ЗАПИСНИК
од 16 седница на Надзорниот одбор на
Акционерското друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншурeнс Груп,
во месец март 2016 година
без да се одржи седницата
та

Записник
од 16та седница на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за осигурување и
реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

Свикувањето и одржувањето на седницата на Надзорниот одбор на Друштвото се
спроведе во согласност со член 358 став 1 од Законот за трговските друштва како и
членот 6 став 6 од Статутот на Друштвото и членот 6 став 6.4 од Правилникот за работа
на Надзорниот одбор.
Записникот го изготви Претседателот на Надзорниот одбор.

Точка 1) од Дневниот ред:
Усвојување на одлуки без да се одржи седница на Надзорен одбор и усвојување на
дневен ред на седницата
__________________________________________________________________________
Согласно на повикот за свикување на седница на Надзорниот одбор на Друштвото
што се достави до сите членови на Надзорниот одбор и по гласањето на сите членови по
однос на предметната точка, Претседателот на Надзорниот одбор на Друштвото
констатираше дека е донесена следната:
ОДЛУКА
за усвојување на одлуки без да се одржи седница на Надзорен одбор и усвојување
на дневен ред на седницата
1. Членовите на Надзорниот одбор на Друштвото донесоа одлука за усвојување на
одлуки без да се одржи седница согласно член 358 од Законот за трговски
друштва како и член 32 став 6 од Статутот на Друштвото.
2. Членовите на Надзорниот одбор на Друштвото го усвоија следниов дневен ред:
а)

Донесување на одлука за усвојување на актуарскиот извештај за деловната
2015 година и усвојување на извештајот за извршена ревизија на годишната
сметка и на финансиските извештаи од страна на овластениот ревизор за
деловната 2015 година;

б)

Донесување на одлука за распределба на добивката за деловната 2015
година;

в)

Исплата на дивиденда;

г)

Утврдување на дивиденден календар;

д)

Концепт за управување со ризик и Програма за работа на предложениот
член на орган на управување.

Точка 2) од Дневниот ред:
Усвојување на актуарскиот извештај за деловната 2015 година и усвојување на
извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи
од страна на овластениот ревизор за деловната 2015 година
__________________________________________________________________________
Согласно на повикот за свикување на седница на Надзорниот одбор на Друштвото
што се достави до сите членови на Надзорниот одбор и по гласањето на сите членови по
однос на предметната точка, Претседателот на Надзорниот одбор на Друштвото
констатираше дека е донесена следната:
ОДЛУКА
за усвојување на актуарскиот извештај за деловната 2015 година и усвојување на
извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи
од страна на овластениот ревизор за деловната 2015 година
1. Се усвојува извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и на финансиските

извештаи од страна на овластениот ревизор КПМГ Македонија ДОО Скопје за
деловната 2015 година којшто претставува составен дел на оваа одлука.
2. Се усвојува Годишната сметка на Друштвото за деловната 2015 година и се утврдува

дека врз основа на билансот на сеопфатната добивка согласно на годишната сметка
на Друштвото, во деловната 2015 година се остварени следните финансиски
резултати:
МКД
- вкупно приходи

1.010.066.381,00

- вкупно расходи

742.437.924,00

- добивка пред оданочување

267.628.457,00

3. По пресметаниот данок на добивка за деловната 2014 година, утврдено е:

МКД
- Данок на добивка
- Вкупна добивка по оданочување

27.720.479,00
239.907.978,00

4. Со оглед на тоа што е остварена добивка согласно Годишната сметка на Друштвото

за 2015 година, Надзорниот одбор на Друштвото предлага да се пристапи кон

распределба на добивката во согласност со одредбите од Законот за трговските
друштва и Законот за супервизија во осигурувањето.
5. Надзорниот одбор на Друштвото ги разгледа годишната сметка и годишниот извештај

за работата на Друштвото за деловната 2015 година и утврди дека истите ја
покажуваат вистинската состојба на резултатите од работењето на Друштвото за
деловната 2015 година.
6. Оваа одлука ќе се достави до Собранието на Друштвото со цел разгледување и

усвојување на одлуката.
7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Точка 3) од Дневниот ред:
Распределба на добивката за деловната 2015 година
__________________________________________________________________________
Согласно на повикот за свикување на седница на Надзорниот одбор на Друштвото
што се достави до сите членови на Надзорниот одбор и по гласањето на сите членови по
однос на предметната точка, Претседателот на Надзорниот одбор на Друштвото
констатираше дека е донесена следната:
ОДЛУКА
за распределба на добивката за деловната 2015 година
1. Нето добивка остварена со годишната сметка за деловната 2015 година изнесува

239.907.978,00 денари.
2. Надзорниот одбор на Друштвото предлага нето добивката во износ од 239.907.978,00

денари да се распореди на следниов начин:
- Резерви на сигурност

79.969.326,00 денари

- Дивиденда

145.337.324,00 денари

- Вложувања

14.601.328,00 денари

3. Друштвото не ја распредели нето добивката остварена со годишната сметка за

деловната 2014 година во износ од 40.678.836,00 денари.
4. Надзорниот одбор на Друштвото предлага нето добивката остварена со годишната

сметка за деловната 2014 година да се распореди на следниов начин:
- Дивиденда

23.291.998,00 денари

- Нераспределена добивка

17.386.838,00 денари

5. Друштвото не ја распредели нето добивката остварена со годишната сметка за

деловната 2013 година во износ од 23.089.607,00 денари.
6. Надзорниот одбор на Друштвото предлага нето добивката остварена со годишната

сметка за деловната 2013 година да се распореди на следниов начин:
- Дивиденда

20.780.646,00 денари

- Данок на добивка

2.308.961,00 денари

7. Оваа одлука ќе се достави до Собранието на Друштвото со цел разгледување и

усвојување на одлуката.
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Точка 4) од Дневниот ред:
Исплата на дивиденда
__________________________________________________________________________
Согласно на повикот за свикување на седница на Надзорниот одбор на Друштвото
што се достави до сите членови на Надзорниот одбор и по гласањето на сите членови по
однос на предметната точка, Претседателот на Надзорниот одбор на Друштвото
констатираше дека е донесена следната:
ОДЛУКА
за исплата на дивиденда
1. Друштвото

на акционерите ќе им исплати дивиденда во вкупен износ од

189.409.968,00 денари на следниов начин:
Добивка остварена со годишна сметка за деловната 2015
година
Нераспределена добивка остварена со годишна сметка за
деловната 2014 година
Нераспределена добивка остварена со годишна сметка за
деловната 2013 година
Вкупно дивиденда

145.337.324,00 денари
23.291.998,00 денари
20.780.646,00 денари
189.409.968,00 денари

2. Износот на дивиденда за употреба и распоредување на добивката изнесува за една

обична акција 264,00 денари, односно 21,32% од номиналната вредност на една
акција од 20,084 евра. Пресметувањето на износот на дивидена се врши на следниов
начин:

Дивиденда
од
добивка
остварена со годишна сметка
за деловната 2015 година
Дивиденда
од
добивка
остварена со годишна сметка
за деловната 2014 година
Дивиденда
од
добивка
остварена со годишна сметка
за деловната 2013 година
Вкупно дивиденда

202,57
денари
обична акција

за

една

32,47 денари за една обична
акција
28,96 денари за една обична
акција
264,00 денари за една обична
акција

16,36%
од
вредност на
20,084 евра
2,62%
од
вредност на
20,084 евра
2,34%
од
вредност на
20,084 евра
21,32%
од
вредност на
20,084 евра

номиналната
една акција од
номиналната
една акција од
номиналната
една акција од
номиналната
една акција од

4. Друштвото ќе ги извести акционерите за предложената исплата на дивиденда во

согласност со одредбите од Законот за трговски друштва и Правилникот за работа на
Македонската берза за хартии од вредност.
5. Исплатата на дивиденда ќе биде во готовина.
6. Оваа одлука ќе се достави до Собранието на Друштвото со цел разгледување и

усвојување на одлуката.
7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Точка 5) од Дневниот ред:
Утврдување на дивиденден календар
__________________________________________________________________________
Согласно на повикот за свикување на седница на Надзорниот одбор на Друштвото
што се достави до сите членови на Надзорниот одбор и по гласањето на сите членови по
однос на предметната точка, Претседателот на Надзорниот одбор на Друштвото
констатираше дека е донесена следната:

ОДЛУКА
за утврдување на дивиденден календар
1. Друштвото

на акционерите ќе им исплати дивиденда во вкупен износ од

189.409.968,00 денари во согласност со Законот за трговските друштва.
2. Се утврдува следниот дивиденден календар:


датум на евиденција според кој ќе се одредели листата на акционери кои
имаат право на дивиденда за 2015 година, ќе биде 13.5.2016 година;



последен ден на тргување со право на дивиденда ќе биде 10.5.2016 година;



прв дена на тргување без право на дивиденда ќе биде 11.5.2016 година;



краен ден на исплата на дивиденда ќе биде 30.9.2016 година.

3. Исплатата на дивиденда ќе се оствари во рокови и на начин предвидени во Законот за

трговските друштва.
4. Исплатата на дивиденда ќе биде во готовина.
5. Оваа одлука како предлог одлука ќе се достави до Собранието на Друштвото со цел

разгледување и усвојување на одлуката.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Точка 6) од Дневниот ред:
Усвојување на Концептот за управување со ризик и Програмата за работа на
предложениот член на органот на управување
Согласно на повикот за свикување на седница на Надзорниот одбор на Друштвото
што се достави до сите членови на Надзорниот одбор и по гласањето на сите членови по
однос на предметната точка, Претседателот на Надзорниот одбор на Друштвото
констатираше дека е донесена следната:
ОДЛУКА
за усвојување на Концептот за управување со ризик и Програмата за работа на
предложениот член на органот на управување
1. Се усвои Концептот за управување со ризик и програмата за работа на предложениот

член на органот на управување за господинот Бошко Андов, член на Управниот одбор
на Друштвото.
2. Се усвои Концептот за управување со ризик и програмата за работа на предложениот

член на органот на управување за господинот Ристо Секуловски, член на Управниот
одбор на Друштвото.
3. Се усвои Концептот за управување со ризик и програмата за работа на предложениот

член на органот на управување за госпоѓа Весна Ѓорчева, член на Управниот одбор на
Друштвото.
4. Концептот за управување со ризик и програмата за работа на предложениот член на

органот на управување од горенаведениот став 1, точка 2 и 3 претставуваат составен
дел на оваа Одлука.
5. Концептот за управување со ризик и програмата за работа на предложениот член на

органот на управување од горенаведениот став 1, точка 2 и 3 ќе се достават до
Агенцијата за супервизија на осигурувањето заради добивање на согласност за
функцијата „член на Управен одбор на Друштвото.“
6. Оваа одлука стапува на сила по уписот на промената на системот на управување на

Друштвото во Трговскиот регистар.

Петер Франц Хоефингер (своерачен потпис)
Претседател на Надзорен одбор

Тврдам дека правилно и точно го извршив
преводот од англиски на македонски јазик.
Мирјана Кочоска-Стојановиќ
Овластен судски преведувач
1.4.2016 година

Hereby I do confirm that the translation from English
into Macedonian language is true and faithful to
original.
In witness whereof I hereunto set my hand and affix my
st
seal this 1 day of April in the Year Two Thousand and
Sixteen.
Mirjana Kocoska – Stojanovic
Court Authorized Translator

So cel odobruvawe na rabotata na Nadzorniot odbor na Dru{tvoto od strana na Sobranieto na
Dru{tvoto soglasno ~len 384 stav 2 to~ka 3 i to~ka 5 od Zakonot za trgovskite dru{tva,
Nadzorniot odbor na Dru{tvoto do Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo za osiguruvawe i
reosiguruvawe MAKEDONIJA Skopje - Viena In{urens Grup go podnesuva sledniot:

IZVE[TAJ
za raboteweto na Nadzorniot odbor na Dru{tvoto za delovnata 2015 godina

1. OP[TI INFORMACII
Nadzorniot odbor na Akcionerskoto dru{tvo za osiguruvawe i reosiguruvawe MAKEDONIJA
Skopje - Viena In{urens Grup (vo ponatamo{en tekst: Dru{tvoto) vo tekot na delovnata 2015
godina, gi prezema site dejstvija i aktivnosti za efektivno i efikasno izvr{uvawe na nadzor
nad raboteweto na Dru{tvoto i ostvaruvawe na svoite prava i obvrski soglasno Zakonot za
trgovskite dru{tva i Zakonot za supervizija na osiguruvawe.
Soglasno na odredbite od Zakonot za trgovskite dru{tva, Zakonot za supervizija na
osiguruvaweto i Statutot na Dru{tvoto, i odlukata donesena od strana na Sobranieto na
Dru{tvoto, Nadzorniot odbor be{e sostaven od 5 (pet) ~lena.
Nadzorniot odbor go so~inuvaat:
1.
2.
3.
4.
5.

g-din Peter Franc Hoefinger, kako Pretsedatel na Nadzorniot odbor,
g-din Mihael Hak, nezavisen ~len na Nadzorniot odbor,
g-din Reinhard Gojer, nezavisen ~len na Nadzorniot odbor,
g-din Andreja Josifovski, ~len na Nadzorniot odbor;
g-din Rumen Ivanov Jan~ev, ~len na Nadzorniot odbor.

Nadzorniot odbor na Dru{tvoto vo tekot na delovnata 2015 godina odr`a vkupno 5 (pet)
sednici na koi bea razgleduvani i doneseni odluki soglasno negovite nadle`nosti utvrdeni
vo Statutot na Dru{tvoto i Pravilnikot za rabota na Nadzorniot odbor.
2. IZVR[UVAWE NA FUNKCIJATA NA NADZORNIOT ODBOR
Soglasno na odredbite od Zakonot za trgovskite dru{tva, Zakon za supervizija na osiguruvawe,
kako i ovlastuvawata koi im se dadeni so Statutot na Dru{tvoto i Pravilnikot za rabotata na
Nadzorniot odbor, a zaradi ostvaruvawe na celta na nadzor, Nadzorniot odbor gi prezema site
aktivnosti vo vrska so:
 nadzor nad upravuvaweto na Dru{tvoto,
 odobruvawe na opredeleni odluki na Upravniot odbor po odnos na delovnata politika
i finansiskite planovi na Dru{tvoto;
 zastapuvawe na Dru{tvoto sprema ~lenovite na Upravniot odbor;
 objektivno i profesionalno funkcionirawe na sistemot za vnatre{na revizija na
Dru{tvoto;
 razgleduvawe na naodite i re{enijata na Agencijata za supervizija na osiguruvawe;
 za{tita na akcionerskiot kapital.

Vo ramkite na svoite ovlastuvawa utvrdeni vo pozitivnite propisi, Statutot na Dru{tvoto i
Pravilnikot za rabotata na Nadzorniot odbor, Nadzorniot odbor prezema aktivnosti so cel
izvr{uvawe na nadzor, pred se preku donesenuvawe na odluki i akti so koi se odobruvaat
delovnite politiki i strategii vo osiguritelnoto rabotewe, a zaradi usoglasuvawe na
raboteweto na Du{tvoto so pozitivnite zakonski propisi.
Pri doneseuvaweto na odlukite soodvetno be{e primenuvan Zakonot za trgovskite dru{tva i
Pravilnikot za rabota na Nadzorniot odbor. Za site sostanoci koi gi odr`a Nadzorniot odbor
vo tekot na delovnata 2013 godina sostaveni so soodvetni zapisnici koi se potpi{ani od site
~lenovi. Osiguruvawe MAKEDONIJA a.d. Skopje - Viena In{urens Grup smeta deka raboteweto
na Nadzorniot odbor pretstavuva eden kontinuiran proces koj{to gi sledi promenite na
uslovite I tekovnite trendovi I soodvetno reagira so cel postojano podobruvawe i razvivawe
vo interes na akcionerite I na site drugi zainteresirani strani.
Pri doneseuvaweto na odlukite soodvetno be{e primenuvan Zakonot za trgovskite dru{tva i
Pravilnikot za rabota na Nadzorniot odbor. Za site sostanoci koi gi odr`a Nadzorniot odbor
vo tekot na delovnata 2015 godina sostaveni so soodvetni zapisnici koi se potpi{ani od site
~lenovi.
Site odluki koi se usvoeni od strana na Nadzorniot odbor, kako i celokupnata dokumentacija
koja se odnesuva na istite mo`at da se poglednat vo sedi{teto na Dru{tvoto, odnosno vo
Generalnata direkcija na Dru{tvoto na ul. 11 Oktomvri br.25 vo Skopje.

3. IZVE[TAJ ZA RABOTEWETO
Kako {to e ve}e spomenato, vo tekot na delovnata 2015 godina, Nadzorniot odbor na Dru{tvoto
odr`a 5 (pet) sednici na koi bea doneseni odluki povrzani so:






Usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabotata na Dru{tvoto za delovnata 2014
godina, usvojuvawe na Godi{nata smetka, Finansiskite izve{tai na Dru{tvoto za
delovnata 2014 godina, Izve{tajot za izvr{enata revizija na godi{nata smetka i
finansiskite izve{tai za delovnata 2014 godina od strana na ovlasteniot
nadvore{en revizor, Izve{tajot za raboteweto na Sektorot za vnatre{na revizija
na Dru{tvoto za delovnata 2014 godina, Raspredelba na finansiskiot rezultat
ostvaren so Godi{nata smetka za delovnata 2014 godina, Izve{taj od rabotata na
Upravniot odbor za delovnata 2014 godina (usvojuvawe na Godi{niot plan za rabota
na UO na Dru{tvoto), Izve{taj od raboteweto na Nadzorniot odbor na Dru{tvoto
(usvojuvawe na Godi{niot plan za rabota na NO na Dru{tvoto), Izve{taj i potvrda
na ovlasteniot revizor na Dru{tvoto za delovnata 2014 godina i imenuvawe na
dru{tvo za revizija koe }e izvr{i revizija na godi{nata smetka na Dru{tvoto za
delovnata 2015 godina, site dostaveni do Sobranieto na akcineri.
Godi{en plan za rabota za delovnata 2016 godina predlo`en od ~lenovite na
Upraven odbor na Dru{tvoto.
Rezultati od raboteweto na Dru{tvoto i na Upravniot odbor na Dru{tvoto za
kvartal 1 od delovnata 2015 godina.
Drugi izve{tai na Sektorot za interna revizija vo soglasnost so pozitivnite
zakonski propisi.














Dogovori za reosiguruvawe za razli~ni klasi na osiguruvawe za delovnata 2015
godina vo soglasnost so potrebite na Dru{tvoto i na Godi{nata programa za
reosiguruvawe.
Rezultati od raboteweto na Dru{tvoto i na Upravniot odbor na Dru{tvoto za
kvartal 2 od delovnata 2015 godina.
Finansiski planovi za periodot do 31.12.2015 i za periodot od 2016 do 2018 godina.
Godi{en plan za rabota na Sektorot za interna revizija na Dru{tvoto za delovnata
2016 godina.
Dogovori so treti lica za koi e potrebna soglasnost od Nadzorniot odbor.
Rezultati od raboteweto na Dru{tvoto i na Upravniot odbor na Dru{tvoto za
kvartal 3 od delovnata 2015 godina.
Godi{en plan za rabota na Dru{tvoto za delovnata 2016 godina.
Programa za reosiguruvawe za delovnata 2016 godina.
Dogovori za reosiguruvawe za razli~ni klasi na osiguruvawe za delovnata 2016
godina vo soglasnost so potrebite na Dru{tvoto i na Godi{nata programa za
reosiguruvawe.
Godi{na strategija za vlo`uvawa na Dru[tvoto za delovnata 2016 godina.

Site odluki koi Nadzorniot odbor na Dru{tvoto gi donese vo tekot na delovnata 2015 godina,
se doneseni vo transparentna postapka vrz osnova na objektivnost i stru~nost, so cel nadzor
nad upravuvaweto na Dru{tvoto.

4. ZAKLU^NI SOGLASUVAWA
Rabotata na nadzorniot odbor vo ovoj Izve{taj se razgleduva{e kolektivno. Va`no e da se
napomene deka ~lenovite u~estvuvaa i glasaa na site sednici pozitivno, odnosno "za"
usvojuvawe na sekoja odluka na sekoja sednica na Nadzorniot odbor.
Raboteweto na Nadzorniot odbor be{e vo ramkite na zakonski utvrdenite nadle`nosti i
osnovnite akti so koi e utvrdena delovnata politika na Dru{tvoto i grupacijata na koja
pripa|a Dru{tvoto. Site ~lenovi na Nadzorniot odbor dadoa adekvaten i zna~itelen pridones
vo funkciniraweto na odborot.
Nadzorniot odbor vospostavi solidna sorabotka I komunikacija so Upravniot odbor na
Dru{tvoto i organizacionata edinica za vnatre{na revizija na Dru{tvoto.
Aktivnotstite na Nadzorniot pridonesoa ovaa godina Dru{tvoto da raboti profitabilno i da
gi zadovoli potrebite na akcionerite na Dru{tvoto.

