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ISTORIJAT
Dru{tvoto e formirano vo 1945 godina kako Dr`aven osiguritelen zavod na 
FNRJ;

1974 godina e registrirano kako Zaednica za osiguruvawe na imoti i lica  ili 
skrateno ZOIL;

1990 godina se izvr{i transformacija na kapitalot;

01.01.1991 godina e akcionersko dru{tvo;

1993 godina dejnosta na Dru{tvoto se pro{iruva i so reosiguruvawe;

1998 godina otpo~nat e procesot na privatizacija na Dru{tvoto; 

2000 godina kako dominanten sopstvenik se javuva KJUBI”(QBE) - London;

Vo 2006 godina izvr{en e prenos na kapitalot i dominanten sopstvenik e - 
Kjubi Re (QBE Re) Dablin, R. Irska;

DELOVNA POLITIKA 
Osiguruvawe Kjubi Makedonija  kontinuirano gi identifikuva, procenuva i 
gi meri rizicite na koi e izlo`ena kompanijata vo tekot na svojata rabota 
i upravuva so tie rizici na na~in koj }e obezbedi trajno odr`uvawe na 
stepenot na izlo`enost koj nema da go zagrozi imotot i raboteweto na 
kompanijata, odnosno }e obezbedi za{tita na interesite na akcionerite, 
osigurenicite, o{tetenite treti lica i drugi doveriteli na kompanijata 
vo soglasnost so zakonite i drugite propisi, kako i so internite 
pravilnici i proceduri. Kako del od delovnata politika, identifikuvani 
se pozna~ajni rizici i na~inot na koj kompanijata vr{i kontrola i 
upravuvawe so istite.



4 5

Poraka od Pretsedatelot 

na odborot na direktori

G-DIN ANDREJA JOSIFOVSKI

Za Osiguruvawe Kjubi Makedonija  2012 be{e 
komplicirana godina od aspekt na ekonomskite i 
pazarnite uslovi vo koi se odvivaa aktivnostite 
na osnovniot biznis i dopolnitelno  specifi~na 
so  najavata na sopstvenikot na mnozinskiot udel na 
akcii QBE Insurance Group da go otu|i istiot.

Zaradi uslovite koi bea pove}e od predizvik za 
Menaxerskiot tim i vrabotenite vo kompanijata, 
}e ka`eme deka postignavme o~ekuvan rezultat koj ne 
gi zagrozuva interesite na akcionerite dolgoro~no, 
a isto taka vo nieden moment ne gi stavi na ispit 
na{ite obvrski kon klientite.

Ova samo ka`uva deka Osiguruvawe Kjubi Makedonija 
e kompanija so svoi koreni dlaboko vo osiguritel-
nata potsvest na makedonskiot pazar kako stabilna, 
iskusna i vredna kompanija koja znae da opstoi vo 
uslovi na sekakvi predizvici.

U{te edna{ ja potvrduvame na{ata uloga deka 
ostanuvame dolgoro~no me|u glavnite osiguruva~i 
i nositeli na kvalitetni re{enija na pazarot.  Ba-
lansiraweto me|u raznovidnite potrebi na pazarot 
i mo`nite re{enija koi ne sekoga{ davaat prednost 
na niskata cena, tuku na stabilni i sigurni pokriti-
ja preku poznavawe na rizikot, se poka`uvaat 
adekvatni za klientite koi od nas o~ekuvaat da 
dobijat prepoznatliv kvalitet. 
 
Osiguruvaweto e ~in na odgovorno odnesuvawe 
kon se {to e vredno, se {to e sozdadeno so qubov 
i trud i se za {to se gri`ime vo `ivotot.  Ja 
po~ituvame potrebata na na{ite klienti da odberat 
sigurnost koga stanuva zbor za osiguruvawe. Ja 
po~ituvame i prirodata od site aspekti od koi ni 
ja poka`uva svojata mo}.  Zatoa se {to rabotime  i 
kako se odnesuvame e odraz na na{ata odgovornost i 

po~it kon klientite, kon lu|eto po{iroko i voop{to 
kon prirodata. 

Preku sovremen pristap i priem vo osiguruvawe, 
upravuvavme so rizicite fokusirano i so razbi-
rawe. Gradime cvrsta vrska na doverba i sigurnost 
so na{ite klienti i sme postojana poddr{ka vo 
nivniot razvoj. Osobeno sme gordi na finansiski 
superiornata i kvalitetna usluga pri nastanata 
{teta od osiguren rizik.

Izrazuvam golema blagodarnost do Menaxerskiot 
tim za napornata  rabota  vo 2012 godina. Blago-
daram na vrabotenite za posvetenosta vo rabotata 
i sledewe na strate{ki postavenite nasoki. Vo 
godinata pred nas se o~ekuva osobeno proaktivna 
rabota od site  preku zadr`uvawe na vrednostite 
{to gi primenuvame.

Osiguruvawe Kjubi Makedonija e kompanija 
so svoi koreni dlaboko vo osiguritelnata 
potsvest na makedonskiot pazar kako 
stabilna, iskusna i vredna kompanija 
koja znae da opstoi vo uslovi na sekakvi 
predizvici.
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Izve{taj na Generalniot

menaxer

G-DIN BO[KO ANDOV Kjubi Makedonija vo 2012-ta godina ostvari zaguba 
vo iznos od 237 milioni denari posle odano~uvawe. 
Zagubata doa|a najmnogu zaradi usoglasuvaweto 
so  zajaknatata osiguritelna regulativa od strana 
na Agencijata za supervizija na osiguruvaweto. 
Vo tekot na 2012-ta godina imavme dopolnitelni 
rezervirawa od okolu 140 milioni denari, pred 
se za rezervirawe na dostasanite, a nenaplateni 
pobaruvawa. So ovoj iznos celosno se usoglasivme 
so gorespomenatata regulativa.

Od druga strana naporite vlo`eni vo naplata 
na starite pobaruvawa ni ovozmo`i da i pokraj 
namaleniot obem na premija gi namalime na{ite 
vkupni obvrski za 74 milioni denari. So 31.12.2012 
godina koeficientot na likvidnost presmetan 
spored presmetkata dadena od strana na regulatorot 
iznesuva 1.32 vo sporedba so 1.21 na po~etokot na 
godinata {to zna~i podobruvawe na likvidnosta 
na kompanijata za 10%. Kako poseben podatok bi go 
izdvoil i faktot {to nitu edna likvidirana {teta 
ne stoi za isplata pove}e od 2 dena iako zakonskiot 
rok e 14 dena.

Polisiranata premija vo 2012-ta godina kaj 
osiguruvaweto ne`ivot iznesuva 683 milioni 
denari, {to pretstavuva namaluvawe vo odnos 
na 2011-ta godina od 8.1% i toa pred se kaj 
osiguruvaweto od avtoodgovornost i toa za 8.2%. 

Neto polisiranata premija kaj osiguruvaweto `ivot 
iznesuva 8 milioni denari ili 3.3 milioni pomalku 
od 2011-ta godina. Kako {to e poznato postoe~kite 
`ivotni polisi Osiguruvawe Kjubi Makedonija 
gi opslu`uva do nivniot istek ili barawe za 

predvremen otkup od pri~ina {to ovoj vid na 
osiguruvawe prestanavme da go rabotime vo 2004-ta 
godina.

Mo`eme povtorno da konstatirame deka na 
makedonskiot osiguritelen pazar ne se ~uvstvuva 
nekoja promena. U~estvoto na 11 osiguritelni 
kompanii na na{iot pazar so vkupno polisirana 
premija od okolu 100 milioni evra vo ne`ivot i 
vo 2012-ta godina ja prodol`i sostojbata vo koja 
najgolemiot broj od osiguruva~ite, a pogotovo tie 
{to vlegoa na pazarot vo poslednite nekolku godini 
svojot del od pazarot i steknuvaweto na pozicii vo 
zemjava go gradat preku drasti~no namaluvawe na 
cenite na osiguruvaweto i postojanoto zgolemuvawe 
na proviziite na zastapnicite i posrednicite vo 
osiguruvaweto so odnapred presmetana zaguba ili 
pak minimalen profit. I vo ova godina dobivkata 
kaj dejnosta osiguruvawe na na{iot pazar doa|a 
pred se od rabotite po osiguruvawe na `ivot.  

Vo 2012-ta godina sli~no kako i vo 2011-ta, pove}e 
od 15% od bruto polisiranata premija vo zemjata e 
preotstapena vo reosiguruvawe {to poka`uva deka 
neto polisiranata premija zadr`ana kaj direktnite 
osiguruva~i pred se kaj osiguruvaweto po imoti 
kako i avioodgovornost i aviokasko e mnogu mala.  
Ovoj podatok, no i podatokot za nepromenetoto 
visoko u~estvo na motornite vozila vo vkupnata 
osiguritelna premija go poka`uva niskoto nivo na 
razvienost na svesta za osiguruvawe vo Makedonija.

Osnovna cel vo glavnata dejnost na na{ata 
kompanija e da se zadr`at kvalitetni 
osigurenici, no i da dojde do zgolemuvawe na 
nivniot broj vo onie vidovi na osiguruvawe 
koi ni ovozmo`uvaat profitabilen rezultat.
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Kombiniraniot indeks na vkupnite tro{oci na 
rabotewe i dadenata provizija na zastapnicite 
i posrednicite vo odnos na neto polisiranata 
premija (bruto polisiranata premija namalena 
za reosiguruvawe) i vo 2012-ta godina iznesuva 
nad 50% za razlika od okolu 40% vo razvienite 
osiguritelni pazari. Ova e glavnata pri~ina 
za niskata profitabilnost na makedonskiot 
osiguritelen pazar, no i pokazatel deka vo 
Makedonija bruto osiguritelnata premija e sepak 
nerealna odnosno izgleda daleku povisoka otkolku 
{to realno e. 

Kjubi Makedonija vo edno vakvo opkru`uvawe 
ima osnovna zada~a da ja oddr`i  finansiskata 
stabilnost i profitabilnost na kompanijata i toa 
i go obezbedivme preku discipliniran priem vo 
osiguruvawe i rigorozna kontrola na solventnosta 
i likvidnosta na klientite.

Brojot na rezerviranite {teti vo 2012-ta godina go 
namalivme od 1733 na 1431 ili za pove}e od 17% so 
golema zalo`ba na site slu`bi vo Sektorot {teti. 
Sakam da istaknam deka sme apsolutno najdobri 
vo opslu`uvaweto na osigurenicite, kako vo 
brzinata na isplata na {tetite, taka i vo na~inot 
na presmetuvawe so {to izbegnuvame neprijatni 
momenti vrzani so sudski sporovi. 

Vo momentite koga na osigurenicite im e 
najte{ko nie vedna{ reagirame i doka`uvame za 
{to vsu{nost postoime kako kompanija. Edna od 
potvrdite za ova e i faktot deka 2012-ta godina 
ja zavr{ivme so pomalku od 250 otvoreni pasivni 
sudski sporovi od koi najgolem del se dosta stari 
- pove}e od 3 godini {to govori deka po novite 
polisi nemame vakvi sporni sostojbi. Vo odnos na 
2011-ta godina toa e namaluvawe 20%. Promenetata 
filozofija na na{eto razbirawe za procesot 
na re{avawe na {teti dovede do ova drasti~no 
namaluvawe {to pak vodi do dopolnitelna 
finansiska stabilnost i mo`nost za mnogu polesno 
upravuvawe so gotovinskiot tek i zgolemuvawe na 
prihodite od vlo`uvawa. Kako potvrda na ovie 
fakti e i podatokot deka sme kompanija za koja ima 
najmal broj na podneseni prigovori na raboteweto 
do Agencijata za supervizija na osiguruvaweto.

I vo 2012-ta godina prodol`i procesot na razvoj 
na distributivnata mre`a i iskoristuvawe na 
mo`nosta za sorabotka so dru{tvata za zastapuvawe 
vo osiguruvawe. Vo tekot na godinata dru{tvata 
za zastapuvawe vo osiguruvaweto so koi imame 
sklu~eno dogovor imaat zgolemuvawe na brojot 
na zastapnici {to dovede i do zgolemuvawe 
na polisiranata premija potpi{ana od nivna 
strana. Nie kako kompanija imame golem interes 
za pro{iruvawe na ovaa sorabotka i aktivno 
u~estvuvame vo obuka i edukacija na zastapnicite.

Prihodite od vlo`uvawa vo 2012-ta godina se 
namalija vo 2011-ta godina zaradi faktot deka 
bankarskite kamati na na{ite depoziti se namalija 
prose~no za okolu 12.2% odnosno od 4.2% na 3.69% 
prose~no. Prihodite od izdavawe na nedvi`nostite 

uspeavme da gi zadr`ime na visoko nivo, no sepak 
i tie bele`at namaluvawe vo iznos od 4.6 milioni 
denari {to e i o~ekuvano so ogled na sostojbata na 
pazarot na nedvi`nosti vo zemjata. 

Na{ite celi vo odnos na upravuvaweto so kapitalot 
na Dru{tvoto gi ostvaruvame vo celost, a toa 
zna~i deka visinata na kapitalot vo celost gi 
ispolnuva zakonskite barawa odnosno celosno e 
za{titen kapitalot na akcionerite. Во таа насока 
во текот на 2012 год Друштвото изврши усогласување 
на разликата помеѓу номиналната вредност на 
акциите запишана во акционерската книга и онаа 
прикажана во книговодството на Друштвото. Оваа 
разлика потекнува од 1998 год кога во согласност со 
Законот за осигурување (Сл весник на РМ бр 49/97) 
и Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал (Сл весник на РМ бр 38/98) е 
извршена трансформација на општествениот капитал. 
Во моментот на трансформација на капиталот и 
во досегашното функционирање на Друштвото 
разликата помеѓу износот на основната главнина 
запишана во Статутот на Друштвото (и во Трговскиот 
регистар) и износот на акционерскиот капитал во 
сметководствените  книги не претставувала пречка 
за солвентноста и ликвидноста на Друштвото и за 
секојдневното работење. За да не дојде до некои 
идни непредвидени состојби и со цел да се заштити  
Друштвото и акционерите од аспект на контрола 
на ризик се направи усогласување на вредноста на 
акционерскиот капитал во Трговскиот регистар и 
акционерскиот капитал во сметководствените книги 
на ниво на Акционерскиот капитал запишан  во 
Трговскиот регистар.

Isto taka i tehni~kite rezervi se vo celost 
pokrieni so zakonski dozvoleni investirawa. 
Mo`eme da se pofalime deka sme daleku 
najsolventna osiguritelna kompanija na pazarot. 
Ova go potvrduvame i so faktot deka na{iot kapital 
iznesuva 4 pati nad garantniot kapital ili skoro 
2 pati pove}e od vtorata kompanija na pazarot i 
3,5 pati pove}e od prosekot. Isto taka kapitalot 
e skoro 9 pati pogolem od potrebnata margina na 
solventnost ili 2,5 pati pove}e od prosekot na 
pazarot. 

Vo 2013-ta godina ne o~ekuva mnogu te{ka rabota. 
Pritisokot na premiskite stapki e neminoven. 
Zgolemuvaweto na proviziite za zastapnicite i 
posrednicite se o~ekuva da bide u{te pogolemo 
otkolku vo 2012-ta. Svedoci sme deka vo 
izminatite nekolku godini ima pa|awe na vkupnata 
polisirana premija na nivo na osiguritelen pazar 
po osiguruvawata od nezgoda i kasko i istoto 
se o~ekuva i vo 2013-ta. Vo istiot period ima 
zgolemuvawe na vkupnata premija na osiguritelniot 
pazar po avtoodgovornost, no vo 2013-ta godina i 
za ovaa klasa na osiguruvawe ne o~ekuvam porast. 
Ostanatite klasi se odr`uvaat na isto nivo vo 
pove}egodi{niot period (imoti, patni~ko) ili 
pak se mnogu mali za nivnoto zgolemuvawe da ima 
nekakvo vlijanie na vkupnata polisirana premija, 
kako na na{ata kompanija taka i na nivo na vkupniot 
pazar. 

Osnovna cel vo glavnata dejnost na na{ata 
kompanija e da se zadr`at kvalitetni osigurenici, 
no i da dojde do zgolemuvawe na nivniot broj vo 
onie vidovi na osiguruvawe koi ni ovozmo`uvaat 
profitabilen rezultat.

Sekako deka o~ekuvame ponatamo{no ras~istuvawe 
na starite sudski {teti, {to }e ne vodi do 
namaluvawe na rezervaciite za nastanati {teti. 
Isto taka o~ekuvame ote`nata naplata na premijata, 
so ogled na vlo{enata likvidnost na stopanstvoto, 
no sepak predviduvame i naplata na stara premija 
i stari sudski predmeti so {to sepak u{te pove}e 
}e se podobri na{ata likvidnost i pokraj op{tata 
slika vo ovaa oblast. 

Kamatnite stapki na depozitite, kako i na zapisite 
se o~ekuva da prodol`at da pa|aat, no so ogled 
na na{ite o~ekuvawa okolu naplata na nekoi 
stari pobaruvawa vkupniot investiciski prihod 
o~ekuvame da bide na nivoto na 2012-ta godina.

Vo 2013-ta godina }e prodol`ime so otu|uvawe 
na nedvi`nostite koi ne slu`at za obavuvawe 
na dejnosta, so {to u{te pove}e }e gi zgolemime 
pari~nite sredstva.

Brojot na vraboteni na kraj na 2012-ta se namali vo 
odnos na 2010-ta za 14 i iznesuva{e 198. Do krajot 
na 2013-ta godina predviduvawata se deka toj broj }e 
bide okolu 180.

Sakam da ja iska`am mojata golema blagodarnost 
do menaxerskiot tim i ostanatite kolegi za 
nivnoto zalagawe i pridones vo ostavaruvawe na 
strate{kite celi na kompanijata. 

I pokraj te{koto stopansko opkru`uvawe po`eluvam 
i se nadevam na uspe{na rabota vo 2013-ta godina 
i gi povikuvam site vraboteni i sorabotnici so 
profesionalen pristap da gi postigneme zacrtanite 
celi.

IZVE[TAJ NA GENERALNIOT MENAXER PRODOL@UVA
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Korporativno 

upravuvawe

G-DIN RISTO SEKULOVSKI

VTOR IZVR[EN DIREKTOR
MENAXER ZA USOGLASUVAWE 
SO ZAKONI

Modernoto korporativno upravuvawe pretpostavuva 
postojano usoglasuvawe na raboteweto so 
pozitivnite propisi, kako i postojana kontrola 
na rizicite od opkru`uvaweto. Zaradi za{tita na 
akcionerskiot kapital, sekojdnevno sme naso~eni 
kon ispolnuvawe na obvrskite predvideni vo 
propisite i upravuvawe na rizicite koi, soglasno 
zakonskite odredbi i korporativnite politiki, 
treba da se sledat i upravuvaat. Implementiraj}i 
korporativni politiki za usoglasuvawe so zakoni, 
nastojuvame da izgradime korporativna kultura koja 
}e bide naso~ena kon sekojdnevno usoglasuvawe so 
propisi. Bi povtoril deka raboteweto na organot 
na upravuvawe, kako i celokupnoto rabotewe na 
Dru{tvoto, e kompletno  usoglaseno so Zakonot za 
supervizija na osiguruvaweto, kako lex specialis za 
osiguritelnite dru{tva, no i so drugi akti koi go 
determiniraat na{eto rabotewe. 

Vo tekot na 2012 godina Odborot na direktori 
donese odluki preku koi se ispolnuvaat opredeleni 
zakonski i podzakonski barawa, se ispolnuvaat 
pravata koi proizleguvaat od raboten odnos, 
za{tita na li~nite podatoci, se ispolnuvaat 
pravata na klientite i organizaciite so koi 
Dru{tvoto vospostavuva delovni i administrativno 
upravni odnosi. 

Bi sakal da ja spomenam promenata na sopstvenosta 
na del od kapitalot na Dru{tvoto. Poradi 
spojuvawe na pove}e kompanii vo ramkite na KJUBI 
Grupacijata i sozdavawe na edna reosiguritelna 
kompanija, vo tekot na 2012 godina se slu~i 
promena na pravoto na sopstvenost nad akcii koi 
pretstavuvaat kvalifikuvano u~estvo vo kapitalot 
na na{eto Dru{tvo, Po prethodno odobrenie od 
strana na Agencijata za supervizija na osiguruvawe 

i soodveten upis vo Centralniot depozitar za 
hartii od vrednost, reosiguritelnoto dru{tvoto 
QBE RE (Europe) Limited stana nov akcioner so 
kvalifikuvano u~estvo.

Vo 2013 godina }e se zalagame za kontinuirano 
sledewe na propisite vo R. Makedonija i za 
usovr{uvawe na nad 20 politiki, koi obezbeduvaat 
kontrola na pove}e od 35 rizici so koi Dru{tvoto 
sekojdnevno se soo~uva. So ova }e ja zacvrstime 
na{ata pozicija na Dru{tvo koe  e naso~eno kon 
za{tita na interesite i kapitalot na akcionerite, 
za{tita na osigurenicite i delovnite sorabotnici. 

Pokraj spomenatoto, vo 2013 godina poseben 
interes }e pretstavuva najavenata nova promena 
na sopstvenosta na kapitalot na Dru{tvoto, pri 
{to ve}e se ostvaruvaat potrebnite aktivnosti za 
prezemawe na Dru{tvoto od strana na avstriska 
osiguritelna grupacija.

Im se zablagodaruvam na site kolegi za 
bezrezervnata poddr{ka na menaxmentot za  
usoglasuvawe so zakoni vo tekot na 2012 godina.

Vo 2013 godina }e se zalagame za 
kontinuirano sledewe na propisite vo 
R. Makedonija i za usovr{uvawe na nad 20 
politiki, koi obezbeduvaat kontrola na 
pove}e od 35 rizici so koi Dru{tvoto 
sekojdnevno se soo~uva. So ova }e ja 
zacvrstime na{ata pozicija na Dru{tvo 
koe  e naso~eno kon za{tita na interesite 
i kapitalot na akcionerite, za{tita na 
osigurenicite i delovnite sorabotnici.
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Organizaciska struktura 

i struktura na delovnata 

mre`a na Dru{tvoto

Soglasno Statutot, usoglasen so Zakonot za 
supervizija na osiguruvawe i Zakonot za 
trgovski dru{tva vo Dru{tvoto e vospostaven 
ednostepen sistem na upravuvawe,  Odbor na 
direktori.

Odborot na direktori broi 5 pet ~lena i toa: 
Andreja Josifovski (Pretsedatel na Odbor 
na direktori), Bo{ko Andov (Prv izvr{en 
~len vo Bordot na direktori i Generalen 
menaxer), Risto Sekulovski (Vtor izvr{en 
~len i Menaxer za usoglasuvawe so zakoni), 
potoa Den Kerol i Petko Ton~ev (Neizvr{ni 
~lenovi).
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FILIP ME[KOV, MENAXER ZA NEAGENTSKA 
PRODA@BA
G-din Filip Me{kov vo Kjubi Makedonija e od 1998 
godina zapo~nuvaj}i vo  Sektorot za kadrovi raboti. 
Od 2001 godina do 2003 godina e Pomo{nik menaxer 
na Operativniot menaxer za proektot Sigurna idni-
na, a od 2003 godina do 2004 Pomo{nik menaxer na 
Generalniot menaxer. Od 2004 do 2006 e Menaxer 
za administracija i uslugi, a na sega{nata pozicija 
Menaxer za neagentska proda`ba e od 2006 godina.

MARGARETA GO[EVA, MENAXER ZA FINASII
G-|a Margareta Go{eva vo Kjubi Makedonija e od 
2002 godina i dojde na pozicijata Menaxer za pod-
gotvuvawe na finansiski izve{tai. Od 2004 godina 
do 2006 e Menaxer za smetkovodstvo i izvestu-
vawe. Denes rakovodi so Sektorot za finansii a na 
pozicijata Menaxer za finasii e nazna~ena vo 2006 
godina. 

KEVSER LALI^I], MENAXER ZA INFORMATI^KA 
TEHNOLOGIJA
G-|a Kevser Lali~i} vo Kjubi Makedonija e od 1982 
godina i za celo vreme vo sektorot za informati~ka 
tehnologija, zapo~nivaj}i kako developer. Od 1993 
godina do 2003 godina e Pomo{nik na timot za 
razvoj na IT. Na pozicijata IT Menaxer e od 2003 
godina.
  

VESNA BOGDANOVSKA, MENAXER ZA ^OVE^KI 
RESURSI
G-ca Vesna Bogdanovska vo Kjubi Makedonija e od 
1994 godina i karierata ja zapo~nuva kako akviziter 
za osiguruvawe. Od 2001 godina do 2002 godina e 
Analiti~ar za biznis procesi, od 2002 godina do 
2004 e Proekt tim lider za koordinacija i imple-
mentacija na nekolku proekti. Od 2004 do 2006 godi-
na raboti kako Interen revizor, a od 2006 godina e 
Menaxer za plati i kadrovi raboti za potoa vo 2008 
godina da bide nazna~ena na sega{nata pozicija 
Menaxer za ~ove~ki resursi.

BO[KO ANDOV, GENERALEN MENAXER
G-din Bo{ko Andov e vo Kjubi Makedonija od 1993 
godina. Dologodi{noto iskustvo od 19 godini 
rabota vo osiguruvawe, go zapo~nuva kako prezema~ 
vo osiguruvawe imoti, a od 1999 godina do 2002 
e nazna~en za Portfolio menaxer za osiguru-
vawe imoti. Od 2002 godina do 2003 e Pomo{nik 
generalen menaxer za osiguruvawe imoti, od 2003 
do 2004 Pomo{nik generalen menaxer za site klasi 
na osiguruvawe. Na pozicijata Generalen menaxer 
e od 2004 godina, a od 2010  godina i Prv izvr{en 
~len vo Bordot na direktori na kompanijata. 

VESNA \OR^EVA, MENAXER ZA PRIEM VO OSIGU-
RUVAWE
G-|a Vesna \or~eva e vo Kjubi Makedonija od 1999 
godina zapo~nuvaj}i na mestoto Vi{ stru~en so-
rabotnik za osiguruvawe i likvidacija na grade`ni 
{teti. Od juni 2003 do oktomvri 2004 e na pozici-
jata Menaxer za osiguruvawe imoti, a od oktomvri 
2004 e Menaxer za priem vo osiguruvawe. Denes e 
odgovorna za menaxirawe na procesot na priem vo 
osiguruvawe za site klasi na osiguruvawe, kako i 
za procesot na administracija na polisi i polisna 
dokumentacija i rakovodewe na marketing.

ZORAN TODOROVSKI, MENAXER ZA [TETI 
G-din Zoran Todorovski ima golemo rabotno iskust-
vo vo osiguruvawe, 26 godini. Vo Kjubi Makedonija 
e od 1986 godina zapo~nuvaj}i kako Vi{ stru~en 
referent za osiguruvawe imoti.  Od 1989 godina 
do 2000 raboti na pove}e pozicii za osiguruvawe 
na imoti, motorni vozila, kako i, procena i likvi-
dacija.  Vo 2000 e nazna~en za {ef na slu`bata za 
osiguruvawe imoti.  2004 godina stanuva menaxer 
za osiguruvawe imoti, a na pozicijata menaxer za 
{teti e od 2008 godina.

ZORAN ALEKSOVSKI, REGIONALEN MENAXER ZA 
PRODA@BA ZAPADEN REGION
G-din Zoran Aleksovski vo Kjubi Makedonija e od 
1990 godina i zapo~nuva kako akviziter za osigu-
ruvawe imot na golemi delovni subjekti. Vo 2003 
godina stanuva Tim menaxer za proda`ba, a od 2003 
godina e na sega{nata pozicija Regionalen menaxer 
za proda`ba i odgovoren za agentska i agenciska 
proda`ba vo Skopje i Zapadniot region.

MARJAN ORU^OSKI, REGIONALEN MENAXER ZA 
PRODA@BA ISTO^EN REGION
G-din Marjan Oru~oski e vo osiguruvawe od 1994 
godina zapo~nuvaj}i kako osiguritelen agent vo agen-
cijata za osiguruvawe Polisa, potoa Tim menaxer za 
proda`ba, a po pripojuvaweto na Polisa kon Kjubi 
Makedonija vo 2002 godina prodol`uva vo sektorot 
proda`ba kade vo 2003 godina e nazna~en za Region-
alen menaxer za proda`ba i odgovoren za agentska i 
agenciska proda`ba vo Skopje i Isto~niot region.

Menaxerski tim

Г-ДИН ФИЛИП МЕШКОВ, Г-ДИН ЗОРАН АЛЕКСОВСКИ, Г-ЃА ВЕСНА ЃОРЧЕВА, Г-ЦА ВЕСНА БОГДАНОВСКА, Г-ДИН БОШКО АНДОВ, 
Г-ДИН МАРЈАН ОРУЧОСКИ, Г-ЃА МАРГАРЕТА ГОШЕВА, Г-ЃА КЕВСЕР ЛАЛИЧИЌ, Г-ДИН ЗОРАН ТОДОРОВСКИ
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Analiza na rabotata na 

Dru{tvoto

PRIEM VO OSIGURUVAWE

Generalno, politikata za odr`uvawe 
na profitabilnosta na site klasi na 
osiguruvawe ostanuva na{a primarna zada~a 
i vo 2013 godina. Zaradi toa, }e prodol`ime 
i ponatamu so pozitivna selekcija na 
rizicite soglasno nivnata izlo`enost 
i istorija na nivo na klient, kako i so 
postojanata gri`a za klientite i dogovorite 
koi poka`ale pozitivni rezultati.

G-\A VESNA \OR^EVA

MENAXER ZA PRIEM 
VO OSIGURUVAWE

Politikata na doslednost vo praktikuvaweto na 
kontroliran sistem na prezemawe na rizicite vo 
osiguruvawe skoro sekoga{ rezultira so pozitiven 
tehni~ki rezultat kaj site klasi na osiguruvawe. 

Takva politika so celosen uspeh vo odnos na 
tehni~kiot rezultat sekojdnevno se primenuva{e i 
vo 2012 godina vo Sektorot za priem vo osiguru-
vawe, kade osven kontrolata i priemot vo osigu-
ruvawe, administrativno go pokrivavme procesot 
na administrirawe na polisite i dokumentaci-
jata kon niv. Toa zna~e{e procesirawe na preku 
78,000 predmeti, od koi najgolem broj otpa|aat 
na polisite za osiguruvawe na motornite vozila, 
zadol`itelnoto osiguruvawe od avtoodgovornost i 
kasko osiguruvaweto kako na patni~kite, taka i na 
tovarnite vozila i avtobusi.

Kaj ovie klasi na osiguruvawe, bele`ime blag pad 
na polisiranata premija od 8,1% kaj avtoodgovo-
rnosta i 11,8% kaj kasko osiguruvaweto, {to se 
dol`i na na{iot strate{ki pristap kon proda`bata 
na ovie osiguruvawa.

Namaluvaweto na portfelot na zadol`itelnite 
osiguruvawa dovede i do namaluvawe na iznosot na 
likvidirani {teti koj iznesuva 129 milioni denari 
i koj sporedeno so istiot period od 2011 godina e 
namalen za 11,3%.

Ostvareniot bruto tehni~ki rezultat vo 2012 godina 
iznesuva 57,8%. Sporedbeno so ostvareniot re-
zultat vo 2011 godina - 76,2%, imame podobruvawe 
na istiot i pokraj dopolnitelnoto zgolemuvawe na 
bonusot za nemawe {teti koj zna~itelno vlijae na 
namaluvawe na polisiranata premija. 

Od druga strana pak analizite na ostvarenite 
rezultati po kasko osiguruvawe poka`uvaat nam-
aluvawe na bruto tehni~kiot rezultat za 3,8% koe 
se dol`i na pro{iruvawe na osiguritelnata po-
nuda i intervenirame na nivo na klient so razni 
prilagoduvawa na premijata, sé so cel da bideme 
konkurentni na pazarot na koj izminatava godina 
vladeeja negativni cenovni tendencii za ovoj vid na 
osiguruvawe.

Na{a primarna cel vo 2013 godina e stabilizirawe 
na rezultatot na rabotewe vo ovie dve klasi na 
osiguruvawe i zajaknuvawe na na{ata pozicija na 
pazarot. Za nejzino ostvaruvawe, }e bidat spro-
vedeni detalni analizi na ostvarenite rezultati, 
a dopolnitelno }e se raboti na voveduvawe na odre-
deni novosti vo postoe~kite proizvodi za osiguru-
vawe so cel izleguvawe vo presret na barawata na 
na{ite lojalni klienti, a i pridobivawe na novi 
klienti od vnimatelno izbranite celni grupi.
Glavna zada~a kaj osiguruvaweto od nezgoda kade 
imame tradicionalno dolgoro~ni odnosi so klien-
tite, }e bide zadr`uvaweto na postoe~kiot portfel 
na osiguruvawa kako i pridobivawe novi klienti.  
Bruto tehni~kiot rezultat za ovaa klasa na osigu-
ruvawe e 48,6%, {to pretstavuva zna~itelno podo-
bruvawe vo odnos na minatogodi{niot rezultat. Na-
jgolemo vlijanie imaa promenite i prilagoduvawata 
napraveni vo delot na definirawe na beneficiite. 
Vo tekot na 2012 godina, zabele`avme namaluvawe 
od 8,6% na bruto polisiranata premija vo odnos na 
2011 godina, koe se dol`i pred se na nestabilnata 
socijalno ekonomska situacija koja ima najgolemo 
vlijanie na ovaa klasa na osiguruvawe.



18 19

u~estvo vo aktivnosti za svesnosta za rakot na dojka 
kako potencijalno izle~iva bolest.

Isto taka, vo tekot na 2012 godina prodol`i, no 
so namalen intenzitet, trendot na namaluvawe na 
premijata za patni~ko osiguruvawe i iznosot na 
polisirana premija se namali za 8,7% vo odnos 
na minatata godina. I pokraj ova, bruto tehni~kiot 
rezultat e se u{te dobar i iznesuva 23,6%.

Portfolioto na preostanati polisi za osiguru-
vawe `ivot i ponatamu se servisira so istata 
dinamika kako i prethodnite godini. Premijata e 
namalena za 30% vo odnos na minatata godina, no 
toa e o~ekuvano poradi toa {to se namaluva brojot 
na aktivni polisi vo portfolioto. Istecite, koi 
se vo pogolem broj, poradi srokot na dospevawe na 
polisite se ispla}aat redovno vo predvidenite ro-
kovi. Najgolemiot del od polisite `ivot istekuvaat 
vo 2014 godina, i tie }e prodol`at da se servisir-
aat soglasno prethodno napraveniot finansiski 
plan i godi{nite proekcii. 

Za osiguruvawata na imotot za izminatata godina, 
zabele`liv e sé pogolemiot interes na osiguren-
icite za kvalitetna osiguritelna ponuda, {to 
neminovno }e rezultira so zapirawe na negativnite 
cenovni tendencii vo ovaa klasa na osiguruvawe 
i pro{iruvawe na kvalitetot na osiguritelnata 
ponuda. Ova }e bide na{a glavna zalo`ba vo 2013 
godina, vo koja se nadevame, }e postigneme kolku 
tolku adekvatna cena na osiguritelniot proizvod od 
ovie klasi na osiguruvawe.

Inaku, napravenite analizi na rezultatite vo ovie 
klasi poka`uvaat deka planot na polisiranata 
premija e ostvaren so 72%, a stapkata na zadr`ani 
osiguruvawa vo na{ata kompanija e 89%, {to se 
dol`i na na{ata strategija za odli~na osiguritelna 
usluga i navremena isplata na {teti. 

Iako dr`ime relativno konzervativen pristap kon 
prezemaweto na rizicite brojot na novi polisi 
vo odnos na vkupno napravenite polisi za 2012 e 
zna~itelen i iznesuva 29%.

U{te podobar tehni~ki rezultat e prika`an kaj 
osiguruvaweto na doma}instvata, 14%, koj ni dava 
mo`nost za odredeni intervencii vo pravec na 
pro{iruvawe na osiguritelnoto pokritie i pokom-
forna ponuda na dopolnitelni rizici kaj ovaa klasa 
na osiguruvawe, koi se nadevame }e rezultiraat vo 
2013 so pove}e polisirana premija i pogolem paza-
ren udel.

Makedonskiot pazar na osiguruvawe e se u{te 
konzervativen {to se odnesuva na osiguruvawata 
od odgovornost, a toa se dol`i pred se na zakon-
skata regulativa koja nepravedno gi favorizira 
samo osiguruvawata od odgovornost od upotreba na 
prevozni sredstva, a javnata odgovornost koja vo 
zemjite so razvien osiguritelen pazar e najgolema 
i najzna~ajna klasa na osiguruvawe, e zapostavena. I 
pokraj toa ostvarivme rezultati koi donekade zado-
voluvaat, pred se mislej}i na sprovedeniot plan 
za edukacija na agentskata mre`a i redizajnirawe 
na postoe~kite uslovi i tarifi soglasno realnite 
potrebi na pazarot. Bruto tehni~kiot rezultat e 

odli~en  2%. I vo 2013 godina ovaa klasa na osigu-
ruvawe ostanuva na vrvot na na{ite prioriteti, 
vo pravec na zgolemuvawe na polisiranata premija 
preku planirani akcii na prezema~ite na rizik so 
proda`nata mre`a.

Kargo osiguruvawata se tradicionalno so odli~en 
tehni~ki rezultat, pa toa e slu~aj i so izminatava 
2012. So tehni~ki rezultat od 4% ovaa klasa na 
osiguruvawe e najdobra kaj nas, a takov rezultat 
planirame da zadr`ime i vo 2013 primenuvaj-
}i gi na{ite standardi za priem vo osiguru-
vawe i dobrite delovni obi~ai. Kargo osiguru-
vawata se stabilni, so tradicija kaj pogolemite 
uvozno izvozni kompanii i  bankite,  dodeka kaj  
pomalite i srednite firmi se povremeni i za-
visat od me|unarodnoto pravilo dogovoreno vo 
kupoproda`niot dogovor. Kargo osiguruvawata imat 
golem potencijal za razvoj i vo 2013 godina }e se 
naso~ime kon zgolemuvawe na polisiranata premija 
vo ovaa klasa, kon novi klienti voedno zadr`uvaj}i 
go tehni~kiot rezultat na posakuvanoto nivo.

Vo postojan porast e i interesot za CMR - osiguru-
vaweto na odgovornost na prevoznikot vo doma{en 
i me|unaroden transport. Polisata za CMR e  mnogu 
va`en uslov za prevoznicite i za organizatorite na 
prevoz koi rabotat vo dr`avite na EU i po{iroko. 
CMR polisata i uslovite se revidirani i prila-
godeni na potrebite na prevoznicite i vo 2013 
o~ekuvame novi klienti, porast na premijata i na 
na{iot udel na pazarot.

Generalno, politikata za odr`uvawe na profit-
abilnosta na site klasi na osiguruvawe ostanuva 
na{a primarna zada~a i vo 2013 godina. Zaradi toa, 
}e prodol`ime i ponatamu so pozitivna selekcija 
na rizicite soglasno nivnata izlo`enost i isto-
rija na nivo na klient, kako i so postojanata gri`a 
za klientite i dogovorite koi poka`ale pozitivni 
rezultati.
 
Restruktuiraniot Centar za podr{ka na proda`bata 
prodol`i so svoite aktivnosti i vo 2012, so cel 
da ovozmo`i kompletno i navremeno adminis-
trirawe so polisite i da dade celosna podr{ka 
na proda`bata so namaleni tro{oci i izmeneti 
sistemski re{enija i procesi. Voedno, kontrolata 
na tarifiraweto e zna~ajna alka vo sinxirot na 
kontrola na rizicite i kako takva doprinesuva za 
profitabilnoto rabotewe na na{ata kompanija. 
CPP e vo postojana korelacija so Sektorot za IT, 
Sektorot za finansii i kredit kontrolata.

Marketing aktivnostite vo 2012 godina glavno 
se fokusiraa na poddr{ka na osiguruvaweto za 
fizi~kite lica preku reklamirawe na paketot za 
semejstva i za taa cel be{e iskoristen Saemot za 
mebel. Vo letniot period so promotiven popust 
od 20% za novi klienti go dobli`ivme osiguru-
vaweto doma}instvo do klientite preku popristapna 
cena. Ispolnuvaj}i ja svojata op{testvena odgovo-
rnost kompanijata ve}e tradicionalno e u~esnik 
vo aktivnosti so akcent na podd{ka na semejstvata 
preku u~estvo na Denot na semjestvoto, kako i preku 

ANALIZA NA RABOTATA NA DRU[TVOTO PRIEM VO OSIGURUVAWE PRODOL@UVA
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Distribucija - Proda`ni 

kanali

PRODAЖBA PREKU AGENTI I AGENCII ZA 
ZASTAPUVAWE - ZAPADEN REGION

I pokraj toa {to na pazarot e prisutna se 
pogolema konkurencija, treba da se istakne 
deka vo 2012 godina gi zadr`avme vo na{iot 
portfel site pozna~ajni klienti.

PRODAЖBA PREKU AGENTI I AGENCII ZA 
ZASTAPUVAWE - ISTOЧEN REGION

Narednava godina o~ekuvame podobruvawe 
na rezultatite, sekako prvo poradi novite 
zastapnici a i poradi toa {to na krajot na 
godinata priklu~ivme i nekolku novi lica 
koi rabotele vo drugi osiguritelni kompanii 
a i poradi mo`nostite za podobruvawe 
na uslovite za rabota na zastapnicite vo 
smisol na pokonkurentni proviziski stapki 
za odredeni klasi na biznis.

NEAGENTSKA PRODAЖBA

Pred krajot na godinata se sklu~ija u{te 3 
dogovori so novi brokerski dru{tva so koi 
sorabotkata treba da se intenzivira vo tekot 
na 2013 godina. So toa brojot na brokerski 
dru{tva so koi imame dogovori za sorabotka 
porasna na 20.

PRODA@BA PREKU AGENTI I AGENCII ZA 
ZASTAPUVAWE -ZAPADEN REGION

REGIONALEN MENAXER ZA PRODAЖBA
G-DIN ZORAN ALEKSOVSKI

Vo delovnata 2012 godina se fokusiravme na ost-
varuvawe na planiranite rezultati od rabotewe-
to soglasno planot za rabota za 2012 godina i 
dobli`uvawe na svojata strategija na rabotewe 
sledej}i gi i po~ituvaj}i gi zakonskite normi vo 
domenot na osiguruvaweto i osnovnite principi na 
osiguritelnoto rabotewe do svoite klienti.

Vo delovnata 2012 godina vkupnata polisirana 
premija iznesuva 239 milioni denari.

Vo odnos na minatata godina se bele`i pad vo iz-
nos od 6% .

- Pregled na bruto premija  po vidovi na osiguru-
vawe:

.doma}insko  6.8%.industrija            11.2%.transport  5.3%.a/o              30 %.z/k     7.3%.kasko   8.7%.po`ar           11.3%.nezgoda           13.8%.patni~ko  1.7%.ostanati   3.9%

Vo strukturata i ponatamu vode~ki produkt osigu-
ruvawe avtomobilska  odgovornost  so  u~estvo od 
30%.

Negativniot rezultat se dol`i na pove}e faktori 
koj vlijaea na finasiskiot rezultat :

.lo{ata ekonomska i finansiska sostojba dovede 
do ograni~uvawe na osiguritelniot pazar.namalenata kupovna mo} na na{ite klienti , 
kako rezultat na ekonomskata kriza ne ja odmina i 
na{ata zemja..ru{ewe na cenite na osiguritelnite proizvodi ..namalenata proda`ba na novi vozila i zasilenata 
konkurencija vo oblasta na A/O dovedoa do pad na 
premijata .

Proda`na mre`a : Proda`bata se vr{i preku  25 
interni agenti i preku mre`ata na DZO Trend-MR 
so 67 nadvore{ni licencirani zastapnici.

DZO Trend-MR u~estvuva so 54% vo vkupnata 
proda`ba vo Zapadniot region .
Zabrzano se odvivaat podgotovkite za pro{iruvawe 
na proda`nata mre`a .
 
I pokraj toa {to na pazarot e prisutna se pogolema 
konkurencija, treba da se istakne deka vo 2012 godi-
na gi zadr`avme vo na{iot portfel site pozna~ajni 
klienti. 

Zapadniot region }e se trudi da go zadr`i mestoto 
na doma{niot osiguritelen pazar i da go zgolemi 
svoeto u~estvo.
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PRODA@BA PREKU AGENTI I AGENCII ZA 
ZASTAPUVAWE - ISTO^EN REGION

REGIONALEN MENAXER ZA PRODAЖBA
G-DIN MARJAN ORUЧOSKI

So ogled na  specifi~nosta na okolnostite, agen-
tite i zastapnicite vo isto~niot region voglavno 
gi postignaa celite koi bea postaveni za delovnata 
2012 godina.

I pokraj padot na polisiranata premija vo odnos na 
2011 godina od neceli 9% smetam deka generalno 
uspeavme da gi zadr`ime site zna~ajni klienti a i 
kondicijata i motiviranista na proda`nata mre`a, 
kako vnatre{na taka i nadvore{na.

Vkupno polisiravme 240.6 milioni denari, a napla-
tata se odr`a na lanskoto nivo so nad 95%. Za raz-
lika od lanskata godina koga premijata iznesuva{e 
nad 260 miliona denari, godinava imame pomalku 
premija glavno vo imotnite osiguruvawa, kasko 
osiguruvaweto na pazarna vrednost i zelenata 
karta, no porast imavme vo nezgodata i patni~koto 
osiguruvawe. Osiguruvaweto na doma}instva ostana 
pribli`no vo ramkite na lanskoto ostvaruvawe.

Namaluvaweto na premijata vo imotot kako i vo 
kaskoto se dol`i najmnogu na namaluvaweto na 
premijata poradi konkurentskite ponudi, dodeka 
kaj zelenata karta, poradi zakonskite promeni vo 
tarifata.

Vo odredena merka na namaluvaweto na premijata 
vlijae{e i zaminuvaweto na dvajca agenti (eden od 
Kumanovo a eden od Strumica) koi vkupno vo 2011 
godina imaa polisirano okolu 7,3 milioni denari.

Del od premijata na agentot od Kumanovo (okolu 3 
milioni denari) se prelea vo zapadniot region a 
se odnesuva na osiguruvaweto na transportot na 
Stopanska Banka Skopje.

Vo tekot na vtorata polovina od 2012 godina 
prevzemavme konkretni ~ekori vo nadminuvawe 
na problemite so namaluvaweto na premijata vo 
smisol na aktivno anga`irawe na novi lica za za-
stapnici kako i nivna obuka i organizacija.

Vo nekolku navrati organiziravme efikasni obuki 
i treninzi na lica od teritorijata na cela isto~na 
Makedonija kako i na lica od Skopje vo sorabotka so 
stru~nite slu`bi i trening centarot.

Narednava 2013 godina o~ekuvame podobruvawe 
na rezultatite, sekako prvo poradi novite za-
stapnici a i poradi toa {to na krajot na godinata 
priklu~ivme i nekolku novi lica koi rabotele vo 
drugi osiguritelni kompanii a i poradi mo`nostite 
za podobruvawe na uslovite za rabota na zastapnic-
ite vo smisol na pokonkurentni proviziski stapki 
za odredeni klasi na biznis.

Planirame porastot na premija za 2013 godina da 
iznesuva okolu 12%, odnosno pribli`no 30 milioni 

denari i glavno toj porast go o~ekuvame vo osigu-
ruvawata na avtomobilska odgovornost i li~nite 
osiguruvawa.

Agencijata koja ne zastapuva, Aktiva Osiguruvawe, 
ve}e kadrovski i tehni~ki e soodvetno opremena i 
opravdano mo`e da se o~ekuva deka preku nejzinite 
zastapnici vo idnata godina mo`eme da napravime 
zna~aen is~ekor.

Upatuvam blagodarnost do site onie koi so svojata 
kreativnost, upornost i znaewe pomognaa da gi 
postigneme ovie rezultati vo ovie okolnosti i se 
nadevam deka vo narednata godina predizvicite }e 
bidat u{te pouspe{no osvoeni.

NEAGENTSKA PRODA@BA

MENAXER ZA NEAGENTSKA PRODAЖBA
G-DIN FILIP MEШKOV

Neagentskata proda`ba vo 2012 godina opfati 20% 
od celokupniot portfel na kompanijata, dodeka or-
ganizaciski ja pokriva rabotata so:

.Osiguritelni brokerski dru{tva;.Banki;.Turisti~ki agencii;

Uspe{nata sorabotka so brokerskite dru{tva 
prodol`i so zasilen intenzitet i vo 2012 godina. 
Krizata koja prodol`i i ovaa godina seriozno go 
pogodi celiot osiguritelen pazar. Istata najm-
nogu se oseti vo delot na naplatata na premijata. 
Sorabotkata so brekerskite dru{tva se odviva{e 
preku davawe na osiguritelni ponudi i izrabotka 
na polisi so najoptimalno pokritie za klientite za 
site osiguritelni produkti od paletata na Osigu-
ruvawe Kjubi Makedonija. Vkupno fakturiranata 
premija preku brokeri za 2012 godina dostigna 
126 milioni denari, od koi 35 milioni denari 
bea od polisi od avtoodgovornost i zelena karta. 
Proda`bata na polisi od avtomobilska odgovor-
nost zabele`a pad od 15% vo odnos na 2011 godina, 
osobeno vo vtorata polovina na godinata. Padot se 
dol`i isklu~ivo zaradi nekonkurentskite provizis-
ki stapki koi bea okolu 3 pati pomali od tie na 
pove}eto konkurentski kompanii. 

Vo delot pak koj ne go vklu~uva osiguruvaweto od av-
tomobilska odgovornost proda`bata ostana na isto 
nivo kako i vo 2011 godina. Pred krajot na godinata 
se sklu~ija u{te 3 dogovori so novi brokerski 
dru{tva so koi sorabotkata treba da se intenzivira 
vo tekot na 2013 godina. So toa brojot na broker-
ski dru{tva so koi imame dogovori za sorabotka 
porasna na 20. 

DISTRIBUCIJA - PRODA@NI KANALI PRODOL@UVA

Brojot na krediti za kupuvawe na stanovi i motorni 
vozila se namali pred se zaradi ekonomskata kriza 
kako i zaradi seu{te golemite kamatni stapki na 
kreditite nameneti za fizi~kite lica. I pokraj 
toa, proda`bata na doma}insko i kasko osiguruvawe 
preku ovoj distibutiven kanal nezna~itelno se 
namali za 3%. Premijata fakturirana preku bankite 
vo 2012 godina iznesuva{e 19.1 milioni denari. 
Vredno e da se napomene i deka vo tretiot kvartal 
na 2012 godina sklu~ivme dogovor so Prokredit 
banka, kako nova banka koja }|e gi prodava na{ite 
hipotekarni i kasko osiguruvawa.

Raboteweto so turisti~kite agencii i vo 2011 
godina se odviva{e preku promotorot za patni~ko 
osiguruvawe koj be{e odgovoren i za proda`bata 
na patni~ko osiguruvawe preku brokerite. I pokraj 
namaleniot interes za kupuvawe na ovoj produkt 

na generalno nivo, turisti~kite agencii vo 2012 
godina zaedno so brokerite prodadoa polisi za 
patni~ko osiguruvawe vo iznos od 2.4 milioni de-
nari {to e re~isi isto kako i vo 2011 godina.

Vkupnata proda`bata na polisi preku neagentskite 
kanali vo 2012 godina e za 6% pomala vo odnos 
na 2011 godina i iznesuva{e 146 milioni denari 
isklu~ivo zaradi padot na proda`bata na avtomo-
bilska odgovornost i zelena karta.

35%

3%

17%
9%

36%

U^ESTVO NA PRODA@NITE 
KANALI VO PRODUKCIJA 2012
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Izve{taj za raboteweto 

vo Sektorot {teti

[tom }e nastane {teta toga{ navistina }e 
se razbere {to pretstavuva edna kompanija 
za osiguruvawe. Nie vo Osiguruvawe Kjubi 
Makedonija veruvame deka postoime za da 
pomogneme na klientite koga e najte{ko. 
Na{a cel e da gi re{avame navremeno i 
to~no site {teti.

Vo 2012 godina najgolema {teta koja ja likvidi-
ravme i isplativme e od rizikot pogonska nezgoda i 
istata e so iznos 7 milioni denari.

Vo 2012 napravivme usoglasuvawe so barawata na 
ASO vo pravilnikot za {teti iizvr{ivme usoglasu-
vawe na mo`nostite i re{enijata ponudeni od MBA 
aplikacijata. Vovedovme nov sistem na elektronsko 
arhivirawe so kompletno skenirawe na predmetite 
po fazi na obrabotka.

Vo 2013 godina planirame da izvr{ime podetalna 
raspredelba na tro{ocite napraveni za obrabotka 
na o{tetnite pobaruvawa preku podobruvawe na 
aplikacijata za {teti. ]e prodol`ime da ja razvi-
vame rabotnata sposobnost i kapacitet na sekto-
rot za {teti so cel da im se izleze vo presret na 
potrebite na klientite.

[tom }e nastane {teta toga{ navistina }e se 
razbere {to pretstavuva edna kompanija za osiguru-
vawe. Nie vo Osiguruvawe Kjubi Makedonija veru-
vame deka postoime za da pomogneme na klientite 
koga e najte{ko. Na{a cel e da gi re{avame navre-
meno i to~no site {teti. 

Klu~niot element za izvonrednata usluga {to ja 
davame e fleksibilnosta. Na{ata usluga za {teti e 
krajno prilagodliva soglasno goleminata i priroda-
ta na dejnosta na klientot i na osigurenite rizici. 
Aktivno go pottiknuvame odnosot na sorabotkata 
vo raboteweto pome|u klientot i nas samite za da 
se obezbedi deka se zadovoleni site potrebi i 
deka ima otvoreni i jasni linii za komunikacija. 
Nastojuvame da go svedeme na minimum vlijanieto 
na nastanatite {teti, prokativno da rakovodime 
so procesot na re{avawe na {teti i kone~no da 
izvr{ime navremena isplata na validna {teta.

Obrabotuvame okolu 7000 novi {teti i sekoja go-
dina za {teti ispla}ame nad 430 milioni denari.

Prisustvoto na lice mesto i poznavawe na lo-
kalnite uslovi se od vitalno zna~ewe za na{ata 
rabota. Strate{ki sme rasporedeni na 9 lokacii 
niz R.Makedonija. Klientite imaat direkten pri-
stap do licata {to nosat odluki i koi se ovlas-
teni potpolno da gi prezemat nivnite slu~ai i da 
donesat fleksibilni re{enija koristej}i ja svojata 
stru~nost i poznavawe na uslovite.

Neto tehni~kiot rezultat vo 2012 godina iznesuva 
50% i e zna~itelno podobren vo odnos na 2011 kade 
tehni~kiot rezultat iznesuva{e 55%.

Na{eto mesto na osiguritelniot pazar ima tenden-
cija na opa|awe i vakviot trend se reflektira{e 
i na brojot na prijavenite {teti vo ovaa godina. 
Sporedbata so toj parametar od minatata godina ni 
poka`uva opa|awe za 12,18%. Isto taka mo`e da se 
konstatira deka brojot na proceneti {teti vo 2012 
godina se namaleni za 8,32 % vo odnos na procene-
tite {teti vo 2011 godina.

Istiot trend se reflektira{e i kaj brojot na lik-
vidirani {teti koi se namaleni za 14 % vo odnos 
na minatata godina.  

Brojot na podneseni tu`bi za {teti protiv na{ata 
kompanija vo 2012 godina e namalen vo odnos na 
2011 godina za 36%. 

Podnesenite tu`bi po vidovi na osiguruvwe se so 
slednata struktura: 

.78% se odnesuvaat na {teti od motorni vozila.17 % se odnesuvaat na {teti od nezgoda.5 % se odnesuvaat na imotni {teti

Samo 2,54 % od vkupno likvidiranite {teti se 
utu`eni predmeti. 

Vo 2012 godina Dru{tvoto podnelo za 53% pomalku 
tu`bi protiv regresni dol`nici vo odnos na 2011.

[to se odnesuva do naplatata na regresite, vo 
2012 godina e namalena za 29,96% vo odnos na 2011 
godina. a iznosot na naplateni regresi od GF na 
Makedonija e zgolemen za 3,02%.

 

G-DIN ZORAN TODOROVSKI

MENAXER ZA [TETI
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^ove~ki resursi

Iako i vo tekot na 2012 godina sostojbata na makedonskiot osiguritelen pazar ne se promeni vo odnos na 
prethodnite godini, Osiguruvawe Kjubi Makedonija uspea da ja zadr`i svojata stabilnost i uspe{nost vo 
raboteweto. Sektorot za ~ove~ki resursi, obavuvaj}i ja svojata osnovna funkcija, pridonese Dru{tvoto da gi 
postigne svoite zadadeni Vrednosti, a so toa i da se ostvari Vizijata na KJUBI Grupacijata.

Za prv pat posle pove}e godini, vo 2012 godina vo Dru{tvoto ne se sprovedoa organizacioni promeni. Brojot 
na vraboteni se namali samo poradi priroden odliv na rabotnici, taka {to na 31.12.2012 godina vkupniot 
broj na vraboteni vo Dru{tvoto be{e 198, od koi 54 vo proda`ba i 144 vo administracija.

Strukturata na vrabotenite, od aspekt na stepenot na obrazovanie i rasporedenost po funkcii vo Dru{tvoto, 
e slednata:

G-CA VESNA BOGDANOVSKA

MENAXER ZA ^OVE^KI RESURSI

37,40%

9,60%

52%

Osiguruvawe Kjubi Makedonija u{te 
na po~etokot na godinata vospostavi 
aktivna sorabotka so nekolku humanitarni 
organizacii za pomo{ na semejstva pod 
socijalen rizik i na lica so posebni 
potrebi. Be{e obezbedena i finansiska 
pomo{ od kako QBE Fondacijata, taka i od 
sopstveni sredstva na na{eto Dru{tvo. 
Voedno, vrabotenite na na{eto Dru{tvo 
aktivno u~estvuvaa vo organizirawe i 
dodeluvawe na pomo{ta na spomenatite 
kategorii na gra|ani vo Negotino, Strumica 
i Skopje.
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^OVE^KI RESURSI PRODOL@UVA

OPШTESTVENA ODGOVORNOST

Vo po~etokot na 2012 godina QBE Evropski operacii ja formira{e QBE Fondacijata (so sedi{te vo London, 
Velika Britanija) ~ija glavna zada~a be{e da se pottikne op{testvenata odgovornost na dru{tvata vo ramkite 
na QBE Evropski operacii i nivnite vraboteni, i toa preku:

.poddr{ka na neprofitni organizacii vo ostvaruvaweto na nivnite celi,.pottiknuvawe na vrabotenite da u~estvuvaat vo dobrotvorni akcii, i.poddr{ka na poedinci ili grupi za steknuvawe na potrebni kvalifikacii ili za profesionalna preorien  
   tacija, zaradi ostvaruvawe na finansiska nezavisnost.

Osiguruvawe Kjubi Makedonija u{te na po~etokot na godinata vospostavi aktivna sorabotka so nekolku humani-
tarni organizacii za pomo{ na semejstva pod socijalen rizik i na lica so posebni potrebi. Be{e obezbedena 
i finansiska pomo{ od kako QBE Fondacijata, taka i od sopstveni sredstva na na{eto Dru{tvo. Voedno, 
vrabotenite na na{eto Dru{tvo aktivno u~estvuvaa vo organizirawe i dodeluvawe na pomo{ta na spom-
enatite kategorii na gra|ani vo Negotino, Strumica i Skopje.

1,0% 1,5%

19,2%

12,6%

33,8%

12,6%

3,5%

7,1%

8,6%
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Poddr{ka na IT

Sektorot za Informati~ka Tehnologija vo Kjubi 
Makedonija a.d e dimenzioniran spored potrebite 
na delovnite procesi vo kompanijata, so cel navre-
meno i kompletno procesirawe na site informacii 
i dokumenti relevantni za raboteweto na kompani-
jata. 

IT sektorot se sostoi od tim od 15 specijalisti so 
najvisoka tehni~ka naobrazba, so odli~no poznavawe 
na osiguritelniot biznis i koi se vo tek so najno-
vite sovremeni tehnologii.

Osnovna funkcija na sektorot za Informati~ka 
Tehnologija vo Kjubi Makedonija e podr{ka na bi-
znisot za efikasno i uspe{no rabotewe preku:
•	
ovozmo`uvawe i u~estvo vo realizacija na planot i 
strategijata na kompanijata i 
sproveduvawe na korporativnite i kompaniski pro-
cesi i proceduri.

Sektorot za Informati~ka Tehnologija funkcijata ja 
ostvaruva rabotej}i vo pove}e pravci:
•	
Razvoj i odr`uvawe na aplikativen softver, 
Razvoj i odr`uvawe na bazata na podatoci, sistem-
ski softver, hardver, mail i mre`i, 
24h7 dostapnost na aplikaciite i IT servisite 
od razli~ni geografski oblasti koristej}i samo 
internet, 
Dostapnost na IT servisite od 99,97% za 2012 
godina
Primena na IT politika za bezbednost spored stan-
dardite na QBE grupacijata ,
Upravuvawe na IT preku sledewe na IT proekti i 
resursi i funkcioniraweto na UOSIT (Upravuva~ki 

Odbor na Sektor za Informati~ka Tehnologija),  
Usoglasenost na IT raboteweto so lokalnata zakon-
ska regulativa,
Razvoj i odr`uvawe na aplikativen softver i 
tehni~ka podr{ka za del od zemjite na QBE EO 
(Ukraina),
Dnevna sinhronizacija na podatocite na BCP lo-
kacija,
Za{teda vo IT tro{ocite od 33,6% ili ostvaruvawe 
na IT planot na tro{oci so 66,4%.

Pova`ni proekti na koi IT rabote{e vo tekot na 
2012 se: 

ASO - izrabotka na interfejs za kreirawe na XML 
fajlovi za kvartalni izvestuvawe, 
Implementirawe po sektori na DMS softver integ-
riran so Orakl biznis aplikaciite,
E- OFI - izrabotka na interfejs za kreirawe na kvar-
talno izvestuvawe kon Narodna Banka
Izrabotka na nov sopstven softver za glasawe na 
Sobranie na kompanijata, 
Voveduvawe posebna evidencija za NN i NV {teti,
[teti po regresi-dorabotka, 
Dorabotaka na aplikacija za pravna slu`ba,
NBO - Prevzemawe na promeni AO/ZK, 
Implementacija na Aneks za AO/ZK,
MBA Ukraina - hostirawe i softverska podr{ka za 
re{enieto koe e razvieno od IT Kjubi Makedonija

G-|a KEVSER LALI^I]

MENAXER ZA IT

IT sektorot se sostoi od tim od 15 
specijalisti so najvisoka tehni~ka 
naobrazba, so odli~no poznavawe na 
osiguritelniot biznis i koi se vo tek so 
najnovite sovremeni tehnologii.
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Finansiski rezultat

Delovnata 2012 god Osiguruvawe Kjubi Makedonija 
a.d. Skopje ja zavr{i so negativen finansov re-
zultat. Najgolem impakt na ostvareniot rezultat 
predizvika primenata na site segmenti od  Pravil-
nikot za metodot na vrednuvawe na stavkite od 
bilansot na sostojba i izgotvuvawe na delovnite 
bilansi.

So kompletna implementacijata na Pravilnikot za 
metodot na vrednuvawe na stavkite od bilansot 
na sostojba pobaruvawata koj poteknuvaat od pred 
2010 se rezerviraa 100% poradi {to posebnata 
rezerva po osnov na premija i reprogramiranite 
pobaruvawa po osnov na premija  se zgolemi za 
104 milioni. Se presmeta  i soodvetna ispravka 
na vrednost na nenaplateni pobaruvawa po osnov 
na premija soglasno  kriteriumite za vrednuvawe 
na pobaruvawata po osnov na premija  i klasifi-
kacijata na pobaruvawata vo soodvetnite katego-
rii spored vremeto na docnewe za pobaruvawata 
so {to vkupnata ispravka na vrednost po osnov na 
premija iznesuva 139 mil. Soglasno pravilnikot za 
metodot na vrednuvawe na stavkite od bilansot na 
sostojba Dru{tvoto presmeta ispravka na vrednost 
na pobaruvawata po osnov na regres vo iznos od 27 
milioni.  Site pogore navedeni stavki, vo bilansot 
na uspeh se priznaa kako tro{ok.

Kaj ostanatite pobaruvawa po osnov na, zeleni kar-
ti i pobaruvawa od Mati~nata kompanija Dru{tvoto 
isto taka  presmeta  ispravka na vrednost, vo vku-
pen iznos od 113 milioni dodeka za pobaruvawata 
za koi ne postoi izvesnost za naplata se napravi 
otpis i toa kaj  pobaruvawata po osnov na premija, 
zeleni karti i kaj pobaruvawata po osnov na regres-
ni pobaruvawa. 

  
Podetalno  kategoriite na prihodi i rashodi vo 
finansiskata 2012 god se dadeni podolu.
Vo godinata na izvestuvawe ostvareni se pri-
hodi vrz osnova na uslugi od polisirana premija  
priznati do stepenot na zavr{enost na denot na 
bilansot koi se posebno evidentirani vo `ivot i 
ne`ivot.

Polisirana premija vo osiguruvawe ne`ivot vo 
iznos od 688.6 milioni denari  koregirana e so 
prenosna premija od 2011 god kako prihodna stavka 
i od prenosna premija za 2012 god. kako rashodna  
stavka i taka zarabotenata premija vo vkupen iznos 
od  706.4 milioni denari vo odnos so istata za 
2011 bele`i opa|awe od 7.87%

Prihodot od premija po osiguruvawe,dopolnitelno 
namalena za delot na premija predadena vo re-
osiguruvawe, prihodite od vlo`uvawa, prihodite od 
drugi raboti vo osiguruvawe go ~inat vkupnite pri-
hodi na Akcionerskoto dru{tvo vo iznos od 874.6 
milioni denari koi sporedeni so 2011 god bele`at 
opa|awe od 4,8%.

Najgolemi rashodni stavki kaj ne`ivotnite osigu-
ruvawa vo iznos od 295.1 milioni denari za 
nadomestocite za {tetni nastani rezervirawata na 
prijaveni, a nelikvidirani {teti i za nastanati, 
a neprijaveni {teti den, iznos od 338.5 milioni 
denari za tro{oci za sproveduvawe na osiguru-
vawe, iznos od  28.3 milioni denari za tro{oci 
od vlo`uvawa i iznos od 364.9 milioni denari za 
ostanati tro{oci vklu~uvajki i vrednosni usoglasu-
vawa.

G-|a MARGARETA GO[EVA

MENAXER ZA FINANSII

Delovnata 2012 god Osiguruvawe Kjubi 
Makedonija a.d. Skopje ja zavr{i so negativen 
finansov rezultat. Najgolem impakt na 
ostvareniot rezultat predizvika primenata 
na site segmenti od Pravilnikot za metodot 
na vrednuvawe na stavkite od bilansot na 
sostojba i izgotvuvawe na 
delovnite bilansi.
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Kako rezultat na vaka utvrdenite prihodi i rashodi 
Dru{tvoto ostvari negativen finansiski rezultat 
od  152.3 milioni denari. 

Presmetaniot danok na dobivka za 2012 presmetan 
na nepriznatite tro{oci i pomalku priznati pri-
hodi za 2012 god iznesuva 12.6 milioni denari i 
istiot  ja zgolemuva utvrdenata zaguba. 

Osiguruvawata `ivot poradi faktot {to se vr{i 
samo servisirwe na polisite sklu~eni vo predhod-
ni godini bele`i zna~itelen pad i vo periodot 
januari - dekemvri 2012 godina polisiranata 
premija e za 32% pomala vo odnos na 2011 god. 
Polisiranata premija vo vkupen iznos 8.072.806 
den koja zgolemena so prihodite od namaluvawe 
na rezervirawata, prihodite od namaluvawe na 
Matemati~kata rezerva, prihodite od vlo`uvawa 
i ostanatite prihodi  go dava vkupnite prihodi vo 
iznos od 12.5 milioni denari.

Vo  osiguruvawe `ivot Dru{tvoto ja slede{e poli-
tikata na analiza na pobaruvawata. Najgolemiot 
iznos na pobaruvawa vo iznos od 65.1 milioni 
denari be{e od ne`ivot i poradi prirodata na 
pobaruvaweto (presmetani kamati) i poradi toa {to 
istoto  poteknuva{e  od pred 2005 godina so odluka 
na Odborot na direktori se otpi{a. Kako rezultat 
na rashodi po osnov na otpis na pobaruvawa zgole-
meni za tro{ocite po {teti i tro{oci za rabotewe   
se utvrdi vkupen iznos na rashodi vo iznos od 78.1 
milioni denari.

Akcionerskoto dru{tvo vo osiguuvaweto `ivot po 
nadomestuvawe na vkupnite rashodi so vkupnite 
prihodi za 2012 god ima ostvareno zaguba vo iznos 
od 65.6 milioni denari.

Otpisot na pobaruvawa  od aspekt na danokot na 
dobivka e dano~no nepriznat rashod i rezultira{e 
so obvrska za danok na dobivka vo iznos od 6.1 
milioni denari.

FINANSISKI REZULTAT PRODOL@UVA LISTA NA KLASI NA OSIGURUVAWE 

Vo soglasnost so ^len 5 od Zakon za supervizija na osiguruvawe, a soglasno 
dozvola za vr{ewe na raboti na osiguruvawe i reosiguruvawe so Re{enieto broj 
11-29233/2 od 05.04.2005 godina  vo KJUBI Makedonija se vr{at slednive klasi 
na osiguruvawe:

1.   Osiguruvawe od posledici na nesre}en slu~aj ( nezgoda) 
2.   Zdravstveno osiguruvawe
3.   Osiguruvawe na motorni vozila (kasko);
4.   Osiguruvawe na {inski vozila (kasko);
5.   Osiguruvawe na vozduhoplovi  (kasko);
6.   Osiguruvawe na plovni objekti (kasko);
7.   Osiguruvawe na stoka vo prevoz (kargo);
8.   Osiguruvawe na imot od po`ar i prirodni nepogodi;
9.   Drugi osiguruvawa na imot 
10. Osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motorni vozila;
11. Osiguruvawe od odgovornost od upotreba na vozduhoplovi;
12. Osiguruvawe od odgovornost od upotreba na plovni objekti;
13. Op{to osiguruvawe od odgovornost;
14. Osiguruvawe na krediti;
15. Osiguruvawe na garancii;
16. Osiguruvawe od finansiski zagubi; 
17. Osiguruvawe na pravna za{tita; 
18. Osiguruvawe na turisti~ka pomo{;

Zabele{ka:

19. Osiguruvawe KJUBI Makedonija vr{i raboti vo klasa na osiguruvawe `ivot 
samo za ve}e postoe~ki dogovori (novi dogovori soglasno Odlukata od Ustavniot 
sud ne se sklu~uvaat).

Lista na vidovi dogovori za osiguruvawe 
za koi Dru{tvoto za osiguruvawe gi sklu~ilo vo tekot na delovnata 2011 godina, 
so naveduvawe na komercijalnoto ime na sekoj dogovori negovata klasa na osigu-
ruvawe.

1.   (1) Osiguruvawe od posledici na nesre}en slu~aj ( nezgoda)  
2.   (3) Osiguruvawe na motorni vozila (kasko);
3.   (6) Osiguruvawe na plovni objekti (kasko);
4.   (7) Osiguruvawe na stoka vo prevoz (kargo);
5.   (8) Osiguruvawe na imot od po`ar i prirodni nepogodi;
6.   (9) Drugi osiguruvawa na imot (so iklu~ok na posevi, plodovi i `ivotni)
7.   (10) Osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motorni vozila;
8.   (12) Osiguruvawe od odgovornost od upotreba na plovni objekti;
9.   (13) Op{to osiguruvawe od odgovornost;
10.  (15) Osiguruvawe na garancii;
11.  (16) Osiguruvawe od finansiski zagubi; 
12.  (17) Osiguruvawe na turisti~ka pomo{;
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za osiguruvawe i 
reosiguruvawe 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР                 
 
До Собранието на акционерите и Одбор на Директори 
на Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ 
Македонија 

 
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерското 
друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје , кои што го 
вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2012 година, како и 
билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични 
текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните 
сметководствени политики и други објаснувачки белешки. 
 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 
 
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие 
финансиски ивештаи во согласност со сметководствените законски регулативи кои се 
применуваат во Република Македонија, и интерна контрола којашто е релевантна за 
подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се 
ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на 
измама или грешка. 
 

Одговорност на ревизорот 

 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа 
на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со 
Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно 
уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. 
 
Ревизијата вклучува извршување 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 
материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е 
резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја 
разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното 
презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски 
постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на 
мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така 
вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на 
разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководствтото, 
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 
 
Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 
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(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено) 

 

 
Забелешките на страна 26 до 96 се составен дел од финансискиот извештај 

 

 

3 

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)- Неживотно осигурување 

 
 
 

Опис на позиција 

Белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

 
   

A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО    874.662 918.860 

I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА  6 637.389 752.103 

1. Бруто полисирана премија за осигурување 
 

683.113 742.194 

2. Бруто полисирана премија за соосигурување  
 

- - 

3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија 
 

5.489 2.187 

4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување  
 

- - 
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/   
ретроцесија 

 
(71.334) (21.746) 

6. Промена во бруто резервата за преносна премија  
 

17.838 22.394 
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за 
соосигурување  

 
    

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

 
2.283 7.074 

II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА    
 

127.144 113.207 

1. Приходи од подружници, придружени друштва и 
заеднички контролирани ентитети  

 
- 986 

2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти  
 

37.448 42.130 
2.1 Приходи од наемнини 

 
37.448 42.130 

2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и 
градежни објекти 

 
    

2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти 
 

    
3. Приходи од камати 

 
30.643 32.849 

4. Позитивни курсни разлики 
 

1.166 1.243 
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, 
сведување на објективна вредност) 

 
51.994 5.009 

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

 
3.995 28.988 

6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба 
 

914 28.988 

6.2 Финансиски вложувања за тргување  (по објективна 
вредност) 

 
3.081  -  

6.3 Останати финансиски вложувања 
 

    

7. Останати приходи од вложувања 
 

1.898 2.002 

III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, 
НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 7 30.051 29.989 

IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 8 80.078 23.561 
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Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Неживотно осигурување 
(продолжува) 

 

Опис на позиција 
Број на 

белешка 

Износ 
во илјади денари 

 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

    
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО    1.027.019 983.271 

I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)  9  295.191 375.803 

1. Бруто исплатени штети    317.446 362.431 
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни 
побарувања 

  
(11.568) (22.986) 

3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување         
4. Бруто исплатени штети – дел за 

реосигурување/ретроцесија 
  

(424 ) -  

5. Промени во бруто резервите за штети    (11.015) 28.787 
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за 

соосигурување  
  

    
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за 

реосигурување  
  

752 7.571 
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО 
ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ  

  
- 695 

1. Промени во математичката резерва, нето од 
реосигурување  

  
- - 

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

  
- - 

2. Промени во еквилизационата резерва, нето од 
реосигурување  

  
- - 

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

  
- - 

3. Промени во останатите технички резерви, нето од 
реосигурување  

  
- 695 

3.1 Промени во останатите бруто технички резерви   - 695 
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за 
соосигурување и реосигурување 

  
- - 

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

  

- - 

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

  
- - 

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

  
- - 

IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И  ПОПУСТИ, НЕТО ОД 
РЕОСИГУРУВАЊЕ  

  
18.883 17.221 

1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)   1.888  -  
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)   16.995 17.221 

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО  10 338.510 371.560 

1. Трошоци за стекнување    137.120 117.344 
1.1 Провизија   62.825 52.358 
1.2 Останати трошоци за стекнување   74.295 64.986 
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)       

2. Административни трошоци    201.390 254.216 
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за 
вршење на дејноста 

  
15.342 17.523 

2.2 Трошоци за вработените   102.126 148.796 
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат 
дејност (договори за работа, авторски договори и други 
правни односи) заедно со сите давачки 

  
- - 

2.4 Останати административни трошоци   83.922 87.897 
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Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Неживотно осигурување 
(продолжува) 

 

 

Број на 
белешка 

Износ 
во илјади денари Опис на позиција 

 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

  
  

  
  VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА    28.381 41.202 

1. Амортизација и вредносно усогласување на 
материјални средства кои не служат за вршење на 
дејноста 

  
22.832 21.711 

2. Трошоци за камати   - - 

3. Негативни курсни разлики   5.112 6.484 

4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, 
сведување на објективна вредност) 

  
- 13.000 

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

  
437 - 

5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба   437 - 
5.2 Финансиски вложувања за тргување  (по објективна 
вредност) 

  
- - 

5.3 Останати финансиски вложувања   - - 

6. Останати трошоци од вложувања   - 7 

VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, 
НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ  11 25.436 29.368 

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

  
25.436 29.368 

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊE НА ПОБАРУВАЊАТА ПО 
ОСНОВ НА ПРЕМИЈА  

  
139.289 47.678 

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ 
УСОГЛАСУВАЊА 12 181.329 99.744 

X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ    - - 

XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ    152.357 64.411 

XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА  13 12.663 5.719 

XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК   - - 

XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ    - - 

XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊE    165.020 70.130 
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Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)- Животно осигурување 

 

Опис на позиција 
Број на 

белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

    
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО    12.502 18.267 

I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА   8.073 11.385 

1. Бруто полисирана премија за осигурување   8.016 11.453 

2. Бруто полисирана премија за соосигурување    - - 
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија   - - 

4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување    - - 
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ 
ретроцесија 

  
- - 

6. Промена во бруто резервата за преносна премија    57 (68) 
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за 
соосигурување  

  
- - 

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

  
- - 

II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА    4.429 6.882 
1. Приходи од подружници, придружени друштва и 
заеднички контролирани ентитети  

  
- - 

2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти   - - 

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

  
- - 

2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти   - - 
3. Приходи од камати   4.261 6.790 

4. Позитивни курсни разлики   - - 
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, 
сведување на објективна вредност) 

  
- - 

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

  
- - 

6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба   - - 
6.2 Финансиски вложувања за тргување  (по објективна 
вредност) 

  
- - 

6.3 Останати финансиски вложувања   - - 
7. Останати приходи од вложувања   168 92 

III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, 
НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

  
- - 

IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ   - - 
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Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)- Животно осигурување (продолжува) 

 

Опис на позиција 
Број на 

белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО   78.178 19.846 

I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)    36.420 43.307 

1. Бруто исплатени штети    37.450 42.897 
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни 
побарувања 

  
- - 

3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување     - - 

4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија   - - 
5. Промени во бруто резервите за штети    (1.030) 410 
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за 
соосигурување  

  
- - 

7. Промени во бруто резервите за штети – дел за 
реосигурување  

  
- - 

II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД 
РЕОСИГУРУВАЊЕ  

  
(25.335) (29.047) 

1. Промени во математичката резерва, нето од 
реосигурување  

  
(25.335) (29.061) 

1.1 Промени во бруто математичката резерва    (25.335) (29.061) 
1.2 Промени во бруто математичката резерва  - дел за 

соосигурување/реосигурување  
  

- - 
2. Промени во еквилизационата резерва, нето од 
реосигурување  

  
- - 

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

  
- - 

3. Промени во останатите технички резерви, нето од 
реосигурување  

  
- 14 

3.1 Промени во останатите бруто технички резерви   - 14 
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за 
соосигурување и реосигурување 

  
- - 

III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК 
Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ  
(246-247) 

  

- - 

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

  
- - 

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

  

- - 
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И  ПОПУСТИ, НЕТО ОД 
РЕОСИГУРУВАЊЕ ( 

  
- - 

1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)   - - 
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)   - - 

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО  27 1.704 2.355 

1. Трошоци за стекнување    - - 
1.1 Провизија   - - 

1.2 Останати трошоци за стекнување   - - 
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)   - - 

2. Административни трошоци    1.704 2.355 
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за 

вршење на дејноста 
  

- - 
2.2 Трошоци за вработените   - - 
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност 

(договори за работа, авторски договори и други правни односи) 
заедно со сите давачки 

  
- - 

2.4 Останати административни трошоци   1.704 2.355 
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Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Животно осигурување (продолжува) 

 

Опис на позиција 
Број на 

белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА    - - 

1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални 
средства кои не служат за вршење на дејноста 

  
- - 

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

  
- - 

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

  
- - 

5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба   - - 
5.2 Финансиски вложувања за тргување  (по објективна 
вредност) 

  
- - 

5.3 Останати финансиски вложувања   - - 
6. Останати трошоци од вложувања   - - 

VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, 
НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ  

  
- - 

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

  
- - 

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊE НА ПОБАРУВАЊАТА ПО 
ОСНОВ НА ПРЕМИЈА  

  
- - 

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ 
УСОГЛАСУВАЊА 

29  
65.389 3.231 

X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ    - - 

XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ    65.676 1.579 

XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА    6.514 - 

XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК   - - 

XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ    - - 

XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ    72.190 1.579 
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Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување 

 

Опис на позицијата Белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

АКТИВА       

A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 14 401 796 

1. Гудвил   -  -  

2. Останати нематеријални средства   401 796 

Б. ВЛОЖУВАЊА   1.587.106 1.637.892 

I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ 
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

  
821.292 850.615 

1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на 
дејноста  

  
204.823 212.530 

1.1 Земјиште   4.537 4.401 
1.2 Градежни објекти 16 200.286 208.129 

2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не 
служат за вршење на дејноста  15 616.469 638.085 

2.1 Земјиште    -  - 
2.2  Градежни објекти   616.469 638.085 

2.3 Останати материјални средства   - - 
II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - 
ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ 
КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ  

  
11.503 12.553 

1. Акции, удели и останати  сопственички инструменти од 
вредност во друштва во група - подружници 

  
- - 

2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во 
група - подружници и заеми на друштва во група - подружници 

  
- - 

3.  Акции, удели и останати сопственички инструменти во 
придружени друштва 

  
- - 

4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени 
друштва  и заеми на придружени друштва 

  
- - 

5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - 
подружници 

  
- - 

6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва    - - 
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети   11.503 12.553 

III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА  17 754.311 774.724 

1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување    156.412 118.764 
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до 
една година 

  
156.412 118.764 

1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над 
една година 

  
 -  - 

2. Финансиски вложувања расположливи за продажба    26.148 33.967 
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до 
една година 

  
-  -  

2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над 
една година 

  
-  -  

2.3 Акции, удели и останати  сопственички инструменти   26.148 33.967 

2.4 Акции и удели во инвестициски фондови   - - 
3. Финансиски вложувања за тргување    - - 

3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до 
една година 

  
- - 

3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над 
една година 

  
- - 

3.3 Акции, удели и останати  сопственички инструменти   - - 

3.4 Акции и удели во инвестициски фондови   - - 
4. Депозити, заеми и останати пласмани    571.751 621.993 

4.1 Дадени депозити   571.751 621.993 
4.2 Заеми обезбедени со хипотека   - - 
4.3 останати заеми   - - 
4.4 Останати пласмани   - - 

5. Деривативни финансиски инструменти 
 

- - 
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Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување 
(продолжува) 

 

Опис на позицијата Белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ 
ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

  
- - 

В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО 
ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ  

  
9.636 8.105 

1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата 
за преносна премија 

  
9.357 7.074 

2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
математичката резерва 

  
- - 

3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите 
за штети 

  
279 1.031 

4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите 
за бонуси и попусти 

  
- - 

5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
еквилизационата резерва 

  
- - 

6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите 
технички резерви 

  
- - 

7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките 
резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето 
е на товар на осигуреникот 

  
- - 

Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО 
ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ) 

  
- - 

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА    - 4.602 

1. Одложени даночни средства   - - 

2. Тековни даночни средства   - 4.602 
Ѓ. ПОБАРУВАЊА     262.472 791.241 

I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ  

 
18 186.479 328.736 

1. Побарувања од осигуреници     186.479 299.505 
2. Побарувања од посредници        
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување   - 29.231 

II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И 
РЕОСИГУРУВАЊЕ  

  
21.214 286.911 

1. Побарувања по основ на премија за сооосигурување и 
реосигурување  

  
664 6.387 

2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од 
соосигурување и реосигурување  

  
20.550 280.524 

3. Останати побарувања од работи на соосигурување и 
реосигурување 

  
    

III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА    54.779 175.594 

1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување 19 36.697 57.800 
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања 20 17.038 20.940 
3. Останати побарувања 21 1.044 96.854 

IV. ПОБАРУВАЊА  ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН 
КАПИТАЛ 

  
- - 

Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА    52.904 102.997 

I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)  

  
15.791 20.363 

1. Опрема 16 14.193 18.765 
2. Останати материјални средства 16 1.598 1.598 

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076) 22 36.730 82.145 

1. Парични средства во банка   36.685 82.112 
2. Парични средства во благајна   45 33 
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката 
резерва 

  
- - 

4. Останати парични средства и парични еквиваленти   - - 
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР   383 489 
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Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување 
(продолжува) 

 

Опис на позицијата Белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА    14.104 8.075 

1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и 
наемнини 

  
- - 

2. Одложени трошоци на стекнување   - - 
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци    14.104 8.075 

З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И 
ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ 

  
- - 

Ѕ. ВКУПНА АКТИВА  (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)   1.926.623 2.553.708 

И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА   17.097 - 

 
 

- - 
ПАСИВА   - - 

 
 

- - 
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ  26 1.038.363 1.206.700 

I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ    2.145.883 1.031.840 

1. Запишан капитал од обични акции   1.904.231 915.642 
2. Запишан капитал од приоритетни акции   241.652 116.198 
3. Запишан а неуплатен капитал   - - 

II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ   - - 

III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА   177.567 195.301 

1. Материјални средства   180.884 195.301 
2. Финансиски вложувања   (3.317) - 
3. Останати ревалоризациони резерви   - - 

IV. РЕЗЕРВИ    - 4.856 

1. Законски резерви   - 4.856 
2. Статутарни резерви   - - 
3. Резерви за сопствени акции   - - 
4. Откупени сопствени акции    - - 
5 Останати резерви   - - 

V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА    14.417 44.833 

VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА   (1.134.485) - 

VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД   - - 

VIII.  ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД   (165.020) (70.130) 
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ   - - 

В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ  23 552.328 581.181 

I. Бруто резерви за преносни премии 
 

289.004 306.841 
II. Бруто математичка резерва       
III. Бруто резерви за штети   261.562 271.144 
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти   1.762 1.840 
V. Бруто еквилизациона резерва   - - 

VI. Бруто останати технички резерви   - 1.356 
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ 
КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК 

  
- - 

Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ   - - 
1. Резерви за вработени   - - 
2. Останати резерви   - - 

Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ   7.321 2.624 

1. Одложени даночни обврски   780 1.897 
2. Тековни даночни обврски   6.541 727 

Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА 
ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ 
ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

  
- - 
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Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување 
(продолжува) 

 

Опис на позицијата 
 

Белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

Ж. ОБВРСКИ    238.641 696.062 

I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ    396 1.631 

1. Обврски спрема осигуреници   396 1.631 
2. Обврски спрема застапници и посредници   - - 
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување   - - 

II. ОБВРСКИ  ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И 
РЕОСИГУРУВАЊЕ 

  
2.018 83.886 

1. Обврски по основ на премија за соосигурување и 
реосигурување 

  
2.018 83.886 

2. Обврски по основ на учество во надомест на штети   - - 
3. Останати обврски од работи на соосигурување и 
реосигурување 

  
- - 

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ 24 236.227 610.545 

1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување   212.763 510.392 

2. Обврски по основ на финансиски вложувања    2 70.940 

3. Останати обврски    23.462 29.213 

З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА  25 89.970 67.141 

Ѕ. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ  ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ 
СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ 
РАБОТЕЊА 

  
- - 

И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+Ѕ   1.926.623 2.553.708 

Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА 30 17.097 - 
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Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животно осигурување 

 

Опис на позицијата Белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

    
АКТИВА       

A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА   - - 

1. Гудвил   - - 
2. Останати нематеријални средства   - - 

Б. ВЛОЖУВАЊА   98.000 119.000 

I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ 
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

  - - 

1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на 
дејноста  

  - - 

1.1 Земјиште   - - 
1.2 Градежни објекти   - - 

2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не 
служат за вршење на дејноста  

  - - 

2.1 Земјиште   - - 

2.2  Градежни објекти   - - 

2.3 Останати материјални средства   - - 

II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - 
ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ 
КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ 

  - - 

1. Акции, удели и останати  сопственички инструменти од 
вредност во друштва во група - подружници 

  - - 

2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во 
група - подружници и заеми на друштва во група - подружници 

  - - 

3.  Акции, удели и останати сопственички инструменти во 
придружени друштва 

  - - 

4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени 
друштва  и заеми на придружени друштва 

  - - 

5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - 
подружници 

  - - 

6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва    - - 
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети   - - 

III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА    98.000 119.000 

1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување    - - 
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до 
една година 

  - - 

1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над 
една година 

  - - 

2. Финансиски вложувања расположливи за продажба    - - 

2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до 
една година 

  - - 

2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над 
една година 

  - - 

2.3 Акции, удели и останати  сопственички инструменти   - - 

2.4 Акции и удели во инвестициски фондови   - - 
3. Финансиски вложувања за тргување    - - 
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до 
една година 

  - - 

3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над 
една година 

  - - 

3.3 Акции, удели и останати  сопственички инструменти   - - 

3.4 Акции и удели во инвестициски фондови   - - 

4. Депозити, заеми и останати пласмани    98.000 119.000 
4.1 Дадени депозити   98.000 119.000 
4.2 Заеми обезбедени со хипотека   - - 
4.3 останати заеми   - - 
4.4 Останати пласмани   - - 

5. Деривативни финансиски инструменти 
 

- - 
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Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животно осигурување 
(продолжува) 

 

Опис на позицијата Белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

 
    -  

IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ 
ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

  - - 

В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО 
ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ  

  - - 

1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата 
за преносна премија 

  - - 

2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
математичката резерва 

  - - 

3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите 
за штети 

  - - 

4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите 
за бонуси и попусти 

  - - 

5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто 
еквилизационата резерва 

  - - 

6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите 
технички резерви 

  - - 

7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките 
резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето 
е на товар на осигуреникот 

  - - 

Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО 
ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ) 

  - - 

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА    - - 

1. Одложени даночни средства       
2. Тековни даночни средства       

Ѓ. ПОБАРУВАЊА     4.701 76.139 

I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ  

  - - 

1. Побарувања од осигуреници     - - 
2. Побарувања од посредници    - - 
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување   - - 

II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И 
РЕОСИГУРУВАЊЕ  

  - - 

1. Побарувања по основ на премија за сооосигурување и 
реосигурување  

  - - 

2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од 
соосигурување и реосигурување  

  - - 

3. Останати побарувања од работи на соосигурување и 
реосигурување 

  - - 

III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА  28 4.701 76.139 

1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување   4.566 4.793 
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања   - 1.364 
3. Останати побарувања   135 69.982 

IV. ПОБАРУВАЊА  ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН 
КАПИТАЛ 

  - - 

Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА     1.536 3.687 

I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

  - - 

1. Опрема   - - 
2. Останати материјални средства   - - 

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ  

  
1.536 3.687 

1. Парични средства во банка   - - 

2. Парични средства во благајна   - - 
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката 
резерва 

  
1.536 3.687 

4. Останати парични средства и парични еквиваленти   - - 

III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР   - - 
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Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животни осигурувања 
(продолжува) 

 

Опис на позицијата Белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА     243 405 

1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и 
наемнини 

  
243 405 

2. Одложени трошоци на стекнување   - - 

3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци    - - 
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И 
ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ 

  
- - 

Ѕ. ВКУПНА АКТИВА  (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)   104.480 199.231 

И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА   - - 

 
 

- - 
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Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)- Животно осигурување 
(продолжува) 
 

Опис на позицијата Белешка 

Износ 
во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 
ПАСИВА 

 
  А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ    27.512 99.702 

I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ    115.018 55.306 

1. Запишан капитал од обични акции   102.059 49.075 
2. Запишан капитал од приоритетни акции   12.959 6.231 
3. Запишан а неуплатен капитал   - - 

II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ   - - 

III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА    - - 

1. Материјални средства   - - 
2. Финансиски вложувања   - - 
3. Останати ревалоризациони резерви   - - 

IV. РЕЗЕРВИ    44.396 45.975 

1. Законски резерви   44.396 45.975 
2. Статутарни резерви   - - 
3. Резерви за сопствени акции   - - 
4. Откупени сопствени акции    - - 
5 Останати резерви   - - 

V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА    - - 

VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА   (59.712) - 
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД   - - 

VIII.  ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД   (72.190) (1.579) 
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ   - - 

В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ    70.086 96.508 

I. Бруто резерви за преносни премии   11 68 
II. Бруто математичка резерва   68.377 93.712 
III. Бруто резерви за штети   1.698 2.714 

IV. Бруто резерви за бонуси и попусти   - - 
V. Бруто еквилизациона резерва   - - 
VI. Бруто останати технички резерви   - 14 

Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ 
КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК 

  
- - 

Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ    - - 

1. Резерви за вработени   - - 
2. Останати резерви   - - 

Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ    6.514 - 

1. Одложени даночни обврски   - - 
2. Тековни даночни обврски   6.514 - 

Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА 
ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ 
ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

  
- - 

Ж. ОБВРСКИ     368 3.021 

I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ    - - 

1. Обврски спрема осигуреници   - - 
2. Обврски спрема застапници и посредници   - - 
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување   - - 

II. ОБВРСКИ  ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И 
РЕОСИГУРУВАЊЕ   

  1. Обврски по основ на премија за соосигурување и 
реосигурување  - - 
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети 

 
- - 

3. Останати обврски од работи на соосигурување и 
реосигурување  - - 

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ 
 

368 3.021 

1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување 
 

368 3.012 
2. Обврски по основ на финансиски вложувања  

 
- - 

3. Останати обврски  
 

- 8 
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА  

 
- - 

Ѕ. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ  ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ 
СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ 
РАБОТЕЊА 

 
- - 

И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+Ѕ 
 

104.480 199.231 

Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА 
 

- - 

 



Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје  
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012           

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено) 

 

 
Забелешките на страна 26 до 96 се составен дел од финансискиот извештај 
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Извештај за промените во капиталот – Неживотно осигурување  

Позиција 

Белешка 
Акционерски 

капитал 
Премии на 

емитирани акции 

Резерви Резерви Резерви Резерви Резерви 

Откупени 
сопствени 

акции 
Ревалоризациона 

резерва 

Нераспределена добивка 
(со знак +) или пренесена 

загуба (со знак -) 

Добивка (со 
знак +)/  загуба 

(со знак -) за 
тековната 

година 
Вкупно капитал и 

резерви 

Законски 
резерви 

Статутарни 
резерви 

Резерви за 
сопствени 

акции 

Останати 
резерви  

Вкупно 
резерви 

Состојба на 1 јануари тековната деловна 
година 2011 

 

1.031.840 - - - - - - - 240.134 (4.418) 9.275 1.276.831 

Промена во сметководствените политики 

 

- - - - - - - - - - - - 

Исправка на грешки во претходниот период 
 

- - - - - - - - - - - - 

Состојба на 1 јануари тековната деловна 
година 2011 – преправено 

 

1.031.840 - - - - 
 

- - 240.134 (4.418) 9.275 1.276.831 

Добивка или загуба за тековната деловна 
година 

 
- - - - - - - - - - (70.130) (70.130) 

Добивка или загуба за тековната  деловна 
година 2011 

 

- - - - - - - - - - (70.130) (70.130) 

Трансфер на дел од ревалоризациона 
резерва во акумулирана добивка 

 

- - - - - - - - (44.833) 44.833 - - 

Трансфер на дел од резерви на сигурност во 
акумулирана загуба 

 

- - 4.856 - - - - - - - (4.856) - 
Несопственички промени во капиталот  - - - - - - - - - - - - 

Нереализирани добивки/загуби од 
материјални средства 

 

- - - - - - - - - - - - 

Нереализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања расположливи за 
продажба 

 

- - - - - - - - - - - - 

Реализирани добивки/загуби од финансиски 
вложувања расположливи за продажба 

 

- - - - - - - - - - - - 
Останати несопственички промени во 
капиталот 

 
- - - - - - - - - - - - 

Сопственички промени во капиталот 

 

- - - - - - - - - - - - 
Зголемување/намалување на акционерскиот 
капитал 

 
- - - - - - - - - - - - 

Останати уплати од страна на сопствениците 

 

- - - - - - - - - - - - 

Исплата на дивиденда  - - - - - - - - - - - - 

Останата распределба на сопствениците 

 

- - - - - - - - - - - - 

Состојба на 31 декември тековната 
деловна година 2011 26 1.031.840  -  4.856 -  -  -  - -  195.301 40.415 (65.711) 1.206.700 

 



Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје  
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012           

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено) 

 

 
Забелешките на страна 26 до 96 се составен дел од финансискиот извештај 
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Извештај за промените во капиталот – Неживотно осигурување (продолжува) 

Позиција 

Белешка 
Акционерски 

капитал 
Премии на 

емитирани акции 

Резерви Резерви Резерви Резерви Резерви 

Откупени 
сопствени 

акции 
Ревалоризациона 

резерва 

Нераспределена добивка 
(со знак +) или пренесена 

загуба (со знак -) 

Добивка (со 
знак +)/  загуба 

(со знак -) за 
тековната 

година 

Вкупно 
капитал и 
резерви 

Законски 
резерви 

Статутарни 
резерви 

Резерви за 
сопствени 

акции 

Останати 
резерви  

Вкупно 
резерви 

Состојба на 1 јануари тековната деловна 
година 2012 

 

1.031.840  -  4.856 -  -  -  - -  195.301 40.415 (65.711) 1.206.700 

Промена во сметководствените политики 

 

- - - - - - - - - - - - 

Исправка на грешки во претходниот период 
 

- - - - - - - - - - - - 

Состојба на 1 јануари тековната деловна 
година 2012 – преправено 

 

1.031.840  -  4.856 -  -  -  - -  195.301 40.415 (65.711) 1.206.700 

Добивка или загуба за тековната деловна 
година 

 
- - - - - - - - - - (165.020) (165.020) 

Добивка или загуба за тековната  деловна 
година 2012 

 

- - - - - - - - - - (165.020) (165.020) 

Трансфер на дел од ревалоризациона 
резерва во акумулирана добивка 

 

- - - - - - - - (14.417) 14.417 - - 

Трансфер на дел од резерва на сигурност во 
покривање на загуба 

 

- - (4.856) - - - - - - - 4.856 - 

Трансфер на дел од акумулирана добивка 
за покривање на загуба 

 

- - - - - - - - - (40.415) 40.415 - 
Несопственички промени во капиталот  - - - - - - - - - - - - 

Нереализирани добивки/загуби од 
материјални средства 

 

- - - - - - - - (3.317) - - (3.317) 

Нереализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања расположливи за 
продажба 

 

- - - - - - - - - - - - 

Реализирани добивки/загуби од финансиски 
вложувања расположливи за продажба 

 

- - - - - - - - - - - - 
Останати несопственички промени во 
капиталот 

 
- - - - - - - - - - - - 

Сопственички промени во капиталот 

 

- - - - - - - - - - - - 
Зголемување/намалување на акционерскиот 
капитал 

 
1.114.043 - - - - - - - - (1.114.043) - - 

Останати уплати од страна на сопствениците 

 

- - - - - - - - - - - - 

Исплата на дивиденда  - - - - - - - - - - - - 

Останата распределба на сопствениците 

 

- - - - - - - - - - - - 

Состојба на 31 декември тековната 
деловна година 2012 26 2.145.883 -  - -  -  -  - -  177.567 (1.099.626) (185.460) 1.038.363 



Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје  
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012           

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено) 

 

 
Забелешките на страна 26 до 96 се составен дел од финансискиот извештај 
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Извештај за промените во капиталот –Животно осигурување 

 

Позиција 

Белешка 
Акционерски 

капитал 
Премии на 

емитирани акции 

Резерви Резерви Резерви Резерви Резерви 

Откупени 
сопствени 

акции 
Ревалоризациона 

резерва 

Нераспределена добивка 
(со знак +) или пренесена 

загуба (со знак -) 

Добивка (со 
знак +)/  загуба 

(со знак -) за 
тековната 

година 
Вкупно капитал 

и резерви 

Законски 
резерви 

Статутарни 
резерви 

Резерви за 
сопствени 

акции 

Останати 
резерви  

Вкупно 
резерви 

Состојба на 1 јануари претходната деловна 
година 2011 

 
55.306 - 45.027 - - - - - - - 948 101.281 

Промена во сметководствените политики 
 

- 
           

Исправка на грешки во претходниот период 

 

            
Состојба на 1 јануари претходната деловна 
година 2011– исправено 

 

55.306 - 45.027 - - - - - - - 948 101.281 

Добивка или загуба за претходната 
деловна година 2011 

 

- - - - - - - - - - (1.579) (1.579) 

Добивка или загуба за претходната деловна 
година 2011 

 
- - - - - - - - - - (1.579) (1.579) 

Трансфер на дел од добивка во резерви на 
сигурност 

 
- - 948 - - - - - - - (948) - 

Несопственички промени во капиталот 

 

- - - - - - - - - - - - 
Нереализирани добивки/загуби од 
материјални средства 

 
- - - - - - - - - - - - 

Нереализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања расположливи за 
продажба 

 

- - - - - - - - - - - - 

Реализирани добивки/загуби од финансиски 
вложувања расположливи за продажба 

 

- - - - - - - - - - - - 

Останати несопственички промени во 
капиталот 

 

- - - - - - - - - - - - 
Сопственички промени во капиталот  - - - - - - - - - - - - 

Зголемување.намалување на акционерскиот 
капитал 

 

- - - - - - - - - - - - 

Останати уплати од страна на сопствениците 

 

- - - - - - - - - - - - 

Исплата на дивиденда 
 

- - - - - - - - - - - - 

Останата распределба на сопствениците  - - - - - - - - - - - - 
Состојба на 31 декември претходната 
деловна година 2011 26 55.306 - 45.975 - - - - - - - (1.579) 99.702 

 



Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје  
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012           

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено) 

 

 
Забелешките на страна 26 до 96 се составен дел од финансискиот извештај 
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Извештај за промените во капиталот –Животно осигурување (продолжува) 
 

Позиција 

Белешка 
Акционерски 

капитал 
Премии на 

емитирани акции 

Резерви Резерви Резерви Резерви Резерви 

Откупени 
сопствени 

акции 
Ревалоризациона 

резерва 

Нераспределена добивка 
(со знак +) или пренесена 

загуба (со знак -) 

Добивка (со 
знак +)/  загуба 

(со знак -) за 
тековната 

година 
Вкупно капитал и 

резерви 

Законски 
резерви 

Статутарни 
резерви 

Резерви за 
сопствени 

акции 

Останати 
резерви  

Вкупно 
резерви 

Состојба на 1 јануари тековната деловна 
година 2012 

 
55.306 - 45.975 - - - - - - - (1.579) 99.702 

Промена во сметководствените политики  - 
           

Исправка на грешки во претходниот период 
 

            
Состојба на 1 јануари тековната деловна 
година 2012 – преправено 

 

55.306 - 45.975 - - - - - - - (1.579) 99.702 

Добивка или загуба за тековната деловна 
година 2012 

 
- - - - - - - - - - (72.190) (72.190) 

Добивка или загуба за тековната  деловна 
година 

 

- - - - - - - - - - - - 

Трансфер на дел од  резерви на сигурност  за 
покривање на загубата 

 

- - (1.579) - - - - - - - 1.579 - 
Несопственички промени во капиталот  - - - - - - - - - - - - 

Нереализирани добивки/загуби од 
материјални средства 

 

- - - - - - - - - - - - 

Нереализирани добивки/загуби од 
финансиски вложувања расположливи за 
продажба 

 

- - - - - - - - - - - - 

Реализирани добивки/загуби од финансиски 
вложувања расположливи за продажба 

 

- - - - - - - - - - - - 
Останати несопственички промени во 
капиталот 

 
- - - - - - - - - - - - 

Сопственички промени во капиталот 
 

- - - - - - - - - - - - 
Зголемување/намалување на акционерскиот 
капитал 

 
59.712 - - - - - - - - (59.712) - - 

Останати уплати од страна на сопствениците 

 

- - - - - - - - - - - - 

Исплата на дивиденда  - - - - - - - - - - - - 
Останата распределба на сопствениците  - - - - - - - - - - - - 

Состојба на 31 декември тековната 
деловна година 2012 

26 115.018 - 44.396 - - - - - - (59..712) (72.190) 27.512 

 
 



Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје  
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012           

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено) 

 

 
Забелешките на страна 26 до 96 се составен дел од финансискиот извештај 
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Акционерски капитал претставува номиниран капитал на Друштвото кој се 
формира со издавање на хартии од вредност на акционерите. Овој капитал се 
употребува за покривање на загубата после искористувањето на Резервите. 
  
Резервите на Друштвото претставуваат неноминиран капитал кој се зголемува со 
распределба од нето добивката. Резервите се употребуваат за покривање на 
загубата и не се распределуваат на основачите освен при ликвидацијата на 
Друштвото. 
 
 
Во текот на 2012 год Друштвото изврши усогласување на разликата помеѓу 
номиналната вредност на акциите запишана во акционерската книга и онаа 
прикажана во книговодството на Друштвото.Оваа разлика потекнува од 1998 год 
кога во согласност со Законот за осигурување (Сл весник на РМ бр 49/97) и 
Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл весник 
на РМ бр 38/98) е извршена трансформација на општествениот 
капитал.Трансформацијата согласно  горенаведените закони е извршена  врз 
основа на извршената проценка на  вредноста на Друштвото согласно методот 
на дисконтиран готовински тек. 
Трансформацијата е извршена според сите важечки закони и подзаконски акти 
што е потврдено со сите потребни решенија и потврди добиени од Владата на 
Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал и надлежниот суд. 
Проценетата вредност на друштвото инесувала 71.729.594 германски марки 
односно 2.223.617.000 МКД.Оваа вредност согласно законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал била утврдена како основна главнина 
на Друштвото и согласно тоа биле издадени 717.296 акции .Вредноста на 
акционерскиот капитал во деловните книги изнесувала 1.046.332.690 МКД што 
значи дека проценетата вредност на Друштвото не била прикажана во 
сметководствената евиденција . 
Факт е дека во моментот на трансформација на капиталот и во досегашното 
функционирање на Друштвото разликата помеѓу износот на основната главнина 
запишана во Статутот на Друштвото (и во Трговскиот регистар)и износот на 
акционерскиот капитал во сметководствените  книги не претставувала пречка за 
солвентноста и ликвидноста на Друштвото и за секојдневното работење. 
За да не дојде до некои идни непредвидени состојби и со цел да се заштити 
Друштвото и акционерите од аспект на контрола на ризик се направи 
усогласување на вредноста на акционерскиот капитал воТрговскиот регистар и 
акционерскиот капитал во сметководствените  книги на ниво на Акционерскиот 
капитал запишан  во Трговскиот регистар.Усогласувањето се направи со 
зголемување  на акционерски капитал  во вкупен износ од 1.173.755 илјади МКД 
со истовремено прокнижување со негативен износ на пренесена нераспоредена 
добивка и тоа во неживот 1.114.043 илјади МКД и во неживот 59.712илјади МКД  
со што не се предизвика движење во износот на вкупниот капитал како и во 
износот на вкупната актива и пасива во деловните книги на Друштвото. Ова 
усогласување по предходно извршена проверка и потврда за објективноста  од 
страна на овластен ревизор на изготвениот извештај за промена на капиталот 
беше потврденао   на Собрание на акционери. 
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Извештај за паричниот тек – Неживотно осигурување   

     

ПОЗИЦИЈА 

  
Износ 

во илјади денари 

Белешка 

Тековна 
деловна 
година 

2012 

Претходна 
деловна 
година 

2011 

    

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ   
     

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ   
 818.628 911.189 

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси 
 679.743 742.659 

2. Премија за реосигурување и ретроцесија  
 3.199 4.515 

3. Приливи од учество во надомест на штети  
 424 - 

4. Примени камати од работи на осигурување 
 28.132 34.455 

5. Останати приливи од деловни активности 
 107.130 129.560 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  
 814.851 793.718 

1. Исплатени штети. договорени суми на осигурување. учество 
во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси   316.003 368.092 
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од 
реосигурување и ретроцесија  - - 

3. Премија за соосигурување. реосигурување и ретроцесија  
 123.094 33.163 

4. Надоместоци и други лични расходи  
 187.728 202.148 

5. Останати трошоци за спроведување на осигурување 
 61.554 49.434 

6. Платени камати  
 - - 

7. Данок на добивка и останати јавни давачки  
 13.196 24.621 

8. Останати одливи од редовни активности  
 113.276 116.260 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  
 3.777 117.471 

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  
 - - 

Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА  
 - - 

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА  
 72.096 121.660 

1. Приливи по основ на  нематеријални средства 
 5.292 3.904 

2. Приливи по основ на материјални средства 
 5.003 57.745 

3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за 
вршење на дејноста на друштвото  43.491 54.107 
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – 
подружници. придружени друштва и заеднички контролирани 
ентитети 

 
- - 

5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до 
достасување  9.772 

 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани  
 5.654 2.587 

7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка 
 1.898 1.898 

8. Приливи од камати  
 986 1.419 
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Извештај за паричниот тек – Неживотно осигурување (продолжува) 

 

ПОЗИЦИЈА 
  

Белешка 

Износ во илјади денари  

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА  

 
110.524 227.578 

1. Одливи по основ на нематеријални средства  

 
4.577 4.323 

2. Одливи по основ на материјални средства  

 
105.947 117.560 

3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за 
вршење на дејноста на друштвото  

 
- - 

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

 
- - 

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

  
105.695 

6. Одливи  по основ на останати финансиски пласмани  

 
- - 

7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка  

 
- - 

8. Одливи од камати   

 
- - 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА  

 
- - 

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА  

 
38.428 105.918 

В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ  

 
- - 

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ  

 
8.491 3.926 

1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал 

 
- - 

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

 
- - 

3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни 
обврски 

 
8.491 3.926 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ  

 
19.256 2.652 

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

 
19.256 2.652 

2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции 

 
- - 

3. Одливи по основ на исплата на дивиденда  

 
- - 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ  

 
- 1.274 

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ  

 
10.765 - 

Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ  

 
899.215 1.036.775 

Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ  

 
944.631 1.023.948 

Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ  

 
- 12.827 

Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ  

 
45.416 - 

Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА 
ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД  

 
82.145 69.318 

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

 
- - 

Ѕ. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА 
ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД 22 36.729 82.145 
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Извештај за паричниот тек- Животно осигурување 

 
 

ПОЗИЦИЈА Белешка 

Износ во илјади денари 

Тековна 
деловна 

година 2012 

Претходна 
деловна 

година 2011 

  
  A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ   

     

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ   
 12.778 17.112 

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси 
 8.125 11.356 

2. Премија за реосигурување и ретроцесија  
 - - 

3. Приливи од учество во надомест на штети  
 - - 

4. Примени камати од работи на осигурување 
 4.422 5.631 

5. Останати приливи од деловни активности 
 231 125 

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  
 37.294 42.848 

1. Исплатени штети. договорени суми на осигурување. учество 
во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси   37.228 42.628 
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од 
реосигурување и ретроцесија  - - 

3. Премија за соосигурување. реосигурување и ретроцесија  
 - - 

4. Надоместоци и други лични расходи  
 - - 

5. Останати трошоци за спроведување на осигурување 
 66 76 

6. Платени камати  
 - - 

7. Данок на добивка и останати јавни давачки  
 - - 

8. Останати одливи од редовни активности  
 - 144 

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  
 - - 

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ  
 24.515 25.736 

Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА  
 - - 

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА  
 22.364 27.000 

1. Приливи по основ на  нематеријални средства 
 - - 

2. Приливи по основ на материјални средства 
 - - 

3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за 
вршење на дејноста на друштвото  - - 
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – 
подружници. придружени друштва и заеднички контролирани 
ентитети 

 
- - 

5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до 
достасување  21.000 - 

6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани  
 1.364 27.000 

7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка 
 - - 

8. Приливи од камати  
 - - 
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1. Општи информации 
 
КЈУБИ МАКЕДОНИЈА - Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото„) претставува 
акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република 
Македонија. Активностите на КЈУБИ Македонија - Скопје вклучуваат: 
осигурување на живот, осигурување од осигурување од последици на несреќен 
случај (незгода), здравствено осигурување, осигурување на моторни возила 
(каско), осигурување на шински возила, осигурување на воздухоплови, 
осигурување на пловни објекти, осигурување на стока во превоз, осигурување на 
имот од пожар и природни непогоди, други осигурувања на имот, осигурување од 
одговорност од употреба на моторни возила, осигурување од одговорност од 
употреба на воздухоплови, осигурување од одговорност од употреба на пловни 
објекти,осигурување од одговорност, осигурување на кредити, осигурување на 
гаранции, осигурување од финансиска загуба, осигурување од правна заштита и 
осигурување на туристичка помош. 
 
Матичната компанија на КЈУБИ Македонија е QBE Reinsurance (Europe) Limited, 
друштво со ограничена одговорност, и е регистрирано со седиште во Република 
Ирска. 
 
Во согласност со новите законски регулативи, како и со Статутот на друштвото, 
во септември 2004 година Управниот Одбор на друштвото донесе Одлука според  
која друштвото повеќе нема да склучува договори за осигурување на живот.  
Друштвото ќе продолжи да ги опслужува преостанатите делови од претходно 
потпишаните договори за осигурување на живот. 
 
Друштвото ја врши својата дејност преку Generalna direkcija  и 14 експозитури 
во земјата. Друштвото своите активности со состојба на ден 31 декември 2012 
година ги извршува со 131  вработени во администрација и 67 вработени во 
продажба (2011: 114 вработени во администрација  и 73 во продажба). 
 
Согласно новиот Закон за супервизија на осигурувањето којшто стапи на сила од 
03 јули 2008 година. Друштвoтo направи промена во системот на управување 
поточно од двостепен да се преструктуира во првостепен систем на управување. 
Тоа подразбира укинување на двете веќе постоечки тела: Управен и Надзорен 
Одбор и формирање на ново тело Одбор на Директори  чиишто избор, 
овластување и функционирање се во согласност со Законот за трговски друштва 
и Законот за супервизија на осигурувањето (член 23 и 28). 
 
 
Адресата на седиштето е следната: 
 
бул.”11 Октомври” б.б. 
1000 - Скопје 
Република Македонија 
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2. Основа за изготвување на финансиските извештаи 
 

(а)     Извештај за усогласеност 

 

Во сите материјални аспекти, овие финансиски извештаи се подготвени во 
согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 
28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/2011 и 166/2012), законските одредби од 
Законот за супервизија на осигрувуањето (Сл. Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 
33/2004, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011 и 127/11) и Правилникот за 
водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009 и 164/2010), кадешто 
беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од 
МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 
до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско 
известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до  КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот 
комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 
12, МСФИ 13, КТМФИ 18, КТМФИ 19 и КТМФИ 20 не се вклучени во Правилникот за 
водење сметководство и не се применуваат од страна на Друштвото. МСФИ 
(вклучувајќи МСФИ1), претходно познати како МСС (Меѓународни сметководствени 
стандарди), беа иницијално објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш 
беа неколку пати ажурирани. Последото ажурирање беше во декември 2010 
година.  
Исто така, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, (Сл весник на РМ 
67/2010, 44/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување има пропишано:  
- Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална 

содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување 
и/или реосигурување (Сл весник на РМ 5/2011, 44/2011 и 64/2011);  

- 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 
ограничување (Сл весник на РМ 64/2011) 

- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски 
извештаи на друштвата за осигурување (Сл весник на РМ 30/2012) 

-  детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата 
за осигурување; 
 -   Mетод за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за 
изготвување на финансиските извештаи (Службен весник 169/2010); 
-   Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви 
(Службен весник 158/2010, 169/2010 и 41/2011). 
 
Сметководствената законска регулатива е со важност од 2011 година. Друштвото ги 
применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во 
Службен весник, како што е презентирано погоре. 
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2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжение) 
 

 (б)     Основи за мерење 
Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност.  

 (в)     Функционална и известувачка валута 

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

 (г)      Користење на проценки и расудувања 

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави 
расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на 
политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и 
расходите.  
Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато 
искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги 
во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за 
сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не 
може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат 
од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. 
Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е 
извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период 
или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните 
периоди. 
Расудувањата направени од страна на раководството при примената на 
сметководствените политики кои имаат значително влијание врз 
финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални 
корекции во следната година се објаснети во белешка 4. 

 (д)     Трансакции во странска валута 

Трансакциите во странска валута се прикажуваат во денари според курсот 
важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани 
во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари 
според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и 
загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу 
амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, 
корегирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и 
амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според 
курсот важечки на крајот на периодот.  
Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се 
мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот 
важечки на денот на определувањето на објективната вредност.  
Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во 
странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните 
разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од 
вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства 
и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се 
превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата. 
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 2.       Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува) 

 (д)     Трансакции во странска валута (продолжува) 

 

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. 
Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2012 и 2011 година беа како што 
следи: 

 
 2012 2011 
 МКД МКД 
   

УСД 46,65 47,53 
ЕУР 61,50 61,50 
АУД 48,46 48,34 
ГБП 75,28 73,63 
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3. Значајни сметководствени политики 
 
Значајните сметководствени политики, применети при изготвување на 
финансиските извештаи за годината завршена на 31 Декември 2012 година, се 
применети конзистентно за сите периоди прикажани во финансиските извештаи и 
се следните: 

3.1    Договорите за осигурување и реосигурување 

 

(i) Осигурување 

Договорот за осигурување е договор според кои едната странка (осигурителот) 
прифаќа значителен ризик од осигурување од друга странка (имателот на 
полисата) со согласување да му обезбеди надомест на имателот на полисата 
доколку одреден неизвесен настан (осигурителен настан) има негативно 
влијание на имателот на полисата. 
 
Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ги 
идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кој 
произлегуваат од договорите за осигурување. 
 
На датумот на известување ќе се процени дали признаените обврски по 
осигурување се соодветни. 
 
На датумот на стекнување превземените обврски по осигурување и стекнатите 
средства на осигурување друштвото ќе ги мери според објективна вредност. 
 
Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ќе овозможат : 
 
-  да се процени природата и степенот на ризиците кои произлегуваат од 

договорите за осигурување,целите политиките и процесите на управување со 

ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување и методите кои се 

користат за управување со тие ризици ,како кредитен ризик,ликвидносен и 

пазарен ризик. 

Осигурителот ги обелоденува информациите преку анализа на чувствителност 
која покажува како би било влијанието на добивката или загубата и главнината 
кога би дошло до промена на релевантната променлива на ризикот. 

 
(ii) Реосигурување 

 
Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден 
Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач 
(цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од 
цедентот. 
Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување 
да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжува) 

 
Цедираната премија се препознава како трошок во билансот на успех во 
согласност со склучените договори за реосигурување. Повратоците по 
реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Доколку 
средството за реосигурување е намаленo поради обезвреднување цедентот ќе ја 
намали неговата сметководствена вредност и ќе ја признае загубата поради 
оштетување во добивка или загуба. Вредноста на средството е намалена поради 
обезвреднување кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими 
сите износи кои му следат според договорот за реосигурување  

 
Бидејќи друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со 
реосигурувањето истото е изложено на пазарен ризик поврзан со флуктуација на 
девизните курсеви. Друштвото не употребува финансиски инструменти за да ги 
намали овие ризици. 

3.1.1 Признавање и мерење 

Премии 

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и 
не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Заработениот дел од 
премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на 
настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа 
на моделот на преземени ризици. Делот од приходот од запишаните премии кој 
доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди 
како преносна премија. 
 
Кај краткорочните договори за осигурување со еднократна уплата, бруто 
полисираната премија се признава во моментот на плаќање, и истата се намалува 
за износот на неочекуваниот ризик во договорот.  
 
Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со 
моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период 
како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување. Дел од 
премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја 
намалува вредноста приходот по основа на полисирана премија. 

Резерва за преносна премија 

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

Штети 

Штетите ги вклучуваат трошоците за надомест на осигурениците кои настанале во 
пресметковниот период, трошоци за извид и процена на штети направени од 
надворешни проценители, заедно со корекциите на резервата за штети од 
претходната година, но не ги вклучуваат трошоците за увид и процена на 
настанатите штети направени од страна на проценителите вработени во 
Друштвото. 

 
Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се 
признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. 
Износот на исплатената штети во неживотното осигурување се зголемува за 
трошоците за обработка на штетата.  
Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува 
дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од 
исплатените штети. 
Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите 
трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на 
состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните 
интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за 
внимателност. 

Тест за соодветност на обврската 

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите 
по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и 
поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни 
комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува 
дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за 
запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и 
доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава 
во билансот на успех за тековната година. 
На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети 
во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за 
време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите 
штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на 
состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот 
на билансот на состојба. 
 

Побарувања и обврски од осигурување 

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и 
други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во 
побарувања и обврски од осигурување. 
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3.       Значајни сметководствени политики (продолжува) 

3.2       Приходи 

 

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е 
примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат  
средствата или се намалат обврските. 

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани 
со трансакцијата ќе претставуваат прилив за претпријатието. Кога ќе се јави 
неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во 
приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е 
повеќе веројатно се признава како расход, а не како корекција на износот на 
приходот којшто бил првично признаен. 

 

3.2.1 Резултат од основната дејност 

 

Резултатот од основната дејност е утврден на база на период од една 
календарска година. 

 

Запишаните премии се искажуваат како приход во годината во која доспеваат.  

 

Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е 
разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија. 

 

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е 
извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните 
пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е 
пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на 
товар на трошоците. 

 
3.2.2    Приходи од вложувања   

 
Приходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти, 
освен за оние што се класифицирани за тргување или оние кои се вреднуваат 
по фер вредност преку билансот на успех, се признати како „приход од камати“ 
во билансот на успех, користејќи ја методата на ефективна каматна стапка. 
 
Методата на ефективна каматна стапка е метода на мерење на финансиските 
средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од 
камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти. 
 

3.2.3    Приходи од надоместоци и провизии 
 
Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на 
пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни 
штети. 



Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје  
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012           

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено) 
 

  

 

34 

3.      Значајни сметководствени политики (продолжува) 
 
3.3 Расходи 
 

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните 
критериуми: 

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување 
на обврските, што е возможно да се измери со сигурност; 

- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните 
позиции на приходите; 

- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни 
периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на 
разумна алокација на пресметковни периоди;  

- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не 
остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како 
позиција на активата во билансот; 

- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога 
настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата. 

 
Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да 
бидат опфатени во финансиските извештаи. 

3.4    Користи за вработените 
 

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој ги дава друштвото во 
размена на извршените услуги  од страна на вработените, како краткорочни 
користи, користи по престанок поради прекин на вработување. 
Друштвото во текот на неговото секојдневно оперативно работење врши исплата 
во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, 
вработување и персонален данок. Истите се пресметуваат врз основа на бруто 
плати а во согласност со законските прописи. 
 
Друштвото не работи со пензиски шеми и нема обврска во однос на пензиите. 
Друштвото не е обврзано да обезбеди понатамошни бенефиции за сегашните и 
поранешните работници. 
 
Друштвото исто така врши исплата на надоместоци на вработените во 
согласност со постојните законски обврски. 

3.5    Даноци 

Друштвото не треба да плати данок на добивка на неговата добивка пред 
оданочување (заработена од 1 јануари 2009 година) додека таа добивка не се 
распредели во форма на дивиденда или други форми на распределување на 
добивката. Доколку се плати дивиденда, треба да се плати 10% данок во 
моментот на исплата на дивиденда, без оглед дали во парична или во непарична 
форма, на странски нерезидентни правни лица, и странски и домашни физички 
лица. Дивидендите исплатени на резидентни правни лица се изземени од плаќање 
данок. Освен од распределбата на дивиденди, данок се плаќа и на непризнаените 
даночни расходи направени во фискалната година, намалени за износот на 
даночниот кредит или други даночни олеснувања. Данокот на непризнаените 
трошоците се прикажува во билансот на успех за годината. 
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3.      Значајни сметководствени политики (продолжува) 
 
3.6    Нематеријални средства 

 

а)      Класификација 

 

 Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните 
знаци и имиња, авторски права, трошоци за истражување и развој, компјутерски 
софтвер, маркетиншки права и гудвил (goodwill).   

 

б)      Почетно признавање 

 
Нематеријалното средство се признава само ако е веројатно дека идните 
економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе бидат прилив кон 
друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат. Ако 
некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, 
настанатиот издаток треба да се признае како расход кога ќе настане .  

Издатоците за истражување и развој не може да се третираат како средство. 

Софтвер - трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер, како и 
останатите долгорочни права, се амортизираат со праволиниска метода во текот 
на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 
години. 

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот 
во однос на изворната варијанта се признаваат како дополнително вложување и 
го зголемуваат почетниот трошок на софтверот. Помалите подобрувања се 
сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи во тековниот 
период.  
Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното 
стекнување; 2) очекуваниот период за добивање на економска корист и 3) 
можноста да се продадат. Нематеријалното средство почетно се мери според 
набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за 
набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се 
стави во функција. 

 
в)      Мерење по почетно признавање 
 

По почетното признавање, нематеријалните средства се признаваат по нивната 
набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и 
соодветната загуба од обезвреднување.  

 

г)       Корисен век на употреба 

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба, 
односно во периодите во кој се очекуваат економските користи, но не подолго од 
5 години. 

 
Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во момент на 
отуѓување или кога трајно се повлекуваат од употреба, а од нивното отпишување 
не се очекува никаква идна економска корист. 
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3.      Значајни сметководствени политики (продолжува) 
 

Добивките или загубите кои настануваат со повлекување на средството од 
употреба се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од 
располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се 
признаваат како приход или расход за периодот во кој се настанати. 

 
 
3.7    Материјални вложувања 

 
а)      Класификација 
 

Земјиште 
 
Признавањето на земјиштето на кое се лоцирани градежните објекти 
сопственост на Друштвото се врши според вредноста на стекнување. 
Друштвото не врши вреднување на земјиштето по почетно признавање. 
На земјиштето на се врши пресметка на амортизација. 
 
Материјалните средства се состојат од недвижен имот, постројки и опрема, 
мебел, транспортните средства, инвестиции во тек и останати материјални 
средства.  
 
Материјалните средства се средства коишто: 
 
- Се чуваат за обезбедување на производи и услуги, за изнајмување на други 

или за административни цели; 

- Се очекува да бидат користени во текот на повеќе од еден период. 

 
 

б)      Почетно признавање и корисен век на употреба 
 
Материјалните средства се признаваат по набавна вредност, под услов истата 
да може сигурно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски 
користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. 
Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство 
(цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е 
износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, за 
да се стекне едно материјално средство во моментот на неговото стекнување 
или изградба. Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа 
куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и 
трошоците кои директно можат да се припишат на доведување на средството во 
работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да 
се дојде до куповната цена.   
 
Трошоците за секојдневно сервисирање на материјалните средства не се 
признаваат во сметководствената вредност на средството, туку овие трошоци се 
признаваат во добивката или загубата како што настануваат. 
 
Векот на употреба  на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе 
го користи средството. 
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Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин: 

 
- Градежни објекти   40 години 
- Мебел и опрема   5-20 години 
- Компјутери               4 години 
- Патнички возила   4 години 

 
в)     Вреднување по почетното признавање на недвижности 

 
 
За вреднување на недвижности по почетното признавање се применува моделот 
на ревалоризација (фер вредност), во согласност со МСС 16. 
По почетното признавање, недвижностите чија вредност може со сигурност да се 
утврди, се вреднуваат според ревалоризациониот износ кој претставува фер 
(објективна) вредност на датумот на ревалоризирање (датумот на проценка), 
намалена за последователната акумулирана амортизација и соодветната 
акумулирана загуба поради обезвреднување. 
Ревалоризација на средствата се врши доволно редовно за сметководствената 
вредност да не се разликува значително од фер вредноста во Извештајот за 
финансиската состојба. 
Фер вредноста на средствата се утврдува со проценка од страна на 
квалификуван, овластен  проценител. Во некои случаи проценката може да се 
изврши и од комисија која ќе биде именувана од управителот (менаџерот) на 
друштвото. 
 
Материјалните вложувања до 2004 година се ревалоризираа на крајот на 
годината со примена на коефициентите на пораст на цените на индустриските 
производи на набавната или ревалоризираната вредност како и на исправка на 
вредноста, како би се добила приближна вредност за замена на основната 
вредност. Ефектот од ревалоризацијата се евидентира во ревалоризационата 
резерва. Од тој момент во наредните години за градежните објекти, 
депрецијација се пресметува на ревалоризираната вредност, која претставува 
нејзина објективна вредност на датумот на ревалоризацијата по утврдените 
стапки ,по пропорционална метода. 
За останатите материјални средства (мебелот, опремата, компјутерите и 
патничките возила) при последователното вреднување се користи трошочен 
модел, имено средството се евидентира по набавна вредност минус 
акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување.  
Депрецијацијата на останатите материјалните вложувања се пресметува по 
пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои 
набавната вредност на мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила 
треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен век на траење.  
Инвестициите во тек се евидентираат по трошокот за изградба вклучувајќи ги и 
трошоците кон трети лица. На инвестициите во тек за време на изградбата не се 
пресметува амортизација(депрецијација). На крајот од процесот, сите 
акумулирани трошоци се пренесуваат на соодветните материјалните средства и  
опрема и подлежат на соодветна стапка на амортизација. 
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Амортизацијата (депрецијацијата) се пресметува поединечно за секое средство 
во рамките на амортизационите групи се додека вредноста на средствата не се 
надомести целосно. Применетите годишни стапки на амортизација се следните: 

 
Градежни објекти  2.5% 
Мебел и опрема  5-20% 
Компјутери   25% 
Патнички возила  25% 
 

Кога ќе се надомести вредноста која е основа за пресметување на 
амортизацијата (депрецијацијата) истата престанува да се пресметува. Тоа важи 
и доколку средствата се користат за понатамошно вршење на дејноста. 

 
Пресметувањето на амортизацијата престанува кога ставката на недвижност, 
постројка или опрема ќе се отпише, како и кога ќе се рекласифицира како 
средство наменето за продажба во согласност со соодветните одредби на овие 
сметководствени политики 

 
 
г)      Вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема 
 

Вложувањата кои се вршат во туѓи недвижности, постројки и опрема - кои се 
земени под закуп, се признаваат како посебни ставки на нетековни средства, во 
случај кога таквите вложувања се извршени во сопствено име и за сопствена 
цел, а се во согласност со договорот за закуп кој е направен со сопственикот на 
закупеното средство. 
Амортизацијата на вложувањата се вршат по систематска основа според 
проценетиот корисен век на употреб, кој може да биде еднаков или пократок од 
периодот на траење на договорот за закуп. 
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3.8     Вложувања во недвижности 
 

Вложувања во недвижност се недвижности (земјиште или зграда или дел од 
зграда или и двете заедно) кои се чуваат од страна на Друштвото со цел 
заработување на наемнини или за зголемување на капиталот или и за двете 
заедно. Во оваа категорија не влегуваат недвижности кои се користат од страна на 
Друштвото за  вршење на редовниот тек на работењето.  
 
Вложувањата во недвижности првично се мерат по набавна вредност и 
последователно се водат по набавна цена намалена за амортизација. Набавната 
вредност на купени вложувања во недвижности ја содржат нивната набавна цена 
и сите издатоци кои директно можат да и се припишат на таа недвижност. 
Издатоци кои директно може да и се припишат на недвижноста ги вклучуваат на 
пример професионалните такси за правни услуги , даноци за пренос на 
недвижности и други трансакциски трошоци.  
 
Амортизацијата на материјалните вложувања се пресметува по пропорционална 
метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на 
градежните објекти треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен 
век на траење. 
 
Векот на употреба на градежни објекти се проценува на 40 години со годишна 
стапка на амортизација 2.5%. 
 
Вложувањата во недвижности создаваат парични приливи независно од другите 
средства коишто ги поседува претпријатието. 
 
Вложувањата во недвижности престануваат да се признаваат при отуѓување или 
кога вложувањето перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се 
очекуваат идни економски користи од неговото отуѓување. 
 
Како критериум за разликување на вложувања во недвижности од недвижности 
кои се користат за дејноста  е поставен врз основа на податоците од билансот на 
успех поточно приходот од наемнина од вложување во недвижности. 
 
За вреднување на недвижности по почетното признавање се применува модел 
на набавна вредност. Имено Друштвото ги мери сите свои вложувања во 
недвижности во согласност со барањата на МСС 16 за тој модел.  
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3.9    Финансиски вложувања 

 
Друштвото ги класификува своите финансиски вложувања во средства кои се 
чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и депозити, заеми и 
останати пласмани. 
 
а) Средства кои се чуваат до достасување 
 
Друштвото ги класификува во средствата кои се чуваат до доспевање:  

 средства кои имаат фиксни или утврдени плаќања; 

 средства кои имаат фиксен датум на доспевање; 

 средства за кои Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до 
доспевање; 

 средства кои при почетното признавање Друштвото  не ги назначува како 
средства според  објективна вредност преку добивка или загуба; 

 средства кои Друштвото не ги назначува како средства расположливи за 
продажба; 

 средства кои не ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања. 
 
Средствата кои се чуваат до достасување се состојат од државни записи 
издадени од Министерство за финансии со доспеаност од 90 дена. 
 
Друштвото ги признава средствата кои се чуваат до достасување во билансот на 
состојба на датумот на тргување. Почетното вреднување на финансиските 
средства кои се чуваат до достасување се врши според нивната набавна 
вредност, којашто е објективната вредност на дадениот надоместок за истите во 
која се вклучени и трошоците на трансакцијата кои се директно поврзани со 
набавката на средството. 
 
Последователно, вложувањата кои се чуваат до достасување се мерат според 
амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективната 
каматна стапка. 
 
Добивката или загубата од последователното мерење се признава во нето 
добивката или загубата само кога средствата се оштетени или се депризнаени. 
 
б) Средства расположливи за продажба 
 
Друштвото ги класификува како средства расположливи за продажба: 
 

 не-деривативни финансиски средства кои се класифицирани како 
расположливи за продажба; 

 средства кои не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања 
кои се чуваат до доспевање или финансиски средства според објективна 
вредност преку добивка или загуба; 

 било кое финансиско средство класификувано во оваа категорија при 
почетното признавање.  
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Како средства расположиви за продажба, кои Друштвото иницијално ги признава 
во билансот на состојба на датумот на тргување, по нивната набавна вредност, 
којашто е еднаква на објективната вредност зголемена за трансакциските 
трошоци кои се директно поврзани со набавката на средството, се 
класификувани сопственички инструменти (вложувања во акции и удели).  
 
По почетното признавање, најдоцна при секое составување на Извештајот за 
финансиската состојба Друштвото ги вреднува финансиските средства по 
нивната објективна вредност без намалување за трансакциските трошоци кои 
можат да настанат при продажба или отуѓување. 
 
Добивките и загубите коишто се јавуваат од промената  во објективната вредност 
на средствата расположливи за продажба, се признаваат во капиталот во  
„Ревалоризациони резерви”. 
Во моментот на депризнавање на  финансиските средства расположиви за 
продажба aкумулативната добивка или загуба, претходно призната во капиталот, 
како и разликата помеѓу сметководствената вредност и надоместот добиен за 
средството, се признава во билансот на успех. 
 
За утврдување на објективната вредност на финансиските средства кои котираат 
на активен пазар се користи тековната куповна цена, освен кај сопственичките 
инструменти кои немаат определена пазарна цена и чијашто објективна вредност 
не може со сигурност да се измери, се мерат според набавната вредност, 
намалени за загуби поради оштетувања. 
 
Друштвото ги вреднува вложувањата во хартии од вредност кои не котираат на 
организирани пазари и чија доспеаност не е значајна, по пат на поединечна 
проценка на финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност, 
Финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност се определува врз 
основа на следните критериуми, чија важност се намалува последователно: 
- Солвентност на издавачот на хартиите од вредност; 
- Ликвидност на издавачот на хартиите од вредност; 
- Парични текови во претходниот период и очекувани идни парични текови на 

издавачот; 
- Профитабилност на издавачот на хартиите од вредност; 
- Општи пазарни услови и идни перспективи на издавачот на хартиите од 

вредност, како и негова позиција на пазарот; 
- Соодветност и навременост во исполнување на обврските и 
- Квалитет и експертиза на раководството. 
 
Друштвото треба да отпише финансиско средство кога и само кога: 
а) истекуваат договорните права на паричните текови од финансиското средство; 
б) го пренесува финансиското средство. 
  
в) Депозити, заеми и останати пласмани 
 
Депозити, заеми и останати пласмани се прикажани во билансот на состојба во 
износ на неотпишана главница и камата намалени за направената исправка по 
основ на сомнителни и спорни побарувања. Исправката на побарувањата се 
проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека 
друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно 
претходно утврдените услови. 
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г) Загуби поради оштетување  
 
(i) Средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност 

 
На секој датум на билансот на состојба Друштвото проценува дали постојат 
објективни докази за оштетеност на финансиските средства или група на 
финансиски средства кои не се мерат според објективна вредност. Финансиските 
средства се оштетени кога објективни докази покажуваат дека оштетувањето 
настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на 
идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат. 

 
Друштвото го разгледува доказот за оштетеност на индивидуална и на групна 
основа. Сите индивидуално значајни финансиски средства се проценуваат на 
индивидуална основа за загуба поради оштетување. Сите индивидуално 
значајни средства кои не се индивидуално оштетени потоа се проценуваат 
групно за оштетување кое настанало, но не било идентификувано. Средствата 
кои не се индивидуално значајни се проценуваат групно за оштетување со нивно 
групирање (за финансиските средства евидентирани по амортизирана набавна 
вредност) според слични карактеристики на кредитен ризик.    
Објективен доказ дека финансиските средства се оштетени може да вклучува 
доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктуирање на 
побарувањето од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги 
одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност 
банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други 
воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во 
платежната способност на должникот или издавачот на хартиите од вредност во 
групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на 
обврските во групата.  
 
Загубата поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана 
набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на 
финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични приливи, 
дисконтирани со иницијалната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите 
поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во 
сметките за исправка на вредноста на заемите, исправка на вредноста на 
побарувањата по основ на осигурување и останати побарувања.  
Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали,  
загубата се анулира низ билансот на успехот. 
 

(ii) Средства класифицирани како расположливи за продажба 

 
На секој датум на билансот на состојба, Друштвото прави проценка дали постои 
објективен доказ за исправка на вредноста на финансиското средство или група на 
финансиски средства.  
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Во тој случај, кај средствата расположливи за продажба кои се водат според 
објективната вредност преку капиталот, кумулативната загуба која е измерена 
како разлика помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна 
вредност, намалена за било која загуба поради оштетување на тие финансиски 
средства претходно признаени во капиталот ( во ревалоризациона вредност) 
претставува исправка на вредност, се отстранува од капиталот и се признава во 
билансот на успех.  За должнички инструменти класификувани како 
расположливи за продажба, доколку во последователниот период, објективната 
вредност се зголемува, и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан 
кој се случил откако загубата поради оштетување била признаена во билансот на 
успех, загубата поради оштетување се ослободува преку билансот на успех. 
 
Кај сопственичките вложувања класифицирани како расположливи за продажба, 
значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност на хартијата од 
вредност под нејзината набавна вредност се зема во предвид при утврдување 
дали средствата се оштетени. Загубата поради оштетување признаена во 
билансот на успех за сопственичките вложувања, последователно не може да се 
ослободи/анулира преку билансот на успех.  
 
 
д) Депризнавање 
 
Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од 
договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на 
паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од 
сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.  
Секој дел од пренесените финансиски средства кои што Друштвото ќе го задржи 
се признава како посебно средство или обврска. 
Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во 
договорите се подмирени, откажани или истечени. 
 

3.10   Краткорочни побарувања 
 
Побарувањата, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, 
побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се 
искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот 
договор односно одлуката за исплата. 
 
Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни 
побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според 
рочната структура. 
 

3.11  Парични средства и парични еквиваленти 
 

  

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. 
Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни 
вложувања, кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се 
предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност. 
Паричните средства и парични еквиваленти се евидентираат по амортизирана 
набавна вредност, која вообичаено е еднаква со нивната номинална вредност. 
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Паричните средства и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од: 
 
- Пари на жито сметки (тековни сметки) во денари и девизи кај деловните 

банки; 

- Пари во благајна (денарска и девизна). 

Паричните текови се прилив и одлив на пари и парични еквиваленти. 
 
Друштвото  известува за  паричните текови за оперативни активности по 
директна метода. 

3.12  Активни временски разграничувања 
 

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни 
временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се 
однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на 
идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа. 

3.13  Капитал и резерви 
 
а)     Капитал 
 

Капиталот на друштво за осигурување се состои од основен и дополнителен 
капитал. 
 
Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е 
запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот 
на вредноста на капиталот. 
Стекнатите сопствени акции не го намалуваат бројот на издадени акции, туку 
влијаат на намалување на бројот на акциите во оптек.  

 

Капиталот на Друштвото го сочинуваат: 

 основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции 
(запишан и уплатен капитал);  

 зголемување на капиталот по основ на остварена разлика помеѓу номиналната 
вредност на акциите и износите по кои се продадени (премии на акции); 

 зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва, 
(прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и  

  задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години. 
 
 

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од обични и приоритетни акции, 
кои  имаат номинална вредност од 51,13 ЕУР по акција. Сите издадени акции се 
платени во целост. 
 
Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на 
акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од 
добивката (дивиденда). 
Имателите на приоритетни акции немаат право на глас ,имаат право на исплата 
на дел од добивката (дивиденда ). 
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б)      Резерви 

 
Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и 
издвојува резерви на сигурност. Резерви на сигурност се наменети за покривање 
на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.  
Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои 
најмалку 1/3 од остварената добивка искажана по финансиските извештаи, ако 
добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години. 
Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во 
висина на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните 
две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот 
на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува 
остварената добивка, не е должно да издвојува од добивката во резервите на 
сигурност. 
 
На друштвата за осигурување не се применува членот 485 од Законот за 
трговски друштва што се однесува на општата задолжителна резерва. 
 
Во ревалоризационата резерва се евидентираат добивките и загубите од 
промените во објективната вредност за средствата расположиви за продажба и 
нетековни средства која резултира во зголемување или намалување на 
главнината (освен за загубите поради оштетување и добивките и загубите од 
курсните разлики, кои се признаваат во билансот на успех). 

 
Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка 
 
Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на 
одредени ставки на недвижност се пренесува во акумулирана добивка за 
годината во која таа ставка е отуѓена. 
Пренос на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши 
и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната 
ревалоризациона резерва кој се пренесува на акумулирана добивка е разликата 
помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметан на ревалоризираната 
вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз 
средството е применет моделот на набавна вредност. 

 
в)      Добивка или загуба 
 

Добивката или загубата во тековната година се утврдува согласно законските 
прописи. Остварената нето добивка од тековната година се пренесува и 
распоредува наредната година согласно одлуката на Собранието на акционерите 
на Банката. 

(i) Признавање на задржана (акумулирана) добивка / загуба 

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а 
посебно искажаната загуба од работењето. 
Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка 
само по одлука на Управниот одбор, а во согласност со одредбите на Законот за 
трговските друштва. 
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3.       Значајни сметководствени политики (продолжува) 
 

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. 
Членовите на друштвото не се обврзани со статутот да ја покриваат загубата со 
внес на дополнителни влогови. 

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на 
Собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва. 

(ii)   Признавање на добивката или загубата во тековната година 

Добивката или загубата во тековната година во билансот се искажува по 
оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од 
работењето во тековната година.  

При определување на нето добивката или загубата треба да бидат вклучени сите 
ставки на приходи  и расходи признаени во периодот. Исклучок може да бидат 
исправка на грешки и ефектот од промена на сметководствени политики. 

Добивката  односно загубата  од работењето се презентираат од редовни 
активности и вонредни ставки. 

 

3.14  Резервирања 

 
3.14.1Технички резерви 

 
Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за 
осигурување, друштвото за осигурување формира технички резерви, кои се 
состојат од: 
 
1) резерви за преносни премии; 
2) резерви за бонуси и попусти; 
3) резерви за штети 
4) други технички резерви. 
 
(i) Резерви за преносни премии 

 
Резерви за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата 
што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер меѓу истечениот 
осигурителен период и преостанатиот период до истекот на договорот за 
осигурување. 
Преносната премија е пресметана врз база на про рата темпорис (pro rata 
temporis) за календарска година од 360 дена.  
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3.       Значајни сметководствени политики (продолжува) 
 
(ii) Резерви за бонуси и попусти 

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои 
осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:  
1) право на учество во добивката како и други права кои произлегуваат од 
договорите за осигурување (бонуси); 
2) право на делумно намалување на премиите (попусти); 
3) право на враќање на еден дел од премијата која се однесува на 

неискористениот период на осигурување кој се должи на прерано 
прекинување на осигурувањето (откажување). 

 
(iii) Резерви за штети 
Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои 
друштвото за осигурување е должно да ги подмири, врз основа на договорите за 
осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на 
пресметковниот период, без оглед дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги сите 
трошоци кои произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на 
друштвата за осигурување по комплетирани отштетни барања. 
 
Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени, а сеуште 
неликвидирани штети, ги вклучуваат и проценети обврски за настанати, а 
непријавени штети. 
Резервата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и 
индиректни трошоци за обработка на штети. 
 

 
(iv) Други технички резерви 

Друштвото треба да издвојува други технички резерви за неистечени ризици. 
 
Пресметката на други технички резерви ќе се врши согласно одредбите од 
Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви. 

 
3.14.2 Математичка резерва 
 

Математичка резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на 
проценетите идни обврски на друштвото за осигурување кои произлегуваат од 
договорите за животно осигурување, намалени за сегашната вредност на идните 
премии кои треба да се платат врз основа на тие договори. 
 
Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски 
проценки, притоа земајќи ги во предвид сите идни обврски на друштвото за 
осигурување кои произлегуваат од поединечните договори за осигурување, 
вклучувајќи го и следново: 
1) гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право; 
2) бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други 
осигуреници без оглед на видот на тие бонуси; 
3) сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за 
осигурување и 
4) трошоци, вклучувајќи провизии. 
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3.       Значајни сметководствени политики (продолжува) 

 
Признаениот износ на резервирање треба да биде најдобрата проценка на 
издаток баран за подмирување на сегашна обврска на датумот на билансот на 
состојба. Идни настани кој  можат да влијаат на износот потребен за 
подмирување на обврската треба да бидат одразени на износот на 
резервирањето. Резервирањата се користат само за издатоци  кој биле почетно 
признаени. Не смее да се признае како обврска било какво резервирање за идни 
побарување кој произлегле од договори за осигурување кој не постоеле на 
датумот на известувањето. 
 

3.14.3 Признавање на посебната резерва 
 

Поради реално оценување на вредноста на побарувањата по премија за 
осигурување и камата по премија, и побарувања по основ на регрес и проценка 
на ризикот од ненаплатливост на истите. Друштвото формира посебна резерва.  

 
Посебната резерва се формира врз основа на доспеани ненаплатени 
побарувања по премија и камата и репрограмирани побарувања Под  рок на 
доспеаност се подразбира последниот ден на кој клиентот бил должен да плати 
одреден износ на пари, согласно со склучениот договор за осигурување (полиса) 
со друштвото. Во моментот на достасување на побарувањето достасаниот дел 
влегува во пресметката за посебна резерва. 
Репрограмираните побарувања во договор со должникот се класифицираат 
спрема првобитниот датум на доспевање. 
Репрограмираните побарувања во договор со нов должник се класифицираат 
спрема датум на доспевање на новиот договор 
Побарувањата од клиенти во стечај или ликвидација задолжително се 
резервираат 100% . 
Посебната резерва се утврдува во согласност со класификацијата на 
достасаните ненаплатени побарувања категоризирани во ризични пондери од : 

 
- Категорија А -Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 0 до 

30 дена ; 
- Категорија Б -Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 31 до 

60 дена  
- Категорија В - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 61 до 

120 дена 
- Категорија Г - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 121 

до 270 дена. 
- Категорија Д - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 270 

до 365 дена  
- Категорија Ѓ - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност повеќе 

од 365 дена  
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3.       Значајни сметководствени политики (продолжува) 
 

Посебна резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, 
камата по премија и побарувања по основ на регрес, се формира на следниот 
начин: 

 

Група на 
побарувања  

Период на доцнење 
во исплата на 
обврската од страна 
на должникот 

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

А до 30 дена 0% 

Б од 31 до 60 дена 10%-30% 

В од 61 до 120 дена 31%-50% 

Г од 121 до 270 дена 51%-70% 

Д од 271 до 365 дена 71%-90% 

Ѓ подолго од 365 дена 100% 
 

Утврдената посебна резерва која произлегува од достасаните ненаплатени 
побарувања по премија и камата  се признава преку билансот на успех, а се 
прикажува во билансот на состојба на посебна сметка  
Сите останати достасани ненаплатени побарувања се резервираат согласно 
Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување 
на деловните биланси. Утврдените износ на резервирања се признаваат преку  
билансот на успех. 
 

3.15  Пасивни временски разграничувања 
 

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не 
постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како 
обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот 
пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, 
се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на 
обврските. 
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4. Сметководствени проценки 
 

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

(i) Технички и математички резерви од договори за неживотно и животно 
осигурување 

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од 
осигурување се користат за да се утврдат техничките и математичките резерви 
по договори за осигурување, кои се доволни за да се покријат обврските кои 
можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се 
предвидат. 

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на 
непријавени штети и пријавени, а неисплатени штети, постои можност да 
исплатениот износ по штета се разликува од иницијално утврдената обврска за 
истата. 

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

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

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

Резервите за штети вклучуваат: 
-  проценети обврски за настанати и пријавени но сеуште не решени штети, 
-  проценети обврски за настанати но непријавени штети, 
-  проценети обврски за трошоци за обработка на штети. 

 
 

(а) Резерва за настанати и пријавени, но сеуште не решени штети 
(‘IBNS’- Incurred but not settled) 

 
Износот на резервацијата за настанати и пријавени, но се уште нерешени штети 
се утврдува според висината на очекуваната исплата, за секоја штета посебно на 
денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата. 

 
Резервата на штети,  се врши перманентно со попис за сите штети кои по било 
кој основ на осигурување се остварени од дејностите на Друштвото.  

 
При утврдувањето на износите за резервациите на штетите, се користат 
следниве пресметки за висина на штети од: 
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4.       Сметководствени проценки (продолжува) 
 

 проценителите на штети по видови на осигурување; и 

 кога се работи за нематеријална штета, ликвидаторот на штета ја 
утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата 
медицинска документација, а доколку истата не е доволна се бара 
мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања 
произлегуваат од природата на работата, а се во корелација со 
осигурителната и судската пракса. 

 
При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети 
кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработувачка, 
надоместоци за социјално осигурување и слично), се користат мислењата на 
лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен 
да се утврди висината на резервираната штета. 

 
Износот на пријавените настанати, но се уште нерешени штети кои ќе се 
исплатуваат во облик на рента, се резервираат и капитализираат во следните 
износи: 
 

 сегашна вредност; и 

 процена на исплатата за идните ренти. 
 
За пресметување на износите на резервациите на штети за рента, задолжително 
се користат таблиците за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а 
можат да се користат за пресметување на резервација на рентите. 
 
Пресметувањето на резервираниот износ за секоја рента се врши на тој начин 
што се утврдува годишниот износ на рента кој се множи со соодветниот фактор 
од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за 
соодветниот пол и припадна старост за време додека важат условите за исплата 
на рента. 

 
Штетите кои биле пријавени и резервирани на крајот на тековната година, а во 
наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани, остануваат во 
резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став. 

 
 

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по 
следните основи: 
 
1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната 

година; 
2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на  

пресметковниот период пократок од една година. 
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4.       Сметководствени проценки (продолжува) 
 

(б) Резервација за настанати, но непријавени штети (‘IBNR’- Incurred but 
not reported) 

 
Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на 
статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно 
ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, како и на 
останатите расположливи податоци. 
 
Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното 
портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со 
користење на еден или комбинација на следните актуарските методи: 
 

 Триангулација на штети (Основен Chain Ladder), 

 Триангулација на штети прилагодена за инфлација (Chain Ladder 
прилагоден за инфлација), 

 Метод на просечен износ на штета - резервите по овој метод се 
пресметуваат како производ од проектираниот просечен износ на штета и 
проектираниот очекуван број на штети, 

 Метод на очекуван коефициент на штета - очекуваниот коефициент на 
штета се утврдува од страна на Агенцијата, 

 Bornhuetter - Ferguson-ова метода, и 

 Други актуарски методи. 
 

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети 
првенствено го применува методот на триангулација на штети (основен или 
прилагоден на инфлација), освен во случаи кога нема доволно потребни 
историски податоци. Под потребни историски податоци се сметаат податоци за 
број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна 
основа, најмалку за претходните пет години. 
 
По исклучок, за ризици што не се со долга опашка под потребни историски 
податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно 
исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните три години. 

 
(в)     Резервација за трошоци за обработка на штети 

 
Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за 
директни и индиректни трошоци за обработка на штети. 
 
Резервите за директни трошоци за обработка на штети се интегрален дел од 
резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени 
штети.  
 
Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради 
покритие на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на 
работењето на друштвото. 
 
Минимален коефициент за нејзино пресметување е 0.5% од збирот на резервите 
за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и 
резервите за директни трошоци. 
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4.       Сметководствени проценки (продолжува) 
 
Висината на минималниот коефициент за пресметување на резервацијата за 
индиректни трошоци за обработка на штети. Друштвото ќе ја утврдува  со 
посебна одлука на Одборот на Директори. 

 

г)      Анализа на сензитивност 

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

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, 
капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 
31 декември 2012 година и 31 декември 2011 година се презентирани во табелата 
подолу.   

 

31 декември 2012 
Загуба за 
годината  

Капитал и 
резерви 

Потребно 
ниво на 
маргина на 
солвентност 

Коефициент 
на покриеност 

Промена на 
коефициент 
на 
покриеност 

      
Тековна позиција на 
капиталот (237.210) 1.065.875 125.149 852% - 
Принос од вложувања (+200 
п.п.)-неживот и живот (234.579) 1.068.506 125.149 854% 2% 
Принос од вложувања (-200 
п.п.)-неживот и живот (239.841) 1.063.244 125.149 850% (2%) 
2% зголемување на 
останати расходи- неживот 
и живот (242.144) 1.060.941 125.149 848% (4%) 
2% намалување на останати 
расходи- неживот и живот (232.276) 1.070.809 125.149 856% 4% 
2% зголемување  на 
настанати штети –неживот и 
живот (243.842) 1.059.243 125.149 846% (5%) 
2%намалување на 
настанати штети –неживот и 
живот (230.578) 1.072.507 125.149 857% 5% 

 

31 декември 2011 
Загуба за 
годината  

Капитал и 
резерви 

Потребно 
ниво на 
маргина на 
солвентност 

Коефициент 
на покриеност 

Промена на 
коефициент 
на 
покриеност 

      
Тековна позиција на 
капиталот (71.710) 1.306.402 135.325 965% - 
Принос од вложувања (+200 
п.п.)-неживот и живот (69.307) 1.308.804 135.325 967% 2% 
Принос од вложувања (-200 
п.п.)-неживот и живот (74.111) 1.304.000 135.325 964% (2%) 
2% зголемување на 
останати расходи- неживот 
и живот (73.769) 1.304.343 135.325 964% (2%) 
2% намалување на останати 
расходи- неживот и живот (69.650) 1.308.462 135.325 967% 2% 
2% зголемување  на 
настанати штети –неживот и 
живот (80.091) 1.298.020 135.325 959% (6%) 
2%намалување на 
настанати штети –неживот и 
живот (63.327) 1.314.784 135.325 972% 6% 
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5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици 

 
Активностите на Друштвото подлежат на повеќе видови ризици. Друштвото 
склучува договори кои носат ризик од осигурување или финансиски ризик или 
двата ризика. Пристапот на Друштвото во поглед на управувањето со ризикот е 
фокусиран на непредвидливоста на финансискиот пазар и тежнее да ги 
минимизира потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот е во 
согласност со политиките одобрени од Одбор на директори.  
 
 

5.1    Управување со ризик од осигурување 
 

Ризикот кој произлегува од еден договор за осигурување претставува можност за  
настанување на осигурениот настан, како и неизвесноста на износот на надомест 
на штета. По самата природа на договорите за осигурување, овој ризик е случаен 
и според тоа тешко предвидлив. 
 
За портфолио на договори за осигурување, каде се применува теорија на 
веројатност, се со цел да се одреди соодветно ниво на резерва, основниот ризик 
со кој се соочува Друштвото е да реалната штета и надоместот за истата ја 
надмине сметководствената вредност на обврската по осигурување. Ова може да 
настане бидејќи фреквентнотста и озбилноста на штетата и надоместот за истата   
се поголеми од проценката за истите. Осигурителните настани се различни и 
реалниот број и износ на штети и надомест за истите варираат од година во 
година, од нивото воспоставено со употреба на статистички техники. Искуството 
покажува дека колку е поголемо портфолиото на слични  договори за 
осигурување, толку е помала релативната варијабилност за очекуваниот исход. 
Во продолжение, колку е по диверзифицирано портфолиото толку е помалку 
веројатно да биде негативно погодено од промените во опаѓањето на истото. 
Друштвото има развиено стратегија за запишување на премии по 
диверзифицирани видови на осигурителни ризици, со цел да се намали 
варијабилноста на очекуваниот настан. Фактори кои влијаат на зголемување на 
ризикот од осигурување вклучуваат недостаток на диверзификација на ризикот 
во поглед на видови на осигурителни ризични настани, како и географска и 
секторска концентрација. 

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

 

Со ова контрола се обезбедува ефикасно менаџирање на приемот во 
осигурување и обезбедување на адекватно ниво на премија. Преку 
формализирани процедури со кои се запознаени сите вработени се обезбедува 
преземање во осигурување на клиенти со кои ќе се обезбеди одржување на 
профитабилноста на бизнисот. Во исто време потребно е во работењето да се 
обезбеди квалитетна услуга за продажбата. 
 
Контролата на овој ризик се овозможува преку постоење на соодветни процедури 
и упатства за прием во осигурување. Исто така, постојат соодветни нивоа на 
овластувања за сите вработени во Секторот за прием во осигурување и агентите. 
Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање 
на сегментите кои можат да влијаат на влошување на резултатот. Преку 
интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоци се овозможува 
следење на резултатите за секој клиент одделно. 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
 
Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија 
по одделните видови производи кои ќе дадат задоволителни резултати согласно 
политиките на компанијата. Во рамките на тековните активности се врши анализа 
и промена на постоечките услови и тарифи за осигурување.     

Стратегија за реосигурување 

 

Со цел да ја контролира својата изложеност кон загуби од настанати штети, како 
и да ги заштити изворите на капитал. Друштвото реосигурува дел од ризиците за 
осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во 
одредени специфични случаи, со претходно посебно одобрување.  
 

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

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. 
 

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

 

5.1.1 Концентрација на ризик од осигурување 
 

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за 
осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни 
настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа 
друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со 
тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на 
типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска 
концентрација.  

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане 
со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување. 

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се 
природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или 
територии.  
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
 

(а) Географска и секторска концентрација 
 

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во 
Република Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на 
градовите низ Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото 
внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската 
концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или 
не склучување на договори за осигурување, онаму каде што е помал ризикот, 
односно поголем, респективно.  

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

(б) Концентрација од многу сериозни, ретки настани 

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

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие 
ризици, според која за склучување на договор за осигурување  и реосигурување, 
меѓу другите процедури, потребно е посебно одобрување од раководството.  

Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и 
користите од истата. 

 

5.2 Управување со финансиски ризик 
 

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

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

5.2.1 Кредитен ризик 
 

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претатсвува ризик дека клиентите 
нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.  

 
Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени 
на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и 
поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната 
вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го 
отплатат долгот. 
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Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот 
ризик. Кјуби Македонија управува со овој ризик првично преку приемот во 
осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на 
солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се 
утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се 
утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна 
на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на 
истите. 
 
Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по 
основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката 
резерва,техничките резерви и капиталот. Кјуби Македонија со цел дисперзија на 
ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки. 
 
Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши 
вреднување на вложувањата во хартии од вредност. 
 
 
Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид 
колатералот или друго кредитно обезбедување 
 
 2012 2011 

 Живот Неживот Живот Неживот 

Финансиски средства     
- Должнички хартии од 

вредност чувани до 
достасување  - 156.412 - 118.764 

- Сопственички инструменти 
расположливи за продажба - 26.148 - 33.967 

- Орочени депозити 98.000 571.751 119.000 621.993 

Средства од реосигурување - 9.636 - 8.105 
Побарување по основ на 
осигурување и останати 
побарувања - 207.693 - 615.647 
Останати побарувања 4.701 54.779 76.139 175.594 
Парични средства и паричен 
еквиваленти 1.536 36.730 3.687 82.145 
Вкупно 104.237 1.063.149 198.826 1.656.215 

 
 
Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на 
кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2012 и 2011 година, без да се земе 
во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, 
изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на 
состојба.
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Како што е прикажано во табелата 17,79%% ( 2011: 33%) од максималната 
кредитна изложеност се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и 
останати побарувања од неживотно осигурување, 57%  (2011: 40%) се 
однесуваат на орочени депозити (животно и неживотно осигурување). 
 

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии 
од вредност расположливи за продажба и должнички хартии од вредност кои се 
чуваат до достасување, т.е. државни записи издадени од Република Македонија. 
Во 2012 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ+ кредитниот рејтинг на 
Република Македонија.  

Орочените депозити на Друштвото од неживотно осигурување се  инвестирани во 
големи банки, додека од животно осигурување 90 илјади МКД во големи банки, а 8 
илјади МКД во средни банки во Р.Македонија. Класификацијата на банките е 
согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ. Средствата од 
реосигрурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ 
според Standard and Poor’s Кредитен рејтинг агенцијата.  

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална 
изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од 
премии, поврат на штети и депозити во банки. 

 

Структурата на доспеаноста на Побарување по основ на премии и регреси 
презентирана подолу: 
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Опис на 
позиција 

Недосп
еани 
побар. 

Доспеани до 30 дена Доспеани од 31 до 60 дена Доспеани од 61 до 120 дена Доспеани од 121 до 270 дена Доспеани од 271 до 365 дена Доспеани над 365 дена Вкупно доспеани побарувања 

Отпис 
на 
побар. 

Вкупно 

Вкупни 
побар. 

Износ на 
исправка 

на 
вредност 

Сегашн
а 

вреднос
т на 

побар. 
Вкупни 
побар. 

Износ на 
исправка 

на 
вредност 

Сегашна 
вредност 

на 
побар. 

Вкупни 
побар. 

Износ на 
исправка 

на 
вредност 

Сегашна 
вредност 
на побар. 

Вкупни 
побар. 

Износ на 
исправка 

на 
вредност 

Сегашна 
вредност 
на побар. 

Вкупни 
побар. 

Износ на 
исправка 

на 
вредност 

Сегашн
а 

вредно
ст на 

побар. 
Вкупни 
побар. 

Износ на 
исправка 

на 
вредност 

Сегашн
а 

вреднос
т на 

побар 
Вкупни 
побар. 

Износ на 
исправка 

на 
вредност 

Сегашна 
вредност 

на 
побап. 

 
  

                     
   

по основ на 
премија 98.916 25.160 1 25.159 18.048 1.806 16.243 28.100 8.711 19.389 44.655 22.787 21.868 16.951 12.046 4.905 647.557 647.557 - 780.470 692.908 87.563 - 

 
186.479 

незгода 28.369 4.299 - 4.298 2.486 249 2.237 2.527 783 1.743 4.720 2.409 2.312 1.747 1.241 506 50.655 50.655 - 66.434 55.338 11.097 - 39.466 

здравствено - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
каско 
моторни 
возила 6.491 1.468 - 1.468 1.973 197 1.776 2.235 693 1.542 5.207 2.656 2.552 2.410 1.711 699 107.428 107.428 - 120.720 112.685 8.036 - 14.527 
каско шински 
возила - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
каско 
воздухоплови - - - - - - - - - - - - - - - - 4.837 4.837 - 4.837 4.837 - - - 
каско пловни 
објекти - - - - - - - - - - - - - - - - 60 60 - 50 50 - - - 

карго 1.651 950 - 950 148 15 133 458 142 316 1.507 769 739 780 554 226 18.287 18.287 - 22.129 19.766 2.363 - 4.01 
имот од 
пожар и 
др.опасн. 12.316 2.603 - 2.603 1.939 194 1.745 3.941 1.222 2.719 7.998 4.083 3.915 2.849 2.024 825 313.393 313.393 - 332.722 320.916 11.806 - 24.122 
имот 
останато 26.926 5.891 - 5.890 4.067 407 3.660 5.687 1.763 3.924 7.888 4.027 3.861 3.348 2.378 970 64.636 64.636 - 91.517 73.211 18.305 - 45.231 

АО (вкупно) 22.420 9.590 - 9.590 7.193 720 6.473 12.714 3.942 8.772 15.683 8.002 7.681 4.918 3.493 1.425 56.895 56.895 - 106.992 73.051 33.941 - 56.361 

одговорност 
воздухоплови - - - - - - - - - - - - - - - - 18.538 18.538 - 18.538 18.538 - - - 
одговорност 
пловни 
објекти - - - - - - - 2 1 2 14 7 7 - - - 15 15 - 32 23 9 - 9 
општа 
одговорност 376 107 - 107 120 12 108 268 83 185 1.341 684 657 833 592 242 2.764 2.764 - 5.433 4.135 1.298 - 1.674 

кредити  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

гаранции - 3 - 3 - - - 3 1 2 10 5 5 3 2 1 6.812 6.812 - 6.831 6.821 11 - 11 
финансиски 
загуби 59 25 - 25 - - - - - - 12 6 6 - - - 250 250 - 287 256 31 - 90 
правна 
заштита - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
туристичка 
помош 308 226 - 226 123 12 111 267 83 184 273 139 134 62 51 11 2.997 2.997 - 3.948 3.282 666 - 97 
по основ на 
регрес - 101 - 101 1.463 146 1.317 320 99 221 2.898 1.478 1.420 2.054 1.458 596 36.675 36.675 - 43.511 39.857 3.654 - 

 
3.654 

ВКУПНО 98.916 25.260 1 25.260 19.511 1.952 17.559 28.420 8.810 19.609 47.553 24.265 23.288 19.005 13.504 5.500 684.232 684.232 - 823.981 732.765 91.216 - 
 

190.132 
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Побарување по основ на поврат на штети - реосигурувачи 
 
Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелава 
подолу се презентирани  побарувања по основ на штети по реосигурување од 
два најголеми реосигурувачи на 31 декември: 
 
 2012 2011 
Harris & Dixon - 175.055 
Heath Lambert - 99.684 

 
Во текот на 2012 Осигурување Кјуби Македонија изврши усогласување и 
пребивање на меѓусебните побарувања и обврски со матичната компанија 
Побарувањата и обврските по основ реосигурување беа вклучени во 
усогласувањето. 

 
5.2.2 Пазарен ризик 
 

Пазарниот ризик претставува ризик од промена на пазарните цени, како што се 
промена на каматните стапки, цена на капиталот, промена на девизните курсеви 
кој ќе влијае врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските 
инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се контролира 
кредитната изложеност во прифатливи рамки, за оптимизирање на повратот од 
ризик 
 

 
5.2.2.1Каматен ризик 

 

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

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

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

Заеднички обврски  

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со 
учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на 
моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. 
Дополнително. Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот 
и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во 
неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во 
случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во 
согласност со Законот за супервизија на осигурувањето. 
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Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Неживотно осигурување  

 
   

31 декември 2012 година 

 

Вкупно 

Инструменти 
со 

променлива 
каматна 

стапка 
До 1 

месец 
1 до 3 

месеци 
3 месеци до 

1 година 
1 до 5 

години 
Повеќе од 

5 години 
Некамато-

носни 

         
Средства         

Финансиски вложувања         
- Финансиски вложувања кое се 

чуваат до достасување  156.412 - 29.677 126.735 - - - - 
- Орочени депозити 571.751 - 91.551 222.200 258.000 - - - 
Средства за реосигурување во бруто 

техничките резерви 9.636 - - - - - - 9.636 
Побарувања од работи на 

осигурување и реосигурување 207.693 - - - - - -       207.693       
Останати побарувања 54.779 - - - - - -         54.779       
Парични средства и парични 

еквиваленти 36.730 - - - - - -         36.730       
Обврски          

Бруто технички резерви 552.328 - - - - - -       552.328       
Обврски по основ на реосигурување 2.018 - - - - - -           2.018       
Обврски спрема осигуреници 396 - - - - - -              396       
Останати обврски 236.227 - - - - - -       236.227       

Неусогласеност на средствата и 
обврските 246.032 - 121.228 348.935 258.000 - - (482.131)       
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Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Неживотно осигурување 
 

   Инструменти со фиксна каматна стапка  

31 декември 2011 година 

 

Вкупно 

Инструменти 
со 

променлива 
каматна 

стапка 
До 1 

месец 
1 до 3 

месеци 
3 месеци до 

1 година 
1 до 5 

години 
Повеќе од 

5 години 
Некамато-

носни 

Средства         
Финансиски вложувања         
- Финансиски вложувања кое се 

чуваат до достасување  118.764 - 89.055 29.709 - - - - 
- Орочени депозити 621.993 - 88.761 267.732 265.500 - - - 
Средства за реосигурување во бруто 
техничките резерви 8.105 - - - - - - 8.105 
Побарувања од работи на 
осигурување и реосигурување 615.647 - - - - - - 615.647 
Останати побарувања 175.594 - - - - - - 175.594 
Парични средства и парични 
еквиваленти 82.145 - - - - - - 82.145 

Обврски          
Бруто технички резерви 581.181 - - - - - - 581.181 
Обврски по основ на реосигурување 83.886 - - - - - - 83.886 
Обврски спрема осигуреници 1.631 - - - - - - 1.631 
Останати обврски 610.545 - - - - - - 610.545 

Неусогласеност на средствата и 
обврските 345.005  177.816 297.441 265.500 - - (395.752) 
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Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Животно осигурување 

 
   Инструменти со фиксна каматна стапка  

31 декември 2012 година 

 

Вкупно 

Инструменти 
со 

променлива 
каматна 

стапка 
До 1 

месец 
1 до 3 

месеци 
3 месеци до 

1 година 
1 до 5 

години 
Повеќе од 

5 години 
Некамато-

носни 

         
Средства         

Финансиски вложувања         
- Финансиски вложувања кое се 

чуваат до достасување  - - - - - - - - 
- Орочени депозити 98.000 - 9.000 45.000 44.000 - - - 
Средства за реосигурување во бруто 
техничките резерви - - - - - - - - 
Побарувања од работи на 
осигурување и реосигурување - - - - - - - - 
Останати побарувања 4.701 - - - - - - 4.701 
Парични средства и парични 
еквиваленти 1.536 - - - - - - 1.536 

Обврски          
Бруто технички резерви 70.086 - - - - - - 70.086 
Обврски по основ на реосигурување - - - - - - - - 
Обврски спрема осигуреници - - - - - - - - 
Останати обврски 368 - - - - - - 368 

Неусогласеност на средствата и 
обврските 33.783 - 9.000 45.000 44.000 - - (64.217) 
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Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Животно осигурување 

 
   Инструменти со фиксна каматна стапка  

31 декември 2011 година 

 

Вкупно 

Инструменти 
со 

променлива 
каматна 

стапка 
До 1 

месец 
1 до 3 

месеци 
3 месеци до 

1 година 
1 до 5 

години 
Повеќе од 

5 години 
Некамато-

носни 

         
Средства         

Финансиски вложувања         
- Финансиски вложувања кое се 

чуваат до достасување  - - - - - - -  
- Орочени депозити 119.000 - 30.000 45.000 44.000 - - - 
Средства за реосигурување во бруто 
техничките резерви - - - - - - - - 
Побарувања од работи на 
осигурување и реосигурување - - - - - - - - 
Останати побарувања 76.139 - - - - - - 76.139 
Парични средства и парични 
еквиваленти 3.687 - - - - - - 3.687 

Обврски          
Бруто технички резерви 96.508 - - - - - - 96.508 
Обврски по основ на реосигурување - - - - - - - - 
Обврски спрема осигуреници - - - - - - - - 
Останати обврски 3.021 - - - - - - 3.021 

Неусогласеност на средствата и 
обврските 99.297 - 30.000 45.000 44.000 - - (19.703) 
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Сензитивна анализа на промени на каматните стапки – неживотно 
осигурување 
 

На 31 декември 2012 Друштвото има каматоносни депозити во износ од МКД 
571.751 илјади  (2011: МКД 621.933 илјади) и МКД 156.412 илјади државни записи 
(2011: МКД 118.763). Останатите позиции од билансот на состојба се 
некаматоносни. 
 
Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на 
изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на 
известување, доколку каматните стапки на депозитите се поголеми/помали за 
0.5%, а останатите променливи останат непроменети,загубата на Друштвото 
заклучно со 31 декември 2012 ќе се намали/зголеми за МКД 2.859 илјади ( 2011: 
профитот ќе се зголеми/намали за МКД 3.110 илјади). 
 
Сензитивна анализа на промени на каматните стапки – животно 
осигурување 
 
На 31 декември 2012 Друштвото има каматоносни депозити во износ од МКД 
98.000 илјади (2011:119.000). Останатите позиции од билансот на состојба се 
некаматоносни. 
 
Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на 
изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на 
известување, доколку каматните стапки се поголеми/помали за 0.5% а 
останатите променливи останат непроменети загубата на Друштвото заклучно со 
31 декември 2012 ќе се намали/зголеми за МКД 490 илјади ( 2011: профитот ќе се 
зголеми/намали за МКД 595 илјади). 
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5.2.2.2 Девизен ризик 

 
 

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

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните 
курсеви. Друштвото го дисперзира ризикот со средства и обврски во евра, 
американски долари, фунти и швајцарски франци. Најголем дел од средствата и 
обврските се во евра и фунти. Денарот е врзан за еврото и монетарната 
проекција за 2013 од страна на НБРМ е дека девизниот курс на денарот во 
однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана 
изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана 
сметководствената вредностна средствата и обврските, по валути. 

 

31 декември 2012- Неживот МКД ЕУР ГБП Останато Вкупно 

      
Финансиски вложувања 
кое се чуваат до 
достасување  156.412 - - - 156.412 
Орочени депозити 571.751 - - - 571.751 
Средства за 
реосигурување во бруто 
техничките резерви 9.636 - - - 9.636 
Побарување по основ на 
осигурување и останати 
побарувања 187.089 20.550 - - 207.639 
Останати побарувања 34.508 20.271 - - 54.779 
Парични средства и 
парични еквиваленти 33.928 2.238   564 36.730 

Вкупно средства 993.324 43.059 - 564 1.036.947 

      
Бруто технички резерви 552.328 - - - 552.328 
Обврски по основ на 
реосигурување 967 278 

- 
773 2.018 

Обврски спрема 
осигуреници 396 - 

- 
- 396 

Останати обврски 41.220 11.610 144.563 38.834 236.227 

Вкупно обврски 594.911 11.888 144.563 39.607 790.969 

Нето вредност 398.413 31.171 (144.563) (39.043) 245.978 
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31 декември 2011- Неживот МКД ЕУР Останато Вкупно 

     
Финансиски вложувања кое се 
чуваат до достасување  118.764 - - 118.764 
Орочени депозити 538.961 83.032 - 621.993 
Средства за реосигурување во 
бруто техничките резерви 8.105 - - 8.105 
Побарување по основ на 
осигурување и останати 
побарувања 539.884 75.763 - 615.647 
Останати побарувања 152.258 23.336 - 175.594 
Парични средства и парични 
еквиваленти 51.612 30.164 369 82.145 

Вкупно средства 1.409.584 212.295 369 1.622.248 

     
Бруто технички резерви 581.181 - - 581.181 
Обврски по основ на реосигурување 45.873 37.934 79 83.886 
Обврски спрема осигуреници 1.631   1.631 
Останати обврски 610.545   610.545 

Вкупно обврски 1.239.230 37.934 79 1.277.243 

Нето вредност 170.354 174.361 290 345.005 

 

31 декември 2012- Живот МКД ЕУР Останато Вкупно 

Финансиски вложувања кое се 
чуваат до достасување  - - - - 
Орочени депозити 98.000   98.000 
Средства за реосигурување во 
бруто техничките резерви - - - - 
Побарување по основ на 
осигурување и останати 
побарувања - - - - 
Останати побарувања 4.701   4.701 
Парични средства и парични 
еквиваленти 1.536 - - 1.536 

Вкупно средства 104.237 - - 104.237 

     
Бруто технички резерви 70.086 -- - 70.086 
Обврски по основ на реосигурување - -- - - 
Обврски спрема осигуреници - -- - - 
Останати обврски 368   368 

Вкупно обврски 70.454 -- -- 70.454 

Нето вредност 33.783 - - 33.783 
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31 декември 2011- Живот МКД ЕУР Останато Вкупно 

     
Финансиски вложувања кое се 
чуваат до достасување  - - - - 
Орочени депозити 119.000   119.000 
Средства за реосигурување во 
бруто техничките резерви - - - - 
Побарување по основ на 
осигурување и останати 
побарувања - - - - 
Останати побарувања 76.139   76.139 
Парични средства и парични 
еквиваленти 3.687 - - 3.687 

Вкупно средства 198.826 - - 198.826 

     
Бруто технички резерви 96.508 -- - 96.508 
Обврски по основ на 
реосигурување - -- - - 
Обврски спрема осигуреници - -- - - 
Останати обврски 3.021   3.021 

Вкупно обврски 99.529 -- -- 99.529 

Нето вредност 99.297 - - 99.297 

 

 
Ризик од промени во девизните курсеви – неживотно осигурување 
 
Функционална валута за Друштвото е македонскиот денар. Друштвото  има 
побарувања и обврски во странски валути претежно во ЕУР и ГБП. Друштвото 
обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување и со матичната 
компанија поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со флуктуациите 
на девизните курсеви. 
 
На 31 декември 2012 година Друштвото има позитивна нето изложеност во ЕУР 
во износ од МКД 31.171 илјади, негативна нето изложеност  во ГБП во износ од 
МКД 144.563 илјади, како и негативна нето изложеност во други валути во износ 
од МКД 39.044 илјади за неживотното осигурување (2011: позитивна нето 
изложеност МКД 174.361 илјади во ЕУР и МКД 290 илјади во останати валути). Во 
животно осигурување Друштвото нема изложеност кон странски валути. 
 
Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при 
промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци 
кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот.  
 
На 31 декември 2012 доколку дојде до 0,5% зголемување/намалување на курсот 
на ЕУР и ГБП во однос на МКД загубата пред оданочување за дванаесет месечен 
период, заклучно со 31 декември 2012 година ќе се зголеми/намали за за МКД 
567 илјади (2011: загубата пред оданочување ке се зголеми/намали - МКД 872 
илјади). 
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5.2.3 Ризик на цената на капиталот 
 
Ризик на цената на капиталот е можност дека цената на капиталот ќе флуктуира 
под влијание на фер вредноста на капиталните вложувања и другите 
инструменти чија вредност произлегува од одредено капитално вложување или 
индекс на капитална цена. Примарната изложеност на капиталната цена 
произлегува од капиталните вложувања кои не се за тргување. Друштвото има 
капитални вложување кои не се за тргување и кои подлежат на ризик на цената 
на капиталот. 
Друштвото го управува ризикот на цената на капиталот преку одржување на 
диверзифицирано портфолио на капитални вложувања. 
 
На 31 декември, ако цената на капиталот се зголеми/намали за 10%, а 
останатите променливи останат непроменети, загубата пред оданочување за 
дванаесет месечен период, заклучно со 31 декември 2012 ќе се зголеми/намали 
за МКД 2.615 илјади  (2011: профитот пред оданочување ќе се зголеми /намали 
МКД 3.397 илјади). 
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5.2.4 Ризик на ликвидност 

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

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и 
пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални 
или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за 
супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност 
и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и 
доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.  

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна 
контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или 
отстранување на причините за евентуална неликвидност. 

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

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

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски  

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни 
групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната 
договорена достасаност е како што следи: 
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Старосна анализа- Неживотно осигурување 
 

31 декември 2012 
До 1 

месец 1-3 месеци 
3-12 

месеци 
1-5 

години 
Над 5 

години Вкупно 

       
Средства       

Финансиски вложувања       
- Финансиски вложувања 

кои се чуваат до 
достасување  29.677 126.735 - - - 156.412 

- Орочени депозити 91.551 222.200 258.000 - - 571.751 
Средства за 
реосигурување во бруто 
техничките резерви - - 9.636 - - 9.636 
Побарувања од работи 
на осигурување и 
реосигурување  144.624 35.632 27.437   207.693 
Останати побарувања 12.125 18.656 10.969 13.029  54.779 
Парични средства и 
парични еквиваленти 36.730 - - - - 36.730 

 314.707 403.223 306.042 13.029 - 1.037.001 

       
Обврски       

Бруто технички резерви - 39.041 312.568 200.719  552.328 
Обврски по основ на 
реосигурување  - - 2.018 - 2.018 
Обврски спрема 
осигуреници -  343 53  396 
Останати обврски 28.456 1.510 10.073 - 196.188 236.227 

 28.456 40.551 322.984 202.790 196.188 790.969 

       
Нето ликвидност 286.250 362.672 (16.942) (189.761) (196.188) 246.032 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
 
Старосна анализа- Неживотно осигурување (продолжува) 
 

31 декември 2011 
До 1 

месец 
1-3 

месеци 
3-12 

месеци 
1-5 

години 
Над 5 

години Вкупно 

       
Средства       

Финансиски вложувања       
- Финансиски вложувања 

кои се чуваат до 
достасување  89.055 29.709 - - - 118.764 

- Орочени депозити 88.761 267.732 265.500 - - 621.993 
Средства за 
реосигурување во бруто 
техничките резерви - - 8.105 - - 8.105 
Побарувања од работи 
на осигурување и 
реосигурување  140.007 16.734 46.132 103.019 309.755 615.647 
Останати побарувања 10.110 17.293 51.459 96.732 - 175.594 
Парични средства и 
парични еквиваленти 82.145 - - - - 82.145 

 410.078 331.468 371.196 199.751 309.755 1.622.248 

       
Обврски       

Бруто технички резерви - - 226.151 355.030 - 581.181 
Обврски по основ на 
реосигурување - - 83.886 - - 83.886 
Обврски спрема 
осигуреници - 636 995 - - 1.631 
Останати обврски 39.324  7.525  563.696 610.545 

 39.324 636 318.557 355.030 563.696 1.277.243 

       
Нето ликвидност 370.754 330.832 52.639 (155.279) (253.941) 345.005 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
 
Старосна анализа- Животно осигурување (продолжува) 
 

31 декември 2012 
До 1 

месец 1-3 месеци 
3-12 

месеци 
1-5 

години 
Над 5 

години Вкупно 

       
Средства       

Финансиски вложувања       
- Финансиски вложувања 

кои се чуваат до 
достасување  - - - - -  

- Орочени депозити 9.000 45.000 44.000 - - 98.000 
Средства за 
реосигурување во бруто 
техничките резерви - - - - - - 
Побарувања од работи 
на осигурување и 
реосигурување  - - - - -  
Останати побарувања - 4.701 - - - 4.701 
Парични средства и 
парични еквиваленти 1.536 - - - - 1.536 

 10.536 49.701 44.000 - - 104.237 

       
Обврски       

Бруто технички резерви 70.086 - - - - 70.086 
Обврски по основ на 
реосигурување - - - - - - 

Обврски спрема 
осигуреници - - - - - - 
Останати обврски - 368 - - - 368 

 70.086 368 - - - 70.454 

       
Нето ликвидност (59.550) 49.333 44.000 - - 33.783 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
 
Старосна анализа- Животно осигурување (продолжува) 
 

31 декември 2011 
До 1 

месец 
1-3 

месеци 
3-12 

месеци 
1-5 

години 
Над 5 

години Вкупно 

       
Средства       

Финансиски вложувања       
- Финансиски вложувања 

кои се чуваат до 
достасување  - - - - -  

- Орочени депозити 30.000 45.000 44.000 - - 119.000 
Средства за 
реосигурување во бруто 
техничките резерви - - - - - - 
Побарувања од работи 
на осигурување и 
реосигурување  - - - - - - 
Останати побарувања - 1.364   74.775 76.139 
Парични средства и 
парични еквиваленти 3.687 - - - - 3.687 

 33.687 46.364 44.000 - 74.775 198.826 

       
Обврски       

Бруто технички резерви - - 35.990 49.774 10.744 96.508 
Обврски по основ на 
реосигурување - - - - - - 
Обврски спрема 
осигуреници - - - - - - 
Останати обврски - 3.021 - - - 3.021 

 - 3.021 35.990 49.774 10.744 99.529 

       
Нето ликвидност 33.687 43.343 8.010 (49.774) 64.031 99.297 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
 
5.2.5 Објективна вредност 

 
Објективната вредност претставува износ за кој едно средство може да се 
замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Во услови кога не постојат 
достапни пазарни цени кои би послужиле за вреднување на средствата и 
обврските на Друштвото, објективната вредност се базира на проценката од 
страна на менаџментот на Друштвото.  
 
Објективната вредност на долгорочните финансиски вложувања се темели на 
пазарната вредност со исклучок на дел од хартиите од вредност кои не котираат 
на пазарот на хартии од вредност, во кој случај таа се утврдува врз основа на 
техники на вреднување кои вклучуваат анализа на  расположливи финансиски 
извештаи. 
 
Побарувањата по основ на премии и аванси во книговодството се изразени во 
сегашна вредност коригирани за исправка на вредноста. Проценетата реална 
вредност на побарувањата по основ на премии, дадени кредити и аванси ја 
претставува наплатливата вредност која што е утврдена со анализа и оценка на 
сервисирањето на долговите како и тековната финансиска состојба и статус на 
должниците.  
 
Објективната вредност по основ на премии, дадени кредити и аванси, како и 
вложувањата во акции и други хартии од вредност е приближна со нивната 
книговодствена вредноста намалена за направената исправка на вредност. 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност за 
неживотно осигурување:  

 
Заеми и 

побарувања 
Чувани-до-

достасаност 
Расположиви за 

продажба 
Останата амортизирана 

набавна вредност 
Вкупна сметковод-

ствена вредност 
Објективна 

вредност 

31 декември 2012       

Финансиски вложувања       

- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување  - 156.412 - - 156.412 156.412 

- Финансиски вложувања расположиви за продажба - - 26.184 - 26.184 26.184 

- Орочени депозити 571.751 - - - 571.751 571.751 

Средства за реосигурување во бруто техничките резерви - - - 9.636 9.636 9.636 

Побарување по основ на осигурување и останати побарувања  207.693 - - - 207.693 207.693 

Останати побарувања 54.779 - - - 54.779 54.779 

Парични средства и парични еквиваленти 36.730 - - - 36.730 36.730 

 870.953 156.412 26.184 9.636 1.063.185 1.063.185 

Бруто технички резерви - - - 552.328 552.328 552.328 

Обврски по основ на реосигурување - - - 2.018 2.018 2.018 

Обврски спрема осигуреници - - - 396 396 396 

Останати обврски - - - 236.227 236.227 236.227 

 - - - 790.969 790.969 790.969 

31 декември 2011       

Финансиски средства       

- Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност - 118.764 - - 118.764 118.764 

 - - 33.967 - 33.967 33.967 

- Орочени депозити 621.993 - - - 621.993 621.993 

Средства од реосигурување - - - 8.105 8.105 8.105 

Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања 615.647 - - - 615.647 615.647 

Останати побарувања 175.594 - - - 175.594 175.594 

Парични средства и паричен еквивалент 82.145 - - - 82.145 82.145 

 1.495.379 118.764 33.967 8.105 1.656.215 1.656.215 

Бруто технички резерви - - - 581.181 581.181 581.181 

Обврски по основ на реосигурување - - - 83.886 83.886 83.886 

Обврски спрема осигуреници - - - 1.631 1.631 1.631 

Останати обврски - - - 610.545 610.545 610.545 

    1.277.243 1.277.243 1.277.243 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна 
вредност за животно осигурување:  

 
Заеми и 

побарувања 
Чувани-до-

достасаност 
Расположиви за 

продажба 

Останата 
амортизирана 

набавна вредност 
Вкупна сметковод-

ствена вредност 
Објективна 

вредност 

31 декември 2012       

Финансиски вложувања       

- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување  - - - - - - 

- Финансиски вложувања расположиви за продажба - - - - - - 

- Орочени депозити 98.000 - - - 98.000 98.000 

Средства за реосигурување во бруто техничките резерви - - - - - - 

Побарување по основ на осигурување и останати побарувања  - - - - - - 

Останати побарувања 4.701 - - - 4.701 4.701 

Парични средства и парични еквиваленти 1.536 - - - 1.536 1.536 

 104.237 - 
- 

- 104.237 104.237 

Бруто технички резерви - - - 70.086 70.086 70.086 

Обврски по основ на реосигурување - - - - - - 

Обврски спрема осигуреници - - - - - - 

Останати обврски - - - 368 368 368 

 - - - 70.454 70.454 70.454 

31 декември 2011       

Финансиски средства       

- Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност - - - - - - 

- Орочени депозити 119.000 - - - 119.000 119.000 

Средства од реосигурување - - - - - - 

Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања - - - - - - 

Останати побарувања 76.139 - - - 76.139 76.139 

Парични средства и паричен еквивалент 3.687 - - - 3.687 3.687 

 198.826 - - - 198.826 198.826 

Бруто технички резерви - - - 96.508 96.508 96.508 

Обврски по основ на реосигурување - - - - - - 

Обврски спрема осигуреници - - - - - - 

Останати обврски - - - 3.021 3.021 3.021 

 - - - 99.529 99.529 99.529 



Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје  
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012           

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено) 
 

  

 

78 

5.      Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
 
5.2.6 Управување со капиталот 

 
Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен 
капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на 
осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи . 
Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем 
еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност 
 
Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се; 
 

 Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската 
регулативата; 

 Да се заштити способноста на Друштвото да обезбеди дивиденда за 
акционерите; 

 Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи 
развојот на друштвото. 

 
Друштвото е во согласност со законската регулатива ако, капиталот e адекватен 
на маргината на солвентност. 
  
Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се 
следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се 
пропишани согласно законската регулатива и истата се известува на тримесечна 
основа. 
 
Сопствените средства на Друштвото се составени од основниот капитал кој 
вклучува: обични и приоритетни акции, резерви на сигурност, ревалоризациони 
резерви и задржана добивка или акумулирана загуба. 
При пресметка на основниот капитал како одбитни ставки се земаат сопствени 
акции,долгорочни нематеријални средства, пренесени непокриени загуби од 
тековната година  и други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги 
прикаже во вонбилансна евиденција.  
 
Согласно законската регулатива акционерскиот капитал на друштвото, треба 
најмалку да биде во висина на гарантниот фонд. Ова не се применува за 
осигурување живот бидејќи друштвото не поседува лиценца за вршење работа 
при осигурување живот, па во полето на гарантниот капитал е претставен 
реалниот капитал за осигурување живот. 
 
Согласно пресметките за маргина на солвентност заклучно со 31 декември 2012, 
минимален капитал кој треба да го поседува Осигурување КЈУБИ Македонија е 
следниот: 
 
Маргина на солвентност 

 2012 2011 

 Осигурување 
неживот 

Осигурување 
жживот 

Осигурување 
неживот 

ООсигурување 
жживот 

Маргина на солвентност 122.312.846 
                        

2.859.118 131.401.936 
                        

3.923.624 
Износ на гарантен капитал 

276.750.000  
        

115.018.108  276.772.500  55.306.000 
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Маргината на солвентност на друштвото за осигурување се пресметува со 
примена на методот - стапка на премија или методот - стапка на штети, во 
зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат. 
 

 Според методот на стапка на премија се зема вкупниот износ на бруто 
полисирани премии за осигурување и реосигурување во последната 
деловна година, се намалува за износот на сторнираните односно 
отпишаните износи на премија во таа деловна година,истиот се множи со 
дадени коефициенти  

 Според методот на стапка на штети вкупниот износ на бруто исплатени 
штети за осигурување и реосигурување во последните три деловни 
години, зголемен за бруто резервите за штети по основ на осигурување и 
реосигурување на крајот на последната деловна година од периодот и 
намален за бруто резервите за штети по основ на осигурување и 
реосигурување на почетокот на тој период, се дели со три, и се множи со 
дадени коефициенти. 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
 
5.2.6 А Потребно ниво на маргина на солвентност за неживотно осигурување 
 

  

Неживотно осигурување 
освен здравствено 

осигурување во МКД  

Тековна 
година 2012 

Претходна 
година 2011 

Бруто полисирана премија 1 688.602.316 744.380.849 

Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 0.18 2 110.700.000 110.709.000 

Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 0.16 3 11.776.371 20.692.936 

Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 18/300 4     

Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 16/300 5     
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или 
[6]=[4] + [5]) 

6 
122.476.371 131.401.936 

Бруто исплатени штети 7 317.446.020 362.430.853 

Нето исплатени штети 8 317.022.181 362.430.853 

Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50. доколку е помал) 9 1.00 1.00 

Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= 
[6]*[9]) 

10 
122.312.846 131.401.936 

Референтен период (во години) 11 3 3 

Бруто исплатени штети во референтниот период 12 1.130.494.175 1.379.824.980 

Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период 13 261.562.419 272.499.745 

Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период 14 261.060.372 323.144.976 

Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11]) 15 376.998.741 443.059.916 

Бруто настанати штети < 7 милиони евра х 0.26 16 98.019.673 111.939.100 

Бруто настанати штети > 7 милиони евра х 0.23 17 - 2.880.731 

Бруто настанати штети < 7 милиони евра х 26/300 18 -  -  

Бруто настанати штети > 7 милиони евра х 23/300 19 -  -  
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20=[16] + [17] или 
[20]=[18] + [19] 

20 
98.019.673 114.819.831 

Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= 
[20]*[9]) 

21 
97.888.801 114.819.831 

Потребно ниво на маргина на солвентност 
([22]=max([10].[21])) 

22 
122.312.846 131.401.936 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
 
5.2.6 Б Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот 
 

  
Класа 

19 во МКД Тековна 
година 2012 

 Класа 19 во 
МКД 

Претходна 
година 
2011 

  

Бруто математичка резерва 1 68.376.460  93.711.627 

Нето математичка резерва 2 68.376.460  93.711.627 

Коефициент 1 ([3]=[2]/[1] или 0.85. доколку е помал) 3 1,00  1,00 

Релевантен фактор  4 4.00%  4% 

Прв резултат  ([5]=[1]*[3]*[4] 5 2.735.058  3.748.465 

Бруто ризичен 
капитал (доколку 
не е негативен 
број) 

ризик од смрт до 3 години 6      
ризик од смрт од 3 до 5 години 7      
ризик од смрт (освен [6] и [7]) 8 14.180.172  20.827.904 
Вкупно ([6]*0.1% + [7]*0.15% + 

[8]*0.3%) 
9 

42.540  62.484 

Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број) 10 14.180.172  20.827.904 
Коефициент 2 ([11]=[10]/([6]+[7]+[8]) или 0.50. доколку е 
помал) 

11 
1,00  1,00 

Втор резултат ( [12]=[9]*[11]) 12 42.540  62.484 
Капитализирани средства 13      
Пресметана маргина на солвентност за 
осигурување на живот 

14 
2.777.599  3.810.949 

 
5.2.6 В Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително 
осигурување на живот 
  

  

Дополнително 
осигурување  

Тековна 
година 
2012 

Претходна 
година 
2011 

Бруто полисирана премија 1 452.886 625.976 

Бруто полисирана премија < 10 милиони евра х 0.18 2 81.519 112.676 

Бруто полисирана премија > 10 милиони евра х 0.16 3 - - 

Вкупен износ од Бруто полисираната премија  ([4]=[2] + [3]) 4 81.519 112.676 

Бруто исплатени штети 5 179.630 269.000 

Нето исплатени штети 6 179.630 269.000 

Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал) 7 1,00 1,00 

Пресметана маргина на солвентност дополнително 
осигурување ([8]=[4]*[7])  81.519 112.676 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 
 
5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските   
 

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос 
на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото, 
односно лимити до кои може да се вложуваат средствата кои служат за 
покривање на техничките/математички резерви. 
 
Друштвото управува со својата финансиска позиција така што балансира со 
квалитетот, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид 
лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да 
се усогласат паричните текови на средствата и обврските. 
 
Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата  со обврските 
согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките 
резерви: 

 
Неживотно осигурување 2012 2011 
   
Средства    
Парични средства во благајна и средства на банкарските 
сметки  (дозволено - 3%) 36.730 82.145 
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ (дозволено - 
80%) 156.412 118.764 
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ 
(дозволено - 80%)                                                    - - 
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ 
(дозволено - 60%) 571.751 621.993 

 764.892 822.902 

Обврски (Технички резерви)   
Бруто резерви по договори за осигурување  552.328 581.181 
Дел за реосигурителот (9.636) (8.105) 

Вкупно нето технички резерви 542.693 573.076 

   
 222.201 249.826 

 
Животно осигурување 2012 2011 
   
Средства    
Парични средства во благајна и средства на банкарските 
сметки  (дозволено - 3%) 1.536 3.687 
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ (дозволено - 
80%) - - 
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ 
(дозволено - 80%)                                                    - - 
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ 
(дозволено - 60%) 98.000 119.000 

 99.536 122.687 

Обврски (Технички резерви)   
Бруто резерви по договори за осигурување  70.086 96.508 
Дел за реосигурителот - - 

Вкупно нето технички резерви 70.086 96.508 

   
 29.450 26.179 
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5.       Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува) 

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, краткорочните 
депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги 
покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или 
другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не 
смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по 
договорите за осигурување. 

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви- 
Неживотно осигурување 

На 31 декември 2012 година краткорочните депозити во банки изнесуваат 60,5% 
(2011: 62%), oдносно МКД 344.551 илјади (2011: МКД 368.794 илјади) се користат 
за покривање на техничките резерви од вкупните средства, додека државните 
записи и државните обврзници изнесуваат 27,5% (2011:20%) односно МКД 156.412 
илјади (2011: МКД 118.763 илјади) од вкупните средства прикажани во табелата 
погоре. Дозволениот законски лимит за пари и парични еквиваленти е 3% кој 
Друштвото заклучно со 31.12.2012 го запазува, (2,9%) односно во износ од МКД 
16.570 илјади (2011: МКД 17.192 илјади односно 2,9%)  кој се однесува за 
покривање на техничките резерви, Останатите средства се користат за покривање 
на капиталот.  

 

Вложување на средствата кои ги покриваат математички резерви- 
Животно осигурување 

 

На 31 декември 2012 година краткорочните депозити во банки изнесуваат 92,7% 
(2011:93,2%) (дозволен законски лимит 60%), додека вложувања во државните 
записи и државните обврзници нема. Дозволениот законски лимит за пари и 
парични еквиваленти е 3%, а друштвото има 1,8% заклучно со 31.12.2012 
(2011:2,5%). 
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6.     Заработена премија (нето приходи од премија) 

 
 2012 

класа на 
осигурување 

бруто 
полисирана 
премија за 
осигурување 

премија 
предадена во 
реосигурување 

промени 
во бруто 
резервата 
за 
преносна 
премија 

промени во 
бруто 
резервата за 
преносна 
премија дел 
за реосигур. 

заработена 
премија 

      
незгода 86.991 2.109 3.389 - 88.271 
моторни 
возила 96.544 2.062 6.833 307 101.622 
воздухоплови - - - - - 
пловни 
објекти - - - - - 
карго 32.786 3.521 (85) (230) 28.950 
имоти од 
пожар 89.750 18.768 1.573 619 73.174 
имоти 
останато 139.613 8.067 4.116 783 136.445 
одговорност 
од употреба 
на моторни 
возила 211.688 33.826 2.606 1.409 181.877 
одговорност 
од употреба 
на 
воздухоплови - - - - - 
одговорност 
од употреба 
на пловни 
објекти 254 - (33) - 221 
Општа 
одговорност 16.718 2.648 (1.144) (605) 12.321 
Гаранции 105 - 3 - 108 
финансиски 
загуби 2.734 - 172 - 2.906 
туристичка 
помош 11.419 333 408 - 11.494 

Вкупно 688.602 71.334 17.838 2.283 637.389 

 
Во вкупниот износ на бруто полисирана премија во износ од МКД илјади 688.602 
е вклучена Бруто полисирана премија за осигурување во износ од МКД 683.113 
илјади и Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија во износ од 
МКД 5.489 илјади. 
. 
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6.       Заработена премија (нето приходи од премија) 
 

  2011 

класа на 
осигурување 

бруто 
полисирана 
премија 

премија 
предадена во 
реосигурување 

промени во 
бруто 
резервата за 
преносна 
премија 

промени 
во бруто 
резервата 
за 
преносна 
премија 
дел за 
реосигуру
вање 

заработена 
премија 

      
незгода 95.301 - 2.342 - 97.643 
моторни возила 109.270 246 4.055 115 113.194 
воздухоплови -  - - - 
пловни објекти - - 22 - 22 
карго 33.589 1.666 981 48 32.952 
имоти од пожар 93.742 8.830 31.413 2.299 118.624 
имоти останато 153.902 9.634 (15.747) 4.076 132.597 
одговорност од 
употреба на 
моторни возила 230.445 527 (1.771) 244 228.391 
одговорност од 
употреба на 
воздухоплови - - - - - 
одговорност од 
употреба на 
пловни објекти 123 - 36 36 195 
Општа 
одговорност 11.998 843 251 256 11.662 
Гаранции 126 - 3 - 129 
финансиски 
загуби 3.321 - 28 - 3.349 
туристичка 
помош 12.564 - 781 - 13.345 

Вкупно 744.381 21.746 22.394 7.074 752.103 

 
Во вкупниот износ на бруто полисирана премија во износ од МКД илјади 744.381, 
е вклучена Бруто полисирана премија за осигурување во износ од МКД 742.194 
илјади и Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија во износ од 
МКД 2.187 илјади. 

 
7. Останати осигурително технички приходи намалени за реосигурување 

 
 2012 2011 
Наплатени отпишани побарувања 10.778 14.366 
Pриходи од гарантен фонд за регреси 7.247 2.582 
Pриходи од гарантен фонд за непознато и 
неосигурано возило - - 
Nадомест за исплатени штети 5.237 4.729 
Pреносна премија во бонуси 5.408 5.595 
Oстанато(регреси од претходни години) 1.381 2.717 

Вкупно 30.051 29.989 
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8. Oстанати приходи 
 
   
Останати приходи 2012 2011 
Наплатени судски трошоци 1.932 6.784 
Приходи од закупнина 6.185 5.864 
Приходи за спроведување на  
осигурување 1.637 2.293 
Приходи од ИТ услуги 4.226 - 
Приходи од продажба на недвижности - 3.309 
Наплатени вонредни приходи - 3.241 
Провизија по основ на договор со Харис и 
Диксон - - 
Приходи по основ пенали - 320 
Prihodi po osnov na otpis na obvrski 
dobavuva~i za provizija 65.143 - 
Останато 955 1.750 

Вкупно 80.078 23.561 

 
9. Настанати штети 

 
 2012  2011 

 Бруто 
исплатени 
штети 

Промени 
во бруто 
резервите 
за штети 

Бруто 
исплатени 
штети 

Промени во 
бруто 
резервите за 
штети 

незгода 45.371 (1.287) 59.464 5.200 
моторни возила 67.005 (4.400) 66.890 8.040 
воздухоплови - - - - 
пловни објекти - - - (2) 
карго 1.008 (597) 1.664 (1.923) 
имоти од пожар 11.655 (1.500) 23.099 (4.680) 
имоти останато 54.203 7.361 59.296 1.159 
одговорност од 
употреба на моторни 
возила 134.512 (11.137) 146.895 27.513 
одговорност од 
употреба на 
воздухоплови - - - - 
одговорност од 
употреба на пловни 
објекти - - - (6) 
Општа одговорност 501 (413) 680 1.098 
Гаранции - 1.079 - (4) 
финансиски загуби 446 (69) 193 (77) 
туристичка помош 2.745 (52) 4.250 124 
Штети од активно 
реосигурување   - (84) 

Вкупно 317.446 (11.015) 362.431 36.358 

Намалување за 
приход од регреси (11.568)  (22.986)  

Бруто исплатени 
штети дел за 
реосигурување 328  -  

Нето трошоци за 
штети 295.191  375.803  
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9. Настанати штети (продолжува ) 
 
Податоци за коефициент на штети .коефициент на трошоци и комбиниран 
коефициент –неживот 

 
 
10. Нето трошоци за спроведување на осигурувањето  

 

 
2012 2011 

Провизија за брокери 21.842 23.561 
Провизија агенции за застапување 40.152 28.798 
Провизија за реосигурување 831 - 
Плати агенти 66.315 51.290 
Маркетинг 5.950 10.213 
Плати администрации 94.465 134.623 
Останати примања на вработени 7.661 14.173 
Примања на членови на орган на 
управување 4.287 4.253 
Потрошена топлотна и ел.енергија 24.753 22.464 
Поштенски трошоци 3.471 4.037 
Мобилна телефонија и интернет 4.738 5.187 
Комунални трошоци 2.141 2.859 
Тековно и инвестиционо одржување 14.675 16.503 
Обезбедување 5.407 5.536 
Административни судски трошоци 1.465 3.616 
Премија за осигурување 3.786 3.940 
Амортизација 15.342 17.523 

Останати административни трошоци 21.229 22.984 

Вкупно 338.510 371.560 

  

 2012 Коефициент 2011 Коефициент 

Класа на 
осигурување 

Штети Трошоци Комбиниран  Штети Трошоци Комбиниран  

Незгода 50% 54% 104% 66% 58% 124% 
Каско 58% 49% 107% 66% 55% 121% 
Карго 1% 59% 60% 1% 53% 52% 
имоти пожар 14% 66% 80% 16% 63% 79% 
Имоти останато 45% 60% 105% 45% 62% 107% 
Авто 
одговорност 64% 65% 129% 66% 52% 118% 
Одговорност 
пловни објекти 0% 55% 55% 17% - 17% 
Општа 
одговорност 1% 78% 79% 13% 92% 105% 
Гаранции 1004% 45% 1049% 3% 43% 40% 
Финансиска 
загуба 13% 66% 79% 3% 58% 62% 
Туристичка 
помош 23% 69% 92% 33% 80% 112% 

Вкупно 46% 60% 106% 50% 56% 106% 
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11. Останати осигурително технички трошоци 

 
 2012 2011 
Трошоци за исплата на штети за непознати и 
неосигурани возила 7.057 8.713 
Противпожарен придонес 7.070 8.994 
Придонес за здравство 2.040 1.158 
Трошоци за супервизорски орган 6.613 7.335 
Финансирање на Национално биро 1.831 1.981 
Останато 825 1.187 

Вкупно 25.436 29.368 

 
12. Останати расходи вклучувајќи вредносни усогласувања 

 
 2012 2011 
Отпис на регресни побарувања - 17.489 
Отпис на услужно исплатени штети 1.429 15.975 
Вредносно усогласување на регресни 
побарувања 26.703 13.511 
Вредносно усогласување на останати 
побарувања 53 7.094 
Вредносно усогласување и отпис на 
побарувања по основ закуп 214 2.945 
Отпис на побарувања од KJUBI 111.519 - 
Обврска по основ на регреси 8.079 - 
Останати расходи 33.332 42.730 

Вкупно 181.329 99.744 

   
   

 
13. Данок на добивка односно загуба 

 
 2012 2011 
Тековен данок/ признаен во биланс на успех 12.663 5.719 

Вкупно 
12.663 5.719 

   
 
Усогласување со применетата даночна стапка 
 
 2012 2011 
 Живот Неживот Живот Неживот 
Добивка пред оданочување - - - - 
Загуба пред оданочување 65.675 152.357 1.579 64.411 

Данок пресметан по даночна 
стапка 6.514 12.663   
Расходи непризнаени за 
даночни цели 65.143 126.635 - 51.194 
Даночен кредит - - - - 

Данок на добивка односно 
загуба 6.514 12.663 - 5.719 
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13.      Данок на добивка односно загуба (продолжува) 

 
Даночните власти можат во период од 5 до 10 години од датумот на поднесениот 
даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни 
обврски и казни. Раководството нема сознанија за околности кои би можеле да 
доведат до значајни материјални обврски во контекст на горенаведеното. 
 

14. Вложувања во нематеријални средства 
 

 2012 2011 
На 01.Јануари   
Набавна вредност 15.104 14.788 
Акумулирана амортизација (14.308) (13.561) 
Нето книговодствена вредност 
Година завршена на 31.Декември 796 1.227 
Почетна нето книговодствена вредност 796 1.227 
Зголемување 20 316 
Амортизација 415 (747) 
Нето книговодствена вредност на 31.Декември   
Набавна вредност 15.124 15.104 
Акумулирана амортизација (14.723) (14.308) 

Нето книговодствена вредност 401 796 

 
 
15. Вложувања во недвижности 

 
 
 2012 2011 
На 1 јануари   
    
Набавна вредност 879.184 893.814 
Акумулирана амортизација (241.099) (225.404) 

   
Нето книговодствена вредност 638.085 668.410 

Година завршена на 31 декември   
   
Почетна нето книговодствена вредност  638.085 668.410 
Зголемување 5.353 7.127 
Отуѓувања и отписи (4.191) (16.486) 
Пренос од  материјални вложувања  - 1.916 
Амортизација (22.778) (22.882) 

   
Крајна нето книговодствена вредност  616.469 638.085 

   
На 31 декември   
Набавна вредност 880.346 879.184 
Акумулирана амортизација (263.877) (241.099) 

   

Нето книговодствена вредност 616.469 638.085 
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во билансот на состојба на позиција градежни објекти. 
**Позициите  компјутери,мебел и опрема ,моторни возила и инвестиции во тек на опрема се содржзани во билансот на состојба на позиција опрема. 
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16.     Материјални вложувања 
 

 
Градежни 

објекти Компјутери 
Мебел и 
опрема 

Моторни 
возила 

Инвестиции во тек 
градежи 

Инвестиции во тек 
опрема 

Останато Вкупно 

         

Состојба на 1 Јануари 2011         
Набавна вредност 318.737 66.476 206.425 16.313 1.247 475 1.426 611.099 

Акумулирана амортизација 99.702 58.879 197.911 10.689       367.181 

         

Нето книговодствена вредност  219.0345 7.597 8.514 5.624 1.247 475 1.426 243.918 

Година завршена на 31 декември 2011      
 

  

Почетна нето книговодствена вредност     219.035  7597 8.514 5.624 1.247 475 1.426 243.918 
Зголемување 1.328 1.317 1.311 1.651 4.799 4.734 172 15.313 
Пренос од инвестиции во тек (1.916) - - - (3.903) (4.614) - (10.433) 

Пренос од вложувања во недвижнини (4.700) - - - - - - (4.700) 
Расходувања и отуѓувања   (2)                -    - - - - (2) 
Амортизација (7.761) (3.459) (1.799) (2.586) - - - (15.605) 

Нето книговодствена вредност На 31 
декември 2011 205.986 5.454 8.025 4.689 2.143 596 1.598 228.491 

         
Набавна вредност 309.796 67.644 197.220 14.190 2.143 596 1.598 593.186 
Акумулирана амортизација 103.810 62.190 189.195 9.500 - - - 364.695 

Нето книговодствена вредност на 31 
Декември 2011 205.986 5.454 8.025 4.689 2.143 596 1.598 228.491 

         

Почетна нето книговодствена вредност    205.986  5.454 8.025 4.690 2.143 596 1.598 228.491 

Зголемување 1.914 1.436 63 371 - 711 - 4.495 

Пренос од вложувања во недвижнини - - - - - - - - 

Расходувања и отуѓувања - - - - (1.982) - - (1.982)) 

Корекција   -                -    - - - - - 
Амортизација (7.774) (2.986) (1.937) (2.230) - - - (14.927) 

Крајна нето книговодствена вредност На 
31 декември 2012 200.126 3.904 6.150 2.831 161 1.307 1.598 216.077 

Набавна вредност 311.710 69.080 187.173 12.255 161. 1.307 1.598 583.284 
Акумулирана амортизација 111.584 65.176 181.023 9.424 - - - 367.206 

Нето книговодствена вредност 200.126 3.904 6.150 2.831 161 1.307 1.598 216.077 
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17. Останати финансиски вложувања 

 
 2012 2011 
Финансиски вложувања кои се чуваат до 
достасување 156.412 118.764 
Депозити 571.751 621.993 
Финансиски вложувања расположиви за 
продажба 
-претпријатија 183.824 202.625 
Банки 70.570 68.626 
Останати институции 57.033 57.033 

Вкупно 1.039.590 1.069.041 

Исправка на вредност (285.279) (294.317) 

Нето 754.311 774.724 

  
Депозитите во неживот со рок на доспевање до 91 дена во износ од МКД 310.200 
илјади со каматна стапка  од 3,50% до 3,65% депозити до една година  во износ 
МКД 258.000 илјади со каматни стапки од 4,5% на годишно ниво и депозити 
орочени за два дена во износ МКД 3.551 илјади со каматна стапка од 0,6%.  
 

18.    Побарувања од непосредни работи на осигурување 
 
 2012 2011 
   
Побарувања од осигуреници 879.386 894.941 
Останати побарувања од непосредни работи на 
осигурување 141.977 143.883 

Вкупно 1.021.363 1.038.824 

Исправка на вредност (834.884) (710.088) 

Нето побарувања 186.479 328.736 

 
19. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување  

 
 2012 2011 
   
Побарувања по основ на регрес 43.511 42.785 

Побарувања по основ на услужно исплатени 
штети 

20.271 17.737 

Побарувања од Национално биро 7.615 6.652 

Побарувања од Кјуби Reinsurance ltd. - 5.148 

Побарувања по основ штети 5.157 5.589 

Побарувања за дадени аванси 5.415 5.416 

Вкупно побарувања 81.969 83.327 

Исправка на вредност (45.272) (25.527) 

Нето вредност на побарувања 36.697 57.800 
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20.  Побарувања по основ финансиски вложувања 

 
 
 

21. Останати побарувања 

 
 

Износот од МКД 111.519 илјади (2011 МКД 93.399 илјади) претставува побарување 
од QBE Insurance International што се однесува на понудените опциони права на 
вработените на QBE Македонија во текот од 2002 до 2012 година  исплатени од 
страна на QBE Македонија во име и за сметка на QBE Insurance International.За 
истите во 2012 год  согласно порамнување на меѓусебните побарувања и обврски 
со матичната компанија QBE Македонија направи исправка на вреднос во вкупен 
износ од МКД 111.519 илјади . 

 

 2012 2011 
   
Побарувања од камата 777 986 
Побарување на закуп 17.435 21.661 
побарувања од тргување со хартии од вредност 1.588 1.237 

Вкупно  19.800 23.884 

Исправка на вредност (2.762) (2.944) 

Нето вредност на побарувања 17.038 20.940 

 2012 2011 
   
Побарувања од вработени 871 1.322 
Побарувања од Кјуби  111.519 92.399 
Останати pобарувања - dopolnitelna nezgoda 158 2.813 
Побарувања од kupuva~i - ostanato 15 - 
Останати побарувања - 320 

Вкупно 112.563 96.854 

Исправка на вредност  (111.519) - 

Нето вредност на побарувања 1.044 96.854 
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22.     Парични средства и останати парични еквиваленти 
 

 2012 2011 
Парични средства во благајна   
- во денари 46 33 
- во девизи   
Жиро сметка  33.884 51.578 
-во денари   
- во девизи 2.800 30.534 

Вкупно 36.730 82.145 

 
23.    Технички резерви 
 

 2012 2011 
Бруто резерва за преносна премија 289.004 306.841 
Резервации за настанати пријавени штети 159.201 161.619 
Резервации за не настанати непријавени штети 101.060 109.525 
Резерви за бонуси и попусти 1.762 1.840 
Останати технички резерви 1.301 1.356 

Бруто технички резерви 552.328 581.181 

   
   

 
24.     Останати обврски  
 

 2012 2011 
Примени аванси по основ осигурување 8.853 10.112 
Провизии на агенти 5.360 4.166 
Обврски спрема Кјуби  196.188 493.933 
Обврски за придонеси и членарини 1.879 1.874 
Обврски кон Национално биро 483 308 
Добавувачи за материјални вложувања 1.307 2.992 
Добавувачи за обртни средства 8.029 9.298 
Обврски спрема вработени 8.412 11.235 
придонеси и даноци по основ плата 4.001 4.452 
Обврски кон осигурување живот 1.715 72.175 
   

Вкупно 236.227 610.545 

 
 

25.     Пасивни временски разграничувања 
 
 2012 2011 
   

Пресметани обврски за реосигурување 59.942 60.544 
Пресметани провизии 3.737 2.506 
Обврски за противпожарен придонес 11.159 4.091 
Останато 15.132 - 

Вкупно 
89.970 67.141 
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26. Капитал и резерви 
 

Акционерски капитал  
 

Во број на акции 2012 2011 
   
На 1 јануари - целосно платени 717.462 717.462 
Издадени во текот на годината - - 

На 31 декември - целосно платени 717.462 717.462 

 
На 31 декември 2012 година одобрениот акционерски капитал се состои од  
636,645 (2011: 636,645) обични акции со номинална вредност од ЕУР 51.13 по 
акција и 80.817 приоритетни партиципативни акции без право на глас со 
номинална вредност од ЕУР 51.13.  Имателите на обични акции имаат право на 
дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на 
Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на 
сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно 
ликвидационата маса. 
 
Акционерската структура на Друштвото е: 
 

 
% од акциите со право на 

глас 

QBE Reinsurnace (Europe) Limited 73,51% 

Останати правни и физички лица 26,49% 

 
Дивиденди 
 
По денот на изготвување на билансот на состојба нема дивиденди предложени 
од Управниот одбор на Друштвото.  

 
 
27.     Административни трошоци-живот 
 

 2012 2011 
Трошоци за банкарски услуги 66 61 
Трошоци за спроведување на осигурување 1.638 2.294 

Вкупно 1.704 2.355 

 
28.    Останати побарувања- живот 

 
 2012 2011 
   
Побарувања за дадени аванси за штети 4.566 4.794 
Побарувања од придружни ентитети -погрешна 
дознака - 1.364 
Побарувања од неживот 135 69.981 

Вкупно 4.701 76.139 
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29.    Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (живот) 
 

Во текот на 2012 год Друштвото изврши анализа на побарувањата во живот од 
неживот. Поради нивната природа и застареност (истите се со потекло од  пред 
2005 година ) донесе одлука за отпис на истите. Отписот се рефлектира и 
вотрошоците во живот  во износ од МКД 65.389 илјади и како непризнат даночен 
трошок е основица за данок на добивка во  осигурување живот . 
 

30.    Вонбиланска евиденција -пасива 
 
 Согласно усвоеното Упатство за евидентирање на работењето  помеѓу 

Националното биро и осигурителните друштва во 2012 год Друштвото 
вонбилансно евидентира резервација за пријавени штети по основ на непознати 
и неосигурани моторни возила во износ од  МКД 17.097 илјади. 
 
 

31. Трансакции со поврзани лица  

 

Матично и основно матично друштво 

 
Друштвото е во доминантна сопственост на QBE Reinsurnace (Europe) Limited. 
 
Трансакции со Матичното друштво 
 
Состојбата на крајот на годината со Матичното друштво биле како што следи: 
 

 
 2012 2011 
   

Побарувања по основ на осигурување и 
останати побарувања - 103.453 
Обврски по основ на реосигурување 50.444 366.369 
Останати обврски 144.563 189.710 

 195.007 452.626 

   
 
Во текот на 2012 година Осигурување QBE Македонија направи усогласување на 
побарувањата и обврските со Матичното друштво , при што изврши пребивање 
на побарувањата со дел од обврските и на дел од обврските изврши плаќање. 
 
Трансакциите со QBE Reinsurnace (Europe) Limited во текот на годината биле како 
што следи: 
 2012 2011 
   
Обврски по основ на реосигурување 123.943 28.575 
Приходи од провизии и надомести 424 - 

 123.519    28.575 
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Трансакции со клучниот менаџерски персонал  
 
Вкупните надомести на Одбор на директори на Друштвото, вклучени во 
Административни трошоци се како што следува: 
 
 2012 2011 
   
Краткорочни користи за вработените 4.287 4.253 

 4.287 4.253 

 
 

32. Превземени и потенцијални обврски 
 

Судски спорови 
 
Во рамките тековните активности, постои можност да се добијат тужби против 
Друштвото. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни 
консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема да 
предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена резервација во 
финансиските извештаи. 

 
33. Настани после завршната сметка 

 
По денот на составување на завршната сметка не се случиле настани од 
материјално значење, а кои имаат влијание на финансиските извештаи за 
годината која завршува на 31 декември 2012. 
 
Годишната сметка на Друштвото за 2012 год беше усвоена  на ден 27.02.2013 год 
од страна на Одборот на директори. Од страна на VIG (Vienna Insurance Group 
AG Wiener Versicherung Gruppe ) на ден 01.03.2013 год во Сл.весник на РМ бр 33 
објавена е понуда за откуп на сите акции издадени од страна на Друштвото. По 
истекот на рокот предвиден во понудата од страна на Комисијата за хартии од 
вредност (на седница одржана на 29.03.2013 година) донесено е решение со кое 
понудата за откуп е утврдена како успешна, (VIG откупи 92,9% од акциите со 
право на глас во Друштвото) Согласно одредбите од Законот за превземање на 
акционерски друштва и одредбите од Законот за хартии од вредност ,по исплата 
на средствата за продадените акции следува упис на VIG како нов акционер во 
акционеската нига на Друштвото која се води во Централниот регистар. 
 
Во однос на постапката за превземање на Друштвото, Одборот на дирекори ги 
превзема сите обврзувачки дејствија. 
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