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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (НАПОМЕНИ)
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



Oсигурување 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 31.12.2015 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 Mаринковиќ

(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 2015 година Друштвото ги обавуваше преку сметките
кај следните банки:
-

Халк банкa а.д Скопје
Комерцијална банка а.д Скопје
Стопанска банка а.д Скопје
Про Кредит банка а.д Скопје
Универална инвестициона банка а.д Скопје
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
-

НЛБ Тутунска банка а.д Скопје
Шпаркасе банка македонија а.д Скопје
Охридска банка а.д Охрид

Граве осигурување ад Скопје и во 2015 година покажа дека е многу добро позиционирана
осигурителна компанија, односно дека е еден од лидерите на пазарот за животно осигурување
во Р. Македонија.
Пазарот на животно осигурување во Р. Македонија официјално започнува да се развива во
2005 година. Со основањето на Граве во 2007 година значително се придоне во насока на
порастот на довербата во осигурителните компании во Р. Македонија, а со тоа и потребата на
населението за осигурување на живот.
Во период од девет години постоење на Граве ,осигурителната премија за животно
осигурување перманентно расте.
Со зачувување и одржување на финансиската стабилност Граве осигурување АД Скопје е
во можност на своите клиенти, деловни партнери и вработените да им понуди висок степен на
сигурност. Една од клучните причини за тоа е конзервативната политика на вложување, и
способноста на друштвото да се прилагоди на условите и состојбата на пазарот.
Стратегиски цели:
Цел 1. Услугите за клиентите се брзи и ефикасни
Нашите клиенти го заслужуваат најдоброто што осигурувањето може да го понуди.
Понудата на соодветни производи, навременото постапување по барањата на клеинтите и
брза исплата на осигурителните надоместоци е наш приоритет. Интеракциите со друштвото да
бидат едноставни, лесни и кратки, да се овозможат пријателски и ефикасни услуги, телефонски
консултации и интернет услуги. Обезбедување на техонолошки и организациски ресурси за
оставарување на овие цели.
Цел 2. Сигурност и стабилност во работењето
Заради обезбедување сигурност и стабилност во работењето, се грижиме за управување
со ризиците, правиме соодветна проценка на премиите, обезбедуваме соодветни резерви и
нивно сигурно инвестирање. За ефикасно и ефективно работење, континуирано ги
унапредуваме процесите на работа и ја одржуваме и надградуваме информатичката
технологија, со значајна стручна поддршка од матичната куќа од Австрија. Нашите менаџмент
принципи и корпоративното управување се битен столб на културата на друштвото.
Цел 3. Вработените се обучени и задоволни со работата и работната средина
Заради оптимален придонес на вработените во работењето континуирано ги едуцираме
вработените и се грижиме тие да бидат задоволни со својата работа и работна средина.
Ефективниот систем за планирање и развој на човечките ресурси ќе обезнеди тие да бидат
правилно обучени да преземат нови одговорности. Тие мора да бидат информирани за
плановите и активностите на друштвото.
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСКИСКА СОСТОЈБА
Граве осигурување а.д.Скопје ја заврши деловната 2015 година со позитивен
финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 43.672.592,00
денари. По одбивањето на данокот од добивка во износ од 4.539.718,00 денари
остварената нето добивка за финансиската година изнесува 39.132.874,00 денари.
Позитивниот финансиски резултат според видови на осигурување изнесува :
денари

осигурување на живот:

денари

2015

2014

39.132.874,00

27.666.612,00
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БИЛАНС НА УСПЕХ
За годината што завршува на
31 декември 2015
(Во илјади Денари )
Белешки

2015

2014

4.1
4.2

401,035
74,531
475,566

341,863
71,639
413,502

Нето трошоци за настанати штети

4.3

(32,939)

(32,783)

Промени во останати технички резерви-нето
Трошоци за спроведување на осигурувањето
Трошоци за вложување
Останати осигурителни технички трошоци
намалени за трошоци на реосигурување
Добивка/(Загуба) поради обезвреднување на
побарувања по основ на премија – посебна резерва

4.4
4.5
4.6

(272,628)
(118,989)
(4,202)

(229,455)
(113,854)
(3,586)

4.7

(2,922)

(2,478)

4.8

(213)
(431,893)

(392)
(382,548)

43,673

30,954

(4,540)

(3,287)

39,133

27,677

ПРИХОДИ
Нето приходи од осигурителни премии
Приходи од вложувања
РАСХОДИ

Добивка пред оданочување
Данок на добивка ( на непризнати расходи)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА

4.9

Основна заработувачка по акција:
Ден 13,044.29 (2014: Ден 9,222.20)

Придружните белешки на следните страни
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На 31 декември, 2015
(Во илјади Денари)
Белешки

2015

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

170
1,494,429
21,161
20,782
88,552
29,890

2014

СРЕДСТВА
Нематеријални и материјални средства-нето
Останати финансиски вожувања
Реосигурување во бруто техничка резерва
Побарувања и други побарувања
Останати средства
Активни временски разграничувања
ВКУПНО СРЕДСТВА

278
1,264,333
18,110
20,830
26,867
34,908

1,654,984

1,365,326

АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ
Акционерска главнина
Уплатен капитал
Резерви
Задржана заработувачка

5.6
5.6
5.6

183,999
53,354
79,551
316,904

183,999
44,132
74,234
302,365

Обврски
Бруто технички резерви
Обврски за даноци
Обврска за депозити кон реосигурителни компании
Останати тековни обврски
Пасивни временски разграничувања

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

1,291,051
1,849
681
41,424
3,075
1,338,080

1,016,456
3,205
956
39,125
3,219
1,062,961

1,654,984

1,365,326

ВКУПНА АКЦИОНЕРСКА
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ

Придружните белешки на следните страни
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
Годината што завршува на
31 декември 2015
(Во илјади Денари)
Уплатен
Задржана
капитал
Резерви
заработувачка

ВКУПНО

Состојба на
1 јануари 2015

183,999

44,132

74,234

302,365

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

-

9,222

(9,222)

-

Исплатена бруто
дивиденда по Одлука
Бр.2015-0201-1149/
26.03.2015 год.)

-

-

(24,594)

(24,594)

Нето добивка за годината

-

-

39,133

39,133

Состојба
31 декември 2015

183,999

53,354

79,551

316,904

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

183,999

44,132

74,234

302,365

Состојба
31 декември 2014

Придружните белешки на следните страни
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИТЕ
За годината што завршува на
31 декември 2015
(Во илјади Денари)

Состојба
1 јануари 2015
Распределба во Сигурносна
резерва (1/3 од нето добивка од
мината година по Одлука на
Одборот на директори
Состојба
31 декември 2015
Состојба
1 јануари 2014
Распределба во Сигурносна
резерва (1/3 од нето добивка од
мината година по Одлука на
Одборот на директори
Ефект од продажба на средства
расположиви за продажба
Состојба
31 декември 2014

Ревалориза
циона
резерва за
средства
расположиви
за продажба

Сигурносна
резерва

ВКУПНО

-

44,132

44,132

-

9,222

9,222

-

53,354

53,354

2,839

28,002

30,841

-

16,130

16,130

(2,839)

-

(2,839)

-

44,132

44,132

Придружните белешки на следните страни претставуваат
интегрален дел на овие финансиски извештаи
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на
31 декември 2015
(Во илјади Денари)
2015

2014

442,268
442,268

376,468
376,468

(41,165)
(77,803)
(19,597)
(16,084)
(17,694)
(2,303)
(1,219)
(36)
(175,901)

(32,625)
(74,352)
(13,133)
(14,069)
(18,152)
(68)
(5,250)
(9)
(157,658)

Нето готовина обезбедена од оперативно работење

266,367

218,810

ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА
Готовина обезбедена од вложувачки активности
Продажба на акции и капитални вложувања (нето приливи)
Добиена наплата од камата
Готовина употребена во вложувачки активности

28,351
28,351

15,881
15,881

Набавка на опрема и канцелариски мебел
Долгорочни финансиски вложувања
Пораст на одобрени долгорочни заеми
Долгорочни и краткорочни пласмани - нето
Платена дивиденда - нето
Нето готовина во вложувачки активности

(404)
(219,165)
(238)
9,196
(22,133)
(232,744)

(1,565)
(169,825)
(162)
(42,905)
(20,483)
(234,940)

Нето готовина во вложувања

(204,393)

(219,059)

-

-

Вкупен нето готовински прилив (одлив)-нето

61,974

(249)

Пари и парични еквиваленти на почеток на периодот
5.4

24,654

24,903

ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ
Готовински приливи од оперативно работење
Приливи од наплатени премии
Останати приливи од оперативно работење
Готовински одлив од оперативно работење
Исплата на штети
Провизија платена на осигурителните посредници и брокери
Исплата на провизија за реосигурување
Плати и други исплати за вработените
Останати оперативни трошоци
Платена камата
Платен данок на добивка
Други исплатени даноци и придонеси

ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ
Готовина обезбедена од финансиски активности
Акционерски капитал уплатен од сопственикот
Придонес уплатен во Организациски Фонд
Нето готовина обезбедена од финансиски активности

Пари и парични еквиваленти на крај на годината
86,628
5.4
Придружните белешки на следните страни претставуваат
интегрален дел на овие финансиски извештаи

24,654
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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.Наведениот акционерски 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 година добиено од Министерството за
финансии на Република Македонија.
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул."Пиринска"бр.23.
Матичниот број на
МК4030007623705.

Друштвото

е

6192491,

а

идентификационен

даночен

број

е

Вработени
На 31 декември, 2015 година во Друштвото има 16 (2014: 17) вработени. Квалификационата
структура на вработените на 31 декември 2015 и 2014 година е следна:

2015

2014

8
8

8
9

16

17

Високо
образование
Вишо образование
Средно
образование

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)
Во согласност со Статутот на Друштвото , начинот на управување во 2015 година останува
непроменет и тоа:
Одбор на директори
Одбор на директори

2015

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
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Овластен актуар
Од април, 2014 година , Одборот на директори ја назначи Петроска Билјана, овластен актуар
која е истовремено има статус на вработена во Друштвото.Taa e актуар на Друштвото и во
2015 година.
Овластен ревизор
За 2015 година , Собранието на друштвото го назначи ТП Ревизија Андоновски од Куманово
за Овластен ревизор
Сметки во банки
На 31 декември 2015 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

Про-Кредит Банка АД – Скопје

380-1185643001-94

07200-0018981635-04
200001001898163
5
07380-1185643012-61

УНИ Банка АД – Скопје

240-0700012384-73

Шпаркасе Банка Македонија АДСкопје

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 2015 година
во Друштвото се во примена следните правилници:
Правилници и други правни акти на Друштвото


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
10



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
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

вршење

попис

и

усогласување

на

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)











Правилник за организациона поставеност и систематизација на работни места (03260/2 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 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 (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 )

Договори со посредници/брокери во осигурувањето
Број на
договор

Датум на склучување

03-203-2/2009

6 октомври, 2009
продолжен за 2015

03-165-3/2010

15 декември, 2010
продолжен за 2015

03-165-2/2010

07 октомври, 2010
продолжен за 2015

03-165-1/2010

13 јули, 2010
продолжен за 2015

2. Делта Инс Брокер АД-Скопје

03-215-1/2010

18 октомври, 2010
продолжен за 2015

3. Осигурување и Брокер
Наше осигурување АД-Кочани

03-32-1/2010

19 февруари, 2010
продолжен за 2015

4. КМК Брокер АД – Скопје

03-126-1/2010

13 мај, 2010
продолжен за 2015

Назив на друштвото
1. VFP Осигурително Брокерско
Друштво АД- Скопје
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Анекс бр. 03126-2 /2010

7 октомври, 2010
продолжен за 2015

5. Сафе Лифе АД-Скопје

04-660/1

16 август, 2012
продолжен за 2015

6. Охридска банка АД-Охрид

04-156/1

4 април, 2012
продолжен за 2015

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)
Договори за реосигурување
Во согласност со членот 99 од Законот за супервизија на осигурувањето, во 2015 година се
применуваат следните договори за реосигурување склучени се следните договори за
реосигурувањe:
Реосигурител

Grazer Wechelseitige Versicherung
AG / Република Австрија

Вид на реосигурување
Договор по ризик со кој се опфатени сите
животни осигурувања и дополнителни
осигурувања поврзани со нив, освен инвалидитет
како последица на незгода(максимална сума од
ЕУР 35,000).
Договор по ризик со кој е покриено дополнително
осигурување на инвалидитет како последица од
незгода(максимална сума од ЕУР 50,000).
Договор по настан со кој е покриено целокупното
работење во врска со осигурување на живот, со
исклучок на дополнително осигурување за
инвалидност и работна неспособност како
последица од незгода-кумулативно.
Договор по настан со кој е покриено
дополнително осигурување кон осигурувањето
на живот (смрт или инвалидитет како последица
на незгода, болнички дневници и други
бенефиции при хоспитализација , работна
неспособност.

SOGE Life /Бугарија

Договор по ризик со кој е покриено кредитно
групно животно осигурување во случај на смрт
од било која причина, смрт поради несреќен
случај, трајна и целосна загуба на самостојност и
целосна и трајнаинвалидност (Quota Share
договор).

Műnchner RueckversicherungsGesellschaft / СР Германија

Договор по ризик со кој се опфатени сите
животни осигурувања вклучувајќи ги и
дополнителните осигурувања , освен
инвалидитет како последица на незгода; Surplus
договор со самопридржај ; максимална
одговорност од Еур 280,000 (освен за работна
неспособност; учество во добивка
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1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)
План за работа на Друштвото
Согласно член 38 и член 100 од Законот за супервизија на осигурувањето, на 31 декември
2015 година, Друштвото подготви и достави до - Агенцијата супервизија на осигурувањето,
План за работа на Друштвото за 2016 година, како и Програма за реосигурување за 2016
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

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 зa
супервизија 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 и 112/2014)) и Правилник за контен план за друштвата за осигурување и
реосигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр.148/10 и 41/11). Согласно
наведениот Правилник, 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:
 Согласно одредбите на МСФИ 4 Тестот за адекватност на обврските (ЛАТ тестот) се
спроведува во рамките на Граве концернот со користење на Sec Profit Plus софверската
алатка која е дел од софтверот кој го користи Граве концернот за пресметки и проценки
согласно Солвентност II регулативата. Пресметките се прават поединечно за сите
компании членки на концернот.
 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,
 Придружните финансиски извештаи се презентирани преку користење на нов Контен план
за осигурителни друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр.148/2010 и 41/11).
 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
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каматни стапки, како што се предвидува со одредбите на МСС 39
инструменти: Признавање и мерење.”

- “Финансиски

 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."
2.ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (ПРОДОЛЖУВА)
2.1 Основи за
(продолжува)

подготвување

и

презентација

на

финансиските

извештаи

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 на годишната сметка на друштвата за осигурување" како и "Правилник за контен
план за друштвата за осигурување и реосигурување” ("Службен весник на Република
Македонија" бр.148/10 и 41/11.) 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.03155/2 од 31 март, 2014 година.
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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 набавен Corell Draw во 2009 година и Mathcad V 14, како и LUCA-софтвер за пресметка
на плати и надоместоци, набавени во 2010 година.
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
Телекомуникациска опрема
Канцелариски мебел

25%
25%
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.
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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
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
А
Б
В
Г
Д
Ѓ

Денови над рокот на доспеаност на
побарувањето
до 30 дена
од 31-60
од 61-120
од 121-270
од 271-365
подолг од 365

%
на
исправка
0%
10%
31%
51%
71%
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.
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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.
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. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)
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.
3.12 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
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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.
3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)
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 и на фискалната
2015 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.
3.15 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.
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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.
4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ
4.1 Нето приходи од премии
2015

2014

435,289

371,554

(21,823)
(931)
(10,282)
(33,036)

(19,554)
(2,590)
(5,930)
(28,074)

(1,784)

(2,266)

585
(19)
566

514
135
649

401,035

341,863

2015

2014

45,310
209
12,723
58,242

33,364
181
17,245
50,790

3,292

2,379

Капитална добивка од продажба на средства
расположиви за продажба

-

6,013

Приходи од останати вложувања (амортиз.на обврзници)

-

318

1,819

1,889

Бруто полисирана премија за осигурување
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување:
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија
-Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија
-SOGE Life /Бугарија

Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот
(доп
(дополнително)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот
(дополнително) за реосигурување:
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија
-Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
4.2 Приходи од вложувања
Приходи од камати:
-Камати од државни записи
-Камати од обврзници
-Камати од заеми дадени на вработени
-Камати од заеми дадени на сопственици на полиси
-Камати од депозити

Позитивни курсни разлики

Останати осигурително-технички приходи намалени за
дел на реосигурителот
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Приходи од продажба на материјални и нематеријални
сва -Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија
-Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија
-SOGE Life / Бугарија

Приход од организирање на обуки

9,395
557
1,182
11,134

8,499
980
682
10,161

44

89

74,531

71,639

2015

2014

(41,165)

(32,625)

4,546
245
1,133
(35,241)

2,499
1,855
(28,271)

2,950
(2,658)
292

(2,396)
(2,568)
(4,964)

(408)
679
1,739
2,010

(227)
245
434
452

(32,939)

(32,783)

2015

2014

(240,766)
(21,451)
4,276
(15,162)
(273,103)

(188,968)
(16,027)
(5,503)
(19,772)
(230,270)

670
(195)
475

611
204
815

(272,628)

(229,455)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)
4.3 Настанати штети-нето

Бруто износ на штети
-Бруто исплатени штети
-Бруто исплатени штети – дел за реосигурување
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија
-Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија
-SOGE Life / Бугарија

Промени во бруто резерви за штети
-Промени во бруто резерви за настанати и пријавени штети
-Промени во бруто резерви за настанати и непријавени штети

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
-Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија
-SOGE Life / Бугарија

4.4 Промени во останати технички резерви-нето

Промени во бруто математичка резерва
-Промени во бруто математичка резерва
-Промени во бруто резерви за удел во добивка
-Промени во бруто резерви за учество во добивка
-Промени во бруто резерви за преносна премија-животно
дополн.
Промени во бруто математичка резерва-дел во
реосигурување
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија
-Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија
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4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)
4.5 Нето трошоци за спроведување на осигурување

Трошоци за стекнување
-Провизија за брокерски друштва и застапници
-Бруто плати
- Останати трошоци за стекнување
Административни трошоци
-Амортизација и депрецијација на материјални и нематеријални
средства
-Плати,даноци
и придонеси од и за плати
Останати административни трошоци
-Услуги
-Останати
-Резервации и останато

2015

2014

(84,852)
(4,572)
(4,785)
(94,209)

(80,457)
(1,699)
(6,858)
(89,014)

(800)
(9,469)

(657)
(8,325)

(11,673)
(1,016)
(1,822)
(24,780)

(12,695)
(903)
(2,260)
(24,840)

(118,989)

(113,854)

2015

2014

(2,333)
(1,869)

(133)
(3,453)

(4,202)

(3,586)

2015

2014

(2,511)
(411)

(2,123)
(355)

(2,922)

(2,478)

4.6 Трошоци од вложување

Трошоци за камати
Негативни курсни разлики

4.7 Останати осигурителни технички трошоци намалени
за трошоци на реосигурување

Трошоци за надомест на Агенција за супервизија на
осигурување
Отпис
на мали износи по полиси
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4.

АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.8 Загуба поради обезвреднување на побарувања
по основ на премија-посебна резерва
2015

2014

Добивка / (Загуба) поради обезвреднување на побарувања по
основ
на премија
Останати
расходи

(213)
-

(315)
(77)

премија-

(213)

(392)

2015

2014

(4,540)
-

(3,287)
-

(4,540)

(3,287)

2015

2014

Добивка пред оданочување

43,673

30,954

Данок на добивка 10% (2014:10%)
Даночен ефект на трошоци што не се признаваат
Даночен ефект од даночни кредити

(4,367)
(173)
-

(3,095)
(192)
-

Ефективна даночна стапка: 10%

(4,540)

(3,287)

2015

2014

Нето добивка за годината (во Денари)
Пондериран просечен број на акции

39,132,874
3,000

27,666,612
3,000

Основна заработувачка по акција (во Денари)

13,044.29

9,222.20

4.9 Данок на добивка
Компоненти на данокот на добивка

Тековен данок од добивка (данок на непрознати расходи)
Одложен данок

Нумеричко усогласување на добивката и
резултатите од работењето и пропишана даночна стапка

(2014: 11%)

4.10 Основна заработувачка по акција
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5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
5.1 Останати финансиски вложувања

Финансики средства кои се чуваат до доспеаностнето
-за покритие на математичка резерва
-за покритие на капитал
-за покритие на технички резерви
Средства расположиви за продажба-нето
-за покритие на математичка резерва
-за покритие на технички резерви
-за покритие на капитал
-инвестициони фондови >1 година, за
покритие на математичка резерва

Долгорочни депозити
-за покритие на технички резерви
-за покритие на капитал
-за покритие на математичка резерва

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

31 декември
2015

31 декември
2014

-

-

972,126
25,005
20,486

753,044
24,959
20,449

1,017,617

798,452

12,319
212,783
249,159
474,261

12,296
243,125
208,148
463,569

-

-

2,551

2,312

2,551

2,312

1,494,429

1,264,333

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)
5.2 Реосигурување во бруто технички резерви

Дел за реосигурување на преносна премија
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија

Дел за реосигурување на математичка резерва
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија

31 декември
2015

31 декември
2014

4,915
513
5,428

4,330
532
4,862

5,193
257
5,450

4,523
452
4,975
23

Дел за реосигурување за резерви за
настанати пријавени штети
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија
-Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија
-SOGE Life / Бугарија

7,186
3,097
10,283

7,594
245
434
8,273

21,161

18,110

5.3 Побарувања и други побарувања

Побарувања по основ на премии
Побарувања по основ премии за осигурување
Исправка на вредност на побарувања

31 декември
2015

31 декември
2014

21,285
(1,286)
19,999

20,857
(789)
20,068

Останати побарувања
Побарување за повеќе платен данок на добивка

-

Даден депозит во Граве недвижности

717

716

Побарувања други

66

46

783

762

20,782

20,830

Заклучно со 31 декември 2015 година, Друштвото склучило нови 2,423 нови полиси или
вкупно активни договори со состојба на 31.12.2015 од 13,172 осигурителни полиси (2014:
11,688 активни полиси) за животно осигурување.
5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)
5.4 Останати средства

Опрема и мебел-нето

31 декември
2015

31 декември
2014

1,924

2,213

54,407

8,006

7

4

32,104

16,526

110

118

86,628

24,654

88,552

26,867

Пари и парични еквиваленти
-во банки
-во каса
-издвоени за покритие на математичка резерва
-бизнис картичка
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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:
Годишни каматни
стапки
%
Денарски жиро сметки:
- НЛБ Тутунска Банка АД - Скопје
- Комерцијална Банка АД - Скопје
- Стопанска Банка АД - Скопје
- ПроКредит Банка АД - Скопје
- Уни Банка АД - Скопје
- Халк Банка АД - Скопје

0,50%
0,50%
0,40%
n/a
1% p/a/
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

Претходно платени трошоци-МКД
Претходно платени трошоци-ЕУР

31 декември
2015

31 декември
2007
2014

5,819
24,071

12,416
22,492

29,890

34,908

5.6 Акционерски капитал и резерви
5.6.1 Акционерски капитал
Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2014: 3,000 обични
акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2014: Еур
3,000,000.)
Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2015 и 2014 година е
следна:

Акционер
 Grazer
Wechselseitige
Versicherung
Aktiengesellschaft
, Австрија

Акционерски
капитал
ЕУР
2015

Акционерски
капитал
ЕУР
2014

Сопственичка
структура
%
2015

Сопственичка
структура
%
2014

3,000,000

3,000,000

100%

100%

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

Бруто резерва за техничка премија
Бруто математичка резерва
-преносни премии за животно осигурување
-математичка резер. по основ животно осиг.
-резерва за удел во добивка
-резерва за удел во добивка

Бруто резерви за штети
-резерви за пријавени неисплатени штети
-резерви за настанати непријавени штети

31 декември
2015

31 декември
2014

17,960

16,176

149,932
999,446
74,910
19,785
1,244,073

134,770
758,680
53,459
24,060
970,969

17,616
11,402
29,018

20,566
8,745
29,311

1,291,051

1,016,456

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

Обврски за персонален данок
Обврски за ДДВ
Обврски за данок на добивка

31 декември
2015

31 декември
2014

10
52
1,787

20
47
3,138

1,849

3,205

5.9 Обврска за депозити кон реосигурителни
компании
26

Обврска за депозити кон реосигурителни
компании
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft /
Германија

31 декември
2015

31 декември
2014

681

956

681

956

5.10 Останати обврски

Обврски од непосредни работи на осигурување
-провизии на агенти и брокери
-примени аванси по премии
Обврски поврзани со реосигурување
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија
- Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft /
Германија
-SOGEГерманија
Life /Бугарија
Останати обврски
-за плати на вработени
-обврски кон добавувачи во земј.и стран.
-по договор за дело
-обврска за лиценца
-обврска кон Граве Недвижности-Скопје

31 декември
2015

31 декември
2014

7,050
27,263
34,313

6,107
24,982
31,089

1,789
626
2,819
5,234

3,590
1,197
1,366
6,153

1,127
317
83
349
1
1,877

1,053
349
164
317
1,883

41,424

39,125

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)
5.11 Пасивни временски разграничувања
31

31 декември

декември

Одложено плаќање за ревизија
Одложено плаќање за период од 20.12-31.12.
Резерви за учество во добивка

2015

2014

691
2,384
-

283
2,936
-

3,075

3,219
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ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТЕЊЕ

Продукција – склучени осигурувања во 2015.година
Во текот на деловната 2015 година примени се 2.559 понуди за склучување на договори за
осигурување на живот, од кои 1.558 со дополнително осигурување од последици на несреќен
случај. Вкупната осигурена сума на продукцијата на осигурување на живот изнесува
28.897.667 евра.

Портфолио на Друштвото на ден 31.12.2015 година
Осигурителното портфолио на Друштвото се сосотои од следните договори за
осигурување:
1. 12.966 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. 202 осигурување на ивот за случај на доживување,
4. 11.334 дополнителни осигурувања на полисите на осигурување на живот.
На ден 31.12.2015 година Друштвото имаше 13.170 активни полиси на осигурување на
живот на кои се склучени 11.334 дополнителни осигурувања за случај на смрт поради незгода.

Штети
Заклучно со 31.12.2015 година Друштвото бележи расходи по основ надоместоци за
штета од осигурување на живот и осигурување од последици на несреќен случај.
Иплатени штети
- Осигурување на живот:
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода:
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како
последици на несреќен случај

Износ
33.770.812,00
1.017.835,00
6.376.056,00

Вкупно исплатени штети
Резерва за пријавени штети
- За дополнително осигурување од последици на несреќен
случај се наоѓаат 176 штети за кои е резервирано вкупно
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како
последици на несреќен случај
- За осигурување на живот се наоѓаат 18 штети со вкупно
резервиран износ
Резерва за настанати но непријавени штети
- За дополнително осигурување од последици на несреќен
случај резервирано е вкупно:
- За осигурување на живот бранша 95 резервирано е вкупно:
Резерва за трошоци за обработка на штети
Бруто резерви за штети

41.164.703,00

9.283,960,00
9.283,960,00
8.332,257,00

6.603.894,00
3.953.171,00
845.198,00
29.018.480,00
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ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОЕНРСКИОТ КАПИТАЛ
Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2014: 3,000 обични
акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2015: Еур
3,000,000.) односно 183.998.795,00 денари.
Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2015 и 2014 година е
следна:

Акционер
 Grazer
Wechselseitige
Versicherung
Aktiengesellschaft
, Австрија

Акционерски
капитал
ЕУР
2015

Акционерски
капитал
ЕУР
2014

Сопственичка
структура
%
2015

Сопственичка
структура
%
2014

3,000,000

3,000,000

100

100
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ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕ

Профитабилност
Повратот на капитал претставува однос помеѓу бруто добивката од редовното работење и
капиталот на друштвото, додека повратот на средства е показател на оперативната
способност на друштвото да ги употреби средствата за остварување на профит.

Солвентност
Суфицитот на капиталот над маргината на солвентност изнесува:
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ЗАКЛУЧОК
Нашата мисија е
Со нашето работење да креираме трајни и стабилни вредности во осигурувањето со
цел да ги задоволиме потребите на клиентите.
Нашата визија е
Да бидеме осигурително друштво кое првенствено се грижи за клиентите и е пример
за стручност, професионалност и етичност.
Врз основа на искажаните податоци може да се заклучи дека деловната 2015 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
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