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ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ 
 

Акционерското друштво за осигурување Граве Скопје (во понатамошниот текст 
Друштво) со седиште на ул. "Пиринска" бр.23 Скопје, по добиеното Решение за издавање 
дозвола за вршење работи на осигурување од Министерството за финансии бр. 11- 18652/3 од 
15.01.2007 година е запишано во Централниот регистар на РМ под деловоден број 
30120070001886 од 19.02.2007 година.  

 
ЕМБС: 6192491  
Единствен даночен број: 4030007623705 

 
 Друштвото е регистрирано за обавување на следните работи: 

 
• Осигурување на живот, за класа 19 осигурување на живот и 

• осигурување од последици на несреќен случај – незгода, класа 1 согласно Законот за 
супервизија на осигурување. (вклучувајќи индустриски повреди  и професионални 
заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда), 

• Здравствено осигурување по член 5 ст.1 т.2 од Законот за супервизија на осигурување 
 

 
Основната главнина изнесувa:                          3.000.000,00  евра 

а која на ден 31.12.2014 година изнесува      183.998.795,00 денари         

 

 

Единствен акционер и сопственик е Grazer Wechselseitige Versicherung      
Aktiengesellschaft од Грац со 100% учество во основачкиот капитал. 
 Орган на управување: Одбор на директори   
 Одоборот на директори го сочинуваат 4 членови од кои  3 неизвшрни и 1 извршен член 
и тоа: 
  

• Гинтер Пухтлер 

    (Претседател на Одбор на директори) 

• Христоф Цетл 

 (неизвршен член на Одбор на директори) 

• Андреј маринковиќ 

 (независен член на Одбор на директори) 

• Марко Микиќ 

 (извршен чен на Одбор на директори) 

 Неизвршните членови не примаат надомест за вршење на функцијата во Одборот на 
директори. Надоместот на Извршниот директор Марко Микиќ  по основ на вработување 
изнесува бруто 119.525,00 денари  месечно. 
 
 
 Работите со платниот промет во 2014 година Друштвото ги обавуваше преку сметките 
кај следните банки: 

 

- Халк банкa а.д Скопје 
- Комерцијална банка а.д Скопје 



ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје 

3 
 

- Стопанска банка а.д Скопје 
- Про Кредит банка а.д Скопје 
- Универална инвестициона банка а.д Скопје 
- НЛБ Тутунска банка а.д Скопје 
- Шпаркасе банка македонија а.д Скопје 
- Охридска банка а.д Охрид 
 

Средствата од капиталот се пласирани во вид на краткорочни и долгорочни денарски 
депозити, долгорочни девизни депозити, државни обврзници со евро клаузула, а согласно 
законските прописи процентуално одделени во деловните банки. 

 
 

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 
 

 

Граве осигурување а.д.Скопје ја заврши деловната 2014 година со позитивен 
финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 30.953.663,00 
денари. По одбивањето на данокот од добивка во износ од 3.287.051,00 денари  
остварената нето добивка за фиансиската година изнесува 27.666.612,00 денари. 

 

Позитивниот финансиски резултат според видови на осигурување изнесува : 

                                                                                                             денари                     денари 

 

 2013 2014  
осигурување на живот: 48.388.993,00 27.666.612,00
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БИЛАНС НА УСПЕХ 
За годината што завршува на 
31 декември 2014 
(Во илјади Денари ) 
 
  Белешки     2014    2013 
      
ПРИХОДИ      
      
Нето приходи од осигурителни премии 4.1  341,863  293,006 
Приходи од вложувања 4.2  71,639  74,516 
   413,502  367,522 
РАСХОДИ      
      
Нето трошоци за настанати штети 4.3  (32,783)  (31,378) 

Промени во останати технички резерви-нето 4.4 
  

(229,455) 
  

(185,582) 
Трошоци за спроведување на осигурувањето 4.5  (113,854)  (94,917) 
Трошоци за вложување 4.6  (3,586)  (5,180) 
Останати осигурителни технички трошоци  
намалени за трошоци на реосигурување 4.7 

  
(2,478) 

  
(2,313) 

Добивка/(Загуба) поради обезвреднување на 
побарувања по основ на премија – посебна резерва 4.8 

  
(392) 

  
400 

   (382,548)     (318,970)
      
Добивка пред оданочување   30,954  48,552 
      
Данок на добивка ( на  непризнати расходи) 4.9  (3.287)  (163) 
      
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА   27,677  48,389 
      
Основна заработувачка по акција:   
Ден 9,222.20 (2013: Ден 16,129.66)                  

 
 

 
 

       
Придружните белешки на следните страни  

 претставуваат  интегрален дел на овие финансиски извештаи 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 
На 31 декември, 2014 
(Во илјади Денари) 
 
     
 Белешки 2014  2013 
СРЕДСТВА     
     
Нематеријални и материјални  средства-нето  278  276 
Останати финансиски вожувања 5.1 1,264,333  1,025,847 
Реосигурување во бруто техничка резерва 5.2 18,110  16,195 
Побарувања и други побарувања 5.3 20,830  16,733 
Останати средства 5.4 26,867  26,209 
Активни временски разграничувања 5.5 34,908  26,827 
     
ВКУПНО СРЕДСТВА  1,365,326  1,112,087 
     
АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ     
 
Акционерска главнина  

   

Уплатен капитал 5.6 183,999  183,999 
Резерви  5.6 44,132  30,841 
Задржана заработувачка 5.6 74,234  85,455 
  302,365  300,295 
Обврски     
Бруто технички резерви 5.7 1,016,456  760,399 
Обврски за даноци   5.8 3,205  101 
Обврска за депозити кон реосигурителни компании 5.9 956  635 
Останати тековни обврски 5.10 39,125  29,566 
Пасивни временски разграничувања 5.11 3,219  21,091 

 1,062,961  811,792 
    

ВКУПНА АКЦИОНЕРСКА  
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ  

 
1,365,326 

  
1,112,087 

 
 
 

Придружните белешки на следните страни  
 претставуваат  интегрален дел на овие финансиски извештаи 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА 
Годината што завршува на  
31 декември 2014 
(Во илјади Денари) 
 
 
  Уплатен 

капитал 
 

Резерви 
Задржана 

заработувачка 
  

ВКУПНО 

Состојба на  
1 јануари  2014 

  
183,999 

 
30,841 

 
85,455  

 
300,295 

Распределба во Сигурносна 
резерва  (1/3 од  нето 
добивка од мината година 
по Одлука на Одборот на 
директори 

 

- 16,130 (16,130)  - 
Исплатена бруто  
дивиденда  по Одлука С 
Бр.12/2014 

 

- - (22,758)  (22,758) 
Ефект од промени во с-ва 
расположиви за продажба 

 
- (2,839) -  (2,839) 

Нето добивка за годината  - - 27,667  27,667 

       

Состојба  
31 декември 2014 

  
183,999 

 
44,132 

 
74,234  

 
302,365 

       

Состојба на  
1 јануари  2013 

  
183,999 

 
31,270 

 
56,992  

 
272,261 

Распределба во Сигурносна 
резерва  (1/3 од  нето 
добивка од мината година 
по Одлука на Одборот на 
директори 

  
 
 
- 

 
 
 

6,396 

 
 
 

(6,396) 

  
 
 
- 

Исплатена бруто  
дивиденда  по Одлука С 
Бр.14/2013 

  
- 

 
- 

 
(13,530) 

  
(13,530) 

Ефект од промени во с-ва 
расположиви за продажба 

  
- 

 
(6,825) 

 
- 

  
(6,825) 

Нето добивка за годината  - - 48,389  48,389 

       

Состојба  
31 декември 2013 

  
183,999 

 
30,841 

 
85,455 

  
300,295 

 
 

Придружните белешки на следните страни   
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИТЕ 
За годината што завршува на   
31 декември 2014 
(Во илјади Денари) 
 

  Ревалориза 
циона 

резерва за 
средства 
располо 
живи за 
продажба 

  
 
 
 
 

Сигурносна 
резерва 

  
 
 
 
 
 

ВКУПНО 

 

Состојба 
1 јануари, 2014 

  
2,839  

 
28,002  

 
30,841  

        
Распределба во Сигурносна 
резерва  (1/3 од  нето добивка од 
мината година по Одлука на 
Одборот на директори 

 

-  16,130  16,130  
        
Ефект од продажба на  средства 
расположиви за продажба 

  
(2,839)  

 
-  

 
(2,839)  

        
Состојба 
31 декември, 2014 

  
-  

 
44,132  

 
44,132  

        
Состојба 
1 јануари, 2013 

  
9,664  

 
21,606  

 
31,270  

        
Распределба во Сигурносна 
резерва  (1/3 од  нето добивка од 
мината година по Одлука на 
Одборот на директори 

  
 
 
-  

 
 
 

6,396  

 
 
 

6,396  
        
Ефект од продажба на  средства 
расположиви за продажба 

 
(7,741)  -  (7,741)  

        
Ефект од ревалоризација на 
средства расположиви за 
продажба 

 
 

916  
 
-  

 
916  

        
Состојба 
31 декември, 2013 

  
2,839  

 
28,002  

 
30,841  

        
 
 

Придружните белешки на следните страни  претставуваат   
интегрален дел на овие финансиски извештаи 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ 
Година што завршува на  
31 декември 2014 
(Во илјади Денари) 

 
 2014  2013 
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ    
Готовински приливи од оперативно работење    
Приливи  од наплатени премии 376,468  315,498 
Останати приливи од оперативно работење -  - 
 376,468  315,498 
Готовински одлив од оперативно  работење    
Исплата на штети (32,625)  (32,376) 
Провизија платена на осигурителните посредници и брокери  (74,352)  (56,474) 
Исплата на провизија за реосигурување (13,133)  (8,412) 
Плати и други исплати за вработените (14,069)  (16,832) 
Останати оперативни трошоци (18,152)  (14,980) 
Платена камата (68)  - 
Платен данок на добивка  (5,250)  (1,226) 
Други исплатени даноци и придонеси (9)  (70) 
                                                                      (157,658)  (130,370) 
    
Нето готовина обезбедена од оперативно работење  218,810  185,128 
    
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА     
Готовина обезбедена од вложувачки активности    
Продажба на акции и капитални вложувања (нето приливи) -  - 
Добиена наплата од камата 15,881  14,603 
Готовина употребена во вложувачки активности 15,881  14,603 
    
Набавка на опрема и канцелариски мебел (1,565)  (907) 
Долгорочни финансиски вложувања (169,825)  (109,729) 
Пораст на одобрени долгорочни заеми (162)  (146) 
Долгорочни и краткорочни пласмани-нето (42,905)  (67,465) 
Платена дивиденда -нето (20,483)  (12,453) 
Нето готовина во вложувачки активности  (234,940)  (190,700) 
    
Нето готовина во   вложувања (219,059)  (176,097) 
    
ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ    
Готовина обезбедена од финансиски активности     
 Акционерски капитал уплатен од сопственикот -  - 
Придонес уплатен во Организациски Фонд -  - 
Нето готовина обезбедена од финансиски активности -  - 
    
Вкупен нето готовински прилив (одлив)-нето                            (249)  9,031 
    
Пари и парични еквиваленти на почеток на периодот             
5.4 24,903 

 
15,872 

    
Пари и парични еквиваленти на крај на годината                   
5.4 

24,654  24,903 

 
 

Придружните белешки на следните страни  претставуваат   
интегрален дел на овие финансиски извештаи 
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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО 
    
Податоци за идентификација 
 
ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје е акционерско друштво за осигурување, (“Друштво”), 
официјално регистрирано во Централниот Регистер на Република Македонија на 14 
февруари, 2007 година  со регистрација број 30120070001886. Согласно со наведената 
регистрација, единствен оснивач и сопственик на Друштвото е Grazer Wechselseitige 
Versicherung Aktiengesellschaft, осигурителна компанија инкорпорирана во Австрија, која 
претставува директна  компанија мајка на Друштвото. 
Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 акции   со вкупна номинална 
вредност од  Еур 3,000,000.Порастот на акционерскиот капитал  е регистриран во Централен 
Регистер на Република Македонија  под деловоден број 30120090001554 на 23 јануари, 2009 
година. 

 
Основна дејност 
 
Основна дејност на Друштвото е oсигурување на живот по класа 19, потоа осигурување од 
последици на несреќен случај – незгода по класа 1 (вклучувајќи индустриски повреди  и 
професионални заболувања во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда,) 
како и здравствено осигурување по член 5 ст.1 т.2 од Законот за супервизија на осигурување. 

 
Друштвото ги обавува своите активности во согласност со Законот за супервизија на 
осигурувањето  (види "Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2002 со пратечките 
измени.) 
 
Друштвото го усогласи своето работење со измените на Законот за супервизија (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 79/2007. 88/08, 218/08. 56/09 и 67/10 и 44/11 ) потврдено 
со Решение бр.12-2562/13 -08 од 10 март,2009 год. добиено од Министерството за финансии 
на Република Македонија.   
 
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул."Пиринска"бр.23. 
Матичниот број на Друштвото е 6192491,  а идентификационен даночен број е  МК 
4030007623705. 

 
Вработени 
 
На 31 декември, 2014 година во Друштвото има 17  (2013: 18) вработени. Квалификационата  
структура на вработените на 31 декември 2014 и 2013 година е следна: 
 
 

    
2013  2014  

    
Високо 8  7 
Вишо образование -  - 
Средно 9  11 
 
 17  18 
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1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА) 
 
На 10 јули, 2009 година Статутот на Друштвото е сменет во однос на начинот на 
управување,и останува непроменет  во 2014 година и тоа: 
 
Одбор на директори 

Одбор на директори  2014 
 
Марко Микиќ, жител на Република Србија 

 
Извршен директор 

 
Андреј Маринковиќ, Република Србија 

  
Неизвршен член 

 
Christoph Czettl, жител на Република Австрија 

  
Неизвршен член 

 
Gunter Puhtler, жител на Република Австрија 

  
Неизвршен член 

 
 
Овластен актуар 
Заклучно со април, 2014 година, од страна наОдбор на директори на Друштвото беше 
назначен   Владимир Стојаноски, овластен актуар од Република Македонија, како официјален  
актуар на Друштвото.Од април, 2014 година , Одборот на директори  ја назначи Петроска 
Билјана, овластен актуар која истовремено има статус на  вработена во Друштвото. 
 
 
Сметки во банки 
На 31 декември 2014 година  Друштвото го обавува своето работење преку следните 
банкарски сметки: 
 

Банка Денарска жиро сметка Девизна жиро сметка 
 
Халк  Банка АД Скопје 270-0619249101-76 - 
  
Комерцијална Банка АД Скопје 300-0000024509-35 07300-7010024955-83
  
Стопанска Банка АД Скопје 200-0014806499-93 07200-0018981635-04     
  
Про-Кредит Банка АД Скопје 380-1185643001-94 07380-1185643012-61
  
УНИ Банка АД  Скопје 240-0700012384-73 - 
  

Шпаркасе Банка АД Скопје 250-0010026498-26 07250-6192491000-91 

  
Охридска Банка АД Охрид 530-0101012727-83 - 
  
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 210-0619249101-69 07210-71000449794 
 
 
 
1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА) 
 
Правилници и други правни акти на Друштвото 
 
Во согласност со членот 32 од Статутот на Друштвото, како и членoт  375 од Законот за 
трговски друштва  и членот  39 од Законот за супервизија на осигурувањето, во 2014 година во 
Друштвото се во примена следните правилници:  
 

Правилници и други правни акти на Друштвото 

• Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките 
резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално 
пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување 
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• Правилник за постапување со обрасци за евиденција на полиси 

• Правилник за надомест на патни и други трошоци во работењето 

• Правилник за работа 

• Правилник за работа на службата за интерна ревизија 

• Правилник за услови и начин на соосигурување и реосигурување 

• Правилник за внатрешна организација и систематизација на работите во Друштвото 

• Правилник за потпишување 

• Правилник за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и 
изготвување на деловните биланси 

• Правилник за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минимална 
ликвидност 

• Правилник за сметководствени политики 

• Правилник за заштита од пожар 

• Правилник за пресметување на заработувачката и материјални трошоции условите за 
промена на работно место на вработените во Одделението за продажба (измени) 

• Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработка на лични податоци 

• Правилник за начинот и роковите за вршење попис и усогласување на 
сметководствената со фактичката сосотојба 

• Одлука за постапки за осигурување на живот 

• Правилник за информатички систем на Граве осигурување ад Скопје 

• Деловник за начинот на работа на комисијата за решавање во 2.степен по приговори 
на одлуки за надомест на штети од осигурување 

• Правилник за спречување на перење пари 

• Правилник за безбедност и здравје при работа 
 

 
 

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА) 
 
 
 
 
Во 2014година во Друштвото се донесени следните нови правилници: 
 
• Правилник за организациона поставеност и систематизација на работни места (03-

260/2 од 23.06.2014); 
• Правилник за начин на вршење попис на средства и обврски и усогласување на 

сметководствена со фактичка состојба (03-138/2); 
• Правилник за метод на вреднување на ставки  во Билансот на состојба и изготвување 

на деловни  биланси (03-155/2 од 31.03.2014); 
• Правилник за видови и карактеристики на средства  кои ја покриваат математичката 

резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно 
вреднување (04-149/1 од 27.03.2014); 

• Правилник за евиденција и начин на пријава, резервација , процена и ликвидација на 
штети (03-66/2 од 20.02.2014); 

• Правилник за информирање на вработените (03-129/2 од 15.03.2014); 
• Правилник за објавување информации и податоци (03-131/3 од 19.03.2014). 
• Правилник за пресметка на техничките резерви (03-338/ 1 од 18.09.2014 ). 
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Договори со посредници/брокери во осигурувањето 

Назив на друштвото 
Број на 
договор Датум на склучување

1. ВФП Осигурително Брокерско  
Друштво  АД- Скопје 03-203-2/2009 

6 октомври, 2009 
продолжен за 2014 

 03-165-3/2010 
15 декември, 2010 
продолжен за 2014 

 03-165-2/2010 
07 октомври, 2010 
продолжен за 2014 

 03-165-1/2010 
13 јули, 2010 

продолжен за 2014 

2. Делта Инс Брокер АД-Скопје 03-215-1/2010 
18 октомври, 2010 
продолжен за 2014 

3. Осигурување и Брокер 
 Наше осигурување АД-Кочани 03-32-1/2010 

19 февруари, 2010 
продолжен за 2014 

4. КМК Брокер  АД – Скопје 03-126-1/2010 
13 мај, 2010 

продолжен за 2014 

 
Анекс бр. 03-
126-2 /2010 

7 октомври, 2010 
продолжен за 2014 

5. Сафе Лифе  АД-Скопје 04-660/1  
16 август, 2012 

продолжен за 2014 

6. Охридска банка АД-Охрид 04-156/1 
4 април, 2012 

продолжен за 2014 
 
1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА) 
 
Договори за реосигурување 
Во согласност со  членот 99 од Законот за супервизија на осигурувањето, склучени се 
следните договори за реосигурувањe: 
 

Реосигурител  Вид на реосигурување  Архивски број/датум 

Műnchner Rueckversicherungs-
Gesellschaft /  СР Германија 

 Договор за животно 
реосигурување 

 114-2/2007,            
со пратечки измени 

Grazer Wechelseitige 
Versicherung AG / Република 
Австрија 

 Договор за реосигурување 
за основна квота на незгода 

 115-2/2007, 
со пратечки измени 

 
 
Grazer Wechelseitige 
Versicherung AG / Република 
Австрија 

  
Договор за реосигурување 
на ексцедентна штета од 

незгода 

  
 

116-2/2007, 
со пратечки измени 

 
 
 
Grazer Wechelseitige 
Versicherung AG / Република 
Австрија 

  
Договор за реосигурување 
на живот за покривање на 
кумулативен ризик од 

незгода 

  
 

117-2/2007, 
15 јуни 2007 

со пратечки измени 

 
 
Grazer Wechelseitige 
Versicherung AG / Република 
Австрија 

  
Квота на осигурување на 

живот "Македонија" договор 
за реосигурување 

  
118-2/2007, 

15 јуни  2007 
со пратечки измени 
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SOGE Life /Бугарија 

 Квота  за реосигурување на 
живот  договор за 
реосигурување 

  
04-204/1,  

15 мај 2012 

 
 
 
 
 
 
 
Во 2014 година се склучени следните договори со реосигурителни друштва: 
 
 
 

Реосигурител Вид на реосигурување Архивски број/датум 
Grazer Wechelseitige 

Versicherung AG  / Република 
Австрија 

Животно осигурување освен 
инвалидитет од несреќен 

случај 

Бр.03-85/ 4 од .03.2014 год. 
 

Műnchner Rueckversicherungs-
Gesellschaft        /  СР 

Германија 

Животно оси инвалидитет од 
несреќен случај               
гурување освен 

Бр.03-85/2  од  3.03.2014год. 
 

Grazer Wechelseitige 
Versicherung AG  / Република 

Австрија 

Животно осигурување за 
инвалидитет од несреќен 

случај 

Бр.03-85/ 3 од 03.2014 год. 

SOGE Life /Бугарија Договори за групно 
осигурување 

Бр.03-486/1 од 31.12.2014. 
 

 
 
 
 
 
План за работа на Друштвото 
 
Согласно член  38 од Законот за супервизија на осигурувањето, на 31 декември 2014 година, 
Друштвото подготви и достави до - Агенцијата супервизија на осигурувањето, План за работа 
на Друштвото за 2015 година. 
 
 
Доставување на статистички податоци и други 
извештаи (квартално известување) 
 
Во согласност со член 104 од Законот за супервизија на осигурувањето (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.79/2007 со пратечките измени и дополнувања,) Друштвото и ги 
доставува на Агенцијата за супервизија на осигурување  следните квартални извештаи: 
 
 

• Финансиски извештаи; 
• Дополнителни финансиски  извештаи . 
• Статистички осигурителни обрасци  ; 
• Супервизорски извештаи; 
• Извештај за вреднување на ставки од Билансот на состојба; 
• Извештај за реосигурување; 
• Потврда на актуарот. 
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2.ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 
2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи 
 
Друштвото ја чува својата сметководствена документација и ги подготвува своите законски 
финансиски извештаи во согласност со член 469, став 6 од Законот за трговски друштва 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 28/2004, 84/2005, 25/07 и 87/08); Законот 
зсупервизија на осигурувањето ("Службен весник на Република Македонија" бр.27/2002 , 
79/2007 и пратечките измени објавени во 88/2008, 218/2008, 56/2009 , 67/2010, 44/2011, 
30/2012, 188/2013 анд 112/2014)) и Уредбата за контен план ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.159/2009 со соодветните дополнувања). Согласно наведената Уредба, 
сметководствени стандарди што се применуваат во Република Македонија  се Меѓународните 
Сметководствени Стандарди за Финансиско известување (IFRS) објавени од страна на 
Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди  (IASB) а објавени кај нас во ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.159/2009.) 
Сметководствената регулатива на Република Македонија отстапува од барањата на МСФИ и 
МСС по однос на следното: 

 
• Друштвото не ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со МСФИ 4  

“Договори за осигурување.” Во однос на утврдување на резервирањата  за настанати но 
непријавени штети, Друштвото  ја применува методологијата на триангулација (the 
methodology of triangulation),  но сеуште не се применува  методата која базира на 
тестирање на адекватноста на обврските (liability adequacy test),  што се бара според 
одредбите на МСФИ 4,  “Договори за осигурување” што ја претставува стандардната пракса  
која се применува во Европската Унија. Понатаму, Друштвото не го применува 
Меѓународниот aктуарски стандард за тест на адекватноста на обврските, објавен од 
страна на Меѓународното здружение на актуари (International Actuarial Association), и 
наместо нив ги утврдува резервирањата за настанати а непријавени штети во согласност 
со сметководствените политики  кои се прифатени и применети во Република Македонија.  
 

• Придружните финансиски извештаи се презентирани во формат пропишан со “Правилник 
за формата и содржината на финансиските извештаи ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.34/02) и Прирачникот за формата и содржината на финансиските извештаи  
и деталната содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување 
и / или реосогурување, издаден од страна на Агенцијата и апликативен за прв пат со 
поднесување на квартални финансиски извештаи за периодот што завршува на 30 
септември 2011 година, а кои на одреден начин отстапуваат од  презентацијата на 
одредени износи како што се бара ” ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2011, 
41/2011, 64/2011) предвидена според МСС 1 -“Презентација на финансиските извештаи.” 
 

• Придружните финансиски извештаи се презентирани  преку  користење на  нов Контен план  
за осигурителни друштва("Службен весник на Република Македонија" бр.148/2010)  кој 
отстапува во презентацијата на одредени износи  како што бара  МСС 39.67-Финансиски 
инструменти-признавање и мерење.  
 

• Друштвото врши проценување на застареност на финансиските инструменти во согласност 
со релевантната регулатива (Белешка 3.5).  Ваквата политика може да резултира во 
значително отстапување од износите кои би биле утврдени  доколку истите се утврдуваат 
врз основа на дисконтирани идни готовински текови со примена на соодветни ефективни 
каматни стапки, како што се предвидува со одредбите на МСС 39  - “Финансиски 
инструменти: Признавање и мерење.” 
 

• Во Република Македонија  не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност 
во  прометот со финансиски инструменти, ниту пак постои расположивост на официјални 
пазарни информации. Поради тоа не може со потполна сигурност да се утврди фер 
пазарна вредност во услови на непостоење активен пазар, како што тоа се бара со 
одредбите на МСС 32 - "Финансиски инструменти: обелоденување и прикажување" и МСС 
39 "Финансиски инструменти: признавање и мерење."  
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2.ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА  
   ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (ПРОДОЛЖУВА) 
 
2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи  
(продолжува) 
 
Раководството на Друштвото  го проценува влијанието на промените во МСС и МСФИ и 
толкувањето на финансиските извештаи, па иако голем дел од нивните одредби не се 
однесуваат односно не се применливи на работењето на Друштвото, раководството на 
Друштвото не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеност на приложените 
финансиски извештаи  со МРС и МСФИ, што се применуваат во периодот прикажан во 
приложените финансиски извештаи. Во согласност со наведеното, а имајќи ги во предвид 
потенцијално значајните ефекти како и отстапувањата во сметководствените прописи во 
Република Македонија во однос на МСС и МСФИ  можат да ги имаат на реалноста и 
објективноста на финансиските извештаи доколку истите би биле  составени во согласност со 
МСС и МСФИ. 
 
Приложените финансиски извештаи се прикажани во формат пропишан со "Правилникот за 
содржината и формата на обрасците на финансиските извештаи на друштвата за 
осигурување" како и "Сметковен план на друштвата за осигурување ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 34/02.) Таквата презентација отстапува од  презентацијата на 
финансиските извештаи утврдена со одредбите на МСС 1 "Презентација на финансиските 
извештаи", а покрај тоа, во поедини делови отстапува  и од начинот на презентација  на 
одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард. 

 
Во подготовката на овие финансиски извештаи, Друштвото ги примени сметководствените 
политики  образложени во Белешка 3, кои базираат на сметководствените прописи, прописите 
од областа на осигурувањето и даночните прописи  на Република Македонија. 
 
Официјална валута на Друштвата во Република Македонија е македонски Денар  (“Денар.“) 
Сите износи во приложените финансиски извештаи и пропратните белешки  се презентирани 
во илјади Денари, освен во случаи што  се посебно наведени.   

 
2.2 Користење на проценки 

 
Презентацијата на финансиските извештаи  задолжително му наложува на раководството на 
Друштвото да користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки, што имаат ефект на 
презентираните вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните 
побарувања и обврски на ден на датумот на финансиските извештаи, како и приходи и 
расходи  настанати во тек на периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се 
базираат на расположивите информации на денот на составување на финансиските 
извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. 
 
Техниките што ги користи Друштвото за да дојде до проценетите монетарни износи  
кореспондираат на основите селектирани и детерминирани со"Правилник за методот на 
вреднување на ставки во Билансот на состојба  и изготвување на деловните биланси " Бр.03-
155/2 од 31 март, 2014 година. 
 
 
3. ЗНАЧАЈНИ  СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 
 
3.1 Нематеријални средства (софтвер) 

 
Нематеријално средство е  средство што може да се идентификува и истото не поседува 
физичка субстанца (МСС 38.8). 
 
Друштвото има добиено копии од софтвер потребен за извршување на активностите во 
осигурувањето од страна на својот оснивач и единствен сопственик. Софтверот е добиен на 
бесплатно користење, без ексклузивитет, без право да се пренесува на друг корисник. 
Консеквентно, нематеријалните средства не се евидентирани  во книгите на Друштвото, освен 
ново  Corell Draw набавен  во 2009 година и Mathcad V 14 како и LUCA –софтвер за пресметка 
на плати и надоместоци, набавени   во 2010 година. 
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3.2 Опрема и канцелариски мебел 
      
Опремата и канцеларискиот мебел се водат во Извештајот за финансиска состојба по набавна 
вредност  намалени за износот на  акумулираната амортизација.  
 
По почетното признавање, опремата и канцеларискиот мебел се водат по набавна вредност  
намалена за вкупниот износ на пресметана амортизација и вкупен износ на загуби 
предизвикани од нивно обезвреднување, односно со примена на основната постапка 
предвидена со МСС 16 - "Недвижности, посројки и опрема." Вредноста на опремата и 
канцеларискиот мебел  се корегира за евентуални обезвреднувања на вредноста во 
согласност со МСС 36 - "Обезвреднување на средствата". 
 
Дополнително направените трошоци се признаваат  како средство единствено дококлку со нив 
се подобрува состојбата на средствата над првобитно проценетиот учинок. Сите нови набавки 
на опрема и канцелариски мебел во тековната година се  евидентирани по набавна 
вредност.Набавната вредност претставува  вредност на фактурата добиена од добавувачот, 
зголемена за зависните трошоци потребни да се доведе средството во употреба, намалена за 
добиени попусти.   
 
Трошоците за поправка и одржување на средствата се евидентираат како трошоци на 
периодот.  

 
Добивките или загубите што се јавуваат при продажбата или отпишувањето на средствата се 
утврдуваат како разлика меѓу  проценетите нето приливи од продажба  и се искажуваат како 
приход или расход во Билансот на успех.  

 
Депрецијација 
Депрецијацијата  на опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на 
пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира  во тек на 
проценетиот корисен век на употреба. 
 
Проценетиот век на употреба и стапките на депрецијација  за поголемите класи опрема и 
канцелариски мебел се наведени подолу:  
 

 Стапка % 
 
Компјутерска опрема 

 
25% 

Телекомуникациска опрема 25% 
Канцелариски мебел 20% 

  
 

 
 
 
3. ЗНАЧАЈНИ  СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА) 
 
3.3 Долгорочни финансиски вложувања 

 
Долгорочните финансиски вложувања се состојат од учество во капиталот во поврзани и 
останати правни лица, хартии од вредност наменети за тргување или расположиви за 
продажба.  
 
Учество во капиталот на поврзани и останати правни лица 
Учеството во капиталот во поврзани и други правни лица почетно се признаваат по набавна 
вредност, а на крајот на периодот за известување се искажуваат по фер вредност, при што 
разликата се ефектуира во Извештајот за сéопфатна добивка. 

 
Хартии од вредност наменети за тргување 
Хартиите од вредност наменети за тргување се вреднуваат по фер вредност.Фер вредноста 
се дефинира како износ по кој едно средство може да се размени или да се затвори обврска 
меѓу две странки кои имаат волја да ја обават трансакцијата на взаемно корисен и пријателски 
начин. Добивките или загубите што  при тоа се јавуваат, се вклучуваат во нето добивките или 
загубите на периодот.  
 
Хартии од вредност расположиви за продажба 
Хартиите од вредност расположиви за продажба се вреднуваат по фер пазарна 
вредност.Сите реализирани загуби или добивки во однос на фер вредноста се евидентираат 



 

17 
 

преку ревалоризациона резерва, а во моментот на фактичка продажба како трошок на 
периодот. 
 
 
3.4 Исправки на вредноста на побарувањата 

 
Износот на исправките е утврден од страна на раководството на Друштвото и се однесува на 
сите побарувања за кои не постои веројатност дека ќе бидат наплатени ("Правилник за 
методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба  и изготвување на деловните 
биланси " Бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година, во согласност со кој: 
 
a) Вредносно усогласување на финансиски вложувања до нивна објективна вредност и 

евентуални обезвреднувања се врши и евидентира најмалку на квартална основа, со 
исклучок на финансиските вложувања кои ја покриваат математичката резерва што 
вредносно се усогласуваат на дневна основа; 

b) Вредносно усогласување односно утврдување исправка на вредност на посебна резерва 
се врши со утврдување на следната класификација на побарувањата по категории: 

 
 
 

Категорија 

  
Денови над рокот на доспеаност на 

побарувањето 

 %  
на  

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

 
 
 
3. ЗНАЧАЈНИ  СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  (ПРОДОЛЖУВА) 
 
3.5 Преносни премии 
  
Преносните премии се пресметуваат со цел да се опфатат делови на фактурирани премии 
што се однесуваат на приходи од идни пресметковни периоди. 
Преносните премии се пресметуваат во согласност со членот 81 од Законот за супервизија на 
осигурувањето и “Правилникот за пресметка на технички резерви ", врз основа на вкупни 
премии со примена на “pro rata temporis” методот. 
 
 
3.6 Резерви за настанати и пријавени штети 

  
Друштвото пресметува и издвојува од средствата на техничката премија  дел за исплата на 
настанати и пријавени штети (износ за резервирани штети) врз основа на  склучените 
договори за осигурување, а согласно со Правилникот за пресметка на технички резерви  
Резервите за настанати и пријавени штети се пресметуваат според видот на осигурување, 
посебно  за пријавени, но неизмирени штети и за настанати, но непријавени штети. 
 

 
3.6.1 Резерви за настанати, но непријавени штети  
 
Настанатите, а непријавени штети се пресметуваат во согласност со член 83 од Законот и 
Правилникот  за пресметка  на техничките резерви .Врз основа на Правилникот, настанатите 
но непријавени штети  се пресметуваат со примена на метод на триангулација на штети.  
 
 
3.7 Ризик на осигурување, осигурителна обврска и осигурително побарување 
 
Во согласност со МСФИ 4. А, ризик на осигурување е ризик што не е финансиски ризик, 
пренесен  од сопственикот на полисата врз осигурителот. 
Осигурителна обврска претставува  нето обврска на осигурителот што произлегува од  
договорот за осигурување. 
Осигурително побарување претставува  нето побарување  на осигурителот што произлегува 
од  договорот за осигурување. 
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3. ЗНАЧАЈНИ  СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА) 
 
 3.8 Eквилизациона резерва 
 
Во согласност со Член 80, став 2 од Законот, Еквилизационата резерва  не е задолжителна 
и може да се издвои по претходна согласност  од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. 

 
3.9 Финансиски ризик 

 
Претставува ризик од можни идни промени во една или повеќе каматни стапки, промени на 
вредност на финансиски инструменти, цени на производи, девизни курсеви, индекси на цени, 
кредитни индекси или други варијабли. 
 
 
3.10 Ризик на ликвидност 
 
Претставува ризик на кој Друштвото  мора да  смета во врска со финансиските инструменти и 
истиот може  да резултира во неможност брзо да биде  продадено  некое финансиско 
средство за  вредност која е  приближна на неговата објективна  вредност. 
 
 
3.11 Признавање на приходите 

 
              Во согласност со МСС  18.7, приходот претставува бруто прилив од економски користи  за 

време на периодот  на вообичаеното  работење на Друштвото, кога ваквите приливи 
резултираат во зголемување на главнината на капиталот, но не се исти со зголемување на 
капиталот како резултат на уплатите на сопственикот. 
Приходот вклучува  заработка во текот на нормалното одвивање на работењето (оперативен 
и финансиски приход), како и капиталните добивки.Под нормално одвивање на работењето ги 
подразбираме сите активности на Друштвото поврзани со  осигурувањето.  
 
Капиталните добивки претставуваат друга компонента која ја задоволува дефиницијата на 
приходите и тие можат, но и не мораат да резултираат од нормалното работење на 
Друштвото. Овие добивки претставуваат зголемување на економските користи, и како такви, 
ги имаат истите карактеристики како приходите. Капиталните добивки  произлегуваат од 
продажба на долгорочни средства и други видови средства. 

 
Приходите вклучуваат оперативни приходи, финансиски и други приходи,  како и приходи од  
поврати од оштетени средства. 
 
 
3. ЗНАЧАЈНИ  СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА) 
 
3.12 Признавање на трошоците 
                
Трошоците се признаваат во Билансот на успех  кога постои намалување на идните економски 
користи како резултат на намалување на средствата  или зголемување на обврските, а истите 
можат соодветно да бидат измерени.Трошоците се признаваат врз основа на директна 
поврзаност меѓу трошоците кои настанале  истовремено со признавање на  приходите поради 
кои тие трошоци настанале. Ова е таканаречениот принцип на последователност помеѓу 
приходите и расходите. 
 
 
3.13 Курсни разлики 
 
Трансакциите деноминирани во странска валута  се искажуваат во Денари по курс утврден од 
Народната Банка на Република Македонија на ден на секоја трансакција. 
 
Монетарните средства и обврски изразени во странска валута  се искажуваат во денарска 
противвредност на денот на Извештајот за финансиска состојба по курс што важи на тој ден. 
 
Нето позитивните или негативните курсни разлики што настануваат како резултат на 
преведувањето на странската валута во денарска противвредност, се вклучуваат како приход 
или трошок во Билансот на успех. 
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3.14 Даноци и придонеси 
 
3.14.1 Данок на добивка 
 
Тековен данок на добивка 
 
Согласно измените на Законот за  данокот на добивка што  се применуваат на фискалната 
2014 година,  данок на добивка од 10% се пресметува на добивката од Биланост на успех 
зголемена за износот на даночно непризнати расходи. Во согласност со даночната 
легислатива што се применува во Република Македонија, проценетиот износ на данок на 
добивка врз месечна основа се плаќа авансно. 

Одложен  данок на добивка 
 
Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за 
финансиска состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на 
средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. 
Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиска состојба се употребува 
за утврдување на одложените даночни средства и обврски.  
Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени 
даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните 
загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива 
добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да 
бидат искористени.  

 
 

3.14.2 Други даноци и придонеси 
 
Други даноци и придонеси  се однесуваат на данок на имот и разни други даноци  и придонеси 
што се плаќаат во согласност со државните и општинските закони. 
 

 
 
3. ЗНАЧАЈНИ  СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  (ПРОДОЛЖУВА) 
 
 
3.15 Поврзани страни 
 
Страните се поврзани доколку: 

 
a) директно или индиректно едната страна, преку еден или повеќе посредници, едната 

страна контролира или е контролирана  од матичната компанија, или пак е под значително 
влијание,  односно има влијание врз  друштвото 
 

b) поврзаното друштво е подружница, заедничко вложување, член на клучен раководен 
кадар  на друштвото или негов родител 

 
Трансакции со поврзани страни, согласно МСС 24.9 претставуваат трансфер на средства и 
услуги и облигации,без оглед на цената по која се одвиваат. 

 
 

3.16 Тест за адекватност на обврски 
  
Според МСФИ 4.A, претставува проценување дали книговодствената вредност  на обврската 
за осигурување  треба да биде  зголемена (или книговодствената вредност од соодветните  
трошоци во осигурувањето треба да се намалат) врз основа на преглед за идни готовински 
приливи. 
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4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ 

  
4.1 Нето приходи од премии 

  
  2014  2013 
     
Бруто полисирана премија за осигурување  371,554  313,843 
     
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување:     
           -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  (19,554)  (16,914) 
           -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  (2,590)  (1,292) 
          -SOGE Life /Бугарија  (5,930)  (1,578) 
  (28,074)  (19,784) 
     
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот     
(дополнително)  (2,266)  (1,530) 
     
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот     
(дополнително) за реосигурување:     
           -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  514  470 
           -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  135  7 
  649  477 
     
  341,863  293,006 
 
4.2  Приходи од вложувања 
  2014  2013 
Приходи од камати:     
-Камати од државни записи  -  - 
-Камати од обврзници  33,364  24,257 
-Камати од заеми дадени на вработени  -  2 
-Камати од заеми дадени на сопственици на полиси  181  178 
-Камати од депозити  17,245  16,993 
  50,790  41,430 
     
Позитивни курсни разлики  2,379  3,935 
     
Капитална добивка од продажба на средства      
расположиви за продажба  6,013  18,387 
     
Приходи од останати вложувања (амортиз.на обврзници)  318  2,325 
     
Останати осигурително-технички приходи намалени за     
дел на реосигурителот  1,889  8,417 
     
Приходи од продажба на материјални и нематеријални     
          -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  8,499  6,110 
          -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  980  623 
          -SOGE Life / Бугарија  682  181 
  10,161  6,914 
     
Приход од организирање на обуки  89  22 
     
  71,639  74,516 
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4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА) 
 
4.3  Настанати штети-нето 

  
  2014  2013 
     
Бруто износ на штети     
-Бруто исплатени штети  (32,625)  (32,376) 
-Бруто исплатени штети – дел за реосигурување     
          -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  2,499  3,745 
          -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  -  - 
          -SOGE Life / Бугарија  1,855  - 
  (28,271)  (28,631) 
     
Промени во бруто резерви за штети     
-Промени во  бруто резерви за настанати и пријавени штети  (2,396)  (4,811) 
-Промени во бруто резерви за настанати и непријавени штети  (2,568)  (599) 
  (4,964)  (5,410) 
     
Промени во бруто резерви за штети-дел за реосигурување     
-Промени во резерва за настанати и непријавени штети –дел за     
 реосигурување     
          -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  (227)  2,663 
          -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  245  - 
          -SOGE Life / Бугарија  434  - 
  452  2,663 
     

  (32,783) 
 

(31,378) 
 
 
 
4.4  Промени во останати технички резерви-нето 
  2014  2013 
 
Промени во бруто математичка резерва     
-Промени во бруто математичка резерва  (188,968)  (156,760) 
-Промени во бруто резерви за удел во добивка  (16,027)  (14,398) 
-Промени во бруто резерви за учество во добивка  (5,503)  (2,105) 
-Промени во бруто резерви за преносна премија-животно  (19,772)  (12,887) 
  (230,270)  (184,045) 
Промени во бруто математичка резерва-дел во     
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија  611  564 
-Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија  204  4 
  815  568 
     
  (229,455)  (185,582) 
 

Резервата за учество во добивката од Ден. 5,503 илјади ( 2013: Ден.2,105 илјади)  е 
задолжителна резерва утврдена со политиките на ГРАВЕ Групацијата. Во согласност со 
домашната регулатива, ваква резерва не е потребно  да се формира.  
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4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ  (ПРОДОЛЖУВА) 
 
4.5  Нето трошоци за спроведување на осигурување 
 

   
  2014  2013 
 
Трошоци за стекнување    
-Провизија за брокерски друштва и застапници (80,457)  (61,413) 
-Бруто плати (1,699)  (1,098) 
- Останати трошоци за стекнување (6,858)  (11,963) 
 (89,014)  (74,717) 
Административни трошоци    
-Амортизација и депрецијација  на материјални и нематеријални (657)  (301) 
-Плати,даноци и придонеси од и за плати  (8,325)  (7,464) 
Останати административни трошоци    
-Услуги (12,695)  (10,267) 
-Останати (903)  (968) 
-Резервации и останато (2,260)  (1,443) 
 (24,840)  (20,443) 
    
 (113,854)  (94,917) 
 
 
 
 
4.6  Трошоци од вложување 
 
    
  2014  2013 
 
    
Трошоци за камати (133)  (37) 
Негативни курсни разлики (3,453)  (5,143) 
    
 (3,586)  (5,180) 

 
 
 
4.7  Останати осигурителни технички трошоци намалени 
      за трошоци на реосигурување 
 

  
  2014  2013 
 
     
Трошоци за надомест на Агенција за супервизија на  (2,123)  (2,015) 
Отпис на мали износи  по полиси  (355)  (298) 
     
  (2,478)  (2,313) 
 
 
 
4.8  Загуба поради обезвреднување на побарувања 
       по основ на премија-посебна резерва  

   
  2014  2013 
 
Добивка / (Загуба) поради обезвреднување на побарувања по  (315)  400 
Останати расходи  (77)  - 
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  (392)  400 
 
 
4.    АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ  (ПРОДОЛЖУВА) 
 
4.9  Данок на добивка 
 
Компоненти на данокот на добивка 
  2014  2013 
     
Тековен данок од добивка (данок на непрознати расходи)  (3,287)  (163) 
Одложен данок  -  - 
     
  (3,287)  (163) 
 
 
Нумеричко усогласување на добивката и  
резултатите од работењето и пропишана  даночна стапка 
 
  2014  2013 
     
Добивка пред оданочување  30,954  48,552 
     
Данок на добивка 10% (2013:10%)  (3,095)  - 
Даночен ефект на трошоци што не се признаваат  (192)  (163) 
Даночен ефект од даночни кредити  -  - 
     
Ефективна даночна стапка: 0,33% (2013:0,33%)  (3,287)  (163) 
 
 
 
4.10  Основна заработувачка по акција 
    
  2014  20123 
     
Нето добивка за годината (во Денари)  27,666,613  48,388,992
Пондериран просечен број на акции  3,000  3,000 
     
Основна заработувачка по акција (во Денари)  9,222.20  16,129.66
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5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 
 
 5.1  Останати финансиски вложувања 
  
 31 декември, 

2014 
 31 декември, 

  2013 
    
Финансики средства  кои се чуваат до доспеаност-
нето   

 
 

    -за покритие на математичка резерва  -  - 
    -за покритие на капитал  -  - 
    -за покритие на технички резерви  -  - 
     
Средства расположиви за продажба-нето   
    -за покритие на математичка резерва 753,044 559,784 
    -за покритие на технички резерви 24,959 24,971 
    -за покритие на капитал 20,449 20,459 
    -инвестициони фондови >1 год. за покритие на 
математичка  
      резерва - 23,413 
 798,452 628,627 
Долгорочни депозити   

-за покритие  на технички резерви 12,296 12,302 
-за покритие на капитал 243,125 256,876 

       -за покритие на математичка резерва 208,148 125,891 
 463,569 359,069 
   

Заеми     
-заеми обезбедени со хипотека  -  - 
-заеми на иматели на полиси (аванси за полиси за 
живот)  2,312 

 
2,151 

  2,312  2,151 

     
 1,264,333  1,025,847 
 
5.2  Реосигурување во бруто технички резерви 
 31 декември, 

2014 
 31 декември, 

  2013
    
Дел за реосигурување на преносна премија    

- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија 4,330 3,816 
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија 532 397 
 4,862 4,213 

Дел за реосигурување на математичка резерва   
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија 4,523 3,912 
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија 452 249 

 4,975  4,161 
    
Дел за реосигурување за резерви за  
настанати пријавени штети  

 
 

          -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија 7,594  7,821 
          -Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија 245  - 
          -SOGE Life / Бугарија 434  - 
 8,273  7,821 
    
 18,110  16,195 
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5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА) 
 
5.3  Побарувања и други побарувања 
 
 31 декември, 

2014 
 31 

  2013 

     

Побарувања по основ на премии    
Побарувања по основ премии за осигурување 20,857  16,490 
Исправка на вредност на побарувања (789)  (474) 
 20,068  16,016 
Останати побарувања    
Побарување за повеќе платен данок на добивка -  - 

Даден депозит во Граве недвижности 716  716 

Побарувања други 46  1 

 762  717 

    

 20,830  16,733 
 
Заклучно со 31 декември 2014, Друштвото склучило нови 2,711  нови полиси или  вкупно 
активни договори со состојба на 31.12.2014  од   11,688 осигурителни  полиси (2013: 9,853 
активни  полиси) за животно осигурување. 
 
 
 
 
5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА) 
 
5.4  Останати средства 
 

  
 31 декември, 

2014 
 31 декември, 

  2013
    

Опрема и мебел-нето  2,213  1,306 

     

Пари и парични еквиваленти     

-во банки  8,006  14,920 

-во каса  4  4 

-издвоени за покритие на математичка резерва  16,526  9,949 

-бизнис картичка  118  30 

  24,654  24,903 

     

  26,867  26,209 
 
 
 
 
Парите на денарски жиро сметки во локалните банки  имаат фиксни годишни камати, што 
зависи од банките, и истите можат да се менуваат, што е дискреционо право на секоја банка. 
Каматните стапки на средства по видување се следни:  
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Годишни каматни    

стапки   
%   

   
Денарски жиро сметки:   
- НЛБ Тутунска Банка АД - Скопје  0,50%  
- Комерцијална Банка АД - Скопје  0,50%  
- Стопанска Банка АД - Скопје  0,40%  
- ПроКредит Банка АД - Скопје  n/a 
- Уни Банка АД - Скопје  1% p/a/ 
- Халк Банка АД - Скопје  0,5% 
   
 
Во согласност со член  98 од Законот за супервизија на осигурувањето, друштвата се 
задолжени да отворат  посебна сметка во банка на која се држат средствата што ја покриваат 
математичката резерва и преку која се извршуваат сите поединечни трансакции поврзани со 
математичката резерва. 
 
5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА) 
 
5.5  Активни временски разграничувања 

   
 31 декември, 

2014 
 31 декември, 

  2013 
    
Претходно платени  трошоци-МКД 12,416  8,454 
Претходно платени трошоци-ЕУР 22,492  18,373 

    
 34,908  26,827 

 
      
 
5.6  Акционерски капитал и резерви 

 
5.6.1  Акционерски капитал 

 
Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2013: 3,000 обични 
акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2013: Еур 
3,000,000.) 
 
Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2014 и 2013  година е 
следна:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Акционерски 
капитал 

ЕУР 

  
Акционерски 

капитал 
ЕУР 

  
Сопственичка 
структура  

% 

  
Сопственичка 
структура  

% 
  2014  2013  2014  2013 
Акционер         
• Grazer 

Wechselseitige 
Versicherung 
Aktiengesellschaft
,  Австрија 

  
 
 
 

3,000,000 

  
 
 
 

3,000,000 

  
 
 
 

100 

  
 
 
 

100 
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5.  АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА) 
 
5.6  Акционерски капитал и резерви 
 
5.6.2  Резерви 
 
Законска резерва 
Заклучно со 2011 година, законската резерва повеќе не е задолжителна резерва за 
осигурителните друштва (член 70 од Законот.) 
 
Организационен Фонд 
 Во согласност со последните измени во Законот за супервизија на осигурувањето, уплатата 
во овој фонд е укинат и со  Одлука на Собрание на акционери бр. 246-1/03 јуни, 2008 година, 
износот е пренесен  во вредноста на уплатениот  (акционерски) капитал. 
 
Математичка резерва 
Математичката резерва заклучно со 2010 година се евидентирала во капиталот. Од  2011 
година наваму , математичката резерва, во согласност со Законот, Друштвото  ја презентира 
преку  бруто техничките резерви (Белешка 5.7.)   
 
Резерва на сигурност 
Создавање Резерва на сигурност е предвидено со членот 70 од Законот за супервизија на 
осигурувањето, при што Друштвото треба да издвои во истата 1/3 од нето добивката. 
Издвојувањето се врши до моментот додека Резервата на сигурност достигне 50% од 
просечниот износ на премии за период на претходните две години. Оваа резерва се користи 
за покривање на долгорочни обврски што произлегуваат од осигурителни договори. 
 
 
5.7  Бруто технички резерви 
  31 декември, 

2014 
 31 декември, 

2013    
     
Бруто резерва за техничка премија  16,176  13,911 
     
Бруто математичка резерва     
      -преносни премии за животно осигурување  134,770  114,997 
      -математичка резер. по основ  животно осиг.  758,680  569,712 
      -резерва за удел во добивка  53,459  37,432 

 -резерва за удел во добивка  24,060  18,558 
  970,969  740,699 
Бруто резерви за штети     

-резерви за пријавени неисплатени штети  20,566  18,170 
-резерви за настанати непријавени штети  8,745  6,177 
  29,311  24,347 
     
  1,016,456  760,399 

 
 

 
5.  АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА) 
 
5.8  Тековни обврски за даноци 

  
  31 декември, 

2014 
 31 декември, 

2013    
     
Обврски за персонален данок  20  13 
Обврски за ДДВ  47  74 
Обврски за данок на добивка  3,138  14 
     
  3,205  101 
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5.9  Обврска за депозити кон реосигурителни  

 компании 
 31 декември, 

2014 
 31 декември, 

2013   
    
Обврска за депозити кон реосигурителни    
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / 956  635 
    
 956  635 
 
   
5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА) 
5.10  Останати обврски 

  
 31 декември, 

2014 
 31 декември, 

2013   
    
Обврски од непосредни работи на осигурување    
       -провизии на агенти и брокери 6,107  4,938 
       -примени аванси по премии 24,982  18,145 
 31,089  23,083 
Обврски поврзани со реосигурување    
        - Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија 3,590  2,748 
        - Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / 1,197  705 
        -SOGE Life /Бугарија 1,366  635 
 6,153  4,088 
Останати обврски    
        -за плати на вработени 1,053  712 
        -обврски кон добавувачи во земј.и стран. 349  1,134 
        -по договор за дело 164  90 
        -обврска за лиценца  317  459 
 1,883  2,395 
    
 39,125  29,566 
 
 
 
 
5.11  Пасивни временски разграничувања 

  
  31 декември, 2014  31 
 
 Одложено плаќање за ревизија  283  399 
 Одложено плаќање за период од 20.12-31.12.  2,936  2,134 
 Резерви за учество во добивка  -  - 
     
  3,219  2,533 
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ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТЕЊЕ 
 

Продукција – склучени осигурувања во 2014.година  
 

Во текот на деловната 2014 година примени се 2.854 понуди за склучување на договори за 
осигурување на живот, од кои 1.797 со дополнително осигурување од последици на несреќен 
случај. Вкупната осигурена сума на продукцијата на осигурување на живот изнесува 
33.960.097 евра.  
 

Портфолио на Друштвото на ден 31.12.2014 година 
 

Осигурителното портфолио на Друштвото се сосотои од следните договори за 
осигурување: 

 
1. 11.563 договори за осигурување на живот за случај на смрт и доживување (мешовито 

осигурување со учество во добивка), 
2. 2 договори за осигурување на живот за случај на смрт (ризико осигурување), 
3. 122 осигурување на ивот за случај на доживување,  
4. 10.190  дополнителни осигурувања на полисите  на осигурување на живот. 
 

На ден 31.12.2014 година Друштвото имаше 11.687 активни полиси на осигурување на 
живот на кои се склучени 10.190 дополнителни осигурувања за случај на смрт поради незгода. 
  

Штети  
 

Заклучно со 31.12.2014 година Друштвото бележи расходи по основ надоместоци за 
штета од осигурување на живот и осигурување од последици на несреќен случај. 
 
 
Иплатени штети  Износ 
- Осигурување на живот: 27.408.068,00
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода:   - 
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како 
последици на несреќен случај 5.217.043,00
 
Вкупно исплатени штети 32.625.111,00
 
Резерва за пријавени штети  
- За дополнително осигурување од последици на несреќен 
случај се наоѓаат 147 штети за кои е резервирано вкупно 8.595.678,00
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода    - 
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како 
последици на несреќен случај 5.217.043,00
- За осигурување на живот се наоѓаат 19 штети со вкупно 
резервиран износ 11.970.349,00
Резерва за настанати но непријавени штети
- За дополнително осигурување од последици на несреќен 
случај резервирано е вкупно: 7.890.946,00
Резерва за трошоци за обработка на штети 853.709,00
 
Бруто резерви за штети 29.310.682,00
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ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОЕНРСКИОТ КАПИТАЛ 
 
 
Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2013: 3,000 обични 
акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2013: Еур 
3,000,000.) односно 183.998.795,00 денари. 
 
 
Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2014 и 2013  година е 
следна: 
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Акционерски 
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Aktiengesellschaft
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3,000,000 
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100 

  
 
 
 

100 
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ЗАКЛУЧОК 
 

Врз основа на искажаните податоци може да се заклучи дека деловната 2014 година 
беше успешна година. Граве осигурување АД Скопје успеа да го одржи нивото на 
продукцијата на планираниот тренд. Позитивниот развој на осигурителното портфолио и 
внимателната инвестициска политика  преку рационализација на трошоци на спроведување 
на осигурувањето придонесе за висината на искажаниот деловен резултат. 
 

Друштвото ќе ги вложи сите напори со средствата и стручните способности на своите 
своите вработени, оваа тенденција на пораст на бројот на осигурувањата и успешно водена 
деловна политика да се продолжи и во наредната деловна година.  
 
  
  
  
 
 

      Извршен директор 
           Марко Микиќ 

 
 


