
околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за 
сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да 
се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие 
проценки.Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на 
сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена 
на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во 
идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. 

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на 
сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските 
извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната 
година се објаснети во белешка 4. 

(д)  Трансакции во странска валута 

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки 
на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска 
валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот 
курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики 
од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во 
денари на почеток на периодот, корегирана за ефективна камата и плаќања во 
текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута 
вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.  

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, кои се мерат по 
објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот 
на определувањето на објективната вредност.  

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска 
валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои 
произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се 
признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во 
странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според 
курсот важечки на денот на трансакцијата. 

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните 
курсеви важечки на 31 декември 2014 и 2013 година беа како што следи: 

 

 2014 2013
 МКД МКД
  
1 ЕУР 61,48 61,51
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3. Значајни сметководствени политики  

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани 
конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.  

(а)   Класификација на договорите за осигурување  

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен 
ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), 
согласувајќи се да го обесштети осигуреникот доколку определен неизвесен 
иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од 
осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик 
од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи 
компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на 
добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, 
кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, 
која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива 
компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните 
договори можат да носат и финансиски ризик. 

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан 
може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. 
Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој 
останува класифициран како договор за осигурување  се додека сите права и 
обврски од истиот не згаснат или истечат.  
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3.  Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(б)    Договори за осигурување 

(i)     Признавање и мерење 

Општи договори за осигурување 

Премии 

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината 
и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.  Заработениот дел од 
премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на 
настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз 
основа на моделот на преземени ризици. 

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во 
согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот 
сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното 
осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како 
трошок за периодот и ја намалува вредноста на приходот по основа на 
полисирана премија. 

Резерва за преносна премија 

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани 
премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за 
секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата 
метод и доколку е потребно, корегиран за да ја одрази промената во 
настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот. 

Штети 

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и 
неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во 
тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од 
претходната година. 

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и 
се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. 
Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за 
трошоците за обработка на штетата.  

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се 
очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од 
исплатените штети. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(б)    Договори за осигурување (продолжение) 

(i)     Признавање и мерење (продолжение) 

Штети (продолжение) 

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите 
трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на 
состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните 
интерни трошоци за решавање на штетите, како  и соодветната маржа за 
внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на 
поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но 
непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, 
како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, 
инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и 
минати искуства и трендови. 

Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на 
резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во 
финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку 
се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените 
проценки, се проверуваат редовно. 

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се 
прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и 
останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.   

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со 
нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на 
податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат 
на последователни информации и настани и може да резултира со значајни 
корекции на резервираниот износ.  

(ii)  Средства од реосигурување 

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради 
намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. 
Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од 
договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните 
средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради 
тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од 
неговите директни обврски кон осигурениците. 

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на 
ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од 
договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од 
осигурување се сметаат за финансиски инструменти.  
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(б)    Договори за осигурување (продолжение) 

(ii)     Средства од реосигурување (продолжение) 

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистенто со 
основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за 
осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување 
се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, 
во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.  

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како 
расход се вклучува во средствата од реосигурување.  

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со 
мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување. 

На секој датум на билансот на состојба се проценува обезвреднувањето на 
средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку 
постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по 
почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот 
преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој 
Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери. 

 (iii) Одложени трошоци за запишани премии  

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување 
се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните 
користи. Трошоците за запишани премии вклучуваат директни трошоци како 
што се провизиите за брокери и останати директни трошоци. 

Одложените трошоци за запишани премии се амортизираат низ периодот во 
кој се очекува трошоците да се надоместат од идните користи во приходите од 
поврзаните договори. Стапката на амортизација е конзистентна со 
појавувањето на таквите користи. 

(iv)  Тест за соодветност на обврската 

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали 
резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за 
стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати 
во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се 
идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните 
одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални 
средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна 
резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година. 

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на 
штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на 
штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на 
настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на 
датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за 
преносна премија на датумот на билансот на состојба. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(б)    Договори за осигурување (продолжение) 

(v)   Побарувања и обврски од осигурување 

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, 
агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се 
вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по 
договорите за осигурување.  

(в)    Приходи  

(i)   Приходи од провизии и надомести 

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од 
странски осигурителни компании и Националното биро за осигурување по 
основ на исплатени штети како и приходи добиени од реосигурителите врз 
основ на договорите за реосигурување. 

Приходите од провизии и  надомести се признаваат на пресметковна основа 
кога соодветната услуга ќе се изврши.  

(ii)  Приходи од вложувања 

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. 
Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од 
должнички хартии од вредност, пласмани во банки и камати од Националното 
биро за осигурување. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на 
настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.  

(г)  Расходи  

(i)  Расходи од закупнини направени за оперативен наем 

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во 
билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. 
Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на 
вкупните трошоци од наемот. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(д)  Користи за вработените  

(i)  Планови за дефинирани придонеси 

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со 
барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или 
изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз 
основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои 
што се одговорни за исплата на пензиите. 

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. 
Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката 
или загубата кога се пресметуваат. 

(ii) Краткорочни користи за вработените 

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и 
се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. 

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде 
исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена 
обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот 
период и доколку обврската може да се процени веродостојно. 

(iii) Останати долгорочни користи за вработените 

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни 
плати на вработените во моментот на заминување во пензија согласно 
критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи 
за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна 
вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ. 

(ѓ) Даноци 

Во 2014 година доаѓа до промена во начинот на утврдување на данокот на 
добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнаените 
расходи, применлив до 2013 година, и се преминува кон оданочување на 
сметководствената добивка. Пресметката и плаќањето на данокот на добивка 
е во согласност со измените воведени во Законот за данок на добивка од 2014 
година. Измената се применува проспективно. 

Данокот од добивка во 2014 година се состои од тековен и одложен данок. 
Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се 
однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот 
данок од добивка се признава во капиталот. 

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред 
оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% 
на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната 
обврска која се однесува на претходни години.  

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу 
сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на 
финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели.  
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(ѓ) Даноци (продолжение) 

Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да 
се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите 
кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето. 

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, 
неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е 
веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би 
се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој 
период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно 
дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба 
да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива 
доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се 
проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот 
до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се 
искористи тоа средство ќе бидат доволни. 

Согласно законската даночна регулатива применлива за 2013 година, 
друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на 
непризнаените расходи и данок на добивка на исплатени дивиденди и други 
исплати од добивка. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%. 

Данок на непризнаени расходи до 2013 година  

Основа за пресметка на данокот на добивка претставуваше износот на 
непризнаени расходи утврдени со Законот за Данок на добивка, намален за 
износот на даночниот кредит.  

Данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивката  

Основа за пресметка на данокот на добивка претставуваше износот на 
исплатената дивиденда и другите исплати од добивката извршени во 
тековната година. Оданочувањето на дивидендите кои се исплаќаа во пари, се 
вршеше на денот на којшто дивидендата се исплаќа.. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(е)  Недвижности и опрема 

(i)   Признавање и мерење 

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за 
акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување.Набавната вредност 
ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на 
средството. Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат 
различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни 
компоненти) на недвижностите и опремата. Добивките и загубите од 
продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги 
надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и 
опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех. 

(ii)   Последователни издатоци 

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се 
додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека 
ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да 
се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. 
Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се 
признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат. 

(iii)  Амортизација  

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на 
успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише 
набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век 
на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен 
век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи: 

 %
Градежни објекти 2,5
Опрема и мебел 10 – 25

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност 
на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување. 

 (ж) Средства земени под наем - наемател 

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за 
сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски 
наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по 
понискиот износ помеѓу објективната вредност и сегашната вредност на 
минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира 
во согласност со сметководствената политика на Друштвото за тоа средство. 

Наем се класифицира како оперативен наем доколку во основа, на корисникот 
на наемот не му се пренесуваат сите ризици и користи кои произлегуваат од 
сопственоста на едно средство. 

Оперативни наеми и средствата земени под наем не се признаваат во 
билансот на состојба на Друштвото. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(з)  Финансиски инструменти  
 
Друштво ги класификува финансиските средства како: кредити и побарувања, 
и средства коишто се чуваат до достасување. Друштво ја одредува 
класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.  
 
Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната 
вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната 
набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во 
моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка. 
 
Кредити и побарувања 
 
Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни 
или предвидливи плаќања и не се котирани на активните пазари. Тие 
произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на 
должник без намера за тргување. 

  
 Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на 

должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на 
принципот на ефективна каматна стапка.

 
 Хартии од вредност што се чуваат до достасување 

 
Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни 
финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со 
фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да 
ги чува до периодот на достасување. 

  
Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по 
амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна 
стапка. 
 
Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од 
средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во 
тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе 
се прекласификува како категорија расположливи за продажба.  
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(ѕ)  Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) 
 

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува 
исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на 
премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно 
Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и 
изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на 
осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува  
минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на 
најмалку еден од следните критериуми: 
 

 периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на 
должникот и/или; 

 
 поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник 

класифициран во соодветната категорија. 
 
Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во 
зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на 
должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето: 
 
1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема 
друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и 
истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на 
побарувањето; 
 
2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема 
друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање 
на побарувањето; 
 
3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема 
друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на 
доспевање на побарувањето; 
 
4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема 
друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на 
доспевање на побарувањето; 
 
5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема 
друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на 
доспевање на побарувањето. 
 
6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема 
друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на 
доспевање на побарувањето. 
 
Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на 
следниoт начин: 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(ѕ)  Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)  
 

Група на 
побарувања 

Период на доцнење во 
исплата на обврската од 
страна на должникот 

 

Исправка на 
вредност (во % од 
вкупната вредност 
на поединечно 
побарување) 

   
А до 30 дена 0% 
   
Б од 31 до 60 дена 10% 
   
В од 61 до 120 дена 31% 
   
Г 121 до 270 дена 51% 
   
Д 271-365 дена 71% 
   
Ѓ подолг од 365 дена 100% 

(и)  Парични средства и паричен еквивалент  

За целите на Извештајот за паричните текови, согласно Правилникот за 
формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот 
извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување, 
паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат парични средства по 
видување во деловните банки како и паричните средства во благајна. 
Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на 
состојба по амортизирана набавна вредност. 

 (ј)  Резервирања 
Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или 
конструктивна обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и 
за која е веројатно дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа 
обврска, и постои можност за проценување на износот на обврската. 
Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични 
одливи  користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува 
тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е 
потребно, ризиците специфични за обврската.  

(к)         Акционерски капитал 

(i)  Обични акции 

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци 
директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се 
признаваат како намалување од капиталот. 

(ii)  Дивиденди 

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени. 
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4.   Сметководствени проценки и расудувања  

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на 
средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив 
поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат 
на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните 
настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности. 

 (i)   Клучни извори на несигурност во проценките 

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските 
по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик 
кои произлегуваат од овие договори.  

Резерви по договори за осигурување 

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од 
осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за 
осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да 
произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. 

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвеснота при утврдувањето на 
резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се 
разликува од оригинално утврдената обврска. 

Општи договори за осигурување 

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните 
конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој 
датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за 
разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени. 

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите. 

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на 
претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи 
детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се 
проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од 
пазарот или други објавени информации. 

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови. 

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално 
е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на 
пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. 
ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по 
неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета. 
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4.  Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)  

(i)   Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение) 

Општи договори за осигурување (продолжение) 

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид 
условите во кои настанала штетата, информациите достапни од 
проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. 
Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се 
ажурираат со нови информации. 

Потешкотите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните 
класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве: 

 Разлики во условите на договорите за осигурување; 

 Различна сложеност на штетите; 

 Разлики во тежината на секоја штета; 

 Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите. 

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни 
одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на 
разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните 
трошоци на датумот на билансот на состојба. 

Вредноста на резервите за настанати а сеуште непријавени штети се 
проценуваат со примена на актуарски методи. Овие методи го екстраполираат 
развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и 
конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз 
основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните 
коефициенти на штети.  

Клучната актуарска метода која се применува е методот на верижно скалило – 
(Chain ladder method) кој користи историски податоци за проценување на 
очекуваниот исход на платените и настанати штети.   

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на 
штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, 
методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може 
да бидат: 

 Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на 
пример  разлики во очекуваното ниво на инфлација); 

 Промена во портфолиото на договорите за осигурување; 

 Влијанието на големите загуби. 
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4.  Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)  

(i)   Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение) 

Општи договори за осигурување (продолжение) 

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на 
штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од 
една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени 
настани за времетраењето на договорот.  

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото 
да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да 
пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени 
штети. 

Претпоставки 

Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на 
штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за 
штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот 
на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат 
надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива 
врз проценките се користи расудување. 

Во текот на 2014 година немаше значајна промена во претпоставките при 
утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле 
материјални за финансиските извештаи. 

(ii)   Клучни сметководствени расудувања во примената на 
сметководствените политики на Друштвото 

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на 
сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу. 

Класификација на договорите за осигурување 

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен  
ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот). 
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4.  Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)  

(iii)   Анализа на сензитивност 

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни 
варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на 
покриеност. 

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, 
капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал 
на 31 декември 2014 година и 31 декември 2013 година се презентирани во 
табелата подолу.   

31 декември 2014 
Добивка за 
годината 

Капитал и 
резерви

Потребно 
ниво на 

маргина на 
солвентност

Коефициент 
на 

покриеност 

Промена на 
коефициен

т на 
покриеност

  
Тековна позиција на 
капиталот 22.369 288.904 69.780 414% -
Принос од вложувања 
(+200 п.п.) 22.864 289.399 69.780 415% 1%
Принос од вложувања 
(-200 п.п.) 21.873 288.408 69.780 413% (1%)

5% зголемување на 
настанати штети 13.711 280.246 69.780 402% (3%)

5% намалување на 
настанати штети 31.026 297.561 69.780 426% 3%

2% зголемување на 
вкупните трошоци 18.149 284.684 69.780 408% (2%)

2% намалување на 
вкупните трошоци 26.589 293.124 69.780 420% 2%
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4.  Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)  

(iii) Анализа на сензитивност (продолжение) 

31 декември 2013 
Добивка за 
годината 

Капитал и 
резерви

Потребно 
ниво на 

маргина на 
солвентност

Коефициент 
на 

покриеност

Промена на 
коефициент 

на 
покриеност

 
Тековна позиција 
на капиталот 34.212 266.536 65.981 404% -
Принос од 
вложувања (+200 
п.п.) 34.701 267.024 65.981 405% 1%
Принос од 
вложувања (-200 
п.п.) 33.723 266.046 65.981 403% (1%)

5% зголемување на 
настанати штети 28.405 260.728 65.981 395% (9%)

5% намалување на 
настанати штети 40.019 272.342 65.981 413% (9%)

2% зголемување на 
вкупните трошоци 30.291 262.614 65.981 398% (6%)

2% намалување на 
вкупните трошоци 38.133 270.456 65.981 410% (6%)

 

Резултатите од сите симулации во 2014 година покажуваат добро ниво на 
капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за 
годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната 
промена на настанатите штети. 

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори 
се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека 
информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на 
детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните 
варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.  

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето 
влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли 
може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на 
материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на 
влијанието на таа варијабла во иднина. 
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5.  Управување со ризикот од осигурување и  финансискиот ризик 

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот 
од осигурување 

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик 
се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за 
осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување 
ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите 
штети по тие договори. 

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба 
од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие 
ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати 
ризици што може да произлезат од осигурени настани. Друштвото е изложено 
на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и 
тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така 
е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите 
активности. 

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на 
лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови 
производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, 
централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни 
настани. 

Стратегија за запишување на полиси за осигурување  

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се 
постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое 
се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, 
со што се намалува променливоста на резултатот. 

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е 
презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за 
осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во 
кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за 
осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие 
обновување или продолжување  на истите, како и промена на условите на 
договорот при неговото продолжување. 

Стратегија за реосигурување 

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира 
својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. 
Друштвото склучува комбинација од пропорционални (Quotashare) и не 
пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето 
изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на 
пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на 
осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во 
одредени специфични случаи.  Факултативните договори мора претходно да 
бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат. 
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5.  Управување со ризикот од осигурување и  финансискиот ризик 
(продолжение) 

Стратегија за реосигурување (продолжение) 

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства 
повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за 
обезвреднување како резултат не настанато признаено средство.  

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. 
Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа 
белешка. 

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и 
со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како 
резултат од настанување на еден штетен настан. 

Усогласеност на средствата и обврските   

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во 
однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на 
Друштвото. 

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи 
пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на 
вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за 
супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови 
на средствата и обврските. 

На 31 декември 2014 година вложувањата кои служат како средства што ги 
покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 316.228 
илјади (2013: МКД 284.388 илјади). Овие  средства се состојат од банкарски 
сметки и депозити во банки и државни обврзници (2013: банкарски сметки и 
депозити во банки, државни записи и државни обврзници). 

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата  со обврските 
согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат 
техничките резерви: 

 2014 2013
  
Средства   
Парични средства во благајна и средства на 
банкарските сметки  (дозволено 3%) 9.130 8.531

Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од 
НБРМ (дозволено 60%) 54.115 102.960

Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ 
(дозволено 80%) 252.983 172.897

 316.228 284.388
Обврски (Технички резерви)  
Бруто резерви по договори за осигурување  1.057.279 484.745
Дел за реосигурителот (741.051) (200.357)
Вкупно нето технички резерви 316.228 284.388
  
Покриеност на техничките резерви - -
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5.  Управување со ризикот од осигурување и  финансискиот ризик 
(продолжение) 

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение) 

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, 
краткорочните депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните 
средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така 
обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од 
Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги 
покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31 декември 2014 
година краткорочните депозити во банки изнесуваат 17,1% (2013: 36,2%) 
додека државните обврзници изнесуваат 80% (2013: 60,8%) од вкупните 
средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. 

Одговорност кон трети лица 

Карактеристики 

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. 
Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од 
физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на 
осигурување се однесува на претрпени телесни повреди. 

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на 
пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе 
фактори како што се природата на покритието, условите на полисата како и 
тоа кој суд е надлежен според договорот. 

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно 
краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година. 

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не 
се предмет на значајна комплексност така што и крајниот исход е помалку 
неизвесен.   Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во 
проценките. 

Управување со ризикот 

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон 
трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на 
ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. 
Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и 
комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека 
само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се 
предмет на осигурување. 
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Одговорност кон трети лица (продолжение) 

Управување со ризикот (продолжение) 

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со 
претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на 
надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека 
трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите 
информации. 

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, 
конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да 
преувеличат или измислат штета.  

Имот 

Карактеристики 

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на 
територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до 
одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот 
имот.  

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните 
наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и 
трошоците на Друштвото. 

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската 
разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој 
вид на осигурување. 

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто 
се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за 
штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и 
може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се 
класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците  и 
повратот на вложувањето се од помало значење. 

Управување со ризикот 

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот 
од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и 
променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е 
изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат 
штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во 
корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување 
на имот. 
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5.  Управување со ризикот од осигурување и  финансискиот ризик 
(продолжение) 

Имот (продолжение) 

Управување со ризикот (продолжение) 

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна 
премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна 
полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, 
воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За  осигурувањето на 
домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични 
ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти. 

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на 
локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на 
премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со 
тоа и по ризични.  

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот 
до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и 
територијата. 

Осигурување на возила 

Карактеристики 

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на 
Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и 
одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува 
осигуреникот од загубата на вредноста при физичка штета на возилото и на 
имотот во моментот на случување на штетниот настан и зависи од одредени 
лимити или надминувања.  

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно 
повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на 
осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност 
кон трети лица и смртен случај или повреда. 

Управување со ризикот 

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок 
период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото 
редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на 
надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на 
пријавување на штети.  

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот 
на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од 
цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на 
сообраќајните активности. 

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност 
на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до 
одреден утврден лимит. 
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Здравствено осигурување 

Карактеристики 

Друштвото исто така склучува и договори за здравствено осигурување во 
Република Македонија, иако во помал обем.  

Според овие договори се исплаќаат средства за покривање на медицински 
услуги и болнички трошоци во фиксен износ за секој ден поминат во болница 
од страна на осигуреникот.  

Вообичаено осигуреникот е покриен само за дел од медицинските трошоци за 
кои осигуреникот има поднесено соодветни медицински документи.    

Управување со ризикот 

Здравственото осигурување е примарно изложено на ризик од потребата за 
болнички третман. Друштвото управува со ризикот преку медицинско следење 
со цел да се осигури дека тековните премии се во согласност со здравствената 
состојба на осигуреникот и неговата фамилијарна медицинска историја. 

Развој на штети  

Друштвото нема презентирано информација за развојот на штети т.е споредба 
меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично 
се разрешуваат во рок од една година.  

Концентрација на ризикот од осигурување 

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е 
концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден 
штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. 
Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, 
но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за 
Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека 
може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на 
осигурување. 

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што 
се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи 
или територии.  
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Концентрација на ризикот од осигурување (продолжение) 

(i) Географска и секторска концентарција 

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија. 

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна 
концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, 
старосен или друг аспект. 

(ii)   Концентрација од многу сериозни, ретки настани 

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие 
претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков 
настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото. 

Друштвото управува со овие ризици на следните начини: 

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за 
осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку 
очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот. 

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за 
реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – 
квотно реосигурување (quota share) и вишок на ризик (surplus) за класата имот 
како и вишок над покриеност на загуба (excess of loss) за класата одговорност 
кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од 
вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, 
како и трошоците и користите од истата. 

5.1. Финансиски ризик  

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, 
финансиските обврски, средствата од реосигурување, обрските за 
осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека 
приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се 
подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. 
Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, 
ликвидносниот ризик и кредитниот ризик. 

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за 
осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на 
Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа. 
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5.1. Финансиски ризик (продолжение) 

(i)   Каматен ризик 

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од 
портфолиото на вложувања. 

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори 
се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички 
инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен 
ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и 
обврзници). 

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно 
осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се 
некаматоносни. 

Заеднички обврски  

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со 
учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на 
моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. 
Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на 
пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со 
дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни 
возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на 
пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето. 
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5.  Управување со ризикот од осигурување и  финансискиот ризик (продолжение) 

        5.1. Финансиски ризик (продолжение) 

(i)   Каматен ризик (продолжение) 
Инструменти со фиксна каматна стапка 

31 декември 2014 година 
 

Вкупно

Инструмент
и со 

променлива 
каматна 
стапка

До 1 
месец

1 до 3 
месеци

3 месеци 
до 1 

година
1 до 5 
години

Повеќе од 
5 години

Некамато-
носни

 
Средства 

Финансиски вложувања 
- Финансиски вложувања кое се чуваат до 
достасување 277.000 - - - - 237.000 40.000 -

- Орочени депозити 280.965 - 20.000 45.000 130.965 85.000 - -
Средства за реосигурување во бруто 
техничките резерви 741.051 - - - - - - 741.051

Побарувања од работи на осигурување и 
реосигурување 183.724 - - - - - - 183.724

Останати побарувања 65.034 - - - - - - 65.034
Парични средства и парични еквиваленти 27.339 26.820 - - - - - 519

Обврски  
Бруто технички резерви 1.057.279 - - - - - - 1.057.279
Обврски по основ на реосигурување 169.856 - - - - - - 169.856
Обврски спрема осигуреници 9.808 - - - - - - 9.808
Останати обврски 66.106 - - - - - - 66.106

Неусогласеност на средствата и обврските 272.065 26.820 20.000 45.000 130.965 322.000 40.000 (312.720)
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5.  Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение) 

5.1. Финансиски ризик (продолжение) 

(i)   Каматен ризик (продолжение) 
Инструменти со фиксна каматна стапка 

31 декември 2013 година 
 

Вкупно

Инструменти 
со 

променлива 
каматна 
стапка

До 1 
месец

1 до 3 
месеци

3 месеци до 
1 година

1 до 5 
години

Повеќе 
од 5 

години
Некамато-

носни
Средства 

Финансиски средства 
- Должнички хартии од вредност чувани-до-
достасаност 172.897 - - - 7.897 165.000 - -

- Орочени депозити 290.478 - 10.000 35.000 199.478 46.000 - -
Средства од реосигурување 200.357 - - - - - - 200.357
Побарување по основ на осигурување и 
останати побарувања 145.147 - - - - - - 145.147

Останати побарувања 56.093 - - - - - - 56.093
Парични средства и паричен еквивалент 26.414 26.088 - - - - - 326

Обврски  
Резерви по договори за осигурување 484.745 - - - - - - 484.745
Обврски кон реосигурители 134.509 - - - - - - 134.509
Обврски по основ на осигурување 12.838 - - - - - - 12.838
Останати обврски 42.634 - - - - - - 42.634

Неусогласеност на средствата и обврските 216.660 26.088 10.000 35.000 207.375 211.000 - (272.803)
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5.  Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик 
(продолжение) 

5.1. Финансиски ризик (продолжение) 

(ii)   Кредитен ризик 

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена 
доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја 
контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши 
кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки. 

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да 
ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за 
осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на 
сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и 
останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број 
на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на 
кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по 
основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.  

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од 
реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни 
реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на 
политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја 
година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на 
кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата 
за реосигурување. 

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во 
однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во 
предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во 
домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат.  

Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано 
во табелата подолу: 

 
 2014 2013

Финансиски средства   
- Должнички хартии од вредност чувани-до-
достасаност 277.000 172.897

- Орочени депозити 280.965 290.478
- Средства од реосигурување 741.051 200.357
- Побарување по основ на осигурување и останати 
побарувања 183.724 145.147

- Останати побарувања 65.034 56.093
- Парични средства и паричен еквивалент 27.339 26.414
  
Вкупно 1.575.113 891.386
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5.  Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик 
(продолжение) 

5.1. Финансиски ризик (продолжение) 

(ii)   Кредитен ризик (продолжение) 

Должнички хартии од вредност претставуваат државни записи и обврзници 
издадени од Република Македонија. Фич - Кредит рејтинг агенцијата и го 
додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија во 2014 година. 
Поголем дел од орочените депозити на Друштвото на 31 декември 2014 
година се инвестирани во средни банки, а само еден депозит во голема банка. 
Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива 
пропишана од НБРМ. 

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, 
средствата од реосигурување, орочените депозити, државните записи и 
обврзници не се ниту достасани ниту обезвреднети.  

Најзначајниот дел од средствата од реосигрурување се побарувања од 
реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитнг 
рејтинг агенцијата.   

Структурата на доспеаноста на побарувањата по основ на осигурување е 
презентирана подолу: 

 

 
Бруто 

вредност

Исправка 
на 

вредноста
Сегашна 
вредност 

% на 
исправка

  
Недоспеани 66.462 - 66.462 -
0-30 дена 23.278 - 23.278 -
31-60 дена 15.406 1.541 13.865 10%
61-120 дена 18.791 5.825 12.966 31%
121-270 дена 14.788 7.542 7.246 51%
271-365 дена 2.662 1.890 772 71%
Над 365 дена 23.646 23.646 - 100%
  
31 декември 2014 165.033 40.444 124.589 24,51%
  
31 декември 2013 192.499 50.860 141.639 26,42%
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5.  Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик 
(продолжение) 

5.1. Финансиски ризик (продолжение) 

(ii)   Кредитен ризик (продолжение) 
 
Анализата на побарувањата по основ на регреси  е прикажана подолу: 
 
  

 
Бруто 

вредност

Исправка 
на 

вредноста
Сегашна 
вредност 

% на 
исправка

  
Недоспеани 31 - 31 -
0-30 дена 5 - 5 -
31-60 дена 1.950 195 1.755 10%
61-120 дена 37 12 25 31%
121-270 дена 510 260 250 51%
271-365 дена 4.729 3.358 1.371 71%
Над 365 дена 22.633 22.633 - 100%
  
31 декември 2014 29.895 26.458 3.437 88,50%
  
31 декември 2013 31.058 16.699 14.359 53,77%

(iii)  Валутен ризик 

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска 
валута и преку средствата и обврските во странска валута. 

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните 
курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра.  

Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на 
денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.Во табелите подолу е прикажана 
изложеноста на Друштвото на валутен ризик.  

Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и 
обврските, по валути: 
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5.  Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик 
(продолжение) 

5.1. Финансиски ризик (продолжение) 
(iii)  Валутен ризик (продолжение) 
 

31 декември 2014 МКД  ЕУР Вкупно
  
Вложувања 176.000 381.965 557.965
Дел за реосигурување во БТР - 741.051 741.051
Побарувања 186.120 62.639 248.759
Парични средства и парични еквиваленти 27.099 240 27.339
Вкупно средства 389.219 1.185.895 1.575.114
  
Бруто технички резерви 1.057.279 - 1.057.279
Обврски од непосредни работи на 
осигурување, соосигурување и 
реосигурување и останати обврски 74.245 171.524 245.769
Вкупно обврски 1.131.524 171.524 1.303.048
Нето вредност (742.305) 1.014.371 272.066

 
 

31 декември 2013 МКД  ЕУР Вкупно
  
Вложувања 423.397 39.978 463.375
Дел за реосигурување во БТР - 200.357 200.357
Побарувања 190.744 10.496 201.240
Парични средства и парични еквиваленти 25.287 1.127 26.414
Вкупно средства 639.428 251.958 891.386

Бруто технички резерви 484.745 - 484.745
Обврски од непосредни работи на 
осигурување, соосигурување и 
реосигурување и останати обврски 52.665 137.316 189.981
Вкупно обврски 537.410 137.316 674.726
Нето вредност 102.018 114.642 216.660
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5.  Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик 
(продолжение) 

5.1. Финансиски ризик (продолжение) 

(iv)  Ризик на ликвидност 

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со 
тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните 
обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на 
ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски 
средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или 
неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; 
или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од 
очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според 
предвидувањата. 

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните 
барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети 
од договорите за осигурување.  

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност 
која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги 
утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; 
определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува 
изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; 
концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на 
ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во 
однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат. 

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за 
супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното 
друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување 
треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на 
солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на 
штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ. 

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства 
во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на  ризикот и 
за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и 
потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат. 

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски  

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни 
групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната 
договорена достасаност е како што следи: 
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5.  Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик 
(продолжение) 

5.1. Финансиски ризик (продолжение) 
(iv)  Ризик на ликвидност (продолжение) 
 

31 декември 2014 
До 1 

година 
Од 1 до 3 
години 

Од 3  до 5 
години 

Од 5 до 
10 години 

Над 10 
години Вкупно

       
  
Вложувања 195.965 260.000 62.000 40.000 - 557.965
Дел за реосигурување во БТР 741.051 - - - - 741.051
Побарувања 248.759 - - - - 248.759
Парични средства и парични 
еквиваленти 27.339 - - - - 27.339

Вкупно Средства 1.213.114 260.000 62.000 40.000 -   1.575.114
 
 
Бруто технички резерви 1.057.279 - - - - 1.057.279
Обврски од непосредни 
работи на .осигурување и 
останати обврски и ПВР 245.769 - - - - 245.769

Вкупно Обврски 1.303.048 - - - - 1.303.048
 
Рочна неусогласеност (89.934) 260.000 62.000 40.000 - 272.066

 

 
 

31 декември 2013 
До 1 

година 
Од 1 до 3 
години 

Од 3  до 
5 години

Од 5 до 
10 години 

Над 10 
години Вкупно 

       
  
Вложувања 252.375 46.000 165.000 - - 463.375
Дел за реосигурување во 
БТР 200.357 - - - - 200.357

Побарувања 201.240 - - - - 201.240
Парични средства и 
парични еквиваленти 26.414 - - - - 26.414

Вкупно Средства 680.386 46.000 165.000 - - 891.386
  
  
Бруто технички резерви 484.745 - - - - 484.745
Обврски од непосредни 
работи на .осигурување и 
останати обврски и ПВР 189.981 - - - - 189.981

Вкупно Обврски 674.726 - - - - 674.726
  
Рочна неусогласеност 5.660 46.000 165.000 - - 216.660
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(v)  Управување со капиталот 
Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во 
однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на 
осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи .  
 
Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем 
еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност. 
 
Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се: 

 
 Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската 

регулативата; 
 Да ја покрие акумулираната загуба од претходни години; 
 Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го 

поддржи развојот на друштвото. 

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност 
согласно Законот за супервизија на осигурувањето.  

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се 
следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се 
пропишани согласно законската регулатива.  

Согласно пресметките за маргина на солвентност заклучно со 31 декември 
2014, минимален капитал кој треба да го поседува Друштвото е следниот: 

 
Маргина на солвентност 
 2014 2013 
 

Осигурување 
неживот

Осигурување 
неживот 

Маргина на солвентност 69.780 65.981 
Износ на гарантен капитал 184.444 184.534 
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(v)  Управување со капиталот (продолжува) 

Потребното ниво на маргина на солвентност за неживотно осигурување е 
прикажано подолу:  

Неживотно осигурување 
освен здравствено 

осигурување  

Тековна 
година 2014 

Тековна 
година 2013 

Бруто полисирана премија 1 703.263 676.227
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 0.18 2 110.667 110.720
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 0.16 3 14.152 9.778
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 18/300 4 - - 
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 16/300 5 - - 
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или 
[6]=[4] + [5]) 

6 
124.818 120.498

Бруто исплатени штети 7 353.128 302.436
Нето исплатени штети 8 147.803 165.603
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал) 9 0,50 0,55
Маргина на солвентност - метод стапка на премија 
([10]= [6]*[9]) 10 62.409 65.981
Референтен период (во години) 11 3 3
Бруто исплатени штети во референтниот период 12 972.014 804.173
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период 13 803.522 241.901
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот 
период 

14 
223.348 219.949

Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11]) 15 517.396 275.375
Бруто настанати штети < 7 милиони евра х 0,26 16 111.896 71.597
Бруто настанати штети > 7 милиони евра х 0,23 17 20.016 -
Бруто настанати штети < 7 милиони евра х 26/300 18 - -
Бруто настанати штети > 7 милиони евра х 23/300 19 - -
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20=[16] + [17] или 
[20]=[18] + [19] 

20 
131.912 71.597

Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= 
[20]*[9]) 21 65.956 39.204
Маргина на солвентност - метод стапка на штети (за 
работи на осигурување согласно член 75 став (4) од 
ЗСО 

 
3.824 2.275

Потребно ниво на маргина на солвентност  22 69.780 65.981
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(v)  Управување со капиталот (продолжува) 

 

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи: 

 

Иако согласно законските барања за пресметка на капиталот Друштвото не ја 
вклучува добивката за годината во пресметката на капиталот, бидејќи таа се 
вклучува само доколку износот е утврден од овластен ревизор, во табелата 
прикажана погоре е вклучена за пореална анализа на раководството.

Ознака Износ  
 

овен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8) I 288.904
платен акционерски капитал со исклучок на уплатениот 
ионерски капитал од кумулативни приоритетни акции I1 247.037
ремии од емитирани обични акции I2 -
аконски и статутарни резерви I3 26.919
ренесена нераспределена добивка I4 -
ераспределена добивка од тековната година I5 22.369
опствени акции кои ги поседува друштвото за 
урување 

I6 -
олгорочни нематеријални средства I7 -
ренесена непокриена загуба и загуба од тековната 
на I8 7.421
олнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не 
оголем од 50% од основниот капитал II -
платен акционерски капитал од кумулативни 
оритетни акции 

II1 -
ремии од емитирани кумулативни приоритетни акции II2 -
убординирани должнички инструменти II3 -
артии од вредност со неопределен рок на доспевање II4 -
пно основен и дополнителен капитал I.+II. III 288.904
ивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2) IV -
ИТАЛ I + II – IV V 288.904

ребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за 
ивотно осигурување) 

VI1 
69.780

итал VI3 288.904
антен фонд* VI4 184.444
ок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд 
= VI3 -VI4) VI5 104.460
ок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) 
днос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за 
штва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) 

VI6 
219.124
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6.  Објективна вредност 
Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна 
вредност:  

 Белешка
Заеми и 

побарувања
Чувани-до-

достасаност

Останата 
амортизирана набавна 

вредност
Вкупна сметковод-
ствена вредност 

Објективна 
вредност 

31 декември 2014    
Финансиски вложувања   
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување 20 - 277.000 - 277.000 277.000 

- Орочени депозити 20 280.965 - - 280.965 280.965 
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви 28 741.051 - - 741.051 741.051 
Побарувања  22,23 183.724 - - 183.724 183.724 
Останати побарувања 24 65.034 - - 65.034 65.034 
Парични средства и парични еквиваленти 26 27.339 - - 27.339 27.339 

 1.298.113 277.000 - 1.575.113 1.575.113 

Бруто технички резерви 28 - - 1.057.279 1.057.279 1.057.279 
Обврски по основ на реосигурување 30 - - 169.856 169.856 169.856 
Обврски спрема осигуреници 30 - - 9.808 9.808 9.808 
Останати обврски 30 - - 66.106 66.106 66.106 
 1.303.049 1.303.049 1.303.049 
31 декември 2013    

Финансиски вложувања   
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување 20 - 172.897 - 172.897 172.897 
- Орочени депозити 20 290.478 - - 290.478 290.478 
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви 28 200.357 - - 200.357 200.357 
Побарувања  22,23 145.147 - - 145.147 145.147 
Останати побарувања 24 56.093 - - 56.093 56.093 
Парични средства и парични еквиваленти 26 26.414 - - 26.414 26.414 

 718.489 172.897 - 891.386 891.386 

Бруто технички резерви 28 - - 484.745 484.745 484.745 
Обврски по основ на реосигурување 30 - - 134.509 134.509 134.509 
Обврски спрема осигуреници 30 - - 12.838 12.838 12.838 
Останати обврски 30 - - 42.634 42.634 42.634
 674.726 674.726 674.726 
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7.  Премии 

2014 

Бруто
полисирана

премија

Промена 
во бруто 

резерви за 
преносна 
премија

Пренесена 
премија на 

реосигурителите

Промена во
резерви за
преносна

премија на
реосигурите

-лите

Нето 
приходи 

од премија 
за 

осигурува-
ње

      
незгода 39.920 10.867 (24.811) (1.451) 24.525
здравствено 418 268 - - 686
каско моторни возила 66.295 (1.973) (31.106) 1.392 34.608
каско воздухоплови 74.105 (896) (10.644) - 62.565
каско пловни објекти 84 (6) - - 78
Карго 6.374 146 (1.413) - 5.108
имот од пожар и др.опасн. 19.271 617 (14.482) - 5.406
имот останато 141.741 (4.341) (112.682) (2.212) 22.506
АО (вкупно) 325.922 (11.818) (167.493) 5.304 151.914
одговорност воздухоплови 8.407 (1.168) - - 7.239
одговорност пловни oбјекти 175 8 - - 183
општа одговорност 9.340 19 (7.772) 74 1.661
гаранции 1.072 (127) - - 945
туристичка помош 10.139 (139) - - 10.000
Вкупно премии 703.263 (8.542) (370.403) 3.106 327.424

 

2013 

Бруто 
полисирана

премија

Промена 
во бруто 

резерви за 
преносна 
премија

Пренесена 
премија на 

реосигурителите

Промена во 
резерви за 
преносна 

премија на 
реосигурит-

елите

Нето 
приходи од 
премија за 
осигурува-

ње
   
незгода 66.034 (4.711) (26.758) 340 34.905 
здравствено 928 (360)   568 
каско моторни возила 54.803 (3.579) (19.651) 6.610 38.183 
каско воздухоплови 75.255 1.419 (16.535)  60.139 
каско пловни објекти 85 9   94 
Карго 5.625 (207) (1.694)  3.724 
имот од пожар и др.опасн. 21.629 (3.100) (10.717)  7.812 
имот останато 123.645 (5.069) (102.923) 6.701 22.354 
АО (вкупно) 300.485 (21.883) (160.195) 16.492 134.899 
одговорност воздухоплови 7.629 (561)   7.068 
одговорност пловни oбјекти 200 7   207 
општа одговорност 10.001 (980) (6.076) 2.084 5.029 
гаранции 281 (227)   54 
туристичка помош 9.627 1.696   11.323 
Вкупно премии 676.227 (37.546) (344.549) 32.227 326.359
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8.  Приходи од вложувања 
 
 2014  2013
   
Приходи од камати од орочени депозити во банки 12.148  12.858
Приходи од камати од државни записи и државни 
обврзници 10.761 

 
9.152

Приходи од камати од тековни сметки во банки 12  20
Останати приходи од вложувања 816  991
Позитивни курсни разлики 1.040  1.430
   
Вкупно приходи од вложувања 24.777  24.451
 

9.  Приходи по основ на провизии од реосигурување и останати 
осигурително технички приходи, намалени за реосигурување 
 
 2014  2013
   
Провизија од реосигурување и учество во добивка 90.985  63.830
Надомест за обработка на штети од неосигурани и 
непознати моторни возила од Гарантен фонд  656 

 
380

Надомест за обработка на услужно исплатени штети 
– провизија за управување од друштва за 
осигурување  963 

 

674
Останати осигурително технички приходи 3.647  4.580
   
Вкупно останати осигурително технички  
приходи 96.251 

 
69.464

10.  Настанати штети и користи 

 Општи договори за осигурување 

  Бруто  Реосигурување  Нето 
 2014 2013 2014 2013 2014 2013
    
Настанати, исплатени 
штети во тековната 
година 354.437 286.748  (205.325)  (136.833)  149.112 149.915

Промени во резервите 
за пријавени, 
неисплатени штети 536.649 (21.625) (537.588) (28.930)  (939) (50.555)

Промени во резервите 
за настанати, но 
непријавени штети 24.972 16.776 - -  24.972 16.776

Вкупно 916.058 281.899 (742.913) (165.763)  173.145 116.136
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10.  Настанати штети и користи (продолжение) 
 

2014 

Вкупно 
исплатен
и штети 

и 
користи

Промени во 
резервите 
за штети и 

користи

Учество на 
реосигу-

рителите во 
настана-

тите штети 
и користи 

Учество на 
реосигурите-

лите во 
резервите за 

штети и 
користи Нето 

 
Незгода 39.998 (9.818) (18.366) 1.830 13.644 
Здравствено 122 - - - 122 
каско моторни возила 39.985 (839) (19.671) (1.246) 18.228 
каско воздухоплови 11.126 489.447 (4.976) (489.447) 6.150 
каско пловни објекти - - - - - 
Карго 510 (101) (81) - 328 
имот од пожар и др.опасн. 6.862 3.829 (4.571) (3.797) 2.322 
имот останато 115.595 7.223 (88.075) (6.121) 28.623 
АО (вкупно) 137.771 68.414 (69.461) (38.807) 97.918 
одговорност воздухоплови - - - - - 
одговорност пловни oбјекти - - - - - 
општа одговорност 305 (71) (124) - 110 
туристичка помош 2.164 3.537 - - 5.701 

      
Вкупно 354.437 561.621 (205.325) (537.588) 173.145 

: 

2013 

Вкупно 
исплатен
и штети и 
користи

Промени 
во 

резервите 
за штети и 

користи

Учество на 
реосигу-
рителите 

во настана-
тите штети 
и користи 

Учество на 
реоси-

гурите-лите 
во резерви-

те за штети и 
користи Нето 

   
Незгода 54.600 (4.201) (25.248) 145 25.296 
Каско моторни возила 42.658 (5.910) (11.209) (446) 25.093 
Каско воздухоплови - - - - - 
Каско пловни објекти - - - - - 
Карго 827 101 - - 928 
имот од пожар и др.опасн. 5.346 (136) (2.367) - 2.843 
имот останато 42.338 164 (22.268) (6.288) 13.946 
АО (вкупно) 134.738 6.018 (75.741) (22.341) 42.674 
одговорност воздухоплови - - - - - 
одговорност пловни oбјекти - - - - - 
општа одговорност 1.606 (381) - - 1.225 
туристичка помош 4.635 (504) - - 4.131 
    
Вкупно 286.748 (4.849) (136.833) (28.930) 116.136 
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10.  Настанати штети и користи (продолжение) 
 

 2014 2013 
Коефициент Штети Трошоци Комбиниран Штети Трошоци Комбиниран 
    
Незгода 66,89% 20,94% 87,83% 70,12% 23,08% 93,20% 
Здравствено 17,10% 46,40% 63,50% - - - 
Каско моторни возила 52,03% 33,87% 85,90% 66,83% 25,83% 92,66% 
Каско воздухоплови 9,78% 70,21% 79,98% 0,00% 92,26% 92,26% 
Каско пловни објекти 0,00% 35,17% 35,17% 0,00% 75,12% 75,12% 
Карго 6,43% 60,97% 67,40% 24,61% 66,32% 90,92% 
имот од пожар и др.опасн. 43,56% 48,94% 92,49% 36,94% 51,97% 88,90% 
имот останато 124,62% 46,02% 170,64% 63,66% 26,27% 88,93% 
АО (вкупно) 70,43% 23,05% 93,48% 52,81% 38,27% 91,08% 
одговорност воздухоплови 0,00% 60,04% 60,04% 0,00% 89,04% 89,04% 
одговорност пловни oбјекти 0,00% 55,36% 55,36% 0,00% 48,16% 48,16% 
општа одговорност 6,96% 82,69% 89,65% 26,17% 64,10% 90,27% 
гаранции 0,00% 43,18% 43,18% - - - 
туристичка помош 57,70% 32,52% 90,22% 37,13% 53,93% 91,05% 
    
Вкупно                                  56,22% 37,28% 93,50% 44,27% 47,11% 91,38% 

 

11.  Трошоци за бонуси         

   2014  2013
    
Трошоци за бонуси  2.370  82
    
Вкупно  2.370  82

12.  Трошоци за стекнување   

  2014  2013
    
Провизија  56.212  53.102
Плати за продажбата  45.056  44.131
Останати трошоци за стекнување  11.155  7.584
Промена во одлoжените трошоци за 
стекнување  (512) 

 
1.631

Вкупно  111.912  106.448
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13.            Административни трошоци 

  2014  2013
    
Трошоци за вработените  19.800  17.996
Трошоци за закупнини  18.183  16.762
Трошоци за телекомуникации  6.599  7.103
Амортизација на материјални средства  5.474  6.876
Трошоци за стручно усовршување  4.354  4.445
Трошоци за услуги на физички лица   -  1.216
Останати административни трошоци  44.675  35.200
Вкупно  99.085  89.598

14.            Трошоци од вложувања 
  2014  2013
    
Негативни курсни разлики  767  3.689
Вкупно  767  3.689

15.            Останати законски трошоци за осигурување 
  2014  2013
    
Учество во Гарантниот фонд на 
Националното Биро   12.747 

 
11.711

Противпожарен придонес  8.726  7.115
Финансирање на супервизорски орган 
и Националното Биро  7.927 

 
7.679

ФЗОМ  2.928  3.089
Останати трошоци   7.100  5.835
Вкупно    39.428  35.429

16.             Вредносно усогласување на побарување по основ на премија 
 2014  2013
   
Обезвреднување на побарувањата по основ на 

премија (12.128)  21.890
Вкупно (12.128)  21.890
 

17.             Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања  
 2014  2013
   
Обезвреднување на побарувањата по основ на 

регреси 11.061  10.160
Останати финансиски и други расходи 5.068  8.887
Вкупно 16.129  19.047
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18.  Даноци 

Признаен во билансот на успех 

Усогласување со применетата  даночна стапка 

Во илјади денари 2014 2014 2013 2013
  
Добивка пред оданочување % 25.962 % 34.838
  
Данок од добивка 10,00% 2.596 0,00% -
Непризнаени расходи 4,36% 1.132 1,80% 626
Даночни олеснувања (0,52%) (135)  
  
 13,84% 3.593 1,80% 626
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19.  Недвижности, опрема и останати средства 

 
Градежни 

објекти
Опрема и 

мебел 
 

Вкупно
   
Набавна вредност   
На 1 јануари 2013 1.295  48.588  49.883 
Зголемување -  8.212  8.212 
На 31 декември 2013 1.295  56.800  58.095 
      
На 1 јануари 2014 1.295  56.800  58.095 
Зголемување -  11.239  11.239 
Намалување -  (1.797)  (1.797) 
На 31 декември 2014 1.295  66.242  67.537 
      
Амортизација      
На 1 јануари 2013 3  32.333  32.336 
Амортизација за годината (Белешка 13) 28  6.848  6.876 
На 31 декември 2013 31  39.181  39.212 
      
На 1 јануари 2014 31  39.181  39.212 
Амортизација за годината (Белешка 13) 28  5.446  5.474 
Намалување -  (1.797)  (1.797) 
На 31 декември 2014 59  42.830  42.889 
      
Сметководствена вредност 

    
 
 

На 31 декември 2013 1.264  17.619  18.883 
На 31 декември 2014 1.236  23.412  24.648 

На 31 декември 2014 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема 
под залог (2013: нема).  

20.            Вложувања во заеднички контролирани ентитети 
 2014  2013
   
Депозит во Националното Биро за Осигурување 17.279  16.856
Вкупно   17.279  16.856
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20.            Вложувања во заеднички контролирани ентитети (продолжува) 

Депозитот во Националното Биро за Осигурување претставува депозит за 
членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на 
осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за Осигурување 
е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни 
компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при 
меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите 
пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се 
чуваат на  посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да 
го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со 
осигурување на моторни возила. 

21.            Останати финансиски вложувања 
 2014  2013
   
   
Депозити  280.965  290.478
Финансиски вложувања кои се чуваат до 

доспевање 277.000  172.897
   
Вкупно   557.965  463.375

Должнички хартии од вредност чувани-до-доспевање 

 2014  2013
   
   
Државни обврзници 277.000  165.000
Државни записи -  7.897
 277.000  172.897

   
Котирани -  172.897
Некотирани 277.000  -
Вкупно   277.000  172.897

22.            Тековни даночни средства 
 2014  2013
   
Повеќе платен данок  95  251
Вкупно 95  251
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23.            Побарувања по основ на осигурување  

  2014  2013
   
Побарувања од осигуреници 165.033  192.499
Минус: исправка на вредноста  (40.444)  (50.860)
Вкупно 124.589  141.639

Движењето на исправкaта на вредноста во текот на годината е како што следи: 

 2014  2013
    
На 1 јануари:  50.860  29.135
(Oслободување)/дополнителна 
исправка на вредност:   (7.887)  21.890

Отписи  (2.529)  (165)
На 31 декември   40.444  50.860

24.            Побарувања од работи на реосигурување 

  2014  2013
   
Побарување од друштва за реосигурување по 

основ на учество во надомест на штети од 
реосигурување 59.135  3.508

Вкупно 59.135  3.508

25.  Останати побарувања 

  2014  2013
   
Побарувања по основ на регрес 65.933  31.057
Побарувања од друштва за осигурување по 

основ на исплатеништети - услужни штети во 
странство 3.495  6.975

Побарувања од Националното Биро 4.805  11.306
Побарувања од друштва за реосигурување по 
основ на провизија од реосигурување 9  12

Побарувања по основ на финансиски 
вложувања 14.402  17.687

Останати побарувања  2.847  5.753
 91.491  72.790
Минус: исправка на вредноста по основ регреси (26.457)  (16.697)
 
Вкупно побарувања 65.034  56.093
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25.  Останати побарувања (продолжува) 

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи: 

 2014  2013
    
На 1 јануари:  16.697  6.537
Признаена исправка на вредност:     
Исправка на вредноста по основ 
регреси (белешка 17) 11.061  10.656
Отпис на побарување по основ на 
регреси (1.301)  (496)
На 31 декември   26.457  16.697

26.  Одложени трошоци за стекнување 

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на проценетиот 
рок на договорот на кој се однесуваат.  

  2014  2013
    
Одложени трошоци за запишани премии на 
почетокот на периодот  15.828  17.459

Движење на одложените трошоци за 
стекнување   512         (1.631)

Одложени трошоци за запишани премии на 
крајот на периодот  16.340  15.828

27.  Парични средства и парични еквиваленти 
 2014  2013
   
Парични средства во банки 25.776  21.375
Парични средства во благајна 519  326
Останати парични еквиваленти 1.044  4.713
Вкупно 27.339  26.414
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28. Капитал и резерви 

Акционерски капитал  
 Обични акции 
Во број на акции 2014  2013
   
На 1 јануари - целосно платени 403.400  403.400
На 31 декември - целосно платени 403.400  403.400

 

На 31 декември 2014 година одобрениот акционерски капитал се состои од 
403.400 (2013: 403.400) обични акции со номинална вредност од ЕУР 10 по 
акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде 
објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент 
од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се 
исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции 
носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, 
односно ликвидационата маса. 

Акционерската структура на Друштвото е: 

 
% од акциите со право на 

глас 

Виена Иншуренс Груп АГ ВинерВерсихегунг 
Груп(VIENNA INSURANCE GROUP AG 
WinnerVersicherungGruppe) 100% 

Дивиденди 

По денот на изготвување на билансот на состојба Надзорниот  одбор на 
Друштвото во согласност со утврденото право според законските прописи 
донесе предлог одлука за распоред на дел од добивката за исплата на 
дивиденда во износ од МКД 8.470.590,00, односно 21 денар по акција.
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29. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување 

 2014 2013 

 Бруто
Реосигу-
рување Нето Бруто 

Реосигу-
рување Нето

  
Пријавени штети  647.334 (643.865) 3.469 108.313 (106.277) 2.036
Настанати, но 

непријавени штети 158.903 - 158.903 133.932 - 133.932
Преносна премија  251.042 (97.186) 153.856 242.500 (94.080) 148.420
 1.057.279 (741.051) 316.228 484.745 (200.357) 284.388

(i)  Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување: 

31 декември 2014 

Осигуру-
вање од 
незгода

Осигурување 
на моторни 

возила и 
воздухоплови 

Одговор-
ност кон 

трети 
лица

Осигуру
вања на 

имот

Осигуру-
вање на 
стока во 
превоз Патничко Вкупно 

   
Резервирања за преносна премија 16.568 29.770 162.735 39.339 391 2.239 251.042 
Преносна премија за реосигурителот (2.696) (8.002) (62.345) (24.143) - - (97.186) 
Нето преносна премија (намалена за 
преносната премија за 
реосигурителот)  13.872 21.768 100.390 15.196 391 2.239 153.856 

        
Резерви за штети 36.990 503.179 226.873 33.399 - 5.796 806.237 
Пренесен дел на реосигурителот (14.293) (491.139) (112.426) (26.006) - - (643.865) 
Нето резерви за штети (намалена за 
пренесениот дел на реосигурителот) 22.697 12.040 114.447 7.393 - 5.796 162.372 
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29. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение) 

(i)  Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение) 

31 декември 2013 

Осигуру-
вање од 
незгода

Осигурув
ање на 

моторни 
возила и 
воздухоп

лови

Одговор-
ност кон 

трети 
лица

Осигуру
вања на 

имот

Осигуру-
вање на 
стока во 
превоз Патничко Вкупно 

  
Резервирања за преносна премија 27.702 26.896 149.758 35.507 537 2.100 242.500 
Преносна премија за реосигурителот (4.147) (6.610) (57.041) (26.282) - - (94.080) 
Нето преносна премија (намалена за 
преносната премија за 
реосигурителот)  23.555 20.286 92.717 9.225 537 2.100 148.420 

        
Резерви за штети 44.438 14.571 158.459 22.418 100 2.259 242.245 
Пренесен дел на реосигурителот (16.123) (446) (73.619) (16.089) - - (106.277) 
Нето резерви за штети (намалена за 
пренесениот дел на реосигурителот) 28.315 14.125 84.840 6.329 100 2.259 135.968 
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29. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување 
(продолжение) 

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување 
(продолжение) 

Резерви за штети 
 2014 2013 

 Бруто
Реосигу-
рување Нето Бруто 

Реосигу-
рување Нето

  
Состојба на 1 јануари         242.245 (106.277) 135.968 247.177 (77.347) 169.830
Пријавени,но 
неиспалатени штети 539.020 (537.588) 1.432 (21.708) (28.930) (50.638)

Настанати, но 
непријавени штети 24.972 - 24.972 16.776 - 16.776

Состојба на 31 
декември 806.237 (643.865) 162.372 242.245 (106.277) 135.968

Преносна премија 
 2014 2013 

 Бруто  
Реосигу-
рување Нето Бруто  

Реосигу-
рување Нето

      
Состојба на 1 јануари 242.500 (94.080) 148.420 204.954 (61.853) 143.101
Полисирана премија во 
тековната година  703.263 (370.403) 332.860 676.227 (344.549) 331.678

Заработена премија во 
тековната година (694.721) 367.297 (327.424) (638.681) 312.322 (326.359)

Состојба на 31 
декември 251.042 (97.186) 153.856 242.500 (94.080) 148.420

 

30. Останати резерви 
 2014  2013
   
Резерви за вработени 1.402  1.402
Резерви за судски спорови 6.885  -
Вкупно 8.287  1.402
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31. Обврски  
 2014  2013
   
Обврски по основ премија за реосигурување 169.856  134.509
Обврски по штети 9.808  12.838
Обврски кон добавувачи 19.065 8.419
Обврски за провизија по основ на работи на 

застапување и посредување во осигурувањето 6.539  7.555
Обврски по основ на противпожарен придонес и 
придонес за безбедност во сообраќајот 24.655 15.925
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на 

неосигураниинепознати моторни возила 2.073  1.832
Обврски за плати 7.094 5.870
Останати обврски  48.328 3.573
Вкупно 284.417 190.521

32. Потенцијални и преземени обврски 

Судски спорови 

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски 
постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Бидејќи не е 
практично да се предвиди или утврди крајниот исход за сите нерешени или 
потенцијални судски спорови, раководството не верува дека крајниот исход од 
овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на 
Друштвото. 

33. Усогласеност со законската регулатива 

Согласно Законот за супервизија, Друштвото е должно да вложува средства во 
висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2014 година, 
техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување 
изнесуваат МКД 316.228 илјади (2013: МКД 284.389 илјади), а вкупните 
вложени средства изнесуваат МКД 316.228 илјади (2013 МКД: 284.389 илјади). 

34. Трансакции со поврзани лица  

Матично и основно матично претпријатие 

Друштвото е во целосна сопственост на VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Winner Versicherung Gruppe, кое е матично и основно матично претпријатие.  

Трансакции со Матичното претпријатие и подружници на Матичното 
претпријатие 

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Матичното претпријатие и  
подружинците на Матичното претпријатие во текот на годината биле како што 
следи: 
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34. Трансакции со поврзани лица (продолжува) 

Трансакции со Матичното претпријатие и подружници на Матичното 
претпријатие 
 2014 2013
   
Побарувања по основ на осигурување и останати 
побарувања 84.903 46.354

Обврски по основ на реосигурување 77.917 94.720
Пренесена премија на реосигурителите 318.514 297.924
Приходи од провизии и надомести 90.959 63.830
Настанати штети и користи 204.607 136.538

Трансакции со клучниот менаџерски персонал  

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, 
вклучени во Административни трошоци (види белешка 13) се како што 
следува: 

 2014  2013
   
Краткорочни користи за вработените 12.080  10.575
 12.080  10.575

35. Последователни настани 

По датумот на изготвување на Билансот на состојба, не се случиле 
материјални настани коишто би требало да се објават во финансиските 
извештаи. 

 



 

  

Годишен 
извештај за 
работењето  



 

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА  
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР – ВИЕНА 

ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, Фебруари 2014 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА  
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР – ВИЕНА 

ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
  
1. ВОВЕД 
Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје (во 
понатамошниот текст: Друштвото), во континуитет покажува добри резултати и 
исклучително успешната 2013-та година беше мотив да се подготви план за работа за 
2014 година, кој ќе биде амбициозен во однос на бруто полисираната премија, но и во 
останатите аспекти на работењето, со што ќе се продолжи континуираниот раст и развој 
на друштвото и позитивните резултати кои се остваруваат во последните 6 (шест) 
години. 
На крајот на 2013 година имајќи ги во предвид резултатите од тековната деловна 
година, како и предвидувањата за развојот на осигурителниот пазар и вкупната 
економија во Република Македонија, Надзорниот одбор одобри План за работа во 2014 
година со кој ќе се предвиди нов раст на бруто полисираната премија, но истовремено и 
ќе се подобруваат резултатите на Друштвото во делот на решавањето на штетите, ќе се 
овозможи адекватна резервација, ќе се обезбеди соодветно реосигурување и што е 
најважно, ќе се подобрат сите услуги кои им ги нудиме на нашите осигурениците, а на 
крајот на годината ќе се оствари профит со кој ќе се покрие во целост загубата 
направена пред 6 години и за првпат во историјата на друштвото ќе се овозможи и 
исплата на дивиденда.  
Вака амбициозно поставениот план, се базираше на веќе добро етаблираниот бренд на 
Друштвото, прецизно поставените цели и беспрекорно планираните активности, но пред 
се на огромната посветеност и амбициозност на сите вработени во Друштвото, кои со 
својата желба за успех и вложениот труд, докажаа дека се способни да ги остварат сите 
поставени цели. 
 

2. ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАР  
На осигурителниот пазар во Република Македонија во текот на 2014 година, работеа 11 
компании за неживотно осигурување и 4 компании за животно осигурување, а работеа и 
30 осигурително брокерски друштва, 10 друштва за застапување во осигурување, како и 
1 банка која има дозвола за продажба на животно осигурување.  
ВИНЕР има склучено договори за соработка и има развиени деловни врски со најголем 
број на осигурително брокерски друштва кои активно продаваат неживотно 
осигурување, а има и соработка и со 2 друштва за застапување.  
 
3. БРУТО ПОЛИСИРАНА ПРЕМИЈА 
Планот на друштвото во однос на бруто полисираната премија беше да се зголеми 
премијата во оние класи каде продуктите имаат позитивен технички резултат, а да се 
изврши квалитативна селекција на клиенти во однос на оние класи со негативен 
технички резултат, а се со цел да се постигне подобрување на резултатите и на тие класи 
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на осигурување. Планот предвидуваше бруто полисирана премија во износ од 680 
милиони денари. 
 
Друштвото во првиот квартал од 2014 година оствари бруто полисирана премија од 
276.962.016 денари односно имаше подобрување од 13% во однос на резултатите на 
Друштвото во истиот период во 2013 година. 
 
        Бруто полисирана премија – ВИНЕР Q1/2014 

  (in Tsd. MKD) 

Actual 
Change  

(2014/2013) 

  
 

1-3 2013 1-3 2014 Absolut in % 

01 Accident insurance 21.678 15.945 -5.733 -26% 

02 Land vehicle casco insurance 21.615 28.707 7.092 33% 

03 Rail vehicle casco insurance 0 0 0 0% 

04 Aircraft casco insurance 64.445 64.465 20 0% 

05 Marine casco insurance 0 0 0 0% 

06 Transport insurance 705 1.884 1.179 167% 

07 Fire and natural hazard insurance 6.170 5.267 -904 -15% 

08 Other property insurance  54.622 82.900 28.278 52% 

09 Land vehicle MTPL 65.154 66.435 1.281 2% 

10 Carrier TPL Insurance 815 2.079 1.264 155% 

11 Aircraft liability insurance 4.390 4.180 -210 -5% 

12 Marine liability insurance 43 37 -6 -14% 

13 General liability insurance 2.646 2.680 35 1% 

14 Credit insurance 0 0 0 0% 

15 Guarantee insurance 0 573 573 0% 

16 Several financial losses 0 0 0 0% 

17 Legal expenses insurance 0 0 0 0% 

18 Assistance insurance travel 2.673 1.810 -864 -32% 

 

Total 

244.957 276.962 32.006 13% 
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Согласно бруто полисираната премија друштвото во првиот квартал е на второто место 
на пазарот. 
 
Бруто полисирана премија на 31.03.2014 година 
                                                                                                                                                                                             in Tsd. MKD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Растот на бруто полисираната премија продолжи согласно планираното и во вториот 
квартал во 2014 година. Друштвото на 30.06.2014 година имаше 12,5% удел на пазарот 
односно 449.692.673,00 денари бруто полисирана премија, што е подобрување за 7% во 
однос на истиот период во 2013 година. Значително зголемување на бруто 
полисираната премија во вториот квартал на 2014 во однос на 2013 година има во Каско 
осигурувањето, Имотно осигурување и Авио одговорност, додека поради неадекватна 
актуелна премија е намалена продажбата на осигурувањето од незгода. 
 
Бруто полисирана премија на 30.06.2014 година 
                                                                                                                                                                                                        in Tsd. MKD 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Insurance Company GWP Q1/2014 Reinsurance premium  Q1/2014 
1 TRIGLAV  295.529  78.968  
2 WINNER  276.962  99.740  
3 OSIGURUVANJE MAKEDONIJA  219.300  69.784  
4 UNIQA  211.968  52.948  
5 EVROLINK 206.049  73.833  
6 SAVA 149.743  35.266  
7 OSIGURITELNA POLISA 144.674  35.490  
8 EVROINS  94.433  14.946  
9 ALBSIG 76.854  9.200  
10 CROATIA NON LIFE  71.388  13.682  
11 INSING  39.935  0  
Source: Insurance Supervision Agency 

Insurance Company GWP Q2/2014 Reinsurance premium  Q2/2014 
1 TRIGLAV  600.518  125.734  
2 OSIGURUVANJE MAKEDONIJA 528.632 116.751  
3 WINNER  449.693  197.104  
4 EVROLINK 381.822  101.743 
5 UNIQA  349.395  57.122  
6 SAVA 330.460  47.651  
7 OSIGURITELNA POLISA 309.002  57.371  
8 EVROINS  228.342 30.178 
9 ALBSIG 181.169  9.200  
10 CROATIA NON LIFE  147.137  17.332  
11 INSING  86.557  7.176  
Source: Insurance Supervision Agency 
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Континуираниот раст на бруто полисираната премија на Друштвото продолжи и во 
третиот квартал од 2014 година. Согласно планираното Друштвото на крајот на третиот 
квартал во 2014 година оствари бруто полисирана премија од 586.340.815,00 денари и 
се наоѓа на третото место на пазарот.  
 
Бруто полисирана премија на 30.09.2014 година 
                                                                                                                                                                                                        in Tsd. MKD 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Последниот квартал во 2014 година ја заокружи успешната работа на друштвото и во 
однос на планираната бруто полисирана премија го надмина поставениот план. На 
крајот на годината друштвото имаше 703.262.670,00 денари бруто полисирана премија 
што претставуваше 3,4% зголемување во однос на планот за 2014 година и 4% 
зголемување во однос на истиот период во 2013 година. На крајот на годината 
друштвото имаше избалансирано портфолио и стратешки стурктурирана премија за 
осигурување која ќе биде одлична подлога постигнување на уште подобри резултати во 
2015 година. 
Во однос на вкупниот пазар, Друштвото на крајот на 2014 година имаше 10,43% од 
вкупниот осигурителен пазар и согласно бруто полисираната премија е на трето место 
на пазарот. 
 
Бруто полисирана премија на 31.12.2014 година 
                                                                                                in Tsd. MKD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insurance Company GWP Q3/2014 Reinsurance premium  Q3/2014 
1 TRIGLAV  892.495  177.230  
2 OSIGURUVANJE MAKEDONIJA 701.141  190.225 
3 WINNER  586.341  288.007  
4 EVROLINK 537.089  115.882 
5 SAVA 521.315  66.850 
6 UNIQA  507.878  60.714  
7 OSIGURITELNA POLISA 476.649  68.325  
8 EVROINS  388.993 46.179  
9 ALBSIG 291.294  9.200  
10 CROATIA NON LIFE  243.167  22.415  
11 INSING  143.242  9.262 
Source: Insurance Supervision Agency 

Insurance Company GWP Q4/2014 
1 TRIGLAV  1.144.928  
2 OSIGURUVANJE MAKEDONIJA 867.763 
3 WINNER  703.263   
4 EVROLINK 696.008  
5 SAVA 666.646  
6 UNIQA  629.069  
7 OSIGURITELNA POLISA 611.660  
8 EVROINS  511.404 
9 ALBSIG 382.236  
10 CROATIA NON LIFE  336.707  
11 INSING  191.410  
Source: National Insurance Birou 
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4. ШТЕТИ 
Во текот на 2014 година Друштвото работеше согласно поставениот принцип на брзо, 
ефикасно и правично решавање на штети, принцип кој се спроведува во последните 6 
години и кој допринесе за значајно подобрување на резултатите во делот од 
работењето на Друштвото поврзан со решавањето и исплата на штети.  
На крајот на првиот квартал друштвото имаше Gross loss ratio од 44,7% и Net loss ratio од 
44,3%. Друштвото контунуирано продолжи со динамиката на решавање на штетите и 
притоа заклучно со 30.06.2014 година постигна Gross loss ratio од 57,1% додека Net loss 
ratio-то изнесуваше 43,1%. 
Во третиот квартал Друштвото се соочи со неочекувано високи штетни настани но и 
покрај тоа се одржа темпото на брзи и ефикасно решавање на штети, а се продолжи и со 
редовна исплата на штетите. На крајот на кварталот Gross loss ratio-то изнесуваше 
168,7% додека Net loss ratio-то изнесуваше 56,8%.  Врз овие резултати влијание имаа 
неколкуте XL настани но динамиката на решавање на штетите уште повеќе се засили. 
Како и во претходните три квартали, четвртиот квартал се карактеризира со брзо 
решавање на пријавените штети а притоа годината се заврши со Gross loss ratio од 
133,4% и Net loss ratio од 56,2%.  
 
Друштвото во целост се придржуваше на планот за работа во делот за штети, но вториот 
и третиот квартал се карактеристични по тоа што Друштвото се соочи со неколку 
поголеми штетни настани кои ја зголемија бројката на исплатени и резервирани штети 
што ќе влијаат на резултатите на друштвото и на измена на очекуваните резултати во 
делот на штетите.    
 
5. ТРОШОЦИ 
Трошоците на Друштвото во текот на годината соодветствуваа со Планот одобрен од 
страна на Надзорниот одбор, но и со сите околности поврзани со работата на 
друштвото. На крајот на годината Друштвото имаше минимално зголемување на 
трошоците, пред се во делот на провизијата. Ваквото зголемување е настанато поради 
зголемената бруто полисирана премија и зголемената наплата.  
Друштвото заклучно со 31.12.2014 година имаше Gross cost ratio од 30,67% и Net cost 
ratio од 37,28%.  
 
6. ВРАБОТЕНИ  
Во текот на 2014 година, Друштвото имаше стабилна стуктура на вработени и годината ја 
заврши со 173 вработени лица, од кои 40 лица се вработени во администрација (18 во 
секторот за штети) и 133 вработени лица во продажба. Планот за фокус на продажба и 
формирање на стручна и компететна администрација се спроведуваше во целост во 
текот на 2014 година, што резултираше со одлични резултати во работењето. 
Друштвото вршеше континуирана доквалификација на вработените и целосно се 
фокусираше на развивање на сопствените капацитети со цел преку користењето на 
сопствениот потенциал да се подигне нивото на работењето на Друштвото.  
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7. РЕОСИГУРУВАЊЕ 
Друштвото на крајот на 2013 година усвои, а Надзорниот одбор одобри Програма за 
реосигурување за 2014 година, што во целост беше спроведена. Програмата за 
реосигурување како и сите склучени договори за реосигурување се во согласност со 
одредбите за реосигурување од Законот за супервизија на осигурување, Подзаконските 
акти на Агенцијата за супервизија на осигурување поврзани со реосигурување, како и со 
строгите реосигурителни стандарди на ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП (ВИГ).  
Ниту еден договор за реосигурување не е склучен без одобрување на Секторот за 
реосигурување на ВИГ и со реосигурувачи кои се надвор од сигурносната листа на ВИГ. 

 
8. ПОБАРУВАЊА 
Побарувањата на друштвото во текот на 2014 година редовно беа класифицирани 
согласно сите сметководствени стандарди, а Друштвото посвети големо внимание на 
наплата на сите доспеани побарувања. 
За да се овозможи беспрекорната услуга на клиентите и осигурениците, Друштвото 
соодветно се грижеше за своите интереси односно соодветно се грижеше за наплатата 
на премијата. Во најголема мера премијата се плаќаше навремено, а за онаа премија 
која беше ненавремено платена во 2014 година се процесуирани 1215 предмети за 
наплата на должна премија, преку надлежните судови и нотари, а се наплатени вкупно 
26.288.586,00 денари должна премија. Дополнително на ова Друштвото редовно 
поведуваше регресни постапки, и во 2014 година се водени 85 регресни постапки, а 
наплатени се врз основа на регресни постаки 8.029.289,00 денари. 
 
9. КАПИТАЛ И СОЛВЕНТНОСТ 
Друштвото во 2014 година во целост ги исполнуваше потребните критериуми за капитал 
и маргина на солвентност, и во ниту еден момент не беше загрозена ликвидноста. 
Средствата од акционерскиот капиталот на друштвото и средствата кои ги покриваат 
техничките резерви се инвестирани согласно прописите од Законот за супервизија на 
осигурување, Подзаконските акти на Агенцијата за супервизија на осигурување, 
Правилниците на Друштвото, како и правилата на ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП.  
Друштвото пласирањето на средствата го врши на начин кој ќе овозможи највисок 
можен приход, како и пристапност до средствата заради исполнување на обврските.  

 
10. ИНВЕСТИЦИИ 

Планот за инвестиции во 2014 година Друштвото целосно го спроведе и во текот на 
годината, согласно планираниот распоред во целост ги изврши планираните 
инвестиции. 
 

11. РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ 
 

11.1. УПРАВЕН ОДБОР 
Управниот одбор во текот на 2014 година одржа 66 седници на кои се дискутираа 
прашања од надлежност на Управниот одбор. Во целост беа извршени сите обврски кои 
ги има Управниот одбор согласно Законските прописи, Подзаконските акти, Статутот на 
Друштвото, Внатрешните акти и Правилата за работа на ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП.  
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Мандатот на членот на Управниот одбор м-р Дејан Михајлов беше продолжен на 
17.10.2014 година, а на 26.11.2014 година Агенцијата за супервизија на осигурување 
донесе решение за согласност за вршење функција член на орган на управување со што 
формално се затвори продолжувањето на мандатот кој е со траење до 16.04.2016 година. 
Управниот одбор е во состав: 

1. д-р Зоран Нарашанов – Претседател на Управен одбор 
2. м-р Дејан Михајлов – член на Управен одбор 
3. Насер Зенку – член на Управен одбор 

 
11.2. НАДЗОРЕН ОДБОР 

Во 2014 година Надзорниот одбор во целост ги исполни своите обврски согласно 
Законските прописи, Статутот на Друштвото и Правилата на ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП. 
Одборот одржа 4 редовни седници, а усвои и две одлуки без одржување на состанок 
односно со допишување. До единствениот акционер и до Собранието на акционери, 
Надзорниот одбор навремено ги достави сите документи за чие изготвување или 
одобрување е одговорен. 
Во текот на годината во два наврати беше менуван бројот на членови на Надзорниот 
одбор и неговиот состав, а беше назначен и нов Претседател на Надзорниот одбор. Од 
Надзорниот одбор во текот на 2014 година си заминаа Франц Козина и Ханс Раумауф, 
додека за нови членови беа назначени: Зоран Димов, Петер Хефингер и Румен Јанчев, а 
Петер Хефингер е назначен и за нов Претседател на Надзорниот одбор. 
Надзорниот одбор е во состав: 

1. Петер Хефингер – Претседател на Надзорен одбор 
2. Михаел Хак – член на Надзорен одбор 
3. Реинхард Гојер – член на Надзорен одбор 
4. Зоран Димов – член на Надзорен одбор 
5. Румен Јанчев – член на Надзорен одбор 

 
11.3. СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 

Во текот на 2014 година беа одржани вкупно 3 собранија на акционери од кои две се 
вонредни, а едно е редовното годишно собрание. 
Собранието на акционери во работењето ги изврши сите законски и статутарни обврски 
усвојувајќи ги актите за кои е одговорно. На двете вонредни собранија по барање на 
Единствениот акционер и Управниот одбор беа усвоени одлуки за измени на Статутот и 
назначување на нови членови на Надзорниот одбор, додека на Годишното собрание на 
акционери беа усвоени Годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај 
за работа на Друштвото во претходната година и одлуката за распределба на добивката, 
беше одобрен извештајот за работа на внатрешната ревизија, работата на Управниот и 
Надзорниот одбор, а беше назначен и надворешен ревизор на друштвото за 2014 
година.  
Измените на Стаутуот беа воглавно со цел да се усогласи со измените во законската 
регулатива и да се подобри функционалноста на работењето. 
 
 
 





 

  

Неревидирана 
годишна сметка 
 



   
 

 

Неревидирана годишна сметка  
 

Годишна сметка на Друштвото се состои од биланс на состојба на 31 декември 2014 
година  и биланс на успех за годината тогаш завршена. 

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во “Правилникот за 
формата и содржината на годишната сметка за осигурителни и реосигурителни 
друштва” (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Македонија.  

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува 
од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во 
согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски 
извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од биланс 
на состојба и биланост на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните 
финансиски извештаи. 

 
Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не 
беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за 
истата. 
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Bo peocrrypyaarue/perpoqecnja

flpoueHa Bo p*epBara 3a npeHocHa
npevrja

flpoueHa ao 6pyro pe3epBara 3a npe-
HocHa nperuuja-4en 3a coocr,rrypyBalbe

fllporuena ao 6pyro pe3epBara 3a npe-
HocHa npeurja-4en 3a peocurypyBaFbe

(eo 4eHapr)

,'.1^tr..ii l/| .n"u 
"' 

"1Vl axegox ra ja 6h po" . C Ko nie



Crpana 2

PeA.
6poi no3nqHJA Osnaxa

xil AOfl

l,l3HOC
TexoeHa roAuHa Ilpenro4na roAHHta

2 3 4 5
11.

(212+219+2291 2 1 1
) t4 4 0 II

u
hft 2 'l L, ) I' 1

12. Ilpnxo4r ofl BnoxyBaba
BO flpyutrBa Bo rpyna
(',21 3+ 21 4+ 21 5+ 21 6 +217 + 21 Bl 2 1 2

13. l-lpuxo4ra oA KaMarh oA ApyrlrBa
BO r|pyna 2 1 3

14. l-lpuxo4ra oA KypcHr4 pa3flLtKt4 oA
Flp)'rrTBa Bo rpyna 2 1 4

15. flpuxo4ra oA At4Bh4eHAh oA ApyrxrBa
BO rpyna 2 1 tr

16. FlepeanrsrpaHr 4o6neKh oA cBeAy-
Babe Ha o6jexrusna Bpe4Hocr Ha
BncrxyBaFba Bo ApyrurBa Bo rpyna 2 1 6

17. P een rer pa an 4o6naxu (xanrran Ha

,qo6rnexa) oA npo4ax6a na Bnoxy-
B€tH:? BO ApyllTBa BO rpyna 6

2 1 7

18. Clclanarn nphxoAt4 oA BnoxyBaFba
BO llpyllrrBa Bo rpyna 2 1 I

19. Ilplrxoglr ofl ocraHarn BnoxyBa$a
(2t2ll+221+222+ZZg+ZZ+l 2 1 I L

,1 2
I

n
7 c t4 1-T q L

"1

20. flpuxo4ra oA KaMarr
t

2 2 0
2

') I I n
.J ) I

p 2, g

21 f'lpuxo4n no obHoe Ha KypcHt4 pasnnoA 2 2 1

a
11 ) ) o I b :l "1

22. flpuxo4ra oA AnBuAeHAn 2 2
)4

2

23. H epean rsr paan 4o6neKn o A Br.toxyBaba 2 2 3

24. P rea nnsra pa un 4o6uexn (xanuran na
4rr6naxa) oA npoAax6a Ha BfloxyBalba
(22!i+226a2271 2 2 4

24.a. <DnnaHcrcxh BnoxyBaFba
pacnonoxll'uBw sa npo4ax6a 2 2 5

24.6. Ornaxcncxn BnoxyBalba 3a rpryBabe
(no o6jerruBHa ape4xocr) 2 2 6

24.e. orcrrtH?Th snxaxcncxr cpeAcTBa
n BnoxyBaFba 2 2 7



Crpana 3

PeA.
6poj no3nquJA Osrnara

sa AOtl

!t3HOC
Teroexa rorqruHa flperxro4ua roAHHa

1 2 3 4 J

25. Ocriuarr npuxoAr,t oA Bno)KyEatta
(22e + 2331 2 2 8 ll

4
{ ) 4.T I

1 x _t )
26. flpn:<o4r,r oA BnoxyBaba Bo Marepfi-

jannn cpeAcrBa Kou He cnyxar 3a
BprulrFbe xa 4ejHocra (230+231 +232) 2 2 I

26.a. 3ronevyaarbe Ha Bpe4Hocra Ha Bno)Ky-
Ba.Fbia Bo uarepnjanxu cpeAcrBa Kor He
cnyxar 3a Bpuerbe Ha rqejnocra 2 3 0

26.6. Perarusnpanr 4o6ueru (ranuran na
4o6rrera) o,q npogax6a Ha Bnox(yBaba
ao uareprjanHr cpeAcrBa KoH He
crnyxar 3a Bpuetbe xa 4ejnocra 2 3 1

26.e. l-lpn:<o4n oA HaeMHhHt4 oA Bno)KyBarba
eo uareprjaflHu cpeAcrBa Kou He

_ cfly)r(ar 3a Bpuerbe Ha 4ejnocra 2. 3 2

27. OotaHarr nphxoAr4 oA BnoxyBatba 2 3 3 l ) ) t Y.1 I 11 1

28 | | f ,, O,CTAHATVI OCUrYPIITEJI HO-
-"lfExHl4r{Kn n PuxoAl4, HAMA-
IIEHl4 3A PEOCT4TYPYBAFbE O 2 3 4 n

1 ') A
t,
',, 4

l
1 ] +

-I

29. lV. Ot CTA HATl,l Ot4 HAH CUCKU
u APVfn nPr4xogr4 2 3 5 a 0 { 1 2 n lr, I 1 ? D

30. E. PACXOfl VI OA PAEOTET-bETO
(t137+245+255+258+
+.261+278+296+299) 2 3 6

o .l /
n'l , o

L
I
n'\ i rl )

31. I. HACTAHAT]4 1IJTETH
(HETO TPOlXOqr4 3A tilTETl4)
(2t38 -239 -24O -241 +242-2 43 -24 4l 2 3 7 t ,\ 1 {

1. 1

'.,

4 I't z
1

')

32. Spyr-o hcnnareHh ureru 2 3 I )
.1

L
I{ ) ) z ,

J 7 t 1

33. Hauanyearue 3a npuxoAor oA 6pfro
peanhsnpaHh perpecHn no6apyearua 2 3 q ) €

Y c 4 4 D + 1 { h T
( a

34. Epyr-o ncnllareHu urerh-Aen 3a
coocrrrypyBaFbe 2 4 0

35. Spyr-o ucnflareHu ureru-Aen sa
peocu rypyBarue/perpoqecrja 2 4 1 l C

J
a

7 I
1

,) tfI I / o x
E ,

36. flporueHr eo 6pyro pe3epBr4Te sa u,Ter?N 2 4 2 fl L 4
I

4 4 { 1 1 p

37. f'lpovenn eo 6pyro pe3epeure
3a uTeTh-Aefl 3a coocHrypyBabe 2 4 3

38. f'lporuexr ao 6pyro pe3epBilTe
3a ureTh-Aen 3a peocurypyBabe 2 4 4 - \ 3 1 q E

I
L 1 2

4
4 5 )



143HOC
[lperlogxa roAnHaRO3uLll.lJA

II. NPOMEH]4 BO OCTAHAT]4
TEXHI,IqKYI PE3EPB14
(HETO OA PEOCI4TyPyBAFbE)
(246+249+2521

llpouenn Bo MaTeMarhqKa pe3epBa,

He'ro oA peocurypyBawe (247-248'1

[lporuenn ao 6pyro MareMarhqKa
pq3epBa

llpouenn eo 6pyro MareMaruqKa
pesepBa-Aefl 3a coocl/rypyBaFbe
n peochrypyBabe

lilpoMeHh Bo eKBhnt43aqhoHa pe3epBa,

Hero oA peochrypyBarue (250-251)

['l protuenn Bo.eKBhtlh3aqhoHa pe3epBa,

Hero oA peocrrypyBaFbe

flpouenn eo 6pyro eKBhnh3aqroHa
pe3epBa-Aen 3a cogcl4rypyBarbe h e

peocrrypyBaFbe

.. l-l porrrexn Bo ocraHarr rexHLl!{ Kh pe3epB h,

He,ro oA peochrypyBawe (253-254)

[1 poruexn Bo ograHarn 6pyro'rexHht{Kll
pe3epBh i

[lpouenr eo oiraHarra 6pyro rexHhqKl4
pe3epBil - Aefl sa coocr,tr{TpyeaFbe n

peochrypyBaFbe

III.NPOMEH14 BO EPYTO MATEMATilq.
KA PE3EPBA 3A OCuTYPYBAI.bE HA
x14 BOT KAAE t4H BECTt4qnCKhlOT
P14314K E HA TOBAP HA OCNTYPE-
HI4KOT, HETO OA
(256-2571

flpouenn eo 6pyro MareMarhqKara
p()3epBa 3a ochrypyBabe Ha )KrBoT
KaAe ilHBecTrqncKror phshK e Ha

TOBap Ha ocurypeHHKOT

f'lpouenr eo 6pYro MareMarhqKara
p*epBa 3a ocnrypyBahbe Ha xhBoT KiaAe

hHBecThqhcKl4oT pt43t4K e Ha roBap Hat

ocurypeHnKoT - Aen 3a coocnryplBa|-tre
u peocnrypyBaFbe



Crpaxa 5

no3uq14JA
143f{oc

tv.TF oulo4H 3A Eoftyct4 !,t floflycTyt,
HriTo oA PEOCUTyPyBA|SE
(2rs9+260)

Tgruroqr sa 6ol-ryctr
(xou sanucar oA peeynraror)

Tpouoqu 3a rro'nycrt4
(xou 'ne 3aeilcar o4 peay,nraror|

v. HETO TPOUlOqt4 3A CIIPOBE- '

A]/BA|+E HA OCUryPyBAI6ETO
(262+2671

Tpouroqu 3a creKHyBarue .Ha

oclrrypyBarbero {263+2-64+265+2669

Ocranarn rporlroqr4

flpoueua ao ogfioxeHr4Te rpouJoqlr
3a cTeKHyBar-be

Spyro nflarl,l sa epa6orenur€,Bo
sHaTpeuHaTa npoAax(Ha Mper(a

Aplm u uncrparuBr{}r rposro qn

{2$8.F269+2V5+2761

Arvroprrsaqul'a u ape,qu ocilo yoornacy-
earee (o6esopegHyBarue) ra n,tarepu-
janHule u HeMarepuiannure cpeAcraa
KoH crryx€T sa BpuJebe xa geiuocra

Tporuoqu sa epaSoreuure
(2T A'+27 1 +27 2+27 3 +27 4l

l-lna-rr ui HafloMecroqr4

Tpror.uoqu sa AaHo$4 Hafr{$arnr
u fiaiqoMecTo$aHa nnara

flpmy4ouec,vr oA saAof{)K$refi4ao
ooqvr januo ocuryplrsalile

Tporuor-1u ga rqonot'ttN4Tet{$@ rnef*a$s+r'o

ocurypyaaFbe oa epa6ole+.wn

Ocraxau rpotuoqt4 sa apaborerume

Tporuoqra saycllyru ta$uauvxu nmqa
Kou He Bpruar 4ejr*ocr co or4Te.Aasa\rxvt



Crpara 6

PeA.
6poj no3flqHJA Olraxa

xa A0l1

M3HOC
TexoeHa roAHHa llpelxogxa ro4ul{a

2 3 4 5

55. Ocrararu aAMhHt4crparn BHH TBoutotjr4
li\21'7+278+279J 2 7 o

7 I A I I v 3
a
,)

_]
JlI 1.

lb

56. Tp,cnloqu 3a ycflyru 2 7 7 I \ U t n1
I
h \ ] T

7_

57. Ma,repujanHu rporuot-lt4 2 v I 1
1 1 L

a
ll

1
J sL 1 o

58. Tpou.loqu 3a pe3epBupaFba H ocra+{arN}il
rpfiuoq!{ o4 pa6oreruero 2 7 I

4 J
4
'| l 7 1

n) n
"J

1 t
J )

59. vr. TPoutoqr4 ofl BnoxyBAlbA
(281+2975 2 8 0 1 7 I

/) ox
U

..1

x
u.

al.,1 7

60. Itarcxogu ofl Bnoryyaarba Bo rqpy{lroa
Bo rpyna {282+283+284+29 5+2861 z I 1

6't. ftar:xogn 3a (aMaru oA ApytrJTBa
BO rpyna 2 I 2

62. flaoxogu 3a Kypcl+t4 pasflfiKu og
l{pr/urrBa Bo rpyfla 2 8 3

63. flepeanueupauu aary6u oA oae4ya?rt+e
na o6jexruBfia Bpeflflocr fia BflolKyeatta
$o ApyrrTsa Bo fpyna 2 I 4

64 tteanusupaxu sar16u o4 npogaxSa
(xanuranra sary6a) fia anoxyBaloa
llpyrllrsa Bo rpyfia z I 5

65. Oc'ranaru $nraxcracrch papxo4ta
o.q ApyrxrBa Bo fpyna 2 8 6

66. F acxo4u oA ocraHaru Bnoxyaa+ha
(288+289+290+29{ +294+295) 2 I 7

tr
a

I z I l + :)

67. Paoxo4n 3a KaMaru 2 I 8

68. Pacxq4r oa r1/pcr{,}r pasru.tKu 2 E I I ) b
7 I I +

1

69. t{epeanusupanu sary6u og
na o6,iexrnefla Boe.At{ocr r*a E arb€t 2 I 0

70. Freanusupat& sar@M s4 n
(xanuranxa 3ar!6a) Ha EnG
(292 + 2s3l 2 I 1

7O.a. @l,ltlan cucxl,t BJtoxytsafba
pacnofloxl4Bu 3a npogax6a 2 I z

70-6. @u HaHclrcKu Bnoxytsaba 3a rpryBafbe
(no o6jerrreua spe4xocr) 2 o 3



Crpana 7

1,'l3HOC
no3uq14JA

Pea.nusrpann sary6r o4 nPo4ax6a
Ha ocTaHaTh BnoxyBaFba

OcraHarr pacxoAt4 oA BfloxyBaFba

Q"gei + 297)

AMcrprr43aqrja xa BfloxyBaFSara Bo

uarepujanHil cpeAcrBa Koh He cnyxar.
3:r BpueFbe Ha 4ejxocra

3aly6tt o4 o6esepeAHyBabe Ha

BnoxyBaFbara h ocTaHarh pacxoAh

oA BnoxyBarba

vl r. ocTAHATt4 oCU ryPnTEnHO-
.TEXHHI{KI4 TPOIIIOqt4, HAMANEH}I
3A PEOCIIl-yPyBAtbE (299+300)

T'pouoqn 3a npeBeHTuBa

OcraHarn ocnryPhrenHo rexHhqKh
Tpoulol-{t4, HaMareHr 3a peocurypyB*aFbe

\/llll. ocTAHATl4 PACXOAI4 (302+303)

3ary6n nopaAh o6esePe4HyBabe Ha

no6apyBarba no ocHoB Ha npeunja sa

ochrypyBatbe

f3ciraHarn Qrnaxcncxu u qpyru pacxoAl4

V,4en eo 4o6nerara Ha nphApyxeHhre

ApyurrBa

V4en eo eary6ara Ha nPhAPY)KeHhre

ApyrurBa

flo6rera 3a AenoBHara roAhHa

(201+304)-(236+305)

3ary6a 3a AenoBHara roAhHa

(236+305)-(201+304)

Hero 4o6neKa oA npeKhHarr pa6orersa

Hero sary6a oA npeKhnarta pa6orerua

fio6raera nPeA oAaHoqyBahbe
(i]06+308) t4nt4 (306-309)



Crpana 8

IteA.
6poj no3ltqltJA Osxaxa

xa A0Il
t4t3HOC

Teroera roALtHa llperxogna roAhHa
1 2 3 4 4

83. 3ary6a npeA oAaHoqyBabe
(307+3991 ranra (307-308) 3 1 1

84. flanor na 4o6uera 3 1 2 ,) i
I ( v t 2 L j , 1

85. O4noxenu AaHoqHh nphxoAr4 3 1 3

86. O4no>xexr AaHoqHh pacxoAt4 3 1 4

87. Arf, 514 BKA 3A AEfl OBHATA rOAh F+A

no oflAHor{yBAl-bE (31 0-31 2+313_31 4) 3 1 5
) 4L l c

at a
,)

) ( I
A

1
) t_

38. 3AI-VSA 3A AEflOBHATA
roAht-{A no oAAHOL{yBAFbE
(311+gtZ-913+314) (

3 1 6

139. Fl;coceven 6poj xa apa6orenr eps
ooHoBa Ha qacoBl4 na pa6ora eo'
npecMeTKOBHhOT nepuoA
(eo anconyreH nsHoc) 3 1 7

4
1 I

90. 6poj na Meceqh xa pa6orerue
(ao anconyren nenoc) € 3 1 8

Z A,t a
?

91. AO6T4BKA/3AryEA 3A nEPhOAOT 3 1 I
91.a. ,Qo6nexa xoji ranl npunaia Ha hMarenhre

Ha aKl[r4r4 Ha MaTilqHOTO ApyTXTBO 3 2 0

91.6. ,Qo6nerca xoja npunafa sa seroHTpo-
nvtpaHoTo ) {ecTBo 3 2 1

91.e. 3erry6a xoja ce oAHecyBa Ha hMareflrre
Ha aKqnh Ha MaThqHoTo ApyuJTBo 3 2 2

91.r. 3ary6a xoja ce oAHecyBa Ha
HeKOHTpOnhpaHoTo yqecTBo 3 2 3

stz. 3APAEOTYBALIKA NO AKLII4JA 3 2 4

912.a. Brynxa ocHoBHa aapa6oryaar xa
no aKqnja 3 2 D

9"L.6. Brcyn Ha pa3BoAHera sapa6oryBaq Ka
no axquja 3 2

91?..s. OoHoeHa sapa6oryeaqKa no axqraja
oA npeKuHaro pa6oreme 3 2 'a

T

912.r. Pasao4Hera sapa6oryBaqKa no
axquja oA npeKhHaro pa6orerue 3 2 I



no3hLl14JA
l/r3HOC

flaHox Ha Ao6HBKa Ha KoMnoHeHT[
Ha ocraHara ceonoearna 4o6raxa
Hero ocrasara ceon$arna 4o6raxa
(331-345)

Hero ocraHara ceonearHa sary6a
(345-331 ) nnn (332+345)

Brynna ceonQarHa 4o6rexa sa
roAhHara (329+346) ranra (346-330)

CeonSarHa 4o6uera rcoja ru nprnaia
Ha hMaTennTe Ha aKqu'i' Ha MaTr4r{HOTO

ApyrurBo

Ceon$arna 4o6uera xoja npranaia xa
HeKOHTpOfl hpaHOTO yqecTBo

Brynna ceon$arna sary6a 3a roAnHara
(330+347) nnra (330-346) ranra (347 -329)

Ceon$arHa sary6a xoja rr,l nprnaia
Ha uMaTenhTe Ha aKqt u Ha MaThqHoTo

ApyrurBo

CeonSarHa aary6a xoja npnnaia x4
HeKOHTpOnUpaHOTO yqeCTBO

npe3hMe Ha 3aKoHcKt4oT

ocTBAPEHn qPVXOA1 nPETEXHO OA

(Ce naenavyBa rnaBHara npt4xoAHa urraQpa xa 4ejxocra )/rBpAeHa co , cornacHo qnen 9 o4 {}axoxor
sa e4HouanrepcKhor ci4creM - Cnyx6en BecHhK na Peny'6nmra
1 40/08, "17 I 1 1, 5311 1 u 7 0l 13)

Ilraqe o4roaopHo 3a cocraByBaFb" "l ur^"""ort

Vlvie n npeshMe JFa*wa V#ilJ\NE)8'
Spoj o4
h oBfl acTeHu cMeTKoBo AtATenn

flornnc i

Bro

Ha 4eu

", 6p. 84105, 13107, 1 50/07,

4 5L6

O6paseqor e flponiluaH co llpaarnnnKor 3a S.o,puara r c<fip
3a ocrrypurenHu n peocvtypulenHu ApyujrBa (-ur],BecFil4K Ha Iti :Ed,?fl f 

ur Hara cMerr<a


