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I I. Дополнителни извештаи
1.Писмо на ревизорот до Одборот на Директори на Друштвото
2.Преглед на корекции на финансиските извештаи предложени од страна на ревизорот (прифатени и неприфатени)
3.Извештај за состојбата и промените на техничките резерви (со мислење на екстерен актуар)
4.Извештај за состојбата и структурата на вложените средства кои ги покриваат техничките резерви/математичката резерва
5.Извештај за состојба и структура на вложувања на останати средства (од капиталот)
6.Извештај за спроведување на прописи за управување со ризик
7.Извештај за спроведување внатрешна ревизија
8.Извештај за начин на водење на трговски книги
9.Мислење на овластениот актуар
10.Карактеристики на компјутерскиот систем
11.Извештај за точност и компетентност на извештаи што се доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурувањето
12.Користење на проценки во вреднување на билансни и вонбилансни ставки
III. Годишен извештај на Раководството

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО СОПСТВЕНИКОТ И ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје
Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
(во натамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештајот за финансиска состојба на ден
31 декември 2014 година и билансот на успех, извештаjот за промени на сопственичката главнина и
извештајот за парични текови за годината која што тогаш завршува и прегледот на значајни
сметководствени политики и останати белешки.
Одговорност на раководството за финансиските извештаи
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските
извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република
Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна
контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските
извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е
резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како
и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата
ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република
Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме
етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме
разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно
прикажување.
Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и
обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на
ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во
финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на
овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвувањето и
објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, со цел дизајнирање на
ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење
за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените
проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сéвкупното презентирање на
финансиските извештаи.
Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да
обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
ДО СОПСТВЕНИКОТ И ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје
(продолжува)
Мислење
Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите
материјални аспекти, финансиската состојба на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје, на ден 31
декември 2014 година, како и финансискиот резултат, извештајот за промени на главнината и
извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со
сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија.
Извештај за други правни и регулативни барања
Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за
работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност
со Законот за ревизија е да известиме за конзистентноста на годишната сметка и финансиските
извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014 година. Нашата работа во однос на
годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на
известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за
работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.
Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални
аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ГРАВЕ Осигурување АД Скопје за годината што завршува на 31 декември 2014 година.

РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА
Соња Чулева, Директор

Соња Чулева,
Овластен ревизор

Скопје, 5 март, 2015
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БИЛАНС НА УСПЕХ
За годината што завршува на
31 декември 2014
(Во илјади Денари )
Белешки

2014

2013

4.1
4.2

341,863
71,639
413,502

293,006
74,516
367,522

Нето трошоци за настанати штети

4.3

(32,783)

(31,378)

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

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

(185,582)
(94,917)
(5,180)

4.7

(2,478)

(2,313)

4.8

(392)
(382,548)

400
(318,970)

30,954

48,552

(3,287)

(163)

27,677

48,389

ПРИХОДИ
Нето приходи од осигурителни премии
Приходи од вложувања
РАСХОДИ

Добивка пред оданочување
Данок на добивка ( на непризнати расходи)

4.9

НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА
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

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
Микиќ Марко

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На 31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
Белешки

2014

2013

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

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ВКУПНО СРЕДСТВА

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

276
1,025,847
16,195
16,733
26,209
26,827

1,365,326

1,112,087

АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ
Акционерска главнина
Уплатен капитал
Резерви
Задржана заработувачка

5.6
5.6
5.6

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

183,999
30,841
85,455
300,295

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

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

760,399
101
635
29,566
21,091
811,792

1,365,326

1,112,087

ВКУПНА АКЦИОНЕРСКА
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ

Придружните белешки на следните страни
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
Микиќ Марко

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
Годината што завршува на
31 декември 2014
(Во илјади Денари)
Уплатен
Задржана
капитал
Резерви
заработувачка
Состојба на
1 јануари 2014

ВКУПНО

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

183,999

30,841

85,455

300,295

Состојба
31 декември 2013

Придружните белешки на следните страни
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:
Генерален директор
Микиќ Марко

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИТЕ
За годината што завршува на
31 декември 2014
(Во илјади Денари)
Ревалориза
циона
резерва за
средства
расположиви
за продажба

Сигурносна
резерва

ВКУПНО

2,839

28,002

30,841

-

16,130

16,130

(2,839)

-

(2,839)

-

44,132

44,132

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)

916

-

916

2,839

28,002

30,841

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
Состојба
1 јануари 2013

Ефект од ревалоризација на
средства расположиви за продажба
Состојба
31 декември 2013

Придружните белешки на следните страни претставуваат
интегрален дел на овие финансиски извештаи

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:
Генерален директор
Микиќ Марко

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на
31 декември 2014
(Во илјади Денари)
2014

2013

376,468
376,468

315,498
315,498

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

(32,376)
(56,474)
(8,412)
(16,832)
(14,980)
(1,226)
(70)
(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
Готовина употребена во вложувачки активности

15,881
15,881

14,603
14,603

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

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

(907)
(109,729)
(146)
(67,465)
(12,453)
(190,700)

Нето готовина во вложувања

(219,059)

(176,097)

-

-

(249)

9,031

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
Вкупен нето готовински прилив (одлив)-нето
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

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:
Генерален директор
Микиќ Марко

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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 година 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:

Високо
образование
Вишо
образование
Средно
образование

2014

2013

8
9

7
11

17

18
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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 е 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

Про-Кредит Банка АД – Скопје

380-1185643001-94

07200-0018981635-04
2000010018981635
07380-1185643012-61

УНИ Банка АД – Скопје

240-0700012384-73

-

Шпаркасе Банка Македонија 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
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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



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
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)
Во 2014 година 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 )

Договори со посредници/брокери во осигурувањето
Број на
договор

Датум на склучување

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. 03126-2 /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

Назив на друштвото
1. VFP Осигурително Брокерско
Друштво АД- Скопје
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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

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

Квота за реосигурување на
живот договор за
реосигурување

04-204/1,
15 мај 2012

Műnchner RueckversicherungsGesellschaft / СР Германија

SOGE Life /Бугарија

Во 2014 година се склучени следните договори со реосигурителни друштва:
Реосигурител

Вид на реосигурување

Архивски број/датум

Grazer Wechelseitige
Versicherung AG / Република
Австрија

Договор за животно реосигурување

Бр.03-85/ 4 од 03.03.2014

Grazer Wechelseitige
Versicherung AG / Република
Австрија

Договор за реосигурување за основна
квота на незгода

Бр.03-85/2 од 03.03.2014

Grazer Wechelseitige
Versicherung AG / Република
Австрија

Договор за реосигурување на
ексцедентна штета од незгода

Бр.03-85/ 3 од 03.2014

SOGE Life /Бугарија

Анекс на реосигигурителен договор

Бр.03-486/1 од 31.12.2014
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)
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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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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 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 сéуште 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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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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.
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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
канцелариски мебел се наведени подолу:

за поголемите класи опрема и
Стапка %

Компјутерска опрема
Телекомуникациска опрема
Канцелариски мебел

25%
25%
20%
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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 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%
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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.
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.
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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 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. 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 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.
3.15 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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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ
4.1 Нето приходи од премии

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

2014

2013

371,554

313,843

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

(16,914)
(1,292)
(1,578)
(19,784)

(2,266)

(1,530)

514
135
649

470
7
477

341,863

293,006
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
4.2 Приходи од вложувања
2014

2013

33,364
181
17,245
50,790

24,257
2
178
16,993
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

8,499
980
682
10,161

6,110
623
181
6,914

89

22

71,639

74,516

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

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
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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

2014

2013

(32,625)

(32,376)

2,499
1,855
(28,271)

3,745
(28,631)

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

(4,811)
(599)
(5,410)

(227)
245
434
452

2,663
2,663

(32,783)

(31,378)

2014

2013

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

(156,760)
(14,398)
(2,105)
(12,887)
(184,045)

611
204
815

564
4
568

(229,455)

(185,582)

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

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.

25

ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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

2014

2013

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

(61,413)
(1,098)
(11,963)
(74,717)

(657)
(8,325)

(301)
(7,464)

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

(10,267)
(968)
(1,443)
(20,443)

(113,854)

(94,917)

2014

2013

(133)
(3,453)

(37)
(5,143)

(3,586)

(5,180)

2014

2013

(2,123)
(355)

(2,015)
(298)

(2,478)

(2,313)

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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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)
4.8 Загуба поради обезвреднување на побарувања
по основ на премија-посебна резерва
2014

2013

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

(315)
(77)

400
-

премија-

(392)

400

2014

2013

(3,287)
-

(163)
-

(3,287)

(163)

2014

2013

Добивка пред оданочување

30,954

48,552

Данок на добивка 10% (2013:10%)
Даночен ефект на трошоци што не се признаваат
Даночен ефект од даночни кредити

(3,095)
(192)
-

(163)
-

Ефективна даночна стапка: 0,33% (2013:0,33%)

(3,287)

(163)

2014

2013

27,666,612
3,000

48,388,993
3,000

9,222.20

16,129.66

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

4.10 Основна заработувачка по акција

Нето добивка за годината (во Денари)
Пондериран просечен број на акции
Основна заработувачка по акција (во Денари)
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
5.1 Останати финансиски вложувања

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
-за покритие на технички резерви
-за покритие на капитал
-инвестициони фондови >1 год. 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
2014

31 декември
2013

-

-

753,044
24,959
20,449

559,784
24,971
20,459

798,452

23,413
628,627

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

12,302
256,876
125,891
359,069

2,312

2,151

2,312

2,151

1,264,333

1,025,847
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
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

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

31 декември
2014

31 декември
2013

4,330
532
4,862

3,816
397
4,213

4,523
452
4,975

3,912
249
4,161

7,594
245
434
8,273

7,821
7,821

18,110

16,195

5.3 Побарувања и други побарувања
31 декември
2014

31 декември
2013

20,857
(789)
20,068

16,490
(474)
16,016

-

-

Даден депозит во Граве недвижности

716

716

Побарувања други

46

1

762

717

20,830

16,733

Побарувања по основ на премии
Побарувања по основ премии за осигурување
Исправка на вредност на побарувања
Останати побарувања
Побарување за повеќе платен данок на добивка

Заклучно со 31 декември 2014 година, 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.
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5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)
5.4 Останати средства

Опрема и мебел-нето

31 декември
2014

31 декември
2013

2,213

1,306

8,006

14,920

4

4

16,526

9,949

118

30

24,654

24,903

26,867

26,209

Пари и парични еквиваленти
-во банки
-во каса
-издвоени за покритие на математичка резерва
-бизнис картичка

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.
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(Во илјади Денари)
5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)
5.5 Активни временски разграничувања

Претходно платени трошоци-МКД
Претходно платени трошоци-ЕУР

31 декември
2014

31 декември
2007
2013

12,416
22,492

8,454
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:

Акционер
 Grazer
Wechselseitige
Versicherung
Aktiengesellschaft,
Австрија

Акционерски
капитал
ЕУР
2014

Акционерски
капитал
ЕУР
2013

Сопственичка
структура
%
2014

Сопственичка
структура
%
2013

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
2014

31 декември
2013

16,176

13,911

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

114,997
569,712
37,432
18,558
740,699

20,566
8,745
29,311

18,170
6,177
24,347

1,016,456

760,399
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)
5.8 Тековни обврски за даноци
31 декември
2014

31 декември
2013

20
47
3,138

13
74
14

3,205

101

31 декември
2014

31 декември
2013

956

635

956

635

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

5.9 Обврска за депозити кон реосигурителни
компании

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

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
Германија
-SOGE Life /Бугарија
Останати обврски
-за плати на вработени
-обврски кон добавувачи во земј.и стран.
-по договор за дело
-обврска за лиценца

31 декември
2014

31 декември
2013

6,107
24,982
31,089

4,938
18,145
23,083

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

2,748
705
635
4,088

1,053
349
164
317
1,883

712
1,134
90
459
2,395

39,125

29,566

33

ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)
5.11 Пасивни временски разграничувања

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

31 декември
2014

31 декември
2013

283
2,936
-

399
2,134
-

3,219

2,533

6. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ
Друштвото ги извршило следните трансакции со поврзани страни за годините што завршуваат на
31 декември 2014 и 2013 година:
Поврзани субјекти

2014

2013

3,590

2,748

317

459

19,554

16,814

Обврски за IT

-

-

Трошоци (on-line одржување, BSS пресметки и др.)

-

-

Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија


Обврски за:
Реосигурување
Разни обврски (лиценци за SAP, Microsoft,
Baramundi итн.)
Трошоци (трошок за реосигурување)

Grawe IT GmbH / Австрија
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
7. МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР
Во согласност со членовите бр. 104 и 116 (став 1) од Законот за супервизија на осигурувањето,
Друштвото е должно да ангажира овластен актуар.
Овластениот актуар на Друштвото (вработен во Друштвото) ја потврди висината на техничките
резерви и математичката резерва презентирана во финансиските извештаи на Друштвото. Во
својот извештај од 12 февруари, 2015 година тој ги даде следните информации:
Во 2014 година во Друштвото се применуваат следните осигурителни тарифи:
Oсигурителни тарифи
ГАД1 / ГАДСЛ1
ГАД3
ГАД5С
ГАД11
ГДД1
РАД1
РАДД13
УТ31
РКД 9 Г-О (воведена во 2014)
УТКД 9 Г (воведена во 2014)
АДД9Г (воведена во 2014)
УТЗ-А (тарифа за дополнително
осигурување воведена во јуни, 2014)


Мислење на овластениот актуар за висината на математичката резерва (пресметана со
цилмеризација) за годината што завршува на 31 декември, 2014 во износ од Ден 756,064
илјади (нето Ден 756,064 илјади)



Мислење на овластениот актуар за висината на резервите за преносни премии за годината
што завршува на 31 декември, 2014 во износ од Ден 134,770 илјади (нето: Ден 129,794
илјади)



Мислење на овластениот актуар за гарантирани бонуси и попусти за годината што
завршува на 31 декември 2014 година Ден 53,459 илјади (нето: Ден 53,459 илјади)



Мислење на овластениот актуар за идни бонуси и попусти за годината што завршува на
31 декември 2014 година Ден 24,060 илјади (нето: Ден 24,060 илјади)



Мислење на овластениот актуар за износот на административни трошоци за годината што
завршува на 31 декемвро 2014 година Ден 2,617 илјади (нето: Ден 2,617 илјади)

Овластениот актуар на Друштвото во својот актуарски извештај за годината што завршува на
31.12.2014 година прави Run-off анализа за вкупните резерви на штети од аспект на 31.12.2014
година во однос на состојбите на резервите на штети за 31.12.2011, 31.12.2012 и 31.12.2013 година
и при тоа утврдува дека трендот на флуктуации на позитивни и негативни отстапувања во тек на
претходните периоди потврдува адекватност на вкупните резервирања.Истовремено, бидејќи
IBNR се утврдува со попрудентен пристап, се очекува подобрување на резултатите од Run-off
анализата.
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
7. МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР (ПРОДОЛЖУВА)
Мислењето на овластениот актуар во врска со финансиските извештаи и годишниот извештај на
Друштвото за годината што завршува на 31 декември, 2014 година може да се резимира на
следниот начин:
Од актуарски аспект и од даденото мислење на овластениот актуар е евидентно дека Друштвото
работело во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурувањето, соодветната
друга регулатива што базира на Законот, правилниците и другите акти на Друштвото и воопшто
правната регулатива од доменот на осигурувањето. ГРАВЕ Осигурување АД-Скопје работи на
начин што овозможува во секое време да ги подмирува достасаните обврски.
Во согласност со искажаното мислење, актуарот дал безрезервно позитивно мислење на
работењето на Друштвото во 2014 година.
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР
Во согласност со членот 127 од Законот за супервизија на осигурувањето и Правилникот за
активностите на интерната ревизија, интерниот ревизор на Друштвото поднесе Извештај на
интерната ревизија за 2014 година до Одборот на директори и Генералниот директор. Исто така,
интерната ревизија подготви Предлог план за активностите на интерната ревизија во 2015 година.
Внатрешната ревизија работи во согласност со стручните начела и стандарди на внатрешната
ревизија, кодексот на деловна етика на ревизорите и во склад со интерниот акт на Друштвото за
делокругот и работењето на интерната ревизија во Граве Осигурување АД - Скопје, усвоен од
страна на Одборот на директори. Со овој акт се предвидени целите и задачите на интерната
ревизија.
Интерниот ревизор во 2014 година изготви мислења во однос на исполнување на препораките
утврдени во Записникот од теренска супервизија од страна на Агенцијата за супервизија на
осигурување од 07.02.2014 година и тоа:
Мислење бр.
1/2014

Мислење за извршен follow-up по дадени препораки од АСО
Период на известување: 07.02.2014 – 20.06.2014
Дадени препораки од АСО:
- (ИК-1) Внатрешна организација и систематизација на Друштвото
(Рок: 30.06.2014)
- (ИК-8) Прикажување на резервите за штети во финансиските извештаи
(Рок: 30.06.2014)
- (ИК-9) Прикажување на износот на максимален самопридржај во
програмата за реосигурување
(Рок: 30.06.2014)
- (ИК-17) Препораки од внатрешен ревизор по кои нема превземено
активности
(Рок: 30.06.2014)
Мислење на интерниот ревизор:
- Препораката (ИК-1) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката
Препораките (ИК-8) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката
- Препораките (ИК-9) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката
- Препораките (ИК-17) – Делумно прифатено и постапено согласно
препораката, но истата треба да се финишира до 30.06.2014 година
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)
8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Мислење бр.
2/2014

Мислење за извршен follow-up по дадени препораки од АСО
Период на известување: 07.02.2014 – 13.09.2014
Дадени препораки од АСО:
- (ИК-4) Услови и тарифи за рентно осигурување (Тарифа ПВЦ8 и ПВЦ4)
(Рок: 31.12.2014)
Мислење на интерниот ревизор:
- Препораката (ИК-4) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката
.

3/2014

Период на известување: 07.02.2014 – 02.12.2014
Дадени препораки од АСО:
- (ИК-5) Генерирање на дополнителни информации од информатички
систем
(Рок:31.12.2014)
- (ИК-6) Дополнување на тарифи за осигурување и нивна усогласеност со
веќе имплементирани алгоритми во информатичкиот систем
(Рок: 31.12.2014)
- (ИК-18) Обезбедување соодветен периодичен извештај од добавувачи
со податоци за остварено ниво на сервис
(Рок:31.12.2014)
Мислење на интерниот ревизор:
- Препораката (ИК-5) – Делумно прифатено и постапено согласно
препораката, се очекува целосно финиширање до поставениот рок
- Препораката (ИК-6) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката
- Препораката (ИК-18) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката

3/2014
Дополнително

Дадени препораки од АСО:
- (ИК-5) Генерирање на дополнителни информации од информатички
систем
(Рок:31.12.2014)
Мислење на интерниот ревизор:
- Препораката (ИК-5) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката,во поставениот рок
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
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8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Интерниот ревизор во 2014 година ги извршил следните контроли во Друштвото:
Извештај бр.

Предмет на контроли

01/2014

Предмет на ревизија:
Контрола на понуди за осигурување на живот кои во Друштвото од разни
причини се неприфатени или одбиени
Препораки на интерниот ревизор по извршената контрола:
1. Да се утврди до каде одат ингеренциите на лицето кое ги прима
понудите во однос на нивно одбивање, односно одобрување на
лекарски преглед (Рок на извршување: 30.06.2014)
2. Да се прецизира процедура при одбивање на понудата за осигурување
на живот во делот на документацијата, рок на чување и документи кои
се враќаат на договарачот (Рок на извршување: 30.06.2014)
3. Во Одделението за прием и обработка на понуди да се воведе
евиденција на одбиени понуди и да се назначи лице одговорно за
неприфаќање на понудите (Рок на извршување: Веднаш)
4. Назначување на одговорно лице кое ќе го потврдува неприфаќањето и
одбивањето на понудите (Рок на извршување: Веднаш)

02/2014

Предмет на ревизија:
Усогласеност на работењето на Друштвото за застапување во осигурување
Safe Life АД-Скопје (конечен извештај)
Препораки на интерниот ревизор по извршената контрола:
1. Утврдување на меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото и Safe
Life АД-Скопје да бидат допрецизирани и направени во писмена форма.
(Рок на извршување: 30.09.2014)
2. Да се извршат корекции во договорите за застапување и промоторски
услуги за кои одговорното лице во Safe Life АД-Скопје е претходно
усмено опоменато (Рок на извршување: 31.07.2014)
3. За странските државјани вработени во Safe Life АД-Скопје да се
заврши постапката на лиценцирање (Рок на извршување: 31.12.2014)
4. Да се направи регистер на застапници во осигурување во согласност со
Правилникот за формата и содржината на регистрите (Рок на
извршување: 31.07.2014)
5. Интерните акти за деловно работење на Safe Life АД-Скопје да се
ревидираат и да се усогласат со дејноста на работење (Рок на
извршување: 31.12.2014)
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
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8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Извештај бр.
03/2014

Предмет на контроли
Предмет на ревизија:
Судски спорови и регистер на судски спорови (Нацрт)
Наоди на ревизорот по извршената контрола:
1. Утврдување на првостепен и второстепен орган при решавање на
штети
и детално утврдување на нивни ингеренции (Рок на
извршување: 31.03.2015)
2. Да се утврдат сите видови на решенија кои може да ги донесе
второстепената комисија при решавање на приговори (Рок на
извршување: 31.03.2015)
3. Детално да се утврдат процедури за вонсудско решавање на спорови
(Рок на извршување: 31.03.2015)

04/2014

Предмет на ревизија:
Плати, надоместоци и награди на вработените (Конечен)
Наоди на интерниот ревизор по извршената контрола:
1. Да се надгради постојниот софтвер за пресметка на плата ЛУКА, со
одредбите на законската регулатива (Рок на извршување: 31.03.2014)
2. Месечната листа за исплатена плата да ги содржи сите релевантни
податоци согласно закоската регулатива
(Рок на извршување:
31.03.2015)
3. Да се направат корекции на договорите за работа со вработените во
согласност со законските одредби (Рок на извршување: 31.03.2015)
4. Да се уреди промената во исплатена бруто плата со анекс кон
основниот договор за вработување, како и да се донесуваат одлуки од
директорот во случај на наградување поради работна или деловна
успешност (Рок на извршување: веднаш)
5. За сите вработени да се извади извод од Фондот за пензиско
осигурување и да се утврди вкупниот стаж за минат труд, кој ќе се
додава на основната бруто плата, а секоја година ќе следи 0,50%
зголемување кое ќе се додава на минатиот труд

По однос на контролата на извршувањето на предлозите по наодите на интерната ревизија во
2014 година, а се однесуваат на препораките дадени во 2013 година (Извештај на интерна ревизија
бр.2-а/2013,) интерниот ревизор утврди дека сите препораки (освен една која е делумно прифатена
и треба да биде финиширана до 31.03.2015 година) се целосно прифатени и реализирани.
Препораките на внатрешниот ревизор имаат повеќе за цел уште повеќе да се подобрат интерните
контроли во Друштвото и особено, да се земат во предвид наодите и препораките на Агенцијата за
супервизија на осигурување утврдени во контролата на работењето на Друштвото.
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9. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ
Друштвото користи две софтверски апликации за обавување на своето работење во доменот на
животното осигурување. Овие софтвери се добиени бесплатно, без право на екслкузивитет и без
право на пренос, од страна на оснивачот и единствен сопственик на Друштвото. Овие две
апликации се KORIN и SAP R/3.
9.1. "KORIN" Апликативен систем
Програмот "Korin" е изработен од страна на вработените на концернот Grazerwechselseitige
Versicherung in Graz, Австрија. Во развивањето на програмот не се користени надворешни
експерти, туку проектот е целосно изработен благодарејќи на знаењето и искуството на
стручњаците на концернот Grawe. Проектот е дизјниран така што обезбедува целосно
задоволување на потребите во врска со клиентите, осигурителните полиси, штети и сите останати
финансиски елементи потребни за одивање на дејноста.
Причините за создавање и развој на овој програм биле следни:









Ниту еден од готовите програми што се нуделе на пазарот не биле специјално дизајнирани
за осигурителни компании
Поради таа причина, набавените програми морале да бидат прилагодувани според
потребите на посебните видови осигурувања
Програмот е развиван така што може да биде применуван и во компании што имаат
седиште надвор од Австрија
Ниту еден од готовите програми што се нуделе на пазарот не можеле да ги задоволат
потребите на компаниите што работеле во други земји ниту пак постоела можноост
истите да се адаптираат на поинаквите услови за работа што во овие земји постојат
Доколку и имало можност за одредени адаптирања на програмите, ваквите прилагодувања
се покажале како многу скапи и захтевале многу време
Исто, праксата покажала дека е многу потешко да се изврши прилагодување на еден
програм, отколку да се креира нов програм
Ниту еден од програмите што се нуделе на пазарот не нудел можност за спроведување на
централизирана контрола
Купување на таков програмски софтвер ја правел Компанијата зависна од нејзините
креатори што можело да се реперкуира во создавање непотребни проблеми во случај
програмот од било која приичина да престанел да работи

Сите горе наведени причини ја зајакнале намерата за креирање на сопствен програм.Одлуката се
покажала како исправна затоа што и денес ситуацијата на пазарот не е променета.
Програмот "Korin" работи како интегрален и централизиран систем. Интегрален значи дека една
информација (пр. Презимето на клиентот) може да биде внесено само еднаш. Со тоа се
оневозможува двоен внос на податоци и дуплирање на грешки. Централизиран значи дека сите
податоци се внесуваат преку еден компјутер во еден огранок.
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9. КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖУВА)
9.1 "KORIN" Апликативен систем (продолжува)
Целиот систем е поделен на неколку подсистеми со цел да се овозможи подобра сигурност и
зачувување на внесените податоци. Подсистемите содржат:











Податоци за клиентот (посебно означување за машки и женски пол, форма на друштво,име
и презиме, назив, адреса и тн.)
Осигурителна полиса (почеток и крај на периодот на осигурување, предвиден број на
уплати )
Посебни видови на осигурителни полиси што сами по себе претставуваат договор за
осигурување (почеток на осигурувањето, крај на периодот на осигурување, износ и тн.)
Износите што осигуреникот треба да ги плати (износ, салдо)
Винкулации за разни видови осигурување по однос на секоја поединечна полиса, доколку
винкулација е направена
Штети што се покриваат со полисата и видови осигурување во рамките на секоја
поединечна полиса со начин на плаќање на штетите
Разни видови провизии што се уплатуваат во врска со осигурувањето
Информации поврзани со посредниците во осигурување, лица или друштва (започнување
со работење, статус, провизија, хиерархија и тн.)
Математичка основа за пресметка на тарифите и резервите по однос на посебните видови
тарифи
Логичка контрола на сите видови тарифи

Сé останато што се однесува на техничките и финансиските аспекти на полисите и штетите (база
на податоци за валутните курсеви, систем на фиксни статистички броеви, текстови на различни
типови на осигурителни полиси, генерални и специфични клаузули што се употребуваат во
осигурувањето и тн.)
Поради фактот што системот дава широка лепеза на информации кои се внесени во програмот,
"Корин " претставува аналитичка база за:




Процесирање на горе наведените информации и нивно чување;
Процена на сите податоци (статистичка или аналитичка);
Вметнување на сите технички резерви на Друштвото:
a) математичка резерва
б) резерва за учество во добивката
в) алокација на резерви
г) плаќање на штети
д) провизии
ѓ) уплата на аванси и обврски кон клиенти
е) податоци потребни во книговодството



"Коринот" не ги третира општите трошоци на Друштвото (пр. трошоци за плати на
вработени)
Ниту пак преку него може да се обавува книговодствената функција во смисла на
книжење на аналитички сметки и главна книга
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9. КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖУВА)
9.1 "KORIN" Апликативен систем (продолжува)
Преку "Корин" се обавуваат следните функции:
Печатење на осигурителни полиси
Печатењето на осигурителни полиси се извршува секој понеделник и среда, по завршување на
работното време. Полисите се доставуваат на корисниците следниот ден.
Салда на побарувања од клиенти за наредниот период со опција за печатење
Овој дел "Корин" го извршува на почетокот на секој месец (од 3-ти до 5-ти) за сите полиси што
треба да бидат платени на 1 следниот месец или следните денови.
Пресметка на состојби за доставување опомени и изработка на опомените
По правило оваа активност се обавува на дваести во тековниот месец, освен ако се работи за
неработен ден.
Затворање на претходниот месец
Затварањето на претходниот месец се обавува шестиот ден од тековниот месец.При тоа се
извршуваат сите потребни активности за изработка на основата за потребите на вреднување на
состојбите на Друштвото на последниот ден на претходниот месец, се донесуваат краткорочни
деловни одлуки, се изработуваат налози за книжење во главната книга, исплата на провизии,
пресметка и пријавување на даноци од основна дејност и тн.
"Корин"-от е на располагање од 06-18 часот секој работен ден. Во 06 часот наутро програмот
автоматски се вклучува, а во 18 часот попладне програмот автоматски се исклучува, без оглед на
тоа кој е приклучен и што работи во моментот.Само во исклучителни случаи можно е да се
продолжи работењето во програмот, и тоа врз основ на писмено барање доставено до директорот
на Друштвото и одобрение добиено од директорот на одделението за информатика.
Со исклучување на достапот во програмот, започнува активирање на сите можни логички
контроли на податоците што се внесени тој ден. По спроведување на контролите, почнува
постапка на заклучување на денот во смисла на трајно запишување на податоците во датотеките,
изработка на потребни дневни прегледи и разни табеларни прегледи.
Достапност до работењето во програмот "Корин" е можен единствено врз основ на овластен
корисничко име и соодветна лозинка. За добивање на корисничко име и лозинка потребно е
писмено барање од Друштвото со потпис на директорот на Друштвото.Тоа барање мора да биде
одобрено од страна на овластеното лице од екипата за информатика, а секој дел на групата на
информатичката екипа дава свој дел на дозвола за бараните овластувања.
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10. АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ
И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ
Во согласност со Законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 4/2008 со пратечките измени) Раководството на
Друштвото ја назначи за одговорна Ѕвездана Гичевска за имплементација на Програмата за
спречување на перење на пари и финансирање на тероризам. Програмата за 2014 година е
поднесена во Министерството за финансии на Република Македонија - Одделение за спречување
на перење на пари и финансирање на тероризам.

11. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции
деноминирани во странска валута, на 31 декември 2014 и 2013 се следните:

Во Денари

ЕУР

31 декември

31 декември

2014

2013

61,4814

61,5113
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје

II ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗВЕШТАИ

1. ПИСМО НА РЕВИЗОРОТ ДО ОДБОРОТ НА
ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО

Ревизија Чулева
Њуделхиска 4/3
1000 Скопје
Македонија

тел + 389 2 3094 014
факс + 389 2 3094 015
office@revizijaculeva.com.mk
www.revizijaculeva.com.mk

ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД-Скопје
ул.Пиринска бр.23
1000-СКОПЈЕ
ПРЕДМЕТ: Писмо до Одборот на директори
Почитувани Господа,
Во планирањето и спроведувањето на ревизијата на финансиските извештаи на ГРАВЕ
ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје (во натамошниот текст: Друштвото) за годината што завршува на 31
декември 2014, предмет на наша опсервација беше целокупното работење на Друштвото како и
неговите интерните контроли. При тоа, интерните контроли се опсервирани само до степен
потребен да се утврдат нашите ревизорски процедури потребни да го изразиме нашето ревизорско
мислење за финансиските извештаи на Друштвото, но не и да дадеме било какво тврдење за
системите на интерните контроли во Друштвото. Ваквиот пристап сигурно не ги разоткрива
можните слабости во системот на интерните контроли, како и целите и ограничувањата на
системот.
Во таа смисла, би сакале да ве известиме дека нашите испитувања и опсервации на интерните
контроли и други книговодствени, известувачки и системски прашања, кои го задржаа нашето
внимание како резултат на ревизорските процедури кои ги спроведувавме, не доведоа до
идентификација на материјални неправилности во работењето на Друштвото.
Следствено, во отсуство на коментари и препораки од наша страна, молиме да се земе во предвид
дека предметната комуникација има интенција единствено да послужи за ваша информација.
Ви стоиме на располагање и понатаму во следење на работењето на Друштвото и изразуваме наша
спремност за евентуални појаснувања на идни коментари/помош во имплементирање на нашите
препораки доколку за тоа во иднина се укаже потреба.

Со почит,
РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА
Соња Чулева, Директор
Овластен ревизор

ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД-Скопје
ул.Пиринска бр.23
1000-СКОПЈЕ

2. ПРЕГЛЕД НА КОРЕКЦИИ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ПРЕДЛОЖЕНИ
ОД СТРАНА НА РЕВИЗОРОТ (ПРИФАТЕНИ/НЕПРИФАТЕНИ)

ПРЕДМЕТ: Преглед на корекции на финансиските извештаи
за годината што завршува на 31.12.2014 година
a) Преглед на корекции кои Граве Осигурување АД – Скопје не ги прифатил
Нема
b) Преглед на корекции кои Граве Осигурување АД-Скопје ги прифатил
Во продолжение е даден преглед на разликите помеѓу поднесените неревидирани
финансиски извештаи на Граве Осигурување АД и ревидираните финансиски извештаи.Од
прегледот е евидентно дека разлики нема од едноставна причина што ревизијата е во
најголем дел работена пред изработување на финалните финансиски извештаи, така што
сите корекции побарани од страна на ревизорот се реализирани. Овие разлики се
однесуваат на одредени рекласификации кои во соработка со ревизорите се веднаш
имплементирани во неревидираните финансиски извештаи на Граве Осигурување АД за
годината што завршува на 31 декември 2014 година.

ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД-Скопје
ул.Пиринска бр.23
1000-СКОПЈЕ
БИЛАНС НА УСПЕХ
За годината што завршува на
31 декември 2014
(Во илјади Денари)

Ревидирани

Неревидирани

Разлики

ПРИХОДИ
Нето приходи од осигурителни премии
Приходи од вложувања

341,863
71,369
413,502

341,863
71,369
413,502

-

(32,783)
(229,455)
(113,854)
(3,586)

(32,783)
(229,455)
(113,854)
(3,586)

-

(2,478)

(2,478)

-

(392)
(382,548)

(392)
(382,548)

-

Добивка пред оданочување

30,954

30,954

-

Данок на добивка

(3,287)

(3,287)

-

НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА

27,677

27,677

-

РАСХОДИ
Нето трошоци за настанати штети
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

Основна заработувачка по акција:
Ден 9,222.20 (2013: Ден 16,129.66)

ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД-Скопје
ул.Пиринска бр.23
1000-СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На 31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

Ревидирани

Неревидирани

Разлики

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

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

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

-

ВКУПНО СРЕДСТВА

1,365,326

1,365,326

-

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

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

-

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

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

-

1,365,326

1,365,326

-

СРЕДСТВА

АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ
Акционерска главнина
Уплатен капитал
Резерви
Задржана заработувачка
Обврски
Бруто технички резерви
Обврски за даноци
Обврска за депозити кон реосигурителни компании
Останати тековни обврски
Пасивни временски разграничувања
ВКУПНА АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И
ОБВРСКИ

ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД-Скопје
ул.Пиринска бр.23
1000-СКОПЈЕ

3.ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНИТЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ И
МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР

Препорака на друштвото за ревизија со наведување на уочените слабости и ризици кои
произлегуваат од начинот на издвојување на технички резерви.
3.1.Техничките резерви
Друштвото е должно да ги формира следните видови на технички резерви:
1.Резерви за преносни премии
2.Резерви за штети
3.Математичка резерва
а)Резерви за преносни премии
Се издвојуваат за секој договор за осигурување поединечно, во висина на оној дел од бруто
полисираната премија што се пренесува во идниот пресметкопвен период во сооднос меѓу
истечениот осигурителен период и преостанатиот период до истекот на договорот за осигурување.
б)Резерви за штети
Се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги подмири, врз
основа на договорите за осигурување, каде што осигурителниот настан се појавил до крајот на
пресметковниот период ,без оглед дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги и сите трошоци кои
произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на Друштвото по комплетирани
оштетни побарувања.Рњезервите за штети, покрај процеетите обврски за настанати и пријавени
штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати но не пријавени штети.
в)Математичка резерва
Се пресметува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото, кои
произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии
кои треба да се платат врз основа на тие договори. Во рамките на математичката резерва,
Друштвото пресметува и резерва за идни административни (управни) трошоци за полиси кај кои
траењето на осигурувањето е подолго од плаќањето на премијата , и овој износ соодветно се додава
на математичката резерва. На пресметаната математичка резерва, исто така се додава и износот на
припишаниот удел во добивка за секој договор кој има право на тоа, согласно критериумите на
Друштвото, како и припишано учество во добивка засекој доовор кој има право на тоа согласно
критериумите на Друштвото (истите не претставуваат законска обврска.)
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3.2.Методи за пресметка на резервите
Друштвото ги користи следните методи за актуарска пресметка на поединечните резерви во
составот на техничката резерва: метод pro rata temporis (метод за резерви за преносни премии);
принцип на поединечна проценка за секоја штета (за резервите за настанати и пријавени штети);
метод на триангулации со вклучен tail factor (за резерви за настанати а непријавени штети);
поединечно за сите активни и капитализирани индивидуални договори за осигурување
(математичка резерва.)
Друштвото има интерен Правилник за пресметка на техничките резерви донесен во 2014 година,
усогласен со Правилникот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето од 2013 година.
Пресметката на техничките резерви се генерира од компјутерскиот систем, а висината и точната
вредност на резервите ја потврдува актуарот на Друштвото.
3.3.Состојба на техничките резерви
На 31 декември 2014 година и 2013 година состојбата на техничките резерви е следна:
Табела бр.1: Состојба на технички резерви во Граве Осигурување АД
2014
Денари
Техничка резерва:

2013
Денари

-Бруто резерви за преносни премии
-Дел за реосигурување

16,176,248
(4,861,571)
11,314,677

13,910,718
(4,213,245)
9,697,473

-Бруто математичка резерва
-Дел за реосигурување

970,969,479
(4,975,015)
965,994,464

722,141,556
(4,160,349)
717,981,207

-Бруто резерви за штети
-Дел за реосигурување

29,310,682
(8,273,003)
21,037,679

24,347,120
(7,821,431)
16,525,689

Техничка резерва – нето

998,346,820

744,204,369

ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД-Скопје
ул.Пиринска бр.23
1000-СКОПЈЕ
3.4.Промени во техничките резерви во 2014 година
Кумулативните квартални промени на техничките резерви во 2014 година се прикажани на
следната табела:
Табела бр.2:Движење на нето технички резерви - квартално (кумулативно) за 2014 година
Почетно
салдо
I
II
III
1.1.2014
Квартал
Квартал
Квартал
Опис
(Денари)
(Денари)
(Денари)
(Денари)
Почетно салдо
1.1.2014 година

IV
Квартал
(Денари)

744,204,369

802,270,670

867,038,847

909,906,186

998,346,820

9,697,473

8,476,670

9,404,876

8,238,374

11,314,677

100 %

87,41%

96,98%

84,95%

116,68%

717,981,207

775,899,804

838,881,791

882,765,526

965,994,464

100%

108,07%

116,84%

122,95%

134,54%

16,525,689

17,894,196

18,752,180

18,902,286

21,037,679

100%

108,28%

113,47%

114,38%

127,30%

744,204,369

802,270,670

867,038,847

909,906,186

998,346,820

%
На пораст/
(опаѓање) 2014

100%

107,80%

116,51%

122,27%

134,15%

%
На пораст/
(опаѓање) 2013

100%

104,88%

114,08%

119,01%

133,61%

-Резерви за преносни
премии-нето
%
На пораст/
(опаѓање)
-Математичка
резерва-нето
%
На пораст/
(опаѓање)
-Резерви за штетането
%
На пораст/
(опаѓање)
ВКУПНО
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3.5.Мислење на овластениот актуар
Овластен актуар на Друштвото ја потврди висината на техничките резерви и математичката
резерва презентирана во финансиските извештаи на Друштвото. Во својот извештај тој ги даде
следните информации:
Во 2014 година во Друштвото се применуваат следните осигурителни тарифи:
Oсигурителни тарифи
ГАД1 / ГАДСЛ1
ГАД3
ГАД5С
ГАД11
ГДД1
РАД1
РАДД13
УТ31
РКД 9 Г-О (воведена во 2014)
УТКД 9 Г (воведена во 2014)
АДД9Г (воведена во 2014)
УТЗ-А (тарифа за дополнително
осигурување воведена во јуни, 2014)


Мислење на овластениот актуар за висината на математичката резерва (пресметана со
цилмеризација) за годината што завршува на 31 декември, 2014 во износ од Ден 756,064
илјади (нето Ден 756,064 илјади)



Мислење на овластениот актуар за висината на резервите за преносни премии за годината
што завршува на 31 декември, 2014 во износ од Ден 134,770 илјади (нето: Ден 129,794
илјади)



Мислење на овластениот актуар за гарантирани бонуси и попусти за годината што
завршува на 31 декември 2014 година Ден 53,459 илјади (нето: Ден 53,459 илјади)



Мислење на овластениот актуар за идни бонуси и попусти за годината што завршува на
31 декември 2014 година Ден 24,060 илјади (нето: Ден 24,060 илјади)



Мислење на овластениот актуар за износот на административни трошоци за годината што
завршува на 31 декемвро 2014 година Ден 2,617 илјади (нето: Ден 2,617 илјади)

Овластениот актуар на Друштвото во својот актуарски извештај за годината што завршува на
31.12.2014 година прави Run-off анализа за вкупните резерви на штети од аспект на 31.12.2014
година во однос на состојбите на резервите на штети за 31.12.2011, 31.12.2012 и 31.12.2013 година
и при тоа утврдува дека трендот на флуктуации на позитивни и негативни отстапувања во тек на
претходните периоди потврдува адекватност на вкупните резервирања.Истовремено, бидејќи IBNR
се утврдува со попрудентен пристап, се очекува подобрување на резултатите од Run-off анализата.
Мислењето на овластениот актуар во врска со финансиските извештаи и годишниот извештај на
Друштвото за годината што завршува на 31 декември, 2014 година може да се резимира на
следниот начин:
Од актуарски аспект и од даденото мислење на овластениот актуар е евидентно дека Друштвото
работело во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурувањето, соодветната
друга регулатива што базира на Законот, правилниците и другите акти на Друштвото и воопшто
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правната регулатива од доменот на осигурувањето. ГРАВЕ Осигурување АД-Скопје
начин што овозможува во секое време да ги подмирува достасаните обврски.

работи на

Во согласност со искажаното мислење, актуарот дал безрезервно позитивно мислење на работењето
на Друштвото во 2014 година.
3.6.Мислење на независен овластен актуар
Мислењето на овластениот актуар на Друштвото е потврдено со мислењето на независен
овластенактуар, Г-дин Милан Антовски, ангажиран од страна на ревизорот во постапката на
ревизија на финансиските извештаи на Граве Осигурување АД-Скопје за годината што завршува на
31.12.2014 година.
3.7.Мислење на ревизорот
По наше мислење во Друштвото се следат и применуваат во целост законските прописи и
подзаконски акти, како и интерните акти на Друштвото во поглед на уврдување и одржување на
висината на техничките резерви и математичката резерва.
3.8.Препораки на ревизорот од минатата година
Во минатата година ревизорот нема дадено препораки до Друштвото.
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4.Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги
покриваат техничките и/или математичката резерва
4.1.Состојба и структура на вложувања кои гипокривааттехничките
и математичката резерва
Табела бр.1: Состојба и структура на вложувања во техничка резерва (I) и
Математичка резерва (II) во Граве Осигурување АД за 2014/2013
2014
(Денари)

Структура
%
2014

2013
(Денари)

Структура
%
2013

-

-

-

-

12,340,200

1,52%

12,302,260

1,63%

-

-

-

-

-

-

-

-

25,048,143

3,11%

24,971,132

3,30

37,388,343

4,63%

37,273,392

4,93%

-

-

-

-

28,022,173

3,46%

27,936,019

3,69%

13,883,856
-

1,71%
-

13,841,170
-

1,83%
-

23,173,000

2,86%

9,949,223

1,32%

124,000,000

15,34%

88,000,000

11,64%

6,170,100

0,76%

37,890,961

5,01%

551,613,313

68,27

518,007,053

68,49

23,716,322

2,97

23,412,739

3,10%

ВКУПНО (II)

770,578,764

95,37%

719,037,165

95,07

ВКУПНО (I)+ (II)

807,967,107

100%

756,310,557

100%

Структура на вложувања
(I)Технички резерви
-Депозити во банки кои имаат дозвола
издадена од НБРМ(депозити со ЕУР
клаузула)
-Еур депозити во банки кои имаат дозвола
издадена од НБРМ
-Депозити во банки кои имаат дозвола
издадена од НБРМ (Денарски депозити)
-Хартии од вредност издадени од
Република Македонија/НБРМ (Еврообврзница)
-Хартии од вредност издадени од
Република Македонија/НБРМ (Државни
обврзници со Еур клаузула)
ВКУПНО (I)
(II)Математичка резерва
-Хартии од вредност издадени од
Република Македонија-државни записи со
ЕУР клаузула
(2012: 10) и (2011: 8,9 и 10-та) емисија на
обврзници за денационализација
-Државна обврзница бр.ДО 2008/020916ДК
-ЕУР обврзница –MACEDO 04
-Парични средства на банкарски сметкиматематичка резерва
-Депозити во банки кои имаат дозвола
издадена од НБРМ (Денарски депозити)
-Депозити во банки кои имаат дозвола
издадена од НБРМ (Еур депозити)
-Хартии од вредност издадени од
Република Македонија /НБРМ (Државни
обврзници со Еур клаузула)
-Удели во инвестициони фондови во земји
членки на ЕУ(APOLLO 54V)
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4.2.Промени во вложувањата кои гипокривааттехничките
и математичката резерва во 2014 година
Табела бр.2:Движење на вложувања во техничкарезерва квартално за 2014
Почетно
салдо
1.1.2014
(Денари)

I
квартал
(Денари)

II
Квартал
(Денари)

III
Квартал
(Денари)

IV
Квартал
(Денари)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,302,260

12,340,200

12,337,000

12,330,680

12,296,280

-

-

-

-

-

24,971,132

25,048,143

25,041,648

25,028,819

24,958,994

37,273,392

37,388,343

37,378,648

37,359,499

37,255,274

100%

100,31%

100,28%

100,23%

99,95%

Минимално
дозволени сва за
покритие на
техничка резерва
(актуарска
пресметка)
(II)

26,223,162

26,370,866

28,157,056

27,140,660

32,352,356

Повеќе /(помалку)
сва за покритие од
дозволеното
III= (I)-(II)

11,050,230

11,017,477

9,221,592

10,218,839

4,902,918

%= (III) / (I)

100%

99,70%

83,45%

92,48%

44,37%

ВЛОЖУВАЊА
Почетно салдо
1.1.2014
Технички резерви
-Парични средства
на банкарски сметки
- Депозити во банки
кои имаат дозвола
издадена од НБРМ
(депозити со ЕУР
клаузула)
-Еур депозити во
банки кои имаат
дозвола издадена од
НБРМ
- Депозити во банки
кои имаат дозвола
издадена од НБРМденарски депозити
-Хартии од вредност
издадени од
Република
Македонија или
НБРМ
ВКУПНО
Технички резерви
(I)
%
на пораст/
(опаѓање)
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Табела бр.3:Движење на вложувања во математичка резерва - квартално за 2014
Почетно
салдо
1.1.2014
(Денари)

I
квартал
(Денари)

II
Квартал
(Денари)

III
Квартал
(Денари)

IV
Квартал
(Денари)

-

-

-

-

-

9,949,223

23,173,000

25,003,000

25,081,720

16,525,974

-

-

-

-

-

88,000,000

124,000,000

139,000,000

149,000,000

202,000,000

37,890,961

6,170,100

6,168,500

6,165,340

6,148,140

13,841,170

13,883,856

13,880,256

13,873,145

13,834,442

27,936,019

28,022,173

24,513,022

-

-

-

-

-

-

-

518,007,053

551,613,313

616,561,435

666,279,251

739,209,903

23,412,739

23,716,322

25,175,191

26,433,895

-

ВКУПНО
Математичка резерва

719,037,165

770,578,764

850,301,404

886,833,351

977,718,459

%
на пораст/ (опаѓање)

100%

107,17%

118,26%

123,34%

135,98%

Минимално дозволено
покритие (од
актуарска пресметка)

717,981,207

775,899,804

838,881,791

882,765,526

965,994,464

Повеќе/(помалку) од
пресметката

1,055,958

(5,321,040)

11,419,613

4,067,825

11,723,995

% на
повеќе/(помалку) од
дозволено

0,15%

(0,69)%

1,36%

0,46%

1,21%

ВЛОЖУВАЊА
Почетно салдо 1.1.2014
Математичка резерва
Парични средства на
банкарски сметкиматематичка резерва
Хартии од вредност
издадени од Република
Македонија-државни
записи со ЕУР клаузула
-Депозити во банки кои
имаат дозвола издадена
од НБРМ-денарски
-Депозити во банки кои
имаат дозвола издадена
од НБРМ (Еур
депозити)
-Државна обврзница
бр.ДО 2008/02-0916ДК
( 2012: 10) и (8,9 и 10та) емисија на
обврзници за
денационализација
-ЕУР обврзница –
MACEDO 04

-Хартии од
вредност издадени
од Република
Македонија /НБРМ
(Државни
обврзници со Еур
клаузула)
-Удели во
инвестициони
фондови во земји
членки на
ЕУ(APOLLO 54V)
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4.3.Препораки на ревизорот од минатата година
Во минатата година ревизорот нема дадено препораки на Друштвото.
4.4.Мислење на ревизорот за состојбата и структурата на вложувањата
По наше мислење, состојбата и структурата за покритие на вложувањата во техничка и
математичка резерва се задоволителни во поглед на сигурност, исплатливост, рочност,
разноврсност и дисперзија (земајќи ги во предвид карактеристиките на финансискиот пазар во
Република Македонија.)При тоа, Друштвото во потполност ја почитувало пропишаната
дисперзија и тоа и по врста и по лимитираност на процентот.
4.5.Препорака на ревизорот
Финансискиот пазар во Република Македонија е прилично лимитиран. Затоа препорачуваме
да се користи искуството и експертизата на Групацијата Граве и да се влегува похрабро,
односно помалку конзервативно, во вложувања надвор од земјата (како што е тоа направено со
ЕУР обврзниците), со цел изнаоѓање нови можности и алтернативи.
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5.Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од
капиталот)
5.1.Пресметка на основниот капитал (член 69)
Табела бр.1.Основниот капитал на Граве Осигурување АД-Скопје

Структура
-Уплатен акционерски
капитал, со исклучок
на кумулативни
приоритетни акции

2014
Денари

%
2014

2013
Денари

%
2013

183,998,795

60,91%

183,998,795

61,33%

-Резерви на Друштвото
(законски и
статутарни, кои не
произлегуваат од
договорите за
осигурување)

44,131,893

14,61%

30,841,488

10,28%

-Пренесена
акумулирана добивка

46,566,577

15,42%

37,066,429

12,35%

-Нераспределена
добивка од тековната
година

27,666,613

9,16%

48,388,993

16,13%

-Долгорочни
нематеријални
средства-нето

(277,927)

-0,10%

(275,999)

-0,09%

302,085,951

100%

300,019,706

100%

ВКУПНО

Капиталот на Друштвото е вложен целосно иако за ова не постои законска обврска.
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5.2.Состојба и структура на вложувања на останатите средства (од капиталот)

Табела бр.2: Состојба и структура на вложувања во останати средства во Граве
Осигурување АД за 2014
2014
Структура
2013
Структура
Структура на вложувања
(Денари)
%
(Денари)
%
Денарски депозити
-долгорочни до 2 години

147,400,000

213,136,500

-краткорочни до 1 година

64,000,000

12,000,000

211,400,000

77,15%

225,136,500

76,46%

Девизни депозити
-долгорочни до 2 години

31,724,402

31,739,831

-долгорочни до 3 години

-

-

31,724,402

11,58%

31,739,831

10,77%

20,448,647

7,46%

20,458,591

6,94%

2,312,405

0,84%

2,150,538

0,73%

8,128,033

2,97%

14,953,180

5,1%

Државни обврзници
-Хартии од вредност
издадени од Република
Македонија /НБРМ
(Државни обврзници со Еур
клаузула)
Останати заеми
Аванси (полиси за живот)
Останати пласмани
Останати пласмани (жироски во банки)
Еуро обврзници
-MACEDO 04
ВКУПНО

274,013,487

100%

294,438,640

100%
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5.3.Промени во вложувањата на останати средства (во капиталот) во 2014 година
Табела бр.3:Движење на вложувања на останати средства (во капиталот) квартално за
2014
Почетно
салдо
1.1.2014
(Денари)

I
квартал
(Денари)

II
Квартал
(Денари)

III
Квартал
(Денари)

IV
Квартал
(Денари)

-

-

-

-

-

213,136,500

190,400,000

157,400,000

157,400,000

147,400,000

12,000,000
225,136,500

37,000,000
227,400,000

61,000,000
218,400,000

61,000,000
218,400,000

64,000,000
211,400,000

31,739,831

31,837,716

31,829,460

31,813,154

31,724,402

31,739,831

31,837,716

31,829,460

31,813,154

31,724,402

Државни обврзници
Хартии од вредност
издадени од Република
Македонија /НБРМ
(Државни обврзници
со Еур клаузула)

20,458,591

20,521,685

20,516,364

20,505,854

20,448,647

Останати заеми
Аванси (полиси за
живот)

2,150,538

2,220,504

2,084,034

2,358,351

2,312,405

Останати пласмани
Останати пласмани
(жиро-ски во банки,)

14,953,180

15,847,716

30,592,023

11,627,403

8,128,033

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

294,438,640

297,827,621

303,421,881

284,704,762

274,013,487

100%

101,15%

103,05%

96,69%

93,06%

ВЛОЖУВАЊА
Почетно салдо
1.1.2014
Денарски депозити
-долгорочни до 2
години
-краткорочни до 1
година
Девизни депозити
-долгорочни до 2
години
-долгорочни до 3
години

Денарски депозити со
ЕУР клаузула
-долгорочни до 2
години
ЕУР обврзници
-MACEDO 09
-MACEDO 04

ВКУПНО
%
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5.4.Препораки на ревизорот од минатата година
Препораки во минатата година не се дадени.

5.5.Мислење на ревизорот
По наше мислење структурата на вложувањата е во согласност со законските и подзаконските
акти.

5.6.Препораки на ревизорот
Да се продолжи со целосно ангажирање на капиталот како што и досега се прави, со претходна
проценка на ризикот.

ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД-Скопје
ул.Пиринска бр.23
1000-СКОПЈЕ

6.ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОПИСИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

6.1.Управување со ризик
Друштвото, во согласност со член 67 од Законот за супервизија на осигурувањето, е должно во
секое време да располага со соодветен капитал со кој ќе го покрива своето работење и животното
осигурување за кое се определил.
Тоа значи дека Друштвото е должно да работи на начин кој ќе овозможи во секое време да ги
подмирува достасаните обврски (ликвидност) и редовно да ги покрива своите обврски
(солвентност).
Главни ризици со кои се соочува Друштвото
Работењето во 2014 година е сéуште под влијание на отежнати услови на стопанисување. Кризата,
меѓу останатото имаше влијание и поради погрешно вреднување и слаби проценки на
потенцијалните ризици на поединечните облици на вложување. При тоа, управување со Друштвото
ускладено со ризиците е во средиште на сите деловни активности усмерени кон постигнување
трајни цели.
Цели на стратегијата за управување со ризици
Постоењето на осигурителните компании е превземање ризик со одреден надомест. Поради тоа, во
Друштвото се прават напори осигурителното портфолио да има високо ниво на транспарентност,
со цел добро да се познаваат и вреднуваат превземените ризици.
Под управување со ризици се подразбираат сите мерки за препознавање и намалување на ризиците
со кои Друштвото се соочува. Затоа во Граве Осигурување АД-Скопје се изготвуваат правилници
кои се меѓусебно ускладени и координирани, а се превземаат и мерки и постапки за препознавање,
надзор и одбрана од ризици.
Со промена на законските, економските и политичките услови во опкружувањето се менуваат и
поединечните ризици и нивното вреднување внатре во Друштвото.Инаку, во Друштвото се
евидентни напорите што се вложуваат за свесно прифаќање на ризиците и нивно систематско
вреднување, управување, надзирање како и припремање на алтернативни мерки, со цел навремено
избегнување на штетните појави и исполнување на законски утврдените граници на солвентност.
Организација на управување со ризици
Раководството на Друштвото е одговорно за воспоставување и управување со ризици. Тоа е
одговорно за идентификација, вреднување и управување со ризиците во рамките на своите
овластувања. При тоа, особено се става акцент врз јасно утврдување на ризиците.Раководството
постојано изготвува извештаи и обрнува внимание за појавата на ризиците, и ги анализира и
вреднува со лицата задолжени за управување со ризици. Освен тоа, редовно се вршат консултации
со телото за ризици на ниво на Групацијата Граве.
Интерната ревизија, како оперативно независна инстанца,по налог на раководството, врши
мониторинг на постоечките структури и процеси. Исто така, интерната ревизија дава и стручна
поддршка во вреднување на резултатите од управувањето со ризици, интерни контроли и процесот
на раководење и надзор.
Известување за ризици
Вреднувањето на ризиците се спроведува во редовни и утврдени временски интервали. Исто така е
предвидено итно известување во случај на достигнување дефиниран праг на висина на ризикот.
Проценката на ризиците и причините кои довеле или можеле да доведат до појава на ризикот, по
потреба се анализираат и претставуваат основ за известување за ризиците. При тоа, од една страна
се изработува вкупна проценка на ризиците кои се однесуваат на идни периоди, а од друга страна,
се врши редовно известување за ризиците кои настанале во изминатиот период.
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Комуникација за ризици
Комуникацијата за ризици е многу важен елемент во составот на управување со ризици на
Друштвото. Се смета дека колку повеќе информации и факти се разменуваат, поуспешно ќе биде
препознавањето на потенцијалните ризици во секојдневното работење. На состаноците што се
одржуваат во Друштвото и во Групацијата Граве, континуирано се проследуваат релевантни
информации од доменот на управувањето со ризици.
6.2.Значајни ризици
За Друштвото од особена важност се следните ризици: осигурителни ризици; ризици на вложување,
кредитен ризик
Осигурителен ризик
Осигурителниот ризик во животното осигурување го сочинуваат биометрискиот ризик, ризикот на
сторнирање и ризикот на каматно емство. Со внимателен развој на сопствените осигурителни
производи што ги нуди, и постојани актуарски анализи, се намалуваат несаканите промени на
ризиците и се врши дополнително спречување со соодветна примена на политики за
реосигурување.
Ризици на вложувања
Ризикот на вложување на капиталот го опфаќа во прв ред кредитниот ризик, ризикот
ликвидност и пазарниот ризик.Капиталните вложувања на Друштвото се темелат воглавно
формирање на квалитетно портфолио, и при тоа се води сметка за целокупната изложеност
ризик.Во склад со утврдената стратегија, вложување се врши во дисперзирани влогови
соодветни пазарни сегменти.

на
на
на
во

a) Кредитен ризик
Кредитниот ризик е ризик на кој е Друштвото изложено доколку неговите договорни партнери не
можат да ги подмират своите обврски за плаќање.При тоа, ризикот на бонитет треба да се посматра
како облик на кредитен ризик и претставува опасност од влошување на бонитетот по извршениот
откуп на хартии од вредност. Мерките кои Друштвото ги превзема во спречување на ризикот од
бонитет се строгите услови во поглед на кредитниот рејтинг на избраните куќи кои ги издаваат
хартиите од вредност.
Во рамките на кредитниот ризик, вкупната изложеност на ризик на ненаплативост на Друштвото
(total credit risk exposure) е прикажана во следната Табела, во која во согласност со МСФИ 7.36(а) е
претставен максималниот ризичен потенцијал на поединечните биласни позиции.
Табела бр.1.Вкупна изложеност на ризик на ненаплатливост (total credit risk exposure)
Во ‘000 Денари
2014
2013
Вкупна изложеност на ризик од ненаплатливост
-Пари во банки
-Вложувања што се чуваат до доспевање
-Финансиски средства расположиви за продажба
-Депозити
-Побарувања
Поединечен рејтинг или composite рејтинг не е утврден.

1,306,743

1,064,615

24,654
798,452
463,569
20,068

24,902
628,627
395,070
16,016
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b) Ризик на ликвидност
Се подразбира ризик дека Друштвото нема да биде во можност да ги подмирува своите
краткорочни или идни обврски за плаќање. Еден од ризиците на ликвидност е ризикот дека во
случај на потешкотии со ликвидноста, средствата за рефинансирање можат да се добијат само со
зголемени каматни стапки или со упаричување на средства од активата со одредени капитални
загуби.
Друштвото управува со својата ликвидност така што во секој момент има на располагање доволно
средства да може во рок да ги исполни своите обврски. При тоа, важно да се напомене е дека
Друштвото припаѓа на Групацијата Граве,во која многу внимателно се следат готовинските текови
на членките и соодветно, по потреба, се реагира во случај недостаток на пари. Се прави и план на
готовински текови за период од 5 години нанапред, со што исто така се ублажува ризикот на
ликвидност.
c) Пазарен ризик
Овој ризик често се нарекува ризик на цени и има големо влијание врз работењето на Друштвото.
Претставува ризик од загуби во портфолиото кои настануваат поради промени на цените на пазарот
за осигурителни пакети.Овде би ги споменале валутниот ризик и ризикот од промени на
каматни стапки. Друштвото во 2014 не се соочи со овие ризици.
d) Оперативни ризици
Овде пред се би го споменале ризикот од применетата информатичка технологија и компјутерската
обработка на податоците. Имено, Друштвото,како модерно осигурително друштво, е многу зависно
од квалитетот на електронската обработка на податоци. Последици од грешкиво работењето, во
програмирањето и примената на компјутерските обработки на податоците се настојува да се сведат
на минимум. Тоа се прави првенствено со имплементација на инфраструктура која е единствена за
целата Граве Групација. Во таа смисла, со цел за заштита во Групацијата, е имплементиран
комплексен концепт на сигурност. Инфраструктурно подобрување е направено во 2007 година, со
одвојување на регионалните сметководства, со што ризикот од уништување се намалува.
Во оперативните ризици Друштвото ги идентификува правниот ризик и репутациониот ризик.
6.3. Програма за управување со ризик
За деловната година, Друштвото донесе Програма за управување со ризик усогласена со член
38,став 2 од Законот за супервизија на осигурувањето и Статутот на Друштвото.
Оваа Програма ги содржи следните елементи:
 Дефинирање на ризикот, негова идентификација, проценка и мерење
 Цели и задачи при спроведување на Програмата
 Начин на спроведување на Програмата и
 Одговорност на Друштвото за спроведување на Програмата.
6.4.Препораките на ревизорот од минатата година
Ревизорот минатата година не даде посебни препораки.
6.5.Препораки на ревизорот за подобрување на политиките и процедурите
за управување со ризик
Податоците во годишните финансиски извештаи и посебните извештаи за Граве Осигурување АДСкопје, покажуваат дека Друштвото располага со адекватен капитал и добро управува со ризиците
на ликвидност односно одржува оптимално ниво на ликвидност и солвентниост.
Нашите препораки се однесуваат на вршење постојана анализа на ризиците и спроведување на
зацртаните цели предвидени во Програмата на Друштвото за управување со ризици.
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7. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР
Во согласност со членот 127 од Законот за супервизија на осигурувањето и Правилникот за
активностите на интерната ревизија, интерниот ревизор на Друштвото поднесе Извештај на
интерната ревизија за 2014 година до Одборот на директори и Генералниот директор. Исто така,
интерната ревизија подготви Предлог план за активностите на интерната ревизија во 2015 година.
Внатрешната ревизија работи во согласност со стручните начела и стандарди на внатрешната
ревизија, кодексот на деловна етика на ревизорите и во склад со интерниот акт на Друштвото за
делокругот и работењето на интерната ревизија во Граве Осигурување АД - Скопје, усвоен од
страна на Одборот на директори. Со овој акт се предвидени целите и задачите на интерната
ревизија.
Интерниот ревизор во 2014 година изготви мислења во однос на исполнување на препораките
утврдени во Записникот од теренска супервизија од страна на Агенцијата за супервизија на
осигурување од 07.02.2014 година и тоа:
Мислење бр.
1/2014

Мислење за извршен follow-up по дадени препораки од АСО
Период на известување: 07.02.2014 – 20.06.2014
Дадени препораки од АСО:
- (ИК-1) Внатрешна организација и систематизација на Друштвото
(Рок: 30.06.2014)
- (ИК-8) Прикажување на резервите за штети во финансиските извештаи
(Рок: 30.06.2014)
- (ИК-9) Прикажување на износот на максимален самопридржај во
програмата за реосигурување
(Рок: 30.06.2014)
- (ИК-17) Препораки од внатрешен ревизор по кои нема превземено
активности
(Рок: 30.06.2014)
Мислење на интерниот ревизор:
- Препораката (ИК-1) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката
Препораките (ИК-8) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката
- Препораките (ИК-9) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката
- Препораките (ИК-17) – Делумно прифатено и постапено согласно
препораката, но истата треба да се финишира до 30.06.2014 година
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7. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР
Мислење бр.
2/2014

Мислење за извршен follow-up по дадени препораки од АСО
Период на известување: 07.02.2014 – 13.09.2014
Дадени препораки од АСО:
- (ИК-4) Услови и тарифи за рентно осигурување (Тарифа ПВЦ8 и ПВЦ4)
(Рок: 31.12.2014)
Мислење на интерниот ревизор:
- Препораката (ИК-4) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката
.

3/2014

Период на известување: 07.02.2014 – 02.12.2014
Дадени препораки од АСО:
- (ИК-5) Генерирање на дополнителни информации од информатички
систем
(Рок:31.12.2014)
- (ИК-6) Дополнување на тарифи за осигурување и нивна усогласеност со
веќе имплементирани алгоритми во информатичкиот систем
(Рок: 31.12.2014)
- (ИК-18) Обезбедување соодветен периодичен извештај од добавувачи со
податоци за остварено ниво на сервис
(Рок:31.12.2014)
Мислење на интерниот ревизор:
- Препораката (ИК-5) – Делумно прифатено и постапено согласно
препораката, се очекува целосно финиширање до поставениот рок
- Препораката (ИК-6) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката
- Препораката (ИК-18) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката

3/2014
Дополнително

Дадени препораки од АСО:
- (ИК-5) Генерирање на дополнителни информации од информатички
систем
(Рок:31.12.2014)
Мислење на интерниот ревизор:
- Препораката (ИК-5) – Целосно прифатено и постапено согласно
препораката,во поставениот рок
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7. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР
Интерниот ревизор во 2014 година ги извршил следните контроли во Друштвото:
Извештај бр.

Предмет на контроли

01/2014

Предмет на ревизија:
Контрола на понуди за осигурување на живот кои во Друштвото од разни
причини се неприфатени или одбиени
Препораки на интерниот ревизор по извршената контрола:
1. Да се утврди до каде одат ингеренциите на лицето кое ги прима
понудите во однос на нивно одбивање, односно одобрување на
лекарски преглед (Рок на извршување: 30.06.2014)
2. Да се прецизира процедура при одбивање на понудата за осигурување
на живот во делот на документацијата, рок на чување и документи кои
се враќаат на договарачот (Рок на извршување: 30.06.2014)
3. Во Одделението за прием и обработка на понуди да се воведе
евиденција на одбиени понуди и да се назначи лице одговорно за
неприфаќање на понудите (Рок на извршување: Веднаш)
4. Назначување на одговорно лице кое ќе го потврдува неприфаќањето и
одбивањето на понудите (Рок на извршување: Веднаш)

02/2014

Предмет на ревизија:
Усогласеност на работењето на Друштвото за застапување во осигурување
Safe Life АД-Скопје (конечен извештај)
Препораки на интерниот ревизор по извршената контрола:
1. Утврдување на меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото и Safe
Life АД-Скопје да бидат допрецизирани и направени во писмена форма.
(Рок на извршување: 30.09.2014)
2. Да се извршат корекции во договорите за застапување и промоторски
услуги за кои одговорното лице во Safe Life АД-Скопје е претходно
усмено опоменато (Рок на извршување: 31.07.2014)
3. За странските државјани вработени во Safe Life АД-Скопје да се
заврши постапката на лиценцирање (Рок на извршување: 31.12.2014)
4. Да се направи регистер на застапници во осигурување во согласност со
Правилникот за формата и содржината на регистрите (Рок на
извршување: 31.07.2014)
5. Интерните акти за деловно работење на Safe Life АД-Скопје да се
ревидираат и да се усогласат со дејноста на работење (Рок на
извршување: 31.12.2014)
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Извештај бр.
03/2014

Предмет на контроли
Предмет на ревизија:
Судски спорови и регистер на судски спорови (Нацрт)
Наоди на ревизорот по извршената контрола:
1. Утврдување на првостепен и второстепен орган при решавање на
штети
и детално утврдување на нивни ингеренции (Рок на
извршување: 31.03.2015)
2. Да се утврдат сите видови на решенија кои може да ги донесе
второстепената комисија при решавање на приговори (Рок на
извршување: 31.03.2015)
3. Детално да се утврдат процедури за вонсудско решавање на спорови
(Рок на извршување: 31.03.2015)

04/2014

Предмет на ревизија:
Плати, надоместоци и награди на вработените (Конечен)
Наоди на интерниот ревизор по извршената контрола:
1. Да се надгради постојниот софтвер за пресметка на плата ЛУКА, со
одредбите на законската регулатива (Рок на извршување: 31.03.2014)
2. Месечната листа за исплатена плата да ги содржи сите релевантни
податоци согласно закоската регулатива
(Рок на извршување:
31.03.2015)
3. Да се направат корекции на договорите за работа со вработените во
согласност со законските одредби (Рок на извршување: 31.03.2015)
4. Да се уреди промената во исплатена бруто плата со анекс кон
основниот договор за вработување, како и да се донесуваат одлуки од
директорот во случај на наградување поради работна или деловна
успешност (Рок на извршување: веднаш)
5. За сите вработени да се извади извод од Фондот за пензиско
осигурување и да се утврди вкупниот стаж за минат труд, кој ќе се
додава на основната бруто плата, а секоја година ќе следи 0,50%
зголемување кое ќе се додава на минатиот труд

По однос на контролата на извршувањето на предлозите по наодите на интерната ревизија во 2014
година, а се однесуваат на препораките дадени во 2013 година (Извештај на интерна ревизија бр.2а/2013,) интерниот ревизор утврди дека сите препораки (освен една која е делумно прифатена и
треба да биде финиширана до 31.03.2015 година) се целосно прифатени и реализирани.
Препораките на внатрешниот ревизор имаат повеќе за цел уште повеќе да се подобрат интерните
контроли во Друштвото и особено, да се земат во предвид наодите и препораките на Агенцијата за
супервизија на осигурување утврдени во контролата на работењето на Друштвото.
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7.1.Внатрешната ревизија и организација на управување со ризик во Друштвото
Раководството на Друштвото е одговорно за воспоставување и управување со ризици. Тоа е
одговорно за идентификација, вреднување и управување со ризиците во рамките на своите
овластувања.При тоа, особено се става акцент врз јасно утврдување на ризиците.
Интерната ревизија, како оперативно независна инстанца, по налог на раководството, врши
мониторинг на постоечките структури и процеси. Исто така, интерната ревизија дава и стручна
поддршка во вреднување на резултатите од управувањето со ризици, интерни контроли и процесот
на раководење и надзор.
7.2.Препораки на ревизорот од претходни години
Препораки за интерната ревизија во изминатиот период од страна на ревизорот не се дадени.
7.3.Мислење на ревизорот за делувањето на внатрешната ревизија
Со увид во организацијата на работење на интерната ревизија , сметаме дека се создадени услови за
делување на интерната ревизија во согласност со Законот и евидентни се напорите направени во
2014 година со цел да се подобрат резултатите и ефектите од работењето на интерната ревизија.
По наше мислење, интерната ревизија во Друштвото е поставена на начин кој обезбедува
независно работење, со што е овозможено од интерната ревизија да се добиваат објективни,
стручни наоди и препораки, што претставува value added во работењето и унапредувањето на
Друштвото.
Ние не уочивме недостатоци во работењето на интерниот ревизор. Исто така утврдивме дека
препораките на интерниот ревизор се прифаќаат и имплементираат во работењето на Друштвото во
целост.
7.4.Препораки на ревизорот
Во Република Македонија интерните ревизори работат врз основ на лиценци добиени за екстерни
ревизори или пак некои имаат добиено лиценци во странство. Исто така, интерните ревизори, во
отсуство на законски прописи кои ја регулираат нивната дејност, посетуваат задолжителна
едукација, која е за жал, повеќе, апликативна за екстерните ревизори. Поради потребата од
перманентно усовршување и надградување, во услови кога такви можности не постојат во
Република Македонија, препорачуваме:



учење и примена на знаењата акумулирани во интерната ревизија на ниво на Граве
Групацијата, Концерн со повеќе децениско искуство како во осигурувањето, така и во
функционирањето на интерната ревизија
разгледување можност за on-line завршување на обуки за интерни ревизори, чии лиценци се
верификувани во Европа и пошироко, кои би биле финансирани од Друштвото.
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8. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ КНИГИ
Трговските книги во Граве Осигурување АД-Скопје се водат во согласност со член 471 и 472 од
Законот за трговски друштва.Во согласност со принципите
за правилно водење на
сметководството, Друштвото ги води своите трговски книги на начин што ги прави видливи сите
превземени активности, состојба на средствата, обврски, главнина, приходи и расходи, на начин
достапен за увид и разбирање на трети лица.Трговските книги Друштвото ги води по систем на
двојно книговодство.
Сите податоци регистрирани во трговските книги на Друштвото се целосни, комплетирани и
навремени.Трговските книги на Друштвото се водат со примена на сметковен (контен ) план
пропишан од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.
Во согласност со овие одредби, трговските книги се водат по систем на двојно книговодство и се
состојат од дневник, главна книга и аналитичка евиденција.
Дневник (General Journal)
Со настанување на трансакцијата и генерирање на основниот документ, трансакцијата се анализира
и се спроведуваат книжења во Дневникот.Тој претставува хронолошка листа на трансакции на
Друштвото, со вклучени износи, сметки на кои се однесуваат и правец во кој се влијае врз
сметките.Бидејќи во Дневникот за прв пат се евидентира документот во сметководствениот систем,
тој се нарекува и Книга на примарно книжење.Во Дневникот постојат Dr (должи) и Cr (побарува)
колони во кои се книжат трансакциите.Дневникот ги содржи следните задолжителни податоци:





датум на трансакцијата
називи на сметките кои се Dr/Cr
опис на трансакцијата
посебни колони за Dr и Cr во кои се внесуваат точните износи на трансакцијата

Главна книга (General Ledger)
Следен чекор во евидентирањето е книжење на трансакцијата во Главната книга. Во оваа книга
сметките се класифицирани на одреден начин и тоа: средства; обврски; главнина; приходи и
расходи. Сите заедно овие сметки ја сочинуваат Главната книга.
Како што се гледа, процесот на книжење е поделен во два нивоа затоа што евидентирањето на
деловните трансакции директно во Главната книга поради огромниот број на трансакции може да
предизвика правење на грешки и губење на трагот за нивна корекција.
Аналитичка евиденција (Analitical Ledger )
Сметките на средствата, обврските, главнината, приходите и расходите се понатаму разложени на
поединечни под-сметки со цел да се постигне поголема прегледност.
Врз основа на наведените елементи, се создава Сметководствениот круг (Accounting Cycle) кој се
состои од:
1. Анализирање на деловната трансакција
2. Евидентирање на трансакцијата во Дневникот
3. Книжење на трансакцијата во Главната книга на соодветни сметки
4. Подготвување на Бруто биланс.
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Компјутеризирано сметководство
Во Граве Осигурување АД се користи компјутеризирано сметководство. Бидејќи информацијата во
сметководствената евиденција се повлекува од Дневникот, во компјутеризираниот сметководствен
систем на Друштвото, во моментот кога трансакцијата се евидентира во Дневникот, автоматски се
врши книжење во сметките.
Основниот систем (BS) поседува ABAP програмски јазик и е основ на работењето на програмот и
не е применлив за повисоките нивоа на раководство. Постојат и други алатки за негова
имплементација. Таканаречено "срце " на програмот се неговите апликативни модули, што се
однесуваат односно се наведени подолу:
8.1.Водење на книгите во Друштвото
FI-Финансиско книговодство-Дизајнирано за автоматизирано известување на менаџерите и
изработка на извештаи за надворешна употреба на податоци од главна книга, сметки, побарувања,
обврски кон добавувачи и други аналитички сметки според однапред дефиниран контен план.
Финансискиот книговодствен модул се состои од 8 под-модули:
 FI-GL - Општо книговодство
 FI-LC - Консолидации
 FI-AP - Обврски кон добавувачи
 FI-AR - Побарувања
 FI-BL - Сметки во банки
 FI-AA - Основни средства
 FI-SL - Сметки за посебни намени
 FI-FM - Резерви
FI-CA - Договорно сметководство
CO – Контрола-Финансискиот контролен модул (CO)ги претставува сите приливи и одливи што
доаѓаат во друштвото по основ на приходи и расходи.Тој претставува моќно орудие за
раководството во донесување организациони одлуки.
8.2.Препораки на ревизорот од минатата година
Минатата година ревизорот нема дадено препораки.
8.3.Мислење на ревизорот
Според нашето мислење, Друштвото редиовно ги вопди деловните книги во согласност со
законската регулатива на начин кој овозможува во секое време да може да се изврши контрола и да
се утврди дали работи согласно со правилата за управување со ризици, важечките прописии
стандардите на струката.Друштвото ги води сметководствените податоци според усвоениот
Контен план пропишан од страна на Агенцијата за супервизија.Друштвото при составување на
сметководствените документи користи шеми апликативни за осигурителните друштва кои се
пропишани од Агенцијата за супервизија, односно составува финансиски извештаи според
правилниците и упатствата и според сопствените сметководствени политики.
8.4.Препораки на ревизорот
Сметаме дека Друштвото треба да продолжи да ги води деловните книги.
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9.ИЗВЕШТАЈ ЗА КВАЛИТЕТ НА ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ
Граве Осигурување АД-Скопје користи две софтверски апликации за обавување на своето
работење во доменот на животното осигурување. Овие софтвери се добиени бесплатно од
оснивачот /сопственикот на Друштвото, без право на екслкузивитет и без право на пренос. Овие
две апликации се KORIN и SAP R/3.
9.1. "KORIN" Апликативен систем
Програмот "Korin" е изработен од страна на вработените на концернот Grazerwechselseitige
Versicherung in Graz, Австрија. Во развивањето на програмот не се користени надворешни
експерти, туку проектот е целосно изработен благодарејќи на знаењето и искуството на
стручњаците на концернот
Grawe. Проектот е дизјниран така што обезбедува целосно
задоволување на потребите во врска со клиентите, осигурителните полиси, штети и сите останати
финансиски елементи потребни за одивање на дејноста.
Причините за создавање и развој на овој програм биле следни:









Ниту еден од готовите програми што се нуделе на пазарот не биле специјално дизајнирани
за осигурителни компании
Поради таа причина, набавените програми морале да бидат прилагодувани според
потребите на посебните видови осигурувања
Програмот е развиван така што може да биде применуван и во компании што имаат
седиште надвор од Австрија
Ниту еден од готовите програми што се нуделе на пазарот не можеле да ги задоволат
потребите на компаниите што работеле во други земји ниту пак постоела можноост истите
да се адаптираат на поинаквите услови за работа што во овие земји постојат
Доколку и имало можност за одредени адаптирања на програмите, ваквите прилагодувања
се покажале како многу скапи и захтевале многу време
Исто, праксата покажала дека е многу потешко да се изврши прилагодување на еден
програм, отколку да се креира нов програм
Ниту еден од програмите што се нуделе на пазарот не нудел можност за спроведување на
централизирана контрола
Купување на таков програмски софтвер ја правел Компанијата зависна од нејзините
креатори што можело да се реперкуира во создавање непотребни проблеми во случај
програмот од било која приичина да престанел да работи

Сите горе наведени причини ја зајакнале намерата за креирање на сопствен програм.Одлуката се
покажала како исправна затоа што и денес ситуацијата на пазарот не е променета.
Програмот "Korin" работи како интегрален и централизиран систем.Интегрален значи дека една
информација (пр. Презимето на клиентот) може да биде внесено само еднаш. Со тоа се
оневозможува двоен внос на податоци и дуплирање на грешки. Централизиран значи дека сите
податоци се внесуваат преку еден компјутер во еден огранок.
Целиот систем е поделен на неколку подсистеми со цел да се овозможи подобра сигурност и
зачувување на внесените податоци. Подсистемите содржат:


Податоци за клиентот (посебно означување за машки и женски пол, форма на друштво,име
и презиме, назив, адреса и тн.);
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ИЗВЕШТАЈ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖУВА)

9.1 "KORIN" Апликативен систем (продолжува)










Осигурителна полиса (почеток и крај на периодот на осигурување, предвиден број на
уплати )
Посебни видови на осигурителни полиси што сами по себе претставуваат договор за
осигурување (почеток на осигурувањето, крај на периодот на
осигурување, износ и тн.)
Износите што осигуреникот треба да ги плати (износ, салдо)
Винкулации за разни видови осигурување по однос на секоја поединечна полиса, доколку
винкулација е направена
Штети што се покриваат со полисата и видови осигурување во рамките на секоја
поединечна полиса со начин на плаќање на штетите
Разни видови провизии што се уплатуваат во врска со осигурувањето
Информации поврзани со посредниците во осигурување, лица или друштва (започнување
со работење, статус, провизија, хиерархија и тн.)
Математичка основа за пресметка на тарифите и резервите по однос на посебните видови
тарифи
Логичка контрола на сите видови тарифи

Сé останато што се однесува на техничките и финансиските аспекти на полисите и штетите (база на
податоци за валутните курсеви, систем на фиксни статистички броеви, текстови на различни
типови на осигурителни полиси, генерални и специфични клаузули што се употребуваат во
осигурувањето и тн.)
Поради фактот што системот дава широка лепеза на информации кои се внесени во програмот,
"Корин " претставува аналитичка база за:




Процесирање на горе наведените информации и нивно чување
Процена на сите податоци (статистичка или аналитичка)
Вметнување на сите технички резерви на Друштвото:
a) математичка резерва
б) резерва за учество во добивката
в) алокација на резерви
г) плаќање на штети
д) провизии
ѓ) уплата на аванси и обврски кон клиенти
е) податоци потребни во книговодството.



"Коринот" не ги третира општите трошоци на Друштвото (пр. трошоци за плати на
вработени)
Ниту пак преку него може да се обавува книговодствената функција во смисла на
книжење на аналитички сметки и главна книга



Преку "Корин" се обавуваат следните функции:
Печатење на осигурителни полиси
Печатењето на осигурителни полиси се извршува секој понеделник и среда, по завршување на
работното време.Полисите се доставуваат на корисниците следниот ден.
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9.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖУВА)

9.1 "KORIN" Апликативен систем (продолжува)
Салда на побарувања од клиенти за наредниот период со опција за печатење
Овој дел "Корин" го извршува на почетокот на секој месец (од 3-ти до 5-ти) за сите полиси што
треба да бидат платени на 1 следниот месец или следните денови.
Пресметка на состојби за доставување опомени и изработка на опомените
По правило оваа активност се обавува на дваести во тековниот месец, освен ако се работи за
неработен ден.
Затворање на претходниот месец
Затварањето на претходниот месец се обавува шестиот ден од тековниот месец.При тоа се
извршуваат сите потребни активности за изработка на основата за потребите на вреднување на
состојбите на Друштвото на последниот ден на претходниот месец, се донесуваат краткорочни
деловни одлуки, се изработуваат налози за книжење во главната книга, исплата на провизии,
пресметка и пријавување на даноци од основна дејност и тн.
"Корин"-от е на располагање од 06-18 часот секој работен ден.Во 06 часот наутро програмот
автоматски се вклучува, а во 18 часот попладне програмот автоматски се исклучува, без оглед на
тоа кој е приклучен и што работи во моментот.Само во исклучителни случаи можно е да се
продолжи работењето во програмот, и тоа врз основ на писмено барање доставено до директорот
на Друштвото и одобрение добиено од директорот на одделението за информатика.
Со исклучување на достапот во програмот, започнува активирање на сите можни логички контроли
на податоците што се внесени тој ден. По спроведување на контролите, почнува постапка на
заклучување на денот во смисла на трајно запишување на податоците во датотеките, изработка на
потребни дневни прегледи и разни табеларни прегледи.
Достапност до работењето во програмот "Корин" е можен единствено врз основ на овластен
корисничко име и соодветна лозинка. За добивање на корисничко име и лозинка потребно е
писмено барање од Друштвото со потпис на директорот на Друштвото.Тоа барање мора да биде
одобрено од страна на овластеното лице од екипата за информатика, а секој дел на групата на
информатичката екипа дава свој дел на дозвола за бараните овластувања.

9.2.Квалитет на информатичкиот систем
на Друштвото
Граве Осигурување АД-Скопје, како модерно осигурително друштво, е зависно од квалитетот на
електронската обработка на податоците.Последиците од евентуални грешки во работењето, во
програмирањето и примената на компјутерската обработка на податоците мораат да се сведат на
најмала можна мерка .Тоа се постигнува со имплементација на инфраструктура која е единствена за
целата Граве Групација. Во таа смисла, во 2007 година во Групацијата е имплементиран
комплексен концепт на сигурносно ифраструктурно подобрување и просторна одвоеност на
регионалните сметководства, со што ризикот од уништување е намален.
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10.ИЗВЕШТАЈ ЗА ТОЧНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗВЕШТАИ ШТО СЕ
ДОСТАВУВААТ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

10.Доставени извештаи до Агенцијата за супервизија на осигурувањето
од страна на Друштвото
Од Изјавата на Друштвото (Representation Letter) и од увидот извршен од наша страна, утврдивме
дека Друштвото редовно ги доставувало извештаите за своето работење до Агенцијата за
супервизија.
Во натамошниот текст даваме преглед на доставени извештаи до Агенцијата за супервизија на
квартално ниво:
Квартал
01.01-30.03.2014
01.03-30.06.2014
01.03-30.09.2014
01.03-31.12.2014

Опис на ставки содржани во доставените квартални извештаи
1.Супервизорски извештаи
-Потребно ниво на маргина на солвентност (МС 1)
-Пресметка на капиталот (КС
-Вложување на средства кои ги покриваат техничките резерви(ВТР)
-Вложување на средства кои ја покриваат математичката резерва(ВМР)
2.Извештај за вреднување на ставки од билансот на состојба
-Побарување по основ на премија за осигурување и по основ на регрес
(ВС-1ж.о)
-Промени во исправка на вредноста на побарувањата(ВС-2 ж.о)
3.Статистички осигурителни обрасци
-Премија на осигурување живот-основно осигурување (СП-1 ж.о)
-Осигурени суми и штети –ж.ос.-основно осигурување (СП-2ж.о)
-Штети од реосигурување и соосигурување –о.ж.-основно осигурување
(СП-2-РС ж.о.)
-Трошоци и приходи –ж.ос.-основно осигурување(СП-3 ж.о)
-Технички резерви –ж.ос.-основно осигурување (СП-4ж.о)
-Технички резерви во ресогурување –ж.ос.-основно осигурување (СП-4-РС
ж.о)
-Развој на штети –ж.ос.-основно осигурување (СП-5ж.о)
-Продажба по канали-ж/ос.-основно осигурување (СП-ж.о)
-Број и структура на вработени (СП-99)
4.Финансиски извештаи
-Биланс на состојба (БС)
-Биланс на успех (БУ)
5.Дополнителни финансиски извештаи
-Извештај за приходи и расходи од вложувања (ПиРодВ)
-Извештај за реализирани добивки(загуби) од продажба-капитална добивка
(загуба) РД(З)од В
-Извештај за вредносно усогласување (нереализирани добивки (загуби),
сведување на објективна вредност) не РД(З)одВ
-Извештај за вложување на средствата кои не ги покриваат
техничките/математичката резерва (ВК)
-Извештај за структура на вложувањата (СВл)
6.Извештај за реосигурување
-реосигурително покритие (РЕО -01)
7.Потврда на актуарот
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Квартал
Конечни
финансиски
извештаи

Опис на ставки содржани во доставените квартални извештаи
Рок на доставување:
31.03.2014

1.Супервизорски извештаи
-Потребно ниво на маргина на солвентност (МС 1)
-Пресметка на капиталот (КС)
-Вложување на средства кои ги покриваат техничките резерви(ВТР)
-Вложување на средства кои ја покриваат математичката резерва(ВМР)
2.Извештај за вреднување на ставки од билансот на состојба
-Побарување по основ на премија за осигурување и по основ на регрес
(ВС-1ж.о)
-Промени во исправка на вредноста на побарувањата(ВС-2 ж.о)
3.Статистички осигурителни обрасци
-Премија на осигурување живот-основно осигурување (СП-1 ж.о)
-Осигурени суми и штети –ж.ос.-основно осигурување (СП-2ж.о)
-Штети од реосигурување и соосигурување –о.ж.-основно осигурување
(СП-2-РС ж.о.)
-Трошоци и приходи –ж.ос.-основно осигурување(СП-3 ж.о)
-Технички резерви –ж.ос.-основно осигурување (СП-4ж.о)
-Технички резерви во ресогурување –ж.ос.-основно осигурување (СП-4-РС
ж.о)
-Развој на штети –ж.ос.-основно осигурување (СП-5ж.о)
-Продажба по канали-ж/ос.-основно осигурување (СП-ж.о)
-Број и структура на вработени (СП-99)
4.Финансиски извештаи
-Биланс на состојба (БС)
-Биланс на успех (БУ)
-Извештај за паричните текови, (ПТ)
-Извештај за промените во капиталот (ПК)
-Белешки кон финансиските извештаи
5.Дополнителни финансиски извештаи
-Извештај за вонбиланси ставки (ВонБС)
-Извештај за валутна усогласеност (ВУ)
-Извештај за рочна усогласеност (РУ)
-Извештај за трансакции со поврзани лица
-Извештај за приходи и расходи од вложувања (ПиРодВ)
-Извештај за реализирани добивки(загуби) од продажба-капитална добивка
(загуба)РД(З) од В
-Извештај за вредносно усогласување (нереализирани добивки (загуби),
сведување на објективна вредност) не РД(З)одВ
-Извештај за вложување на средствата кои не ги покриваат
техничките/математичката резерва (ВК)
-Извештај за структура на вложувањата(СВл)
6.Извештај за реосигурување
-реосигурително покритие (РЕО -01)
7.Потврда на актуарот
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10.1. Контрола на извештаите
Како дел на нашите ревизорски постапки во рвизијата на Друштвото за годината што завршува на
31 декември 2014 година извршивме испитување на правилноста, точноста и потполноста на
посебните финансиски извештаи кои Друштвото ги доставува врз основ на подзаконските акти на
Агeнцијата за супервизија.
Раководството на Друштвото е одговорно за изработка на посебните финансиски известувања и
нивната прабилност, точност и потполност.
Нашите испитувања ги извршвме во согласност со ревизорските стандарди објавени во Република
Македонија.
10.2.Наоди на ревизијата
При ревизорскиот преглед на посебните финансиски извештаи кои Друштвото ги доставува врз
основ на подзаконските акти на Агенцијата за супервизија не се утврдени неправилности од
материјално значење односно не е идентификувано подрачје каде Друштвото немало јасни
сознанија за правилното толкување на поединечните одредби од законот и подзаконските акти на
Агенцијата за супервизија, што би можеле да доведат до материјални грешки и објективно
прикажување на финансиските извештаи.
10.3.Препораки на ревизијата
Препорачуваме и натаму да се продолжи со доследно придржување кон законот и подзаконските
акти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.
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11.Користење на проценки во вреднување на билансни и вонбилансни ставки
11.1.Користење на проценки во вреднување на билансни и вонбилансни ставки
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.
Методите кои ги користи Друштвото се наведени во сметководствените политики на Друштвото
дадени во продолжение на овој Извештај.

11.2. Сиже на сметководствените политики што ги применува Друштвото
Нематеријални средства (софтвер)
Нематеријално средство е немонетарно 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 книжени во книгите на Друштвото, освен
новонабавениот Corell Draw во 2009 година и Mathcad V.14 и LUCA –софтвер за пресметка на
плати и надоместоци, набавени во 2010 година.
Опрема и канцелариски мебел
Опремата и канцеларискиот мебел се водат во Извештајот за финансиска состојба по набавна
вредност намалени за акумулираната амортизација. Во согласност со книговодствената регулатива
која се применува во Република Македонија, набавната вредност на опремата и канцеларискиот
мебел на 31 декември од односната година претставува даночна основа за пресметување на
амортизацијата за даночни цели.
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 се евидентирани по набавна вредност. Набавната вредност
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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 кои 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%

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 кои 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 ревалоризацопна
резерва, а во моментот на фактичка продажба како трошок на периодот.
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.)
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Овој Правилник е усогласен со Правилникот бр.0101-2776/2 од 17.12.2010 година на Агенцијата за
супервизија на осигурување за методот на вреднување на ставките на билансот на состојба и
изготвување деловни биланси 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:
% на исправка

Категорија

Денови над рокот на доспеаност
на побарувањето

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%

Во АД Граве

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.
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.
a) Пријавени, неизмирени штети
Резервациите за пријавени, а неизмирени штети до денот на финансиските извештаи на
тековниот период се пресметува според видот на осигурување базирани на соодветните
апликации (списоци) од цедентот. Резервацијата се пресметува во износ потребен за покривање
на штетата од страна на осигурителот, цедентот и корисникот на осигурувањето на денот на
исплата на одштетното барање.
b) Настанати, 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.
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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.
Еквилизациона резерва
Во согласност со член 80.2 од Законот, еквилизационата резерва не е задолжителна и може да се
издвои по претходна согласност од АСО.
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.
Ризик на ликвидност
Претставува ризик на кој друштвата мораат да сметаат во врска со финансиските инструменти.
Може да резултира во неможност брзо да биде продадено некое финансиско средство за вредност
која е приближна на неговата фер (објективна) вредност.
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.
Признавање на трошоците
Трошоците се признаваат во Извештајот за сéопфатна добивка 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.
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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 Извештајот за сéопфатна добивка.
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.

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.
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.

ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД-Скопје
ул.Пиринска бр.23
1000-СКОПЈЕ
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.

11.3. Мислење на ревизорот
Наше мислење е дека Друштвото се придржува кон усвоените сметководствени политики при
вреднување на билансите ставки.

11.4. Препораки на ревизорот
Друштвото ги применува МСС и МСФИ објавени во Службен весник на Република Македонија.
Верзијата на стандарди која е сеуште апликативна во Република Македонија е онаа која е објавена
од IASB во март 2009 година. Оттогаш до денеска се направени доста измени и дополни на
стандардите. Препорачуваме во Друштвото да се посвети посебно внимание на едукацијата
поврзана со примената на МСС и МСФИ, особено стандардите апликативни за дејноста на
осигурување.

ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ГРАВЕ СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ А.Д СКОПЈЕ ВО 2014 ГОДИНА
СОДРЖИНА

1. ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ (НАПОМЕНИ)
2. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
3. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТЕЊЕТО
4. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКИОТ КАПИТАЛ
5. ЗАКЛУЧОК

Скопје, февруари 2015

Извршен директор
Марко Микиќ

1

ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
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.
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје
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
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

осигурување на живот:

денари

2013

2014

48.388.993,00

27.666.612,00
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ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
За годината што завршува на
31 декември 2014
(Во илјади Денари )
Белешки

2014

2013

4.1
4.2

341,863
71,639
413,502

293,006
74,516
367,522

Нето трошоци за настанати штети

4.3

(32,783)

(31,378)

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

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

(185,582)
(94,917)
(5,180)

4.7

(2,478)

(2,313)

4.8

(392)
(382,548)

400
(318,970)

30,954

48,552

(3.287)

(163)

27,677

48,389

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 9,222.20 (2013: Ден 16,129.66)

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, 2014
(Во илјади Денари)
Белешки

2014

2013

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

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ВКУПНО СРЕДСТВА

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

276
1,025,847
16,195
16,733
26,209
26,827

1,365,326

1,112,087

АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ
Акционерска главнина
Уплатен капитал
Резерви
Задржана заработувачка

5.6
5.6
5.6

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

183,999
30,841
85,455
300,295

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

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

760,399
101
635
29,566
21,091
811,792

1,365,326

1,112,087

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 2014
(Во илјади Денари)
Уплатен
капитал

Резерви

Задржана
заработувачка

ВКУПНО

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

-

6,396

(6,396)

-

-

-

(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

183,999

30,841

85,455

300,295

Состојба на
1 јануари 2014

Распределба во Сигурносна
резерва (1/3 од нето
добивка од мината година
по Одлука на Одборот на
директори
Исплатена бруто
дивиденда по Одлука С
Бр.14/2013

Состојба
31 декември 2013

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 2014
(Во илјади Денари)
Ревалориза
циона
резерва за
средства
располо
живи за
продажба

Сигурносна
резерва

ВКУПНО

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)

-

44,132

44,132

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)

916

-

916

2,839

28,002

30,841

Состојба
1 јануари, 2014

Состојба
31 декември, 2014
Состојба
1 јануари, 2013

Ефект од ревалоризација на
средства расположиви за
продажба
Состојба
31 декември, 2013

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 2014
(Во илјади Денари)
2014

2013

376,468
376,468

315,498
315,498

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

(32,376)
(56,474)
(8,412)
(16,832)
(14,980)
(1,226)
(70)
(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
Готовина употребена во вложувачки активности

15,881
15,881

14,603
14,603

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

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

(907)
(109,729)
(146)
(67,465)
(12,453)
(190,700)

Нето готовина во вложувања

(219,059)

(176,097)

-

-

(249)

9,031

24,903

15,872

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
Вкупен нето готовински прилив (одлив)-нето
Пари и парични еквиваленти на почеток на периодот
5.4
Пари и парични еквиваленти на крај на годината
5.4

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
4030007623705.

МК

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:

Високо
образование
Вишо
образование
Средно
образование

2014

2013

8
9

7
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

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 АД Скопје

250-0010026498-26

Охридска Банка АД Охрид

530-0101012727-83

-

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

210-0619249101-69

07210-71000449794

07250-6192491000-91
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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



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
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
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1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)
Во 2014година во Друштвото се донесени следните нови правилници:









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 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 ).

Договори со посредници/брокери во осигурувањето
Број на
договор

Датум на склучување

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. 03126-2 /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

Назив на друштвото
1. ВФП Осигурително Брокерско
Друштво АД- Скопје
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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
Műnchner RueckversicherungsGesellschaft / СР Германија
Grazer Wechelseitige
Versicherung AG / Република
Австрија

Grazer Wechelseitige
Versicherung AG / Република
Австрија

Grazer Wechelseitige
Versicherung AG / Република
Австрија

Grazer Wechelseitige
Versicherung AG / Република
Австрија

SOGE Life /Бугарија

Вид на реосигурување

Архивски број/датум

Договор за животно
реосигурување

114-2/2007,
со пратечки измени

Договор за реосигурување
за основна квота на незгода

115-2/2007,
со пратечки измени

Договор за реосигурување
на ексцедентна штета од
незгода

116-2/2007,
со пратечки измени

Договор за реосигурување
на живот за покривање на
кумулативен ризик од
незгода

117-2/2007,
15 јуни 2007
со пратечки измени

Квота на осигурување на
живот "Македонија" договор
за реосигурување

118-2/2007,
15 јуни 2007
со пратечки измени

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
Grazer Wechelseitige
Versicherung AG / Република
Австрија
Grazer Wechelseitige
Versicherung AG / Република
Австрија
Grazer Wechelseitige
Versicherung AG / Република
Австрија
SOGE Life /Бугарија

Вид на реосигурување
Договор за животно
реосигурување

Архивски број/датум
Бр.03-85/ 4 од .03.2014 год.

Договор за реосигурување за
основна квота на незгода

Бр.03-85/2 од 3.03.2014год.

Договор за реосигурување на
ексцедентна штета од
незгода
Анекс на реосигигурителен
договор

Бр.03-85/ 3 од 03.2014 год.
Бр.03-486/1 од 31.12.2014.
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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.

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

подготвување

и

презентација

на

финансиските

извештаи

 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."
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 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.
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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.
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.
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.

16

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)
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%

3.3 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
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%
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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.
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.
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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
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.
3.14 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.
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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.
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

371,554

313,843

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

(16,914)
(1,292)
(1,578)
(19,784)

(2,266)

(1,530)

514
135
649

470
7
477

341,863

293,006

2014

2013

33,364
181
17,245
50,790

24,257
2
178
16,993
41,430

Позитивни курсни разлики

2,379

3,935

Капитална добивка од продажба на средства
расположиви за продажба

6,013

18,387

318

2,325

1,889

8,417

8,499
980
682
10,161

6,110
623
181
6,914

89

22

71,639

74,516

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

4.2 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

Приходи од останати вложувања (амортиз.на обврзници)
Останати осигурително-технички приходи намалени за
дел на реосигурителот
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
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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

2014

2013

(32,625)

(32,376)

2,499
1,855
(28,271)

3,745
(28,631)

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

(4,811)
(599)
(5,410)

(227)
245
434
452

2,663
2,663

(32,783)

(31,378)

2014

2013

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

(156,760)
(14,398)
(2,105)
(12,887)
(184,045)

611
204
815

564
4
568

(229,455)

(185,582)

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

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

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

(61,413)
(1,098)
(11,963)
(74,717)

(657)
(8,325)

(301)
(7,464)

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

(10,267)
(968)
(1,443)
(20,443)

(113,854)

(94,917)

2014

2013

(133)
(3,453)

(37)
(5,143)

(3,586)

(5,180)

2014

2013

(2,123)
(355)

(2,015)
(298)

(2,478)

(2,313)

2014

2013

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

(315)
(77)

400
-

премија-

(392)

400

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

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

4.8 Загуба поради обезвреднување на побарувања
по основ на премија-посебна резерва
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4.

АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.9 Данок на добивка
Компоненти на данокот на добивка
2014

2013

(3,287)
-

(163)
-

(3,287)

(163)

2014

2013

Добивка пред оданочување

30,954

48,552

Данок на добивка 10% (2013:10%)
Даночен ефект на трошоци што не се признаваат
Даночен ефект од даночни кредити

(3,095)
(192)
-

(163)
-

Ефективна даночна стапка: 0,33% (2013:0,33%)

(3,287)

(163)

2014

20123

27,666,613
3,000

48,388,992
3,000

9,222.20

16,129.66

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

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

4.10 Основна заработувачка по акција

Нето добивка за годината (во Денари)
Пондериран просечен број на акции
Основна заработувачка по акција (во Денари)
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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 год. за покритие
математичка
резерва

31 декември,
2014

31 декември,
2013

-

-

753,044
24,959
20,449

559,784
24,971
20,459

798,452

23,413
628,627

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

12,302
256,876
125,891
359,069

-

-

2,312

2,151

2,312

2,151

1,264,333

1,025,847

31 декември,
2014

31 декември,
2013

4,330
532
4,862

3,816
397
4,213

4,523
452
4,975

3,912
249
4,161

7,594
245
434
8,273

7,821
7,821

18,110

16,195

на

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)

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

Дел за реосигурување за резерви за
настанати пријавени штети
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија
-Műnchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија
-SOGE Life / Бугарија
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5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)
5.3 Побарувања и други побарувања
31 декември,
2014

31
декември,
2013

20,857
(789)
20,068

16,490
(474)
16,016

-

-

Даден депозит во Граве недвижности

716

716

Побарувања други

46

1

762

717

20,830

16,733

Побарувања по основ на премии
Побарувања по основ премии за осигурување
Исправка на вредност на побарувања
Останати побарувања
Побарување за повеќе платен данок на добивка

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

Опрема и мебел-нето

31 декември,
2014

31 декември,
2013

2,213

1,306

8,006

14,920

4

4

16,526

9,949

118

30

24,654

24,903

26,867

26,209

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,
2014

31 декември,
2007
2013

12,416
22,492

8,454
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:

Акционер
 Grazer
Wechselseitige
Versicherung
Aktiengesellschaft
, Австрија

Акционерски
капитал
ЕУР
2014

Акционерски
капитал
ЕУР
2013

Сопственичка
структура
%
2014

Сопственичка
структура
%
2013

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,
2014

31 декември,
2013

16,176

13,911

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

114,997
569,712
37,432
18,558
740,699

20,566
8,745
29,311

18,170
6,177
24,347

1,016,456

760,399
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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,
2014

31 декември,
2013

20
47
3,138

13
74
14

3,205

101

31 декември,
2014

31 декември,
2013

956

635

956

635

5.9 Обврска за депозити кон реосигурителни
компании

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

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

31 декември,
2014

31 декември,
2013

6,107
24,982
31,089

4,938
18,145
23,083

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

2,748
705
635
4,088

1,053
349
164
317
1,883

712
1,134
90
459
2,395

39,125

29,566
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5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.11 Пасивни временски разграничувања
31 декември, 2014
Одложено плаќање за ревизија
Одложено плаќање за период од 20.12-31.12.
Резерви за учество во добивка

283
2,936
3,219

31
декември,2013
399
2,134
2,533

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.

30

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
- Осигурување на живот:
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода:
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како
последици на несреќен случај

Износ
27.408.068,00
5.217.043,00

Вкупно исплатени штети
Резерва за пријавени штети
- За дополнително осигурување од последици на несреќен
случај се наоѓаат 147 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 19 штети со вкупно
резервиран износ
Резерва за настанати но непријавени штети
- За дополнително осигурување од последици на несреќен
случај резервирано е вкупно:
Резерва за трошоци за обработка на штети
Бруто резерви за штети

32.625.111,00

8.595.678,00
5.217.043,00
11.970.349,00
7.890.946,00
853.709,00
29.310.682,00

31

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:

Акционер
 Grazer
Wechselseitige
Versicherung
Aktiengesellschaft
, Австрија

Акционерски
капитал
ЕУР
2014

Акционерски
капитал
ЕУР
2013

Сопственичка
структура
%
2014

Сопственичка
структура
%
2013

3,000,000

3,000,000

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.
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